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Sosyal Bilimler Enstitüsü Aylık Haber Bülteni, aylık dijital olarak yayımlanan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü’nün haber amaçlı bir yayın organıdır. Bu bültende yayımlanan tüm haberlerde; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu” kapsamında kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilere