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SUNUŞ
Saygıdeğer paydaşlarımız;
Sosyal Bilimler Enstitüsü Aylık Haber Bülteni’nin ikinci sayısı olan Eylül-2020 sayısını
değerlendirmelerinize sunmaktan memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Elbeyi PELİT
Müdür

AKADEMİK HABERLER

1. Enstitü yönetim kurulumuz, Eylül ayı içerisinde 11.09.2020, 23.09.2020 ve 25.09.2020 tarihlerinde
olmak üzere üç kez video-konferans yöntemi ile toplanarak gündemdeki maddeleri görüşmüş ve karara
bağlamışlardır. Bu süreçte katkı veren tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz.

2. Enstitümüz Anabilim/Anasanat dallarına bağlı programlara 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarılı
öğrenci alımı için adaylar 24 Ağustos 2020 Pazartesi - 8 Eylül 2020 Salı tarihleri arasında başvurularını
online olarak gerçekleştirdiler. Doktora ve sanatta yeterlik programlarına 106, tezli yüksek lisans
programlarına 1877 ve tezsiz yüksek lisans programlarına 506 aday başvuru yapmıştır. Başvuran adaylar
arasından programların kontenjan sayılarının dört katı dikkate alınarak doktora ve sanatta yeterlik
programı için 98, tezli yüksek lisans programları için 1247 aday bilimsel değerlendirme sınavına girmeye
hak kazanmış ve 17-18 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan bilimsel değerlendirme sınavları sonucunda;
doktora ve sanatta yeterlik programlarına 21 öğrenci, tezli yüksek lisans programlarına 317 öğrenci kesin
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kayıt yapmaya hak kazandı. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise başvuran adayların lisans mezuniyet
notlarına göre yüksekten düşüğe olacak şekilde yapılan sıralamaya göre ise 202 öğrenci tezsiz yüksek
lisans programlarına kayıt yapmaya hak kazanmıştır.
3. 100/2000 YÖK doktora bursu kapsamında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarılında, Sosyoloji
(Bireysel ve Toplumsal Psikoloji) ve İşletme (Blokzincir, Lojistik) Anabilim dallarında açılan doktora
programları için online başvuru sitemi üzerinden 30 aday başvuru yapmıştır.
4. Enstitümüze 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarılı 1 Haziran – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında 15
yabancı uyruklu öğrenci doktora/sanatta yeterlik programları için, 103 yabancı uyruklu öğrenci tezli
yüksek lisans programları için ve 25 yabancı uyruklu öğrenci ise tezsiz yüksek lisans programları için
başvuru yaptı. Enstitümüze başvuru yapan 143 yabancı uyruklu öğrenciden ilgili Anabilim/Anasanat
dallarının değerlendirmeleri sonucunda 6 ‘sı doktora/sanatta yeterlik programlarına, 32 ‘si tezli yüksek
lisans programlarına, 17 ‘si tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmaya hak kazandı.
5. Eylül ayı içerisinde Enstitümüz Anabilim/Anasanat dallarına bağlı programlarda 1 doktora ve 19
yüksek lisans tez savunması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bu sınavların 12’si “çevrimiçi” olarak
gerçekleştirilmiştir. Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen tez savunma sınavlarının programlara göre
dağılımları şu şekildedir.
Eylül 2020 Tez Savunma Sınavı Sayıları
Program Düzeyi
Yüksek Lisans
Doktora
1
2
5
1
1
2
1
2
2
3
19
1

Program Adı
Coğrafya
Eğitim Bilimleri
Eğitim Programları ve Öğretim
İktisat
Maliye
Sınıf Eğitimi
Sosyoloji
Tarih
Turizm İşletmeciliği
Türkçe Eğitimi
TOPLAM

6. Eylül ayı içerisinde 17 tezli yüksek lisans ve 1 doktora öğrencimiz tezlerini başarıyla savunduktan
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sonra tezlerini enstitüye teslim edip, diplomalarını almaya hak kazanmışlardır. Öğrencilerimizi tebrik
ediyor, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyoruz. Mezuniyete hak kazanan öğrencilerimizin
programlara göre dağılımları şu şekilde olmuştur.
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı Eylül 2020 Mezuniyete Hak Kazanan
Öğrenci Sayıları
Program Adı
Coğrafya
Eğitim Programları ve Öğretim
İşletme
Maliye
Muhasebe-Finansman
Müzik
Özel Hukuk
Sınıf Eğitimi
Sosyoloji
Turizm İşletmeciliği

Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Yönetim ve Organizasyon
TOPLAM

Program Düzeyi
Yüksek Lisans
Doktora
1
4
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
17
1

7. Eylül ayı içerisinde Enstitümüz Anabilim dallarına bağlı tezsiz yüksek lisans programlarında 15
öğrencimiz derslerini başarı ile tamamlayıp, dönem projelerini de teslim ederek tezsiz yüksek lisans
diplomasını almaya hak kazanmışlardır. Mezuniyete hak kazanan öğrencilerimizin programlara göre
dağılımları şu şekilde olmuştur.
Tezsiz Yüksek Lisans Programı Eylül 2020 Mezuniyete Hak Kazanan Öğrenci
Sayıları
Program Düzeyi
Yüksek Lisans
6
2
7
15

Program Adı
İşletme Yönetimi (İÖ)
Mali Hukuk (İÖ)
Yerel Yönetimler Maliyesi (İÖ)
TOPLAM

8. Enstitümüz Anabilim/Anasanat dallarına bağlı programlara 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz ve
bahar yarıyıllarında kayıt yaptırın tezli yüksek lisans öğrencileri için tez önerilerini teslim etme tarihlerine
ilişkin duyuru internet sitemizde yayımlanmıştır. İlan metnine ulaşmak için tıklayınız!
9. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında azami süreleri dolacak olan doktora/sanatta
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yeterlik ve tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin tez savunmaları için alabilecekleri son tarih ve tez
savunma jüri atama formlarını teslim edebilecekleri son tarih internet sitemizde yayımlanmıştır. İlan
metnine ulaşmak için tıklayınız!
10.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Enstitümüz Anabilim/Anasanat dalı bağlı

programlarına 500 öğrencimiz kayıt yapmıştır. Doktora programlarına 41, tezli yüksek lisans
programlarına 422, tezsiz yüksek yüksek lisans programlarına 137 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Yabancı
uyruklu öğrenci kontenjanından 2 ‘si doktora, 6’sı tezli yüksek lisans, 5 ‘i de tezsiz yüksek lisans
programlarına olmak üzere 13 öğrenci kayıt yaptırmıştır.
11. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Enstitümüz Anabilim/Anasanat dalı bağlı tezli ve
tezsiz yüksek lisans programlarında açılan özel şartlı kontenjan kapsamında 4 kişi tezli yüksek lisans
programlarına ve 1 kişi tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırmıştır.
12. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Enstitümüz İşletme Anabilim dalı bünyesinde
Blokzincir ve Lojistik alanlarında açılan 100/2000 doktora programlarına 6 öğrenci kayıt yaptırmıştır.
Sosyoloji Anabilim dalı Bireysel ve Toplumsal Psikoloji alanında açılan 100/2000 doktora programına 4
öğrenci kayıt yaptırmıştır. Öğrencilerimizi bu başarılardan dolayı kutluyor, başarılarının devamını
diliyoruz.
13. Enstitümüze kayıt yaptıran öğrenci sayıları, mevcut ve mezun öğrenci sayıları, tez savunması, yeterlik
ve TİK sayılıları, enstitümüz bünyesinde tamamlanan tez ve dönem projesi sayıları istatistikleri internet
sitemizde yayımlanmaktadır. Konuyla ilgili olarak Enstitümüz istatistiklerine ulaşmak için tıklayınız!
14. 28 Eylül – 05 Ekim 2020 tarihleri arasında öğrencilerimiz tarafından yapılan kayıt yenileme işlemleri
sonucunda netleşen haftalık ders programları 03 Ekim tarihinden itibaren internet sitemizde
yayımlanacaktır. Haftalık ders programları internet sitemizde “Ana Sayfa” düğmesinin altında
bulunmaktadır. Haftalık ders programlarına ulaşmak için tıklayınız!
15. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı öğretimine yönelik süreçlerin nasıl olacağına ilişkin
ayrıntılar web sayfamızda yayımlanmıştır. Söz konusu süreçlere ulaşmak için tıklayınız!
16. Enstitümüz bünyesindeki Anabilim dallarına bağlı programlarda gerçekleştirilecek, Tez izleme
komite toplantıları (TİK), yeterlik ve tez savunma sınavları, yüz yüze yapılabileceği gibi çeşitli çevrimiçi
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kanallar kullanılarak ve kayıt altına alınması koşu ile çevrimiçi (video-tele konferans yöntemi vb.) olarak
da yapılabilir. Bu konudaki ayrıntılara ve açıklamalara ulaşmak için tıklayınız!
16. 1999 yılından beri hakemli statüde yayımlanmakta olan
“Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi”nin
Eylül-2020 sayısı yayımlanmıştır. Makaleleriyle alana katkı
veren yazarlarımıza, değerlendirmeleriyle makalelerin daha
kaliteli

