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SUNUŞ 

Saygıdeğer paydaĢlarımız;  

Sosyal Bilimler Enstitüsü ailesi olarak, “Akademik Haberler” ve “Sosyal Haberler” olarak iki ana baĢlık 

altında Enstitümüz bünyesindeki akademik ve sosyal faaliyetleri paylaĢmayı düĢündüğümüz ve Ağustos 

2020 tarihinden baĢlamak üzere her ay dijital olarak yayımlamayı planladığımız “Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Aylık Haber Bülteni”nin ilk sayısı olan Ağustos-2020 sayısını değerlendirmelerinize sunmaktan 

memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim.  

Saygılarımla.  

Prof. Dr. Elbeyi PELİT 

                                                                                                                                     Müdür                                   

 

AKADEMİK HABERLER 

1. Enstitü Kurulumuz 16.07.2020 ve 28.08.2020 tarihinde olmak üzere iki kez video-konferans 

(çevrimiçi) yöntemi ile toplanmıĢtır. Toplantıda, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında 

Anabilim/Anasanat dallarına bağlı programlara alınacak öğrenci kontenjanları, Ģartları ve diğer süreçlere 

iliĢkin takvim belirlenmiĢ ve aynı zamanda bazı Anabilim dallarına bağlı programlardan gelen müfredat 

değiĢiklik önerileri karara bağlanmıĢtır. Kurulda yine, ilgili Anabilim Dalı baĢkanlıklarından gelen; Mali 

Hukuk alanında interdisipliner doktora programı, Temel Eğitim Anabilim Dalı bünyesinde Sınıf Eğitimi 

doktora programı ve Okul Öncesi Eğitimi tezli yüksek lisans programı, Eğitim Bilimleri Anabilim 

Dalında Eğitim Programları ve Öğretim tezli yüksek lisans (ĠÖ) programı ile Felsefe ve Din Bilimleri 

Anabilim dalında tezli yüksek lisans programı açılmasına iliĢkin teklifler görüĢülerek kabul edilmiĢ ve 

YÖK’e gönderilmek üzere Senato kararı için Rektörlük Makamına sunulmuĢtur. Bu süreçte katkı veren 

tüm Enstitü Kurul üyelerimize teĢekkür ediyoruz. 
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2. 13.09.2020 tarihinde görev süresi dolacak olan Enstitü yönetim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Gürbüz 

OCAK’ın, 28.08.2020 tarihinde yapılan Enstitü Kurulumuzda görev süresinin ilgili tarihten baĢlamak 

üzere 3 yıl için uzatılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiĢtir. Yönetim kurulu üyemiz Prof. Dr. 

Gürbüz OCAK’ı tebrik ediyor,  kendisine Enstitümüze Ģimdiye kadar sunduğu ve bundan sonra sunacağı 

katkılardan dolayı teĢekkür ediyoruz. 

3. Enstitü yönetim kurulumuz, Temmuz ayı içerisinde 09.07.2020 ve 20.07.2020 tarihlerinde olmak üzere 

iki kez ve Ağustos ayı içerisinde 14.08.2020 ve 28.08.2020 tarihlerinde olmak üzere iki kez video-

konferans yöntemi ile toplanarak gündemdeki maddeleri görüĢmüĢ ve karara bağlamıĢlardır. Bu süreçte 

katkı veren tüm yönetim kurulu üyelerimize teĢekkür ediyoruz. 

   

4. 13 Temmuz 2020 tarih ve 31184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde ve bu doğrultuda lisansüstü 

eğitim-öğretim süreci ve uygulamalarında bazı değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bu çerçevede yeni 

yönetmeliğimize web sayfamızdan ulaĢılması mümkündür.  Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin son hali için tıklayınız! 

5. Enstitümüzde Tek ders sınavları 20-22 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılmıĢtır. Tek ders 

sınavlarına 4 yüksek lisans öğrencimiz girmiĢtir. Tek ders sınavlarına giren öğrencilerimizin hepsi 

baĢarılı olmuĢtur. Kendilerini tebrik ediyoruz. 

