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AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

 

 
2021–2022 Eğitim Öğretim yılı bahar dönemimde, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Anabilim/Anasanat dalları programlarına lisansüstü eğitim için 

öğrenci alımına yönelik; takvim, başvuru koşulları, başvuru şekli, program kontenjanları ve 

açıklamaları (şartları) ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

 

Başvuru Tarihi 
10 Ocak 2022 Pazartesi  - 25 Ocak 2022 Salı 

(Online başvuru sistemi üzerinden) 

Tezli Yüksek Lisans – Doktora – 

Sanatta Yeterlik Bilimsel 

Değerlendirme Sınavına Girecek 

Adayların İlanı 

28 Ocak 2022 Cuma 

Tezli Yüksek Lisans – Bilimsel 

Değerlendirme Sınavı  
02 Şubat 2022 Çarşamba 

Doktora – Sanatta Yeterlik Bilimsel 

Değerlendirme Sınavı 
03 Şubat 2022 Perşembe 

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans – Doktora – 

Sanatta Yeterlik Kesin Sonuçların İlanı 
04 Şubat 2022 Cuma 

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans – Doktora – 

Sanatta Yeterlik Kesin Kayıt Tarihi 
07 Şubat 2022 Pazartesi – 09 Şubat 2022 Çarşamba 

Yedekler İçin Kayıt Tarihi (1.Tur) 10 Şubat 2022 Perşembe 

Yedekler İçin Kayıt Tarihi (2.Tur) 11 Şubat 2022 Cuma 

Başvuru Sistemi Üzerinden Başvurusu 

Bulunan Adayların Boş Kontenjan 

Kalan Tezsiz Yüksek Lisans 

Programlarına Kayıt Tarihleri 

14 Şubat 2022 Pazartesi - 16 Şubat 2022 Çarşamba  

Adres 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, A.N.S. Kampüsü 

03200 – Afyonkarahisar /Türkiye 

Telefon (Sosyal Bilimler Enstitüsü) 0272 218 15 05 / 06 

 

ÖNEMLİ TARİHLER 

2022 OCAK ŞUBAT 

PAZARTESİ  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

SALI  4 11 18 25  1 8 15 22  

ÇARŞAMBA  5 12 19 26  2 9 16 23  

PERŞEMBE  6 13 20 27  3 10 17 24  

CUMA  7 14 21 28  4 11 18 25  

CUMARTESİ 1 8 15 22 29  5 12 19 26  

PAZAR 2 9 16 23 30  6 13 20 27  

 

https://obs.aku.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

BÜNYESİNDEKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU SÜRECİ 

VE İSTENEN BELGELER 

 

GENEL AÇIKLAMALAR 

1. Lisansüstü tüm programlara ilişkin başvurular internet ortamında “online başvuru sistemi” aracılığı ile 

yapılacaktır. Online başvuru sistemi ve bu doğrultuda ön kayıt için başvuru, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün web sitesinde 10 Ocak 2022 tarihinde aktif hale gelecektir.  

2. İlgili sisteme yüklenecek belgeler “PDF”, vesikalık fotoğraf “JPG” formatında olmalıdır. Belgeler, 

tarama işlemi yapılarak sisteme yüklenmelidir, fotoğraf makinası veya telefonla çekilerek 

yüklenmemelidir. 

3. “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. Ancak, Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş 

hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunları, kendi 

doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilecektir.  

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENECEK BELGELER 

1. Yeni çekilmiş (son 6 ay) vesikalık fotoğraf. (JPG formatında)  

2. Yüksek lisans programlarına başvurular için lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurular 

için lisans ve yüksek lisans diploması. (e-devlet’ten alınabilen PDF formatında mezuniyet belgesi 

geçerlidir)  

3. Ön kayıt tarihlerinde, lisans ve/veya yüksek lisans programlarının son yarıyılında olan öğrenciler, ilgili 

Dekanlığın/Müdürlüğün Öğrenci İşleri Biriminden “………. dersinden/derslerinden başarılı olması 

durumunda mezuniyet hakkı kazanacaktır.” yazısı ile müracaat edebileceklerdir; ön kayıt sistemine 

mezuniyet belgesi/diploma yerine bu belge taratılıp yüklenecektir. Ancak mezuniyet 

belgesini/diplomasını kesin kayıt sırasında (09 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar) 

getirmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır ve kayıt hakkı yedeklere geçecektir. 

