
 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 

1. Metin yorumlama aracı olarak geniş disiplinler alanından toplanan bilginin birleştirilerek 

yorumları destekleyecek kanıtların bulunup kullanabilmesine yönelik araştırmalar, 

2. Yabancı dil öğretiminde kullanılabilecek yeni öğretim model ve teknikleri geliştirmeye yönelik 

çalışmalar, 

3. Batı kültürünün temelini oluşturan mitoloji, klasik ve neo-klasik sanat anlayışları, Rönesans ve 

Reformasyon gibi Batı tarihine yön veren olaylara yönelik araştırmalar, 

4. İngilizcenin öğretilmesine etkisi olan eğitim ve psikoloji gibi farklı bilim dalları kapsamında ileri 

sürülmüş teorileri ve bunların dil eğitimindeki yansımalarına yönelik çalışmalar, 

5. İngilizcenin sesbilimsel, morfolojik, semantik, etimolojik özelliklerini kavrayabilirler. Tarihsel 

dilbilim, edim-bilim, anlambilim, biçembilim, göstergebilim, ruh-dilbilim ve ilgili alanlara yönelik 

araştırmalar, 

6. Eleştirel metotlar ve terimlerin yanı sıra, kuramsal yaklaşımlar hakkında derinlemesine bilgi 

edinmeye ve bu bilgilerin kullanılarak metin çözümlemesi yapılmasına yönelik araştırmalar, 

7. Akademik disiplin içindeki (eğretilemeye duyarlılık, sembollerin yorumu, izleksel gelişmelerin 

ve derin yapıların fark edilmesi gibi) kavrayış tarzlarını (sinema, televizyon, reklam endüstrisi gibi) 

diğer alanlara uygulamaya yönelik çalışmalar, 

8. Yazma, üslup, retorik ve kaynakça başvuru ilkelerini kullanma yeteneğiyle ileri derecede sözel 

ve yazılı iletişime yönelik araştırmalar, 

9. Güçlü iletişim ve örgütleme becerilerinin, kültürlerarası ortamlarda mesleki ve akademik 

amaçlar çerçevesinde sosyal ve kişisel gelişim için kullanılmasına yönelik çalışmalar, 

10. Akademik disiplinin tarihi, kuramı ve yöntemlerine ilişkin bilgiyi kullanarak yazınsal metinlerin 

arka planlarının, yapılarının, anlamlarının ve ayırıcı özelliklerinin idrak edilip okunmasına, 

yorumlanmasına ve açımlanmasına yönelik çalışmalar. 

  



Özel Hukuk Anabilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 

1. Özel hukuk alandaki güncel çalışmaların ve gelişmelerin takibi 

2. Kişiler hukuku ile ilgili, bu kapsamda özellikle vakıflar, dernekler, kişi hakları ile ilgili çalışmalar 

yapılması 

3. Aile hukuk özellikle evlenme, boşanma, nafaka, çocuk haklarına ilişkin çalışmalar 

4. Ülkemizdeki yabancıların artış göstermesi nedeniyle milletlerarası özel hukuk ile ilgili çalışmalar 

5. Gerek ekonomik gerek salgınlar, depremler vb.leri, gerekse diğer nedenlerle gittikçe artan 

şekilde borç ilişkilerinin ifasının güçleşmesi veya ifa edilememesi karşısında, bundan hem borçlar 

hukuku hem de medeni usul hukuku ve icra iflas hukuku bağlamında doğacak hukuki sonuçların 

incelenmesi 

6. İslâm özel hukukunun, pozitif hukukumuz ile karşılaştırılmasına olanak veren çalışmalar 

7. Farklı hukuk sistemlerinde güncel hukuki sorunlara yaklaşımların araştırılması 

8. Hukukun oluşum ve gelişim sürecini ortaya koyan, günümüzdeki hukuk sistemini anlamaya 

yarayan hukuk tarihi araştırmaları 

9. Bilim Eğitim ve Etik, özel hukuk alanında yapılan tüm çalışmaların temelinde yer alan etik 

değerlerin incelenmesine dair çalışmaların bir bütünüdür. 

  



Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 

1. Dünyada uygulanan güncel öğretim yaklaşımları ve bu uygulamalarda karşılaşılan sorunların 

incelenmesine yönelik çalışmalar. 

2. Öğrencilerde teknolojik becerilerini artırmak ve öğrencilere hayal ile düşünce eğitimini güncel 

yaklaşımlarla sunmaya yönelik araştırmalar 

3. Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberliğe yönelik araştırmalar 

4. Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerin sanat, kültür ve tarih konularında güncel öğretim yöntem ve 

tekniklerinin sanat eğitim ortamlarına entegrasyonunu sağlayacak ulusal ve uluslararası boyutta 

çalışmalar 

5. Sanat Tarihi eğitiminde öğrencilerin tasarım ve düş gücünün geliştirilerek eğitimin daha etkili ve 

verimli bir hale getirilebilmesi için sanatın teknolojiye entegrasyonuna yönelik çalışmalar 

6.Öncelikli Anadolu topraklarında varlık gösteren Türk Kültür ve Medeniyetlerinin yanı sıra Dünya 

sanatlarında içerisinde değerlendirilen kültür varlıklarının öğrenme, öğretme süreçlerinin daha etkin 

ve kalıcı bir şekilde verilebilmesine yönelik araştırmalar 

7. Bireylerin kültür değerleri eğitimi kapsamında, sanat eğitiminin rolünü inceleyen çalışmalar 

8. Farklı ülkelerdeki kültür ve sanat eğitimi uygulamaları ve ülkemizdeki mevcut uygulamaları 

karşılaştıran çalışmalar 

9. Yeni gelişmeler ışığında sanat tarihi eğitiminde ölçek, müfredat ve program geliştirme Önerilerine 

yönelik çalışmalar 

  



Rus Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 

1. Çağdaş araştırma teknikleri kullanarak Rus dil yapısı ve kullanımına yönelik teorik ve uygulamalı 

araştırmalar   

2. Edebi araştırma teknikleri kullanarak Rus edebiyatının muhteviyatı ve Rus edebiyatının Türk ve 

dünya edebiyatındaki etkileri hakkında teorik araştırmalar   

3. Yabancı bir dil olarak Rusça öğretim metotları hakkında teorik ve uygulamalı araştırmalar 

4. Rusça öğretiminde kullanılabilecek yeni öğretim model ve teknikleri geliştirmeye yönelik 

çalışmalar  

5. Günümüz bilim standartları göz önünde bulundurulduğunda disiplinler arası araştırmalar 

(örneğin karşılaştırmalı edebiyat ve dil bilim alanında ortak çalışmalar)   

6. Yabancı bir dil olarak Rusça eğitiminde bilimsel entegrasyonuna yönelik çalışmalar  

7. Rus dili öğretiminde dünyada uygulanan yaklaşım ve modellerin incelenmesine yönelik 

çalışmalar. 

8. Rus dilinin ve edebiyatının öğrenme problemlerinin tespiti ve çözümüne yönelik teorik 

çalışmalar 

  



İktisat Önerilen Öncelikli Çalışma Alanları 

 

1. Bölgesel kalkınma sorunlarına yönelik araştırmalar, 

2. Kamu finansmanı ve mali disiplinin incelenmesi, ekonomik büyüme için etkin maliye politikası 

önerilerinin geliştirilmesi, 

3. Etkin, büyüme odaklı ve adil bir vergi sistemi kurulmasına yönelik alternatif modellerin 

incelenmesi ve/veya geliştirilmesi, 

4. Cari dengenin sağlanmasına yönelik çözüm önerilerinin sunulması,  

5. Döviz kuru istikrarını sağlamaya yönelik politika önerileri geliştirilmesi,  

6. E-ticaret sektörünün firmalarının gelişimine olan etkilerinin araştırılması,  

7. Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyeli ve büyüme üzerindeki etkilerinin belirlenmesi,  

8. Tarım ürünlerinin arz talep dengesizliklerinin giderilmesine ve talep tahmini modelleriyle 

üreticinin ve tüketicinin refahını koruyucu modeller oluşturmak,  

9. Bölgesel ve ulusal gelir dağılımı dengesizliklerini gidermeye yönelik büyüme modelleri ve 

politika önerilerinin geliştirilmesi, 

10. Kamu eğitim ve sağlık harcamalarının ve politikalarının incelenmesi, etkin kaynak tahsisine 

yönelik modeller geliştirilmesi, 

11. Kamunun sağladığı istihdam ve yatırıma yönelik destek/teşviklerin büyüme üzerindeki 

etkilerinin incelenmesi, etkin teşvik politikalarına yönelik öneriler, 

  



Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 

 

1. Emek piyasaları analizi ve karşılaşılan problemler 

a. İşsizliğin nedenleri, önelemeye yönelik aktif politikaların etkinliği ve yeni politika önerileri 

b. İşsizliğin olumsuz sonuçlarını azaltmaya yönelik pasif politikalar ve yeni politika önerileri  

c. İşgücü piyasalarının yapısal sorunları  

d. İşsizlikle mücadelede girişimciliğin ön plana çıkarılması  

e. İşgücüne katılım oranını etkileyen faktörler 

f. Kayıt dışı istihdam oranları ve önlemeye yönelik politikalar 

 

2. Sosyal politika ve çalışma ilişkilerinin güncel problemleri  

a. Uluslararı bir sorun olarak göç olgusu 

b. Geçmişten günümüze sendikalar  

c. Çocuk işçiliği ile mücadele politikaları  

d. Dijitalleşme ve yeni çalışma şekilleri  

 

3. Çalışma yaşamında birey ve ektili yönetim  

a. Çalışma yaşamında psikolojik sorunlar ve çözüm önerileri  

b. Çağdaş yönetim ve liderlik analizleri  

c. Geçmişten günümüze “çalışma”nın değişen anlamı  

d. Küreselleşme bağlamında stratejik iş planları  

e. Uluslararası istihdam edilebilirlik için gerekli nitelikler ve geliştirmeye yönelik öneriler  

  



İşletme 

Muhasebe Ve Finansman Bilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 

 

1. Stratejik Maliyet Yönetimi 

2. Uluslararası muhasebe standartları 

3. Davranışsal Finans 

4. Ulusal uluslararası firmalar için iç denetim  

5. Sosyal muhasebe 

6. Çevre muhasebesi 

7. İslami Finans 

8. Sanal Para Piyasaları 

9. Kripto Paralar 

10. Döviz kuru riskine, faiz oranı riskine karşı korunma yöntemleri 

11. Sürdürülebilir Finans 

12. Şirketlerin İlk Halka Arzı 

13. Yatırım Analizleri 

 

Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Bilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 

 

1. Küreselleşmenin getirdiği fırsatlar ve tehditler: kültürler arası yönetim, işyerinde çeşitlilik, 

örgütsel küçülme, geçici istihdam ilişkileri, uluslararası stratejik işbirlikleri, üniversite-sanayi işbirliği, 

küçük ve orta ölçekli işletmelerde yaratıcılık ve yenilik vb. 

2. Sağlık Pazarlaması; Tüketicileri Sağlıklı Yaşam Kalıplarına Teşvik Etmek 

3. Atık Karmaşası: Tüketici Tepkileri ve Üretim Dizaynı 

4. Yeşil Üretim; Ürünlerin Geri Dönüşüm Süreci 

5. Sürdürülebilir Tüketim  

6. Atık yönetimi 

7. Sanal pazarlama  

8. E-pazarlama 

9. Pazarlama4.0 

10. Üretim 4.0 

11. Endüstri 4.0 

 

 

 

Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı Öncelikli Alanlar 



1. Dijital ekonominin işletme yönetimi ve organizasyonuna getirdiği zorluklar ve sunduğu fırsatlar: 

sanal organizasyonlar,  şebeke organizasyonlar, uzaktan çalışma, sanal takımlar,  yapay zeka ve robot 

kullanımının örgütsel süreçlere etkisi, örgütlerde yaratıcılık ve yenilik vb. 

2. Küreselleşmenin getirdiği fırsatlar ve tehditler: kültürler arası yönetim, işyerinde çeşitlilik, 

örgütsel küçülme, geçici istihdam ilişkileri, uluslararası stratejik işbirlikleri, üniversite-sanayi işbirliği, 

küçük ve orta ölçekli işletmelerde yaratıcılık ve yenilik, aile işletmeleri, kurumsallaşma, entelektüel 

sermaye yönetimi, stratejik planlama ve yönetim, stratejik düşünce, stratejik bilinç, rekabetçi zeka, 

yönetim ve örgüt kuramları, yönetim düşüncesi, yönetim fonksiyonları, liderlik yaklaşımları.  

3. Davranışsal perspektiften örgütsel performansı olumsuz etkileyen olgular: psikolojik şiddet 

(mobbing), işyeri yalnızlığı, sanal kaytarma, örgütsel sinizm, işletmelerde etik ihlaller, kronizm ve 

nepotizm, psikolojik sözleşme ihlalleri, vb. 

4. İşe bağlanma, pozitif psikolojik sermaye, beşeri sermaye, sosyal sermaye, etik duyarlılık ve etik 

karar verme vb. 

  



Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öncelikli Araştırma Alanları 

1. Yaşayan dünya dinleri ve dinî akım mensuplarıyla iletişim kurup, aracı roller üstlenerek bir 

arada yaşamayı önceleyen ortak projeler üretmeye yönelik çalışmalar  

2. Din ve toplum ilişkilerini sosyolojik bağlamlarıyla ele almaya yönelik araştırmalar 

3. Dinin psikolojik yönüne dair tutumlar ve algılara ilişkin araştırmalar 

4. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve kültürel değerler ile dini değerler arasındaki 

ilişkiye yönelik araştırmalar 

5. Mesleki etik ilkelerine dair araştırmalar 

6. Yerel, bölgesel ve küresel dini, kültürel ve sosyal politikaların geliştirilmesine yönelik 

araştırmalar 

7. Eğitim bilimi ile din eğitimi arasındaki ilişki çerçevesinde din eğitimi politikaları üretmeye 

yönelik araştırmalar 

8. Sistematik, tutarlı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerinin geliştirilmesini yönelik 

araştırmalar 

9. Felsefe ve Din Bilimleri alanında yapılacak çalışmalarda disiplinler arası ilişki kuran araştırmalar 

10. Çok kültürlü sosyal yaşam politikaları üretme amacıyla Dünya dinleri ve kültürleri hakkında 

yapılacak olan araştırmalar 

11. Felsefe tarihi bilimi ışığında felsefi düşünme yöntem ve sistemlerine dair araştırmalar 

12. Mantık ilmi ışığında doğru ve tutarlı düşünmeye yönelik araştırmalar 

13. Din, felsefe ve akıl arasındaki ilişkiyi kurarak doğru, tutarlı ve sistematik düşünmeyi önceleyen 

araştırmalar 

14. İslam düşüncesinde felsefi düşünce sistem ve ekollerini irdeleyen araştırmalar 

  



Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öncelikli Araştırma Alanları 

1. Bölgesel ve ulusal lojistik merkezlerinin ihtiyaç duyacağı nitelikte donanımlı işgücü ihtiyacının 

belirlenerek eğitimine yönelik araştırmalar 

2. Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesine yönelik araştırmalar 

3. Ulaştırma ve lojistik altyapı ve sorunlarının tespiti ve iyileştirme ve giderilmesine yönelik 

araştırmalar 

4. Demiryollarının özelleştirilmesinin bölgesel ve ulusal ticaret ve ulaştırmaya etkisinin 

araştırılması 

5. Kombine taşımacılığın geliştirilmesine ve kurumsallaşmasına yönelik araştırmalar 

6. Ulaştırma modlarının entegrasyonuna yönelik çalışmalar 

7. Lojistik merkezlerinin işletilmesi ve yönetimiyle iligli araştımalar 

8. Erzurum lojistik merkezinin bölgesel ticaret ve istihdama etkisi üzerine araştırmalar 

  



Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 

 

1. Dijital okuryazarlık ve medya okur-yazarlığı üzerine araştırmalar yapmak. 

2. İletişim teknolojilerindeki gelişim ve dönüşüme bağlı olarak dijitalleşmeyle ilgili araştırmalara 

öncelik vermek. 

3. Halkla ilişkiler, reklam ve iletişim alanında kullanılan güncel yöntemler üzerinden yeni modeller 

geliştirmek ve bu modeller üzerinden araştırmalar yapmak. 

4. Lisansüstü eğitim kalitesini arttırmak ve ululararasılaşmaya katkıda bulunmak. 

5. Halkla ilişkiler ve reklam alanında kavram ve kuramlar geliştirmek için araştırmalar yapmak. 

6. Toplum destekli projeleri yapılması planlanarak sosyal sorumluluk anlayışını ön plana çıkarmak. 

7. Sektörle ortak projeler üretebilmek için planlamalar yapmak. 

  



Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 

 

1. İletişim alanında geçmişten günümüze televizyon izleyicisinin yapısal dönüşümünü ele alan 

bilimsel araştırmalar yürütmek. İletişim çalışmaları alanında araştırmalar yapan uzmanlar yetiştirmek. 

2. Yayıncılık teknolojilerinin gelişimine paralel olarak, yayıncılığın dijitalleşmesine yönelik teknik 

ve pratik uygulamaların etkilerini araştırmak. 

3. Sinemanın toplumsal yapıyla ilişkilerini ele alan kültür, temsil gibi sosyoloji temalı alanlarda 

araştırmalar yürütmek. 

4. Radyonun yeni medya içerisinde yeniden tanımlanması ve buna bağlı olarak dinleyiciler üzerine 

yapılan etki ve eğilim ölçmeye yönelik araştırmalar yürütmek. 

5. Televizyonun toplumsal etkilerini ele almak, yayın politikaları üzerine araştırma yapmak ve 

izleyici davranışlarını incelemek. 

6. Radyo alanında tarihsel gelişim evrelerini içeren radyo incelemelerine yönelik araştırma 

yapmak. 

7. Dijitalleşen radyo yayınları ve dinleyici ilişkilerinin değişen yapısı ile ilgili araştırmalar yapmak. 

8. Yeni iletişim teknolojileri kapsamında; televizyon alanında mevcut ve yeni gelişmelere yönelik 

araştırmaların yapılmasını sağlamak. 

9. Farklı ülkelerdeki mevcut televizyon programlarının teknik ve izleyici açısından ele alınması; 

ülkemizdeki yapısıyla karşılaştırılması ve ilişkilendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek. 

10. Yeni iletişim teknolojileri bağlamında gerçekleştirilen iletişim biçimlerinin değerlendirilmesine 

yönelik araştırmalar yapmak. 

11. Yeni medyanın topluma olan etkileri ve toplumsal iletişim biçimleriyle ilgili değişimleri 

kapsayan araştırmalar yapmak. 

  



Arkeoloji Anabilim Dalı Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 

1. Paleolitik Dönem’den itibaren Anadolu ve diğer Önasya kültürlerinin konut ve tapınak mimarisi, 

heykel ve heykeltıraşlık eserleri, seramikleri, mühürleri, maden sanatı, ölü gömme adetleri gibi 

konuları araştırmak. 

2. Kronolojik olarak Neolitik Çağ’dan başlayarak, Kalkolitik, Tunç Çağları ve Demir Çağı sonuna 

kadar olan dönem boyunca ilk odak noktası Anadolu olmak üzere, Mezopotamya, İran, Suriye, Filistin, 

Mısır ve Güney Kafkasya’nın Protohistorik dönemlerini araştırmak. 

3. Göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçişin sosyal, ekonomik, teknolojik anlamda insan hayatına 

yansıması  ve  yazının bulunması gibi arkeolojik anlamda dönüm noktası oluşturan süreçlerin Anadolu 

ve Önasya kültürlerinde nasıl gerçekleştiği gibi konuları araştırmak. 

 

Arkeoloji Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Bilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 

1. Ege coğrafyasında karşımıza çıkan Girit-Minos Uygarlığı ve Kıta Yunanistan’da bulunan Miken 

Uygarlıklarından başlayarak, başta Batı Anadolu olmak üzere tüm Anadolu uygarlıklarının 

Protogeometrik, Geometrik, Arkaik, Klasik, Helenistik ve Roma dönemi hakında araştırma yapmak. 

2. Anadolu tarihi coğrafyası, Antik dönem yerleşimleri, Yunan ve Roma mimarisi, heykeltıraşlığı, 

seramiği ve seramik terminolojisi, küçük buluntuları, nümismatik, mitoloji ile resim ve mozaik gibi 

geniş bir yelpazeden oluşan dersler ile konular hakkında görsel malzeme eşliğinde detaylı araştırma 

yapmak. 