6. 13.05.2020 tarihinde Üniversitemiz Senatosunda alınan “2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılından 

itibaren Enstitülerde bütünleme ve yaz okulu uygulamasının olmayacağı” kararı uyarınca lisansüstü 

enstitülerine bağlı tüm programlarda 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren bütünleme sınavları ile 

yaz okulu uygulaması olmayacaktır/yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

https://sosbil.aku.edu.tr/mevzuat/
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7. 13 Temmuz 2020 tarih ve 31184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni “Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde yer alan temel hususlar ve 

sürecin paydaĢlarımız tarafından daha anlaĢılır kılınması açısından Anabilim/Anasanat Dalı 

baĢkanlıklarımız, lisansüstü düzeyde danıĢmalık yürüten öğretim üyelerimiz, doktora/sanatta yeterlik ve 

yüksek lisans öğrencilerimiz için ayrı ayrı olmak üzere “Eğitim-Öğretim Süreçleri” ve “Eğitim-Öğretim 

Süreci Rehberleri” hazırlanmıĢtır. Ġlgili süreç akıĢ belge/Ģemalarına Enstitü web adresimizden ulaĢılması 

mümkündür. Ġlgili süreç akıĢ Ģemaları ve rehberlerin hazırlanmasında görev alan baĢta Adem TOL olmak 

üzere tüm akademik ve idari personelimize teĢekkür ederiz. “Eğitim-Öğretim Süreçleri” ve “Eğitim-

Öğretim Süreci Rehberlerine” ulaĢmak için tıklayınız! 

8. Gerek öğrencilerimiz, gerekse öğretim üyelerimiz ve Anabilim/Anasanat dalı baĢkanlıklarımız ile 

Enstitümüz arasındaki yazıĢmalarda/taleplerde kullanılan matbu formlar, yeni yönetmeliğimiz ve 

uygulamada ihtiyaç duyulan yeni formlar da dikkate alınarak mevcut formlara ekleme/çıkarma yapılarak 

ve yeni formlar eklenmek sureti ile güncellemeler yapılmıĢtır. Söz konusu formlar enstitümüz web 

sitesine eklenmiĢtir. Bu kapsamda Enstitü ile yazıĢmalarda güncellenen söz konusu bu formların 

kullanılması ve özelikle her bir formun altında yer alan “Not” baĢlığı altında “ilgili form/belgenin” ne 

Ģekilde  Enstitüye gönderileceği hususunda (…. “kurul kararı gerekmektedir”, “danıĢman görüĢü 

gerekmektedir” … vb. gibi) gerekli hassasiyetin gösterilmesi, idari iĢlerin aksamaması ve sürecin usule 

uygun olarak yürütülmesi noktasında önem taĢımaktadır. Bu vesile ile söz konusu formların 

hazırlanmasında görev alan tüm akademik ve idari personelimize teĢekkür ederiz. Web sitemizde de yer 

alan ilgili Formlara ulaĢmak için tıklayınız! 

9. 13 Temmuz 2020 tarih ve 31184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde önemli değiĢiklikler içeren 

konulardan biri de doktora/sanatta yeterlik sınavlarına girilebilecek zaman dilimlerinin (tarihlerin) 

belirlenmesi (netleĢtirilmesi) hususu olmuĢtur. Buna göre ilgili Yönetmeliğin 48. Maddesinde söz konusu 

bu husus; “doktora yeterlik sınavı, güz yarıyılı için Aralık, bahar yarıyılı için ise Haziran ayları 

içerisinde olmak koşulu ile yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, bu isteğini 

yukarıda belirtilen aylar içerisinde yeterliliğe gireceği tarihten en az 30 gün önce yazılı olarak ilgili 

EABD/EASD başkanlığına bildirmekle yükümlüdür….” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Bu kapsamda 

doktora/sanatta yeterlik düzeyinde eğitim veren Anabilim/Anasanat Dallarımız ile danıĢman öğretim 

https://sosbil.aku.edu.tr/egitim-surec-ve-rehberleri/
https://sosbil.aku.edu.tr/formlar/
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üyelerimiz ve özellikle öğrencilerimizin bu hususa dikkat etmeleri, mağduriyet oluĢmaması açısından 

önem taĢımaktadır. Konuya iliĢkin diğer ayrıntılar için tıklayınız!   

