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T.C. 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 100/2000 Doktora Bursu Kapsamında 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıda belirtilen Anabilim Dallarında Doktora eğitimi 

için öğrenci alınacaktır. Bu kapsamda ilgili program kontenjanları, başvuru tarihleri, başvuru koşulları/şartları ve sınav tarihlerine ilişkin açıklamalar aşağıda 

belirtilmiştir.  

100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI KONTENJAN VE AÇIKLAMALAR 

Anabilim Dalı Alan 
ALES Puan 

Türü 
Kontenjan Açıklamalar (Koşullar) 

Bilimsel Değerlendirme Sınav 

Tarihi ve Yeri 

Maliye Kamu Maliyesi EA 3 

• Maliye veya Mali Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans 

yapmış olmak veya lisans mezuniyeti Maliye olmak şartı 

ile İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi veya Hukuk alanında yüksek lisans yapmış 

olmak. 

• Yüksek lisans mezuniyet notu (not ortalaması) 100 

üzerinden en az 65 puan olmak. 

• ALES’ten en az 55 puan almış olmak. 

• ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve/veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 

55 puan almış olmak. 

Sınav Tarihi: 11 Ekim 2021 

Saat: 11:00 

Sınav Yeri: İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

 

 

Sosyoloji 
Kadın ve Aile 

Çalışmaları 
EA 3 

• Sosyoloji lisans veya yüksek lisans mezunu olmak veya 

yüksek lisansını Kadın ve Aile Çalışmaları programında 

yapmış olmak. 

• Yüksek lisans mezuniyet notu (not ortalaması) 100 

üzerinden en az 65 puan olmak. 

• ALES’ten en az 55 puan almış olmak  

• ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve/veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 

55 puan almış olmak. 

Sınav Tarihi: 11 Ekim 2021 

Saat: 11:00 

Sınav Yeri: Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Notlar:   1)- Afyon Kocatepe Üniversitesi veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olanlar bu ilana başvuru yapamaz. 

               2)- İlgili programlar, ilan edilen kontenjanlara 3 öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması ve kesin kayıtlarını yaptırması durumunda açılabilecektir. 
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100/2000 YÖK Doktora Programı/Bursiyeri Başvuru Şartları: 

- T.C. vatandaşı olmak. D 

- İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 

- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliğinin başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak. 

- Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.  

- Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak. 

- Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş 

olmak. 

- Diğer Şartlar ve Ayrıntılı Açıklamalar İçin; “100/200 Kapsamında Yükseköğretim Kurulu Tarafından 

Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar” ile “Afyon Kocatepe 

Üniversitesi 100/2000 Doktora Burs Programı Yönergesi” ne bakınız.  

 

BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ 
 

Başvuru Tarihi 
28 Eylül 2021 – 07 Ekim 2021  

(Online başvuru sistemi üzerinden) 

Bilimsel Değerlendirme Sınavına 

Gireceklerin İlanı 
08 Ekim 2021 

Bilimsel Değerlendirme Sınavı 11 Ekim 2021 (Saat 11:00) 

Kazananların Kesin Sonuçlarının İlanı 11 Ekim 2021 

Kesin Kayıt Tarihi 12-13 Ekim 2021 

Adres 
Sosyal Bilimler Enstitüsü A.N.S. Kampusü  

Gazlıgöl Yolu 7. Km. 03200 - AFYONKARAHİSAR  

Telefon 0272 218 15 05 / 06 

 

Not: Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre (Madde 5/1): İlgili 

programa öğrenci kabulünde, bilimsel değerlendirme sınavı yapılacaksa programa kabul edilecek öğrenci sayısının 

4 (dört) katına tekabül eden sayıdaki öğrenci, bilimsel değerlendirmeye sınavına çağrılır. Bu adayların 

belirlenmesinde, ALES puanının %50’si ile yüksek lisans mezuniyet notunun yüzlük not sistemine göre %50’si 

alınarak ikisinin toplamından elde edilen puana göre, yüksekten düşüğe yapılan sıralama esas alınır.  

 

 

 

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLYINIZ! 