  



İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 

1. Klasik İslam tarihi kaynaklarına tanıtılmasına yönelik çalışmalar  

2. Klasik İslam tarihi kaynaklarını objektif bir bakış açısıyla değerlendirmeye yönelik araştırmalar 

3. Geçmiş dönemlerde elde edilmiş bilgi birikimi çerçevesinde İslam tarihi metinlerini inceleme 

usullerine dair perspektif kazandırmaya yönelik çalışmalar 

4. İslam tarihi çalışmalarında yeni yaklaşımlar ve İslam tarihi araştırıcılarının araştırma 

yeterliliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar  

5. Batı’da İslam tarihi ile ilgili yapılan çalışmaların ve Batılı İslam araştırmacılarının İslami ilimlerle 

ilgili tartışma alanlarının incelenmesine ve anlaşılmasına yönelik çalışmalar  

6. İlk dönem İslam tarihi ve İslam kültürü ve medeniyeti hakkında detaylı bilgiler kazandırmaya ve 

elde edilen bilgileri güncel yaklaşımlarla sunmaya yönelik araştırmalar  

7. İslam medeniyetini diğer medeniyetlerden ayıran temel özelliklerine, günümüzdeki 

yansımalarına ve dünya medeniyetleri arasındaki konumuna genel bir bakış açısı kazandırmaya 

yönelik çalışmalar  

8. Cahiliye, Asr-ı Saadet ve Raşit Halifeler Dönemleri ile ilgili hadiseler başta olmak üzere tarihte 

ve günümüzde tartışılmış ve tartışılmakta olan tarihî meseleler hakkında değerlendirme yapabilme ve 

problemlere çözüm üretmeye yönelik çalışmalar  

9. Türklerin Müslüman oluşundan Osmanlı devletinin kuruluşuna kadarki dönemin ve Türk-İslam 

devletlerinin sosyal, siyasal, kurumsal ve kültürel olaylarını incelemeye yönelik araştırmalar  

10. Arapça tarihî ve edebî metinler bağlamında Arap dili ve edebiyatı hakkında yeterlilik 

kazanmaya yönelik çalışmalar  

11. Bilimsel araştırma ve çalışma yapacak olan öğrencilerin mesleki etik ilkeleri dikkate almaları ve 

bilimde etik tavrın standartları hakkında bilgi sahibi olmalarına yönelik çalışmalar  

12. Bilim, eğitim ve etik açısından uygulamada karşılaşılan sorunların incelenmesine yönelik 

çalışmalar  

13. Proje geliştirme ve uygulama becerilerini geliştirmeye yönelik araştırmalar.  

14. Türk İslam Edebiyatının kaynakları hakkında bilgi elde etmeye yönelik çalışmalar  

15. İslami Türk Edebiyatı tarihinin anlaşılmasına yönelik çalışmalar  

16. Osmanlıca dini metinlerin incelenmesine ve anlaşılmasına yönelik çalışmalar.  

17. Fars dili gramerine Divan Edebiyatındaki Farsça terkiplere vukufiyet kazandırmaya yönelik 

çalışmalar  

18. Tasavvufi düşüncenin Edebiyattaki yerini ve günümüzdeki konumunu anlamaya yönelik 

çalışmalar 

  



Temel İletişim Anabilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 

 

1. Disipilinlerarası bir niteliğe sahip olan temel iletişim bilimlerinin kavram ve kuramlarını 

geliştirmek üzere araştırmalar yapmak. 

2. Disipilinlerarasılığı  öne çıkararak toplum bilimlerinin tamamıyla ilişkili olan iletişim 

araştırmalarına öncelik tanımak. 

3. Çağdaş gelişmelere bağlı olarak,uluslararası çalışmaları da göz önünde tutarak alanla ilgili 

güncel çalışmalar yapmak. 

4. İletişim teknolojilerindeki gelişim ve dönüşüme bağlı olarak dijitalleşmeyle ilgili araştırmalara 

öncelik vermek. 

5. İletişim  alanında kullanılan güncel yöntemler üzerinden yeni modeller geliştirmek ve bu 

modeller üzerinden araştırmalar yapmak 

6. Yerel,ulusal ve uluslararası medya üzerinden karşılaştırmalı çalışmalar yapmak 

7. Yazılı ve görsel medya üzerine;izleyici araştırmalaları, kültürel çalışmalar ve etki araştırmaları 

yapmak. 

8. Medya okur-yazarlığı üzerine araştırmalar yapmak. 

9. Yerel,ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli iletişimcilerin nasıl yetiştirileceği üzerine 

araştırmalar yapmak. 

10. İletişim alanında ortaya çıkan etik sorunlar üzerine ulusal ve evrensel  değerleri dikkate alarak 

etik araştırmalar yapmak. 

  



Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Öncelikli Araştırma Alanları 

 

1. Temel İslam Bilimleri alanları ile ilgili klasik ve sonraki dönemlerde yazılan kaynak eserlere 

vukufiyet kazandırmaya yönelik çalışmalar. 

2. Genelde İlahiyat özelde ise Arapça alanlarında kazanılmış bilgi ve bilimsel çalışmaların küresel 

anlamda belirli hedefleri gerçekleştirme ve paylaşımını hedefleyerek elde edilen tecrübelerin pratiğe 

dönüştürülmesini sağlamaya yönelik çalışmalar. 

3. Tarihte ve günümüzde tartışılmış ve tartışılmakta olan itikad, ibadet ve muamelat esaslarına 

yönelik meseleleri değerlendirebilmeyi ve problemlere çözüm üretmeye yönelik çalışmalar.  

4. İlahiyat alanında ortaya çıkacak problemleri Kur’an, sünnet ve bunlara bağlı delillerden 

yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmeye yönelik çalışmalar. 

5. Günümüz İslam dünyasında yaşayan itikadi ve fıkhi mezheplerin doğup geliştiği ve yaşadığı ülke 

şartları içerisinde değerlendirme yeteneğini kazandırmaya yönelik çalışmalar. 

6. Batı’da temel İslam bilimlerinin alt dalları ile ilgili yapılan çalışmaların ve Batılı İslam 

araştırmacılarının İslami ilimlerle ilgili tartışma alanlarının incelenmesine ve anlaşılmasına yönelik 

çalışmalar. 

7. Geçmiş dönemlerde elde edilmiş birikim çerçevesinde Kur’an, Hadis ve Fıkıh metinlerini 

inceleme usullerine dair perspektif kazandırmaya yönelik çalışmalar. 

8. Tarihte ve günümüzde tartışılmış ve tartışılmakta olan sünnet/hadisle ilgili meseleleri 

değerlendirebilmeyi, problemlerle ilgili çözümlere yönelik çalışmalar. 

9. Klasik Tefsir ve tarihi kaynaklarını, zihniyet yapılarını objektif bir bakış açısıyla değerlendirmeye 

yönelik araştırmalar  

10. Arap dili ve belagatı, Arap edebiyatı, şiiri ve edebî sanatlar hakkında yeterlilik kazanmaya 

yönelik çalışmalar 

11. İslam Hukukunun ana gayelerini kavramda, hükümlerin illetlerini, maksat ve hikmetlerini 

anlamaya, maslahat kavramı ile hukukun gayesi arasındaki bağı kurmaya yönelik çalışmalar ile İslam 

Hukukunun modern hukuk sistemiyle mukayese yönelik çalışmalar. 

12. İslâm düşünce tarihinde ortaya çıkan itikadi problemleri, çıkış sebeplerini ve ekollerin bu 

çerçevede geliştirdikleri teorileri karşılaştırmalı olarak öğretmeyi hedefleyen çalışmalar. 

13. Makalat ve Milel-Nihal geleneği gibi klasik İslam Mezhepler Tarihi kaynaklarına vuykufiyeti 

kazandırma ve günümüzde ortaya çıkan İslami anlayışların kamusal alanda kazandıkları farklı yüzleri 

incelemeye dönük çalışmalar. 

14. Tasavvufi düşünce ve müesseslerin tarihteki yeri ve günümüzdeki konumunun anlaşılmasına 

yönelik çalışmalar 