10. Sanatta Yeterlik/Doktora yeterlik sınavları değerlendirilirken yazılı ve sözlü sınavlar kendi içinde ayrı 

ayrı değerlendirilir ve her sınav türünden baĢarılı olabilmek için, 13 Temmuzdan önceki yürürlükte olan 

Yönetmeliğimize istinaden uygulanan “tüm jüri üyelerinin not ortalamasının 70 olması uygulaması” 

yayımlanan yeni yönetmeliğimizde değiĢmiĢ ve yeni yönetmeliğimizde bu husus; “…her sınav türünden 

başarılı olabilmek için ayrı ayrı jüri üyelerinin salt çoğunluk (en az üç jüri üyesin) notlarının 70 ve üstü 

olması gerekir ve her biri jüri üyesi notunu 100 üzerinden takdir eder…” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Bu 

durum, Enstitümüz sitesindeki Formlar bölümde yer alan “Sanatta Yeterlik Doktora Yeterlik Sınav Sonuç 

Formuna” da yansıtılmıĢtır. Bu doğrultuda Yeterlik sınavı yapılan Anabilim/Anasanat Dallarımızın bu 

duruma dikkat etmeleri önem taĢımaktadır.  Konuya iliĢkin Yönetmelik maddesi için tıklayınız!   

11. Yeni yönetmeliğimizde değiĢen/eklenen bir husus da “Özel ġartlı Öğrenci Alımı” ile ilgilidir. Bu 

doğrultuda, Türkiye’deki tüm üniversiteler içinde oldukça ender olan bu uygulama ile “engelli, birinci 

derecede Ģehit yakını ve gaziler olmak üzere bu üç grup kapsamında baĢvuracak adaylar için diğer genel 

kontenjanlara ek olarak yüksek lisans eğitimi için ekstra kontenjan ayrılmıĢ ve bu yarıyıl alınacak öğrenci 

ilanlarına da bu durum yansıtılmıĢtır. Konuyla ilgili detaylar Yönetmeliğimizin 10. Maddesinde 

düzenlenmiĢtir. 

12. Tez savunma tarihleri ile birlikte Enstitümüze gönderilen ilgili teze ait Ġntihal tarama programı 

(Turnitin) çıktısında teze ve yazara iliĢkin hiçbir bilginin olmadığı sıklıkla tecrübe edilmiĢ olup, bu durum 

öğrenci ve/veya danıĢmanın tekrar aranarak düzeltme talep edilmesini gerektirmekte ve bu da süreci 

uzatarak öğrencinin süre bakımından mağduriyet yaĢamasına sebep olabilmektedir. Bundan dolayı 

Enstitümüze tez savunma sınavı talep tarihleri ile birlikte gönderilen/gönderilmesi gereken ilgili teze ait 

intihal tarama programı (Turnitin) çıktısında söz konusu tezin ve yazarının adı mutlaka 

olmalıdır/gözükmelidir. Anabilim Dallarımız ile danıĢman öğretim üyelerimiz ve özellikle 

öğrencilerimizin bu hususlara dikkat etmeleri gecikme ve mağduriyetlerin yaĢanmaması açısından önem 

taĢımaktadır. 

13. Enstitümüz bünyesinde yeni lisansüstü program açmak sureti ile öğrenci alımı için gerçekleĢtirilecek 

baĢvurularda, usul açısından yaĢanan gecikmeleri önlemek ve uygulamada birlikteliği sağlamak amacıyla, 

https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/08/Y%C3%B6netmelik-48.-Madde.pdf
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/08/05-SANATTA-YETERL%C4%B0K-DOKTORA-YETERL%C4%B0K-SINAV-SONU%C3%87_FORMU.docx
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/08/05-SANATTA-YETERL%C4%B0K-DOKTORA-YETERL%C4%B0K-SINAV-SONU%C3%87_FORMU.docx
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/08/Y%C3%B6netmelik-48.-Madde.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200713-1.htm
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web sitemize baĢvuru sürecine iliĢkin tüm süreçlerin usul ve esaslar açısından ne Ģekilde olacağına iliĢkin 

detayların açıklandığı “Yeni Lisansüstü Program Açma Başvuru Rehberi” baĢlığı altında bir bölüm 

eklenmiĢtir. Bu kapsamda yeni lisansüstü program açma baĢvurusunda bulunacak programlarımızın bu 

rehber doğrultusunda baĢvuru dosyalarını hazırlamaları sürecin daha kısa sürede sonlandırılması 

açısından büyük katkı sağlayacaktır. Enstitümüz sitesindeki “Mevzuat” sekmesi altında yayımlanan  

“Yeni Lisansüstü Program Açma BaĢvuru Rehberine” ulaĢmak için tıklayınız! 

14. Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde Enstitümüz Anabilim/Anasanat dallarına bağlı programlarda 5 

doktora ve 39 yüksek lisans tez savunması gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu bu sınavların 15’i  “çevrimiçi” 

olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde gerçekleĢtirilen tez savunma sınavlarının 

programlara göre dağılımları Ģu Ģekildedir.  

Temmuz-Ağustos 2020 Tez Savunma Sınavı Sayıları 

Program Adı 
Program Düzeyi 

Yüksek Lisans Doktora 

ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 3 - 

Eğitim Programları ve Öğretim 4 1 

Ġktisat 1 - 

Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği - 1 

ĠĢletme - 2 

ĠĢletme (Ġngilizce) 2  

Muhasebe- Finansman 3 - 

Müzik 6  

Özel Hukuk 1 - 

Sanat ve Tasarım 1 - 

Sınıf Eğitimi 3 - 

Sosyoloji 3 - 

Tarih 1 1 

Turizm ĠĢletmeciliği 3 - 

Türkçe Eğitimi 1 - 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama 3 - 

Yönetim ve Orgaznizasyon 4 - 

TOPLAM 39 5 

15.  Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde Enstitümüz Anabilim/Anasanat dallarına bağlı programlarda 7 

tane doktora yeterlik sınavı yapılmıĢtır. Söz konusu bu sınavların 2 tanesi  “Çevrimiçi” olarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde gerçekleĢtirilen doktora yeterlik sınavlarının 

programlara göre dağılımları Ģu Ģekildedir.  

https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/08/AFYON_KOCATEPE-%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0-SOSYAL-B%C4%B0L%C4%B0MLER-ENST%C4%B0T%C3%9CS%C3%9C-L%C4%B0SANS%C3%9CST%C3%9C-PROGRAM-A%C3%87MA.pdf
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Temmuz-Ağustos 2020 Doktora Yeterlik Sınavı Sayıları 

Program Adı 
Program Düzeyi 

Doktora 

Ġktisat 1 

ĠĢletme 1 

Maliye 2 

Sosyoloji 2 

Tarih 1 

TOPLAM 7 

16. Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde 28 tezli yüksek lisans ve 3 doktora öğrencimiz tezlerini 

baĢarıyla savunduktan sonra tezlerini enstitüye teslim edip, diplomalarını almaya hak kazanmıĢlardır. 

Öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki yaĢamlarında baĢarılar diliyoruz. Mezuniyete hak kazanan 

öğrencilerimizin programlara göre dağılımları Ģu Ģekilde olmuĢtur. 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı Temmuz-Ağustos 2020 Mezuniyete Hak 

Kazanan Öğrenci Sayıları 

Program Adı 
Program Düzeyi 

Yüksek Lisans Doktora 

Eğitim Programları ve Öğretim 1 1 

ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 2 - 

Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği - 1 

Ġktisat 1 - 

ĠĢletme (Ġngilizce) 1 - 

ĠĢletme - 1 

Kamu Yönetimi 1 - 

Maliye 2 - 

Müzik 8 - 

Özel Hukuk 1 - 

Sanat ve Tasarım 1 - 

Sınıf Eğitimi 3 - 

Sosyoloji 2 - 

Tarih 1 - 

Turizm ĠĢletmeciliği 1 - 

Türkçe Eğitimi 1 - 

Yönetim ve Organizasyon 2 - 

TOPLAM 28 3 
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17. Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde Enstitümüz Anabilim/Anasanat dallarına bağlı tezsiz yüksek 

lisans programlarında 63 öğrencimiz derslerini baĢarı ile tamamlayıp, dönem projelerini de teslim ederek 

tezsiz yüksek lisans diplomasını almaya hak kazanmıĢlardır. Mezuniyete hak kazanan öğrencilerimizin 

programlara göre dağılımları Ģu Ģekilde olmuĢtur. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Temmuz-Ağustos 2020 Mezuniyete Hak Kazanan 