4. Yüksek Lisans programlarına başvurular için lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına başvurular 

için lisans ve yüksek lisans notlarını gösterir not durum belgesi (transkript). 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). 

5. Tezli Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adayların başvurduğu 

programın ilan metninde geçen puan türünde ALES’ten en az 55 (elli beş) puan veya GRE ya da 

GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan aldığını gösterir sonuç belgesi. Birden fazla puan 

türünden başvuru kabul eden programlarda, adayların mezun oldukları alanın puan türündeki ALES 

puanı dikkate alınacaktır. Güzel Sanatlar ile Konservatuvar ile ilgili programlara (yüksek lisans ve 

sanatta yeterlik) öğrenci kabulünde yukarıda belirtilen ALES puanına sahip olma koşulu aranmaz. 

https://obs.aku.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx
http://sosbil.aku.edu.tr/genel-formlar/
http://sosbil.aku.edu.tr/genel-formlar/


6. Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adayların anadilleri dışında Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan aldığını gösterir sonuç belgesi.   

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ ÜZERİNDEN ÖN KAYIT YAPILIRKEN DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR 

1. Ön Kayıt için gerekli işlemler başvuru koşulları dikkatli okunduktan sonra yapılacaktır. Başvuru 

koşulları için web sitemizdeki “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yüksek Lisans,  

Doktora ve Sanatta Yeterlik Programlarına Öğrenci Alımı” duyurusu detaylıca incelenmelidir.  

2. Sadece bir tezli lisansüstü programa ön kayıt yapılabilir.  Birden fazla tezli lisansüstü programa ön kayıt 

yapılması durumunda ilk yapılan ön kayıt geçerli sayılıp, diğerleri iptal edilecektir.  

3. Öncelikle internet adresinde bulunan Lisansüstü Programlara Ön Kayıt Başvuru Formu eksiksiz ve 

hatasız doldurulacaktır. İlgili internet adresi 10 Ocak 2022 Pazartesi  günü aktif hale gelecektir ve  25 

Ocak 2022 Salı günü saat 23:59’da kapatılacaktır. İlgili formun titizlikle doldurulması gerekmektedir. 

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

4. İlgili forma gerekli bilgiler girildikten sonra mutlaka kayıt işlemi yapılmalıdır. Aksi halde form çıktısı 

almak mümkün olmayacaktır.  

5. Ön Kayıt Başvuru Formu çıktısı alındıktan sonra imzalanacaktır ve formun çıktısı kesin kayıttaki 

belgelerle birlikte teslim edilecektir. Bu doğrultuda ön başvuru sırasında doldurduğunuz “ön kayıt 

(başvuru) formu”nun imzalı çıktısını alıp muhafaza ediniz. 

6. İlan takviminde belirtilen son kesin kayıt tarihine kadar, Ön Kayıt Formu’na girilen belgeler ve kesin 

kayıtta istenen diğer belgelerin teslim edilmemesi durumunda öğrenci kaydı gerçekleştirilmez. Bu 

durumda kayıt hakkı, yedek kayıt hakkı kazanan kişilere geçer. 

7. Lisansüstü programlara öğrenci kabulündeki ön başvuru sürecinde adaylar tarafından evrak gönderimi 

yapılmayacak olup, sisteme girilmesi istenen belgeler değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle başvuru 

formu sistemden titiz bir şekilde kontrol edilerek doldurulmalıdır.  

8. Ön Kayıt Formu’na girilen bilgilerde ve sisteme yüklenen belgelerde eksik/tutarsızlık veya hata olması 

durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.  

<--- ÖN KAYIT FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ! ---> 

(Online Başvuru Sistemi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://obs.aku.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx
https://obs.aku.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


BAŞVURULARA (YERLEŞTİRMELERE) İLİŞKİN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ 

Başvurulara ilişkin başarı değerlendirmesi ilgili mevzuat gereği aşağıda belirtilen puan hesaplamalarına 

göre en yüksek puandan en düşük puana göre yapılır. 

1. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuru başarı değerlendirmesinde; lisans not ortalamasının 

%100’ü alınarak elde edilen puana göre sıralama yapılır.  

2. Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuru başarı değerlendirmesinde; ALES’in (GRE ya da GMAT 

gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %20’si ve bilimsel 

değerlendirme (yazılı ve/veya mülakat) puanının %30’unun toplamı, 100 üzerinden en az 60 puan 

olması gerekir. Bu kapsamda sıralama en yüksek puandan en düşük puana göre yapılarak kayıt hakkı 

kazananlar ilan edilir. 

3. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde 

uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularının 

değerlendirilmesinde ALES Puanı 70 olarak hesaplanır. 

4. Doktora programlarına başvuru başarı değerlendirmesinde; ALES’in (GRE ya da GMAT gibi 

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

sınav puanının %15’i ve bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya mülakat) puanının %20’sinin toplamı, 

100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir. Bu kapsamda sıralama en yüksek puandan en düşük 

puana göre yapılarak kayıt hakkı kazananlar ilan edilir. 

5. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde 

uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının lisansüstü programlara başvurularında, puan türüne 

bakılmaksızın ALES Puanı 70 olarak hesaplamalara dâhil edilir.  Bu adaylar daha önceden aldığı puan 

türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.  

6. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde 

uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularının 

değerlendirilmesinde ALES Puanı 70 olarak hesaplanır.  

7. Özel Şartlı öğrenci (birinci derecede şehit yakınları, gaziler ve engelliler) kabulü için ilgili program 

kontenjanları kapsamındaki uygulamalar (şartlar, başvuru, değerlendirme, sınavlar vb.) Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. maddesi uyarınca 

gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvuru yapacak adaylar, Ön Başvuru Sistemi’nde; Sınav Sonuçları 

sekmesinden mutlaka “Özel Şartlı Öğrenci” seçeneğini seçmeleri ve “Özel Şartlı Öğrenci Başvuru 

Formu’nu doldurarak (pdf olarak taratıp) aynı yere yüklemeleri gerekmektedir. 

8. Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci kabulü, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11. maddesine uygun olarak yapılacaktır. 

9. Anabilim/Anasanat Dalı başkanlıkları gerekli gördüğü takdirde; alan dışından başvuran öğrencilere, 

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince Bilimsel 

Hazırlık Programı uygulayabileceklerdir. 

10. Tezli Yüksek Lisans ile Doktora/Sanatta Yeterlik programları için yapılan/yapılacak bilimsel 

değerlendirme sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır.  

11. Lisansüstü programlarda başarı sıralaması kontenjan sayısı kadar ve en yüksek puandan en düşük puana 

göre yapılacaktır. İlan edilen kontenjan dâhilinde başarılı olan asıl adayların sayısı kadar yedek aday 

listesi ilan edilecektir.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200713-1.htm
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/07/%C3%96zel-%C5%9Eartl%C4%B1-%C3%96%C4%9Frenci-Basvuru-Formu.docx
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/07/%C3%96zel-%C5%9Eartl%C4%B1-%C3%96%C4%9Frenci-Basvuru-Formu.docx
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200713-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200713-1.htm


12. Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuru yapıp, bilimsel değerlendirme sınavından başarılı olamayan 

öğrenci adayları herhangi bir Tezsiz Yüksek Lisans programına, boş kontenjan kalması halinde 14-16 

Şubat 2022 tarihlerinde sınavsız olarak kesin kayıt yaptırabileceklerdir. 

9. Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları ücrete tabi olup, 

ilgili tüm programlar için ücret; AKTS başı 50,00 TL'dir. Bu doğrultuda, 2021-2022 Eğitim-Öğretim 

yılı  güz yarıyılında 45 AKTS ve Bahar yarıyılında 45 AKTS’lik ders alınması gerekmektedir. Ders 

seçimlerinde her bir yarıyıl için 45 AKTS ücreti 45x50,00=2.250,00 TL tahakkuk eder. 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi  

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

 

ADRES: 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  

A.N.S. Kampüsü, Gazlıgöl Yolu 7. Km., 03200 – Afyonkarahisar / Türkiye 

TELEFON:   

0272 218 15 05 / 06 

 

 

 

 

 

 

 

- Online Başvuru (Ön Kayıt) Sistemine Ulaşmak İçin Tıklayınız - 

 