 

 

 

 

 

 

 

https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2021/09/100-2000-usul-esaslar-01072021.pdf
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2021/09/100-2000-usul-esaslar-01072021.pdf
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2019/07/son-Doktora-Burs-Program%C4%B1_0_2485941-sayfalar-2-7.pdf
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2019/07/son-Doktora-Burs-Program%C4%B1_0_2485941-sayfalar-2-7.pdf
https://obs.aku.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx
https://obs.aku.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx
https://obs.aku.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx
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GENEL AÇIKLAMALAR 

1. Başvurular internet ortamında “online başvuru sistemi” aracılığıyla, “SOSYAL BİLİMLER 

ENSTİTİSÜ 2021-2022 GÜZ YARIYILI 100/2000 DOKTORA” bölümü tıklanarak gerekli bilgi ve 

belgelerin ilgili sisteme yüklenmesi sureti ile yapılacaktır.  

2. Online başvuru sistemi ve bu doğrultuda ön kayıt için başvuru, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsünün web sitesinde  28 Eylül 2021 tarihinde aktif hale gelecek ve 08 Ekim 2021 

tarihinde saat 23:59’da kapatılacaktır.  

3. İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgın sürecinden dolayı 2021-2022 GÜZ YARIYILI 100/2000 

DOKTORA BURSU kapsamında ilan edilen doktora programlarına öğrenci kabulündeki ön başvuru 

sürecinde, adaylar tarafından belge gönderimi yapılmayacak olup, sisteme girilmesi istenen belgeler 

değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle başvuru formu, sistemden titiz bir şekilde kontrol edilerek 

doldurulmalıdır. Bu kapsamda, başvuru koşulları için ve diğer açıklamalar detaylıca incelenmelidir. 

4. Ön Kayıt Formunda eksik veya hatalı bilgi girişi bulunursa başvurular geçersiz sayılacaktır. 

5. İlgili sisteme yüklenecek fotoğraf “JPEG”, diğer dosyalar “PDF” Formatında olmalıdır. 

6.  “Öğrenci Alınacak Lisansüstü Programlar, Kontenjanlar ve Açıklamalar Tablosu”nda ilan edilen lisansüstü 

programlara ilişkin yapılan başvurularda, ilanın açıklama bölümünde yer alan şartları taşımayanların 

başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 BAŞVURU VE KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER 

A. Online Başvuru (Ön Kayıt) Sistemine Yüklenecek Belgeler 

1. Yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf. (JPG formatında)  

2. Lisans ve yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgelerinin fotokopisi -Pdf formatında- (e-devlet’ten 

alınabilen PDF formatında mezuniyet belgesi geçerlidir) 

3. Transkript fotokopisi (Pdf formatında) 

1. İlgili kurum sitesinden (barkotlu) alınmış ALES Belgesi (ilgili puan türünde en az 55 puan olması 

gerekmektedir). 

4. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve/veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından en 

az 55 puan almış olduğunu gösterir ilgili kurum sitesinden (barkotlu) alınmış belge.  

5. Ön kayıt başvuru sistemine girilen mezuniyet notu 100’lük sisteme göre girilmelidir. Mezuniyet notunun 

4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Üniversitemiz Senatosunun 15.11.2011 tarih ve 

2011/145 sayılı kararı ile kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınır. (Dönüşüm Tablosu Enstitü web 

sayfamızdaki Formlar bölümünde görülebilir) 

6. Ön kayıt (başvuru) formunun imzalı çıktısı kesin kayıtta istenildiğinden lütfen başvuru sırasındaki “ön kayıt 

(başvuru) formunu çıktı alıp muhafaza ediniz! 

B. Kesin Kayıtta İstenen Belgeler 

2. Online başvuru sistemi üzerinden yapılan ön kayıt (başvuru) formunun çıktısı (imzalanmış). 

3. 100/2000 Doktora Bursu Programı Başvuru Formu (Web sitemiz formlar bölümünde mevcuttur). 

4. Lisans ve yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi (Aslı gösterilmek kaydı ile 

enstitüden onaylanabilecektir). 

5. Transkript onaylı fotokopisi (Aslı gösterilmek kaydı ile enstitüden onaylanabilecektir). 

6. ALES sınavından en az 55 puan aldığını gösterir (barkotlu) belges. 

7. ÖSYM tarafından yapılan ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve/veya eşdeğerli kabul edilen bir yabancı dil bir 

sınavından en az 55 puan aldığını gösterir ilgili kurum sitesinden (barkotlu) alınmış belgesi. 