hale

gelmesinde

son

derece

fayda

sağlayan

hakemlerimize ve kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm
editörler ve editör yardımcılarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.
Dergimizin son ayısına ulaşmak için tıklayınız.

17. 2020-2021 Eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında enstitümüzde uygulanacak olan akademik
takvim aşağıdaki gibidir. İnternet sitemizde “Ana Sayfa” düğmesi altında bulunan akademik takvim linki
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile paralel olarak güncellenmektedir. Akademik takvime ulaşmak için
tıklayınız!

18. Enstitümüz idari yazışmaları için sıklıkla kullanılan e-posta servisimizde dönemsel yoğunlaşmaların
yaşandığı

zamanlarda

öğrencilerimizden

gelen

maillere

zamanında

dönüş

yapılaması

için

öğrencilerimizden gelen dilekçelere, tez incelemelerine, sorulara ve önerilere daha kolay dönüş
yapabilmek için enstitümüzün kullandığı sbe@aku.edu.tr mail adresine ek olarak sbeogrenci@aku.edu.tr
adresli yeni bir e-posta adresi alınmıştır. Bu kapsamda sbe@aku.edu.tr mail adresi daha çok idari işlerde
kullanılacaktır.
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SOSYAL HABERLER
1. Enstitümüz müdür yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KÖSE ‘nin Mehmet Akif ismi verilen erkek
evladı olmuştur. Kendisini tebrik eder evladına hayırlı uzun ömürler dileriz.
2. Enstitümüz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı güz yarıyılında öğrenci kayıtlarımız yüz yüze salgın
koşulları da dikkate alınarak sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
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3. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen sanal sergi 31 Ekim tarihine kadar
devam edecektir. “Kocatepe’de Sanat Buluşması” isimli ulusal, davetli, karma sergi 2020 yılı zafer
etkinlikleri kapsamında düzenlenmektedir. Sergide 149 sanatçının 149 eseri ve her bir eserin özgeçmişi
bulunmaktadır. Sanal sergiye ulaşmak için tıklayınız!
4. Afyonkarahisar UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı (GNLC) listesine dahil olmuştur. 2013 yılında
oluşturulan UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı (GNLC), üye şehirlerarasındaki ikili öğrenmeyi ve
diyaloğu; karşılıklı bağlantılar kurarak, ilişkileri destekleyerek, kapasite geliştirmeye imkân sağlayarak ve
öğrenen şehirler inşa etme sürecinin tanınması ve güçlendirilmesi için araçlar geliştirerek teşvik edip,
dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarını desteklemektedir. Son genişleme ile birlikte üye
sayısı 175’den 230 şehre yükselen ilgili Ağ’a, Türkiye’den Afyonkarahisar, Balıkesir ve İzmir yeni üye
olarak kabul edilmiştir.
5. 05 Ekim 2020 tarihinde online olarak başlanacak yeni eğitim-öğretim yılının tüm akademik ve idari
personelimiz ile öğrencilerimiz açısından başarılı geçmesini dileriz.
6. HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi
işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp
taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama
üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES KODU NASIL ALINIR?
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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
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