 

https://obs.aku.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


ÖĞRENCİ ALINACAK LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KONTENJANLAR VE AÇIKLAMALAR 

 

Anabilim/Anasanat 

Dalı 

Program 

ALES 

Puan 

Türü 

Kontenjanlar 

Açıklama 

(Şartlar) 

Yüksek Lisans Doktora/Sanatta Yeterlik 

Genel 

Özel Şartlı Öğrenci
* 

Toplam Genel 

AKÜ 

Öğretim 

Elemanı 

Toplam 
Engelli 

Şehit 

Yakını 
Gazi 

Eğitim Bilimleri 

Eğitim Programları ve 

Öğretim Uzaktan 

Eğitim Tezsiz Yüksek 

Lisans Programı** 

- 47 1 1 1 50 - - - 

Lisans programı mezunu olmak. 

Not: En az 10 öğrencinin kayıt yaptırması 

halinde program açılacaktır. 

İşletme 
İşletme Yönetimi 

(Tezsiz-İ.Ö) 
- 40 1 1 1 43 - - - Lisans programı mezunu olmak. 

Maliye 

Maliye EA 10 1 1 1 13 5 - 5 

Yüksek Lisans için: Maliye, İktisat, 

İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi lisans programlarının 

birinden mezun olmak veya Hukuk 

Fakültesi mezunu olmak.  

Not: Maliye lisans programı mezunu 

dışındakilere bilimsel hazırlık programı 

uygulanacaktır.  

 

Doktora için: 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. 

Mali Hukuk (Tezsiz - 

İ.Ö) 
- 30 1 1 1 33 - - - Lisans programı mezunu olmak.  

Turizm Rehberliği 
Turizm Rehberliği 

(Tezsiz-İ.Ö) 
- 40 1 1 1 43 - - - Lisans programı mezunu olmak. 

*: Özel şartlı öğrenci kabulü 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği MADDE 10 – (1) Özel şartlı öğrenci kontenjanları tezli ve tezsiz yüksek lisans programları için açılır ve ilgili programa başvuru dönemlerinde her bir program için azami altı 

öğrenci ile sınırlıdır. Belirtilen azami sayıyı aşmamak kaydıyla, EABD/EASD önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile ilgili programa özel şartlı öğrenci kabul edilir. Özel şartlı öğrenci başvuruları, Enstitünün lisansüstü eğitim için ilan ettiği başvuru takvimi 

içerisinde “Özel Şartlı Öğrenci Başvuru Formu” ile birlikte alınır. (Özel Şartlı Öğrenci Başvuru Formu) 

(2) Özel şartlı öğrenci kapmasında başvurabilecekler ve başvuru için gereken belgeler şunlardır: 

a) Gaziler; gazilik belgesi,  

b) Birinci derece şehit yakınları; birinci derece şehit yakınları olduğunu belirtir belge, 

https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/07/%C3%96zel-%C5%9Eartl%C4%B1-%C3%96%C4%9Frenci-Basvuru-Formu.docx
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/07/%C3%96zel-%C5%9Eartl%C4%B1-%C3%96%C4%9Frenci-Basvuru-Formu.docx


c) Engelliler; engelli öğrenci başvurusu için engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40’ından yoksun olduklarını gösterir yetkili sağlık kuruluşlarından aldıkları engelli sağlık kurulu raporu.  

(3) Özel şartlı öğrenci kontenjan dağılımı her gruptan en az birer tane olmak üzere azami olarak; gaziler için 2, birinci derece şehit yakınları için 2, engelliler için 2 şeklinde olup, özel şartlı öğrenci kontenjanı kapsamında başvuran tüm adayların sıralaması, ilan edilen ilgili 

özel şartlı öğrenci kontenjanı içerisinden ayrıca yapılır. Söz konusu sıralama ölçütlerine ilişkin tüm süreçlere (ön değerlendirme, bilimsel değerlendirme vb.) ilişkin kriterler diğer başvuru yapan adaylarla aynıdır. 

 

**: YÖK Yürütme Kurulunun izin vermesi halinde ve belirlendiği kontenjan kadar program açılacaktır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- Online Başvuru (Ön Kayıt) Sistemine Ulaşmak İçin Tıklayınız --- 

 

https://obs.aku.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