8. 1 adet fotoğraf. 

9. E-devlet Sigorta Sicil Döküm belgesi. 

10. Nüfus kağıdı/kimlik kartı fotokopisi. 

https://obs.aku.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx
http://sosbil.aku.edu.tr/genel-formlar/
http://sosbil.aku.edu.tr/genel-formlar/
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/02/Y%C3%96K-100-2000-Doktora-Bursu-Ba%C5%9Fvuru-Dilek%C3%A7esi-Formu.docx
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11. Askerlik Durum Belgesi. 

12. Taahhütname (İlgili belge, Enstitülümüz sitesinde, Mevzuat bölümünde “100/2000 Doktora Bursiyeri 

Taahhütnamesi” başlığıyla yer almaktadır.  

DİĞER AÇIKLAMALAR 

1)-  Sisteme yüklenen ve kesin kayıtta istenen belgelerin asılları 13 Ekim 2021 tarihinde saat 

16:00’a kadar kesin kayıt için enstitüye teslim edilecektir. Belge teslimi şahsen (elden) 

yapılacaktır. Kargo ile gönderim kabul edilmeyecek olup, noter onaylı vekâlet vermek sureti ile 

vekalet verilen kişi başvuru yapan adına ilgili başvuru evraklarını imza karşılığı teslim ederek 

kayıt yaptırabilecektir.  

2)- “100/200 Kapsamında Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı 

Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar” ile “Afyon Kocatepe Üniversitesi 

100/2000 Doktora Burs Programı Yönergesi” için: https://sosbil.aku.edu.tr/mevzuat/ 

3)- 100/2000 Doktora Bursu kapsamında ilgili alanlara/programlara başvuran adayların başarı 

değerlendirmeleri (nihai sonuçların hesaplanması); ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan 

buna eşdeğer bir puanın) %50’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, 

ÜDS/KPDS/YDS, YÖKDİL ve/veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil 

sınav puanının %15’i ve mülakat puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan 

olması gerekir. Kontenjan dâhilinde kazanan adaylar ve belirtilen notun alınması şartı ile ilan 

edilen kontenjan sayısı kadar da yedek ilan edilir 

4)- 100/2000 programı kapsamında ilan edilen aynı Anabilim dalı kapsamındaki sadece bir programa 

(alana) başvuru yapılabilecektir. 

5)- İlanda belirtilen ilgili Anabilim Dallarında öğrenimlerine devam eden ders ve/veya yeterlik 

dönemlerindeki (tez aşamasına geçmemiş) doktora öğrencileri de 100/200 Kapsamında 

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara 

İlişkin Usul Ve Esaslar” ile “Afyon Kocatepe Üniversitesi 100/2000 Doktora Burs Programı 

Yönergesi kapsamındaki şartları taşıyorlarsa, 100/2000 Doktora Bursu kapsamında açılan 

programlara başvurma imkânına sahiptirler. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

ADRES    :  

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

A.N.S. KAMPUSÜ, Gazlıgöl Yolu 7. Km.  

03200 – AFYONKARAHİSAR 

TELEFON  :    0272 218 15 05 / 06 

 

 
BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ! 

http://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2019/07/TAAHH%C3%9CTNAMEkomisyon.docx
http://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2019/07/TAAHH%C3%9CTNAMEkomisyon.docx
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2021/09/100-2000-usul-esaslar-01072021.pdf
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2021/09/100-2000-usul-esaslar-01072021.pdf
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2019/07/son-Doktora-Burs-Program%C4%B1_0_2485941-sayfalar-2-7.pdf
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2019/07/son-Doktora-Burs-Program%C4%B1_0_2485941-sayfalar-2-7.pdf
https://sosbil.aku.edu.tr/mevzuat/
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2019/07/100_2000_Doktora_bursu_Usul_ve_Esaslar_2019.pdf
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2019/07/100_2000_Doktora_bursu_Usul_ve_Esaslar_2019.pdf
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2019/07/100_2000_Doktora_bursu_Usul_ve_Esaslar_2019.pdf
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2019/07/son-Doktora-Burs-Program%C4%B1_0_2485941-sayfalar-2-7.pdf
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2019/07/son-Doktora-Burs-Program%C4%B1_0_2485941-sayfalar-2-7.pdf
https://obs.aku.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