Öğrenci Sayıları 

Program Adı 
Program Düzeyi 

Yüksek Lisans 

Eğitim Programları ve Öğretim (Uzaktan Eğitim) 11 

ĠĢletme Yönetimi (ĠÖ) 3 

Mali Hukuk (ĠÖ) 7 

Turizm Rehberliği(ĠÖ) 38 

Yerel Yönetimler Maliyesi  (ĠÖ) 4 

TOPLAM 63 

18. Enstitümüz Anabilim/Anasanat dallarına bağlı programlara 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz 

yarılında öğrenci alım ilanı üniversitemiz ve enstitümüz web sayfasında ilan edilmiĢtir. BaĢvurular 

internet üzerinden 24 Ağustos 2020 – 7 Eylül 2020 tarihleri arasından “online baĢvuru sistemi” 

aracılığıyla yapılacaktır. Bu doğrultuda Enstitümüz Anabilim/Anasanat dallarına bağlı programlara 2020-

2021 Eğitim Öğretim Yılı güz yarıyılı için 431 tezli yüksek lisans, 13 tezsiz yüksek lisans, 222 tezsiz 

yüksek lisans ikinci öğretim, 43 tezsiz uzaktan eğitim yüksek lisans, 62 doktora ve 9 sanatta yeterlik 

programı olmak üzere toplam 780 kontenjan açılmıĢtır. Ġlan metnine ulaĢmak için tıklayınız! 

19. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarılında, Enstitümüz ĠĢletme Anabilim Dalı bünyesinde, 

“Blokzincir” ve “Lojistik” alanlarından 3’er ve Sosyoloji Anabilim Dalı bünyesinde “Bireysel ve 

Toplumsal Psikoloji” alanından da 4 tane olmak üzere toplam 10 tane 100/2000 YÖK Doktora Bursu 

kapsamında öğrenci alınacaktır. BaĢvurular internet üzerinden 24 Ağustos 2020 – 7 Eylül 2020 tarihleri 

arasından “online baĢvuru sistemi” aracılığıyla yapılacak olup, ilgili ilan üniversitemiz ve enstitümüz web 

sayfasında yayımlanmıĢtır. Ġlan metnine ulaĢmak için tıklayınız! 

20. Enstitümüz Anabilim/Anasanat dallarına bağlı programlara 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz 

yarılında yatay geçiĢ yolu ile öğrenci alım ilanı için kontenjanlar enstitümüz web sayfasında ilan 

edilmiĢtir.  Ġlgili ilan metnine ulaĢmak için tıklayınız! BaĢvurular 29 Temmuz – 29 Ağustos 2020 

tarihleri arasında gerçekleĢmiĢ olup, yapılan baĢvurular, daha önceden Anabilim Dalı’ndan gelen 

kontenjanlara göre ilgili Anabilim Dallarına gönderilerek değerlendirmeler yapılarak yerleĢme sonuçları 

https://sosbil.aku.edu.tr/2020/08/17/sosyal-bilimler-enstitusu-2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-ogrenci-alim-ilani/
https://sosbil.aku.edu.tr/2020/08/17/sosyal-bilimler-enstitusu-100-2000-yok-doktora-bursu-kapsaminda-2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-ogrenci-alim-ilani/
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/07/EN-SON-KONTENJAN-%C4%B0LANI-2020-2021-YATAY-GE%C3%87%C4%B0%C5%9E-KONTENJANLARI-G%C3%9CZ.pdf
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Eylül ayı içinde Enstitümüz web sayfasından ilan edilecektir. 

21.  Enstitümüz Anabilim/Anasanat dallarına bağlı programlara 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı güz 

yarıyılı için Yabancı Uyruklu ve/veya Bir Alt Eğitimini Yurt DıĢında Tamamlayan Öğrenciler için 13 

doktora, 53 tezli yüksek lisans, 26 Tezsiz (ĠÖ) yüksek lisans ve 2 tezsiz uzaktan eğitim yüksek lisans 

programı olmak üzere toplam 94 kontenjan açılmıĢ olup,  2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı güz yarıyılı 

için “Yabancı Uyruklu ve/veya Bir Alt Eğitimini Yurt DıĢında Tamamlayan Öğrenci Kontenjanları 

için tıklayınız! 

22. Her geçen yıl artan yabancı uyruklu öğrenci sayımız göz önüne alınarak ilgili öğrencilerle daha 

sağlıklı bilgi paylaĢımı açısından, Enstitümüz web sitesine yabancı öğrenciler için bir bölüm ayrılmıĢ ve 

yabancı öğrenci alımına iliĢkin ihtiyaç duyulan tüm süreçler “Türkçe”nin yanı sıra aynı zamanda 

“Ġngilizce” olarak da hazırlanmıĢtır. Bu çerçevede yabancı uyruklu öğrenciler için hazırlanan içeriğe 

Enstitü web sitemizde “Foreign Students” sekmesinden ulaĢılabilir. Ġlgili sayfanın hazırlanmasında görev 

alan baĢta Müdür yardımcılarımız Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOÇYĠĞĠT ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KÖSE 

hocalarımız olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize teĢekkür ederiz. Enstitümüz web sitesinde 

yabancı uyruklu öğrenciler için hazırlanan sayfaya ulaĢmak için tıklayınız! 

23. Enstitü Müdürlüğümüz tarafından görülen lüzum üzerine ve özellikle Enstitümüzün uluslararası 

arenada tanınırlığını artırmaya yönelik olarak yürütülen çalıĢmalar kapsamında Enstitü web sitemizin 

özetini içerecek Ģekilde Ġngilizce olarak bir bilgi paketi hazırlanmıĢtır. Ġngilizce olarak hazırlanan söz 

konusu bu pakete Enstitü web sayfamızdaki “EN” sekmesinden ulaĢılması mümkündür. Ġlgili sayfanın 

hazırlanmasında görev alan baĢta Müdür yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOÇYĠĞĠT hocamız 

olmak üzere, tüm akademik ve idari personelimize teĢekkür ederiz. Enstitü web sayfamız için hazırlanan 

“Ġngilizce” içeriğe ulaĢmak için tıklayınız! 

24. 1999 yılından beri hakemli statüde yayımlanmakta olan “Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi”, sosyal bilimlerin değiĢik alanlarında yayımlanan makalelerle, alanda önemli boĢluğu 

dolduran Enstitümüzün bir yayın organıdır. 

https://sosbil.aku.edu.tr/2020/08/07/2020-2021-egitim-ogretim-yili-yabanci-uyruklu-ve-veya-bir-alt-egitimini-yurt-disinda-tamamlayan-ogrenci-kontenjanlari/
https://sosbil.aku.edu.tr/2019/07/28/enstitumuze-yabanci-uyruklu-ogrenci-kabulu/
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/08/INSTITUTE-OF-SOCIAL-SCIENCES-Information-Package-EN.pdf
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Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı 

olarak çıkan ve birçok ulusal ve uluslararası veri-

tabanlarında/endekslerde taranan dergimizin kuruluĢundan itibaren 

yirmi yıllık süreçte (1999-2019) yayımlanan makalelerin yıllara ve 

alanlara göre dağılım sayıları aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur. Bu 

süreçte makaleleriyle alana katkı veren yazarlarımıza, 

değerlendirmeleriyle makalelerin daha kaliteli hale gelmesinde son 

derece fayda sağlayan hakemlerimize ve kuruluĢundan bugüne 

kadar emeği geçen tüm editörler ve editör yardımcılarımıza 

gönülden teĢekkür ediyoruz. 

 
Afyon Kocatepe Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde Yayımlanan Makalelerin Yıllara ve Alanlara 

Göre Dağılımı  (1999- 2019 Yılları Arası) 

Makale Alanı 
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1999 1 3 - - - 15 - - - - 1 - - 20 

2000 1 5 - - - - - - - - 4 5 - 15 

2001 2 11 11 - - - - - - - 2 12 - 38 

2002 2 6 6 - - 1 1 - - - 3 7 - 26 

2003 4 10 13 - - - - - - - 2 6 - 39 

2004 5 6 10 2 - - - - - - 1 3 - 27 

2005 4 5 2 - - - - - - - 4 13 - 28 

2006 4 6 6 - - 2 - 1 - 1 6 20 - 46 

2007 2 4 4 - - 6 - 2  2 3 8 - 31 

2008 2 2 1 - - 3 - 1 - 1 3 22 2 37 

2009 4 2 3 - - 5 - - - 2 2 3 1 22 

2010 1 2 1 - - 7 - - - 5 2 4 3 25 

2011 2 1 3 - - 5 2 1 - 1 2 - - 17 

2012 2 3 5 - - 5 1 1 - 1 3 3 2 26 

2013 - 3 3 1 - 7 - 2 - 1 2 - - 19 

2014 - 1 4 - - 1 - 2 - - 3 - 2 13 

2015 - - 1 - - 5 2 - - 2 1 3 2 16 

2016 1 2 4 -  10 2 - - 1 1 5 - 26 

2017 3 2 7 - 1 10 - - - - 2 4 1 30 

2018 2 4 11 - - 23 2 2 - 5 2 5 3 57 

2019 - 10 10 - - 27 4 2 3 3 3 23 15 100 

TOPLAM 42 90 105 3 1 132 14 14 3 25 52 146 31 658 
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25. Enstitümüz bünyesinde yılda dört sayı olarak yayımlanmakta olan “Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi” kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılıĢının 100. Yıl dönümü 

münasebeti ile Kasım (2020) ayı içerisinde çıkarılması planlanan “TBMM’nin 100. Yılı ve Millî İrade 

Özel Sayısı” için makale kabulleri 15 Eylül 2020 tarihine kadar devam etmektedir. Ġlgili sayıya hangi 

konularda makale gönderilebileceğine ve diğer ayrıntılara iliĢkin detaylara dergimizin web sayfasından 

ulaĢılabilir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi web sayfasına ulaĢmak için tıklayınız! 

26. Enstitümüz bünyesinde yeni lisansüstü program açmak sureti ile öğrenci alımı için gerçekleĢtirilecek 

baĢvurularda, usul açısından yaĢanan gecikmeleri önlemek ve uygulamada birlikteliği sağlamak amacıyla, 

web sitemize baĢvuru sürecine iliĢkin tüm süreçlerin usul ve esaslar açısından ne Ģekilde olacağına iliĢkin 

detayların açıklandığı “Yeni Lisansüstü Program Açma Başvuru Rehberi” baĢlığı altında bir bölüm 

eklenmiĢtir. Bu kapsamda yeni lisansüstü program açma baĢvurusunda bulunacak programlarımızın bu 

rehber doğrultusunda baĢvuru dosyalarını hazırlamaları sürecin daha kısa sürede sonlandırılması 

açısından büyük katkı sağlayacaktır. Enstitümüz sitesindeki “Mevzuat” sekmesi altında yayımlanan  

“Yeni Lisansüstü Program Açma Başvuru Rehberine” ulaĢmak için tıklayınız! 

27. Yükseköğretim Kurulu tarafından, Üniversitelerdeki tüm eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili “Küresel 

Salgında Yeni NormalleĢme Süreci 2020 Kılavuzu” hazırlanarak tüm üniversitelere gönderilmiĢtir. Söz 

konusu kılavuza ulaĢmak için tıklayınız! 

SOSYAL HABERLER 

1. 28.08.2020 tarih ve 2020/17 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tüm paydaĢlarımızın, 

faaliyetlerimiz/etkinliklerimiz hakkında daha etkin bilgilendirilmesi ve kurumsal hafızamıza katkıda 

bulunulması vb. gibi amaçlarla “Akademik Haberler” ve “Sosyal Haberler” olarak iki ana baĢlık altında 

Enstitümüz bünyesinde Ağustos 2020 tarihinden itibaren “Sosyal Bilimler Enstitüsü Aylık Haber 

Bülteni” adıyla çıkarılacak olan aylık haber bültenimiz, Enstitümüz web sitesi üzerinden yayımlanacaktır. 

Bu sayı itibari ile ilk sayısı yayımlanan bültenimizde, bu aya özgü olması koĢulu ile Temmuz-2020 

ayındaki faaliyetlerimize de yer vermiĢ bulunmaktayız. Bu vesile ile bültenimizin çıkmasına yönelik 

fikrin ortaya çıkmasına ve yayımlanmasına katkıda bulunan Enstitü müdürümüz Prof. Dr. Elbeyi PELĠT 

hocamız baĢta olmak üzere bültenin tasarımında ve içeriğinin oluĢturulmasında emeği geçen tüm 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/08/AFYON_KOCATEPE-%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0-SOSYAL-B%C4%B0L%C4%B0MLER-ENST%C4%B0T%C3%9CS%C3%9C-L%C4%B0SANS%C3%9CST%C3%9C-PROGRAM-A%C3%87MA.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2020/kuresel-salginda-yeni-normallesme-sureci-2020.pdf
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akademik ve idari personelimize teĢekkür ederiz. “Sosyal Bilimler Enstitüsü Aylık Haber Bülteni” için 

web adresimiz:  sosbil.aku.edu.tr/bulten 

2. Üniversitemiz birimlerinde içme ve kullanma suyu olarak kuyulardan su ihtiyacı karĢılanan binalarda 

musluk suyunun içilmemesi, yemek hazırlama ve çay demlemede kullanılmaması gerekmektedir. Ayrıca 

bina içindeki tüm lavabolarda da musluk suyunun içilmemesi konusuna hassasiyet gösterilmesini tüm 

personelimizden önemle rica ederiz.  

3.  Ahmet Necdet Sezer Kampüsüne yapılan personel servis hizmeti 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle yeniden 

baĢlayacaktır. Servis güzergâhları eskiden olduğu gibi aynı Ģekilde devam edecektir. Bu doğrultuda, 1, 2 ve 

3 numaralı büyük otobüsler aynı tarihte servis yapacaktır. 4 numaralı küçük servis aracının servise baĢlama 

tarihi 1 Ekim 2020 tarihidir. Servis güzergâhları ve konuyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız! 

4. Enstitimüzün geliĢiminde, kuruluĢundan 

günümüze kadar görev yapan müdürlerimizin 

katkısı yadsınamaz. Bu vesile ile hem kendilerine 

vefa göstergesi olarak hem de enstitümüzün 

kurumsallaĢmasına/kurumsal hafızasına katkıda 

bulunmak amacıyla, “Kuruluşundan Günümüze 

Enstitümüzde Görev Yapan Müdürlerimiz” 

baĢlığı altında bir bölüm ayrılarak, kuruluĢundan 

günümüze kadar Enstitümüzde görev yapan tüm 

müdürlerimizin fotoğrafları, görev yaptıkları 

tarihleri de içerecek Ģekilde ilgili bölüme 

asılmıĢtır. Bu vesile ile kuruluĢundan günümüze 

Enstitümüzde görev yapan tüm müdürlerimize, 

müdür yardımcılarımıza ve idari personelimize, 

Enstitümüzün geliĢimine yönelik katkılarından 

dolayı teĢekkürlerimizi sunuyoruz. 

 

https://sosbil.aku.edu.tr/bulten/
https://imid.aku.edu.tr/2020/08/28/srv-guzergah-2020/
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5. Enstitümüzde özellikle mezun olan/olacak öğrenciler baĢta 

olmak üzere, tüm öğrencilerimizin Enstitümüzdeki öğrenciliği 

sırasında “hatıra fotoğrafı” çektirebileceiği “fotoğraf çekim 

bölümü” oluĢturulmuĢtur. Bu fikrin ortaya çıkmasında 

katkılarından dolayı tüm akademik ve idari personelimize teĢekkür 

ediyoruz. 
 

6. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı’nın 28/08/2020 tarih ve E.25156  “Covid-19 Ek 

Tedbirler” konulu; Kamu kurum ve kuruluĢlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kiĢilere 

(personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaĢlarımız da dâhil) yapılacak her türlü yiyecek 

içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına yönelik yazsına istinaden, Enstitümüzde 

personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaĢlarımızı, öğrenci ve tüm idari ve akademik 

personelimizi de kapsayacak Ģekilde, bu süreçte her türlü yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramı 

durdurulmuĢtur. 

7. 26 Ağustos 1922’de Mustafa Kemal Atatürk’ün Kocatepe’den Büyük Taarruz emrini vermesinin 98. 

Yıldönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.  Bu vesile ile baĢta BaĢkomutan Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaĢlarını ve Ģehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 

8. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü kutlu olsun. Bu vesile ile Anadolu’nun 

kapılarını açarak bu toprakların bizlere yurt edinilmesinde ilk tohumları atan baĢta Malazgirt Meydan 

Muharebesi komutanı Sultan Alparslan olmak üzere, tüm silah arkadaĢlarını ve Ģehitlerimizi rahmet ve 

minnetle anıyoruz. 

9. 27 Ağustos Afyonkarahisar’ın düĢman iĢgalinden kurtuluĢ günü kutlu olsun. 

10. 31 Ağustos Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle 

baĢlamıĢtır. Bu süreçte öğrencilere baĢarılar, velilere kolaylıklar dileriz.  
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Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

 

Enstitü bültenimizde akademik ve sosyal haber olarak yayımlanmasını istediğiniz haberleri tarafımıza 

bildirmenizi önemle rica ederiz. 

 

Haber bültenimizde yayımlanmasını istediğiniz haberler için iletişim (e-mail) adresimiz:   

 sbe@aku.edu.tr

mailto:sbe@aku.edu.tr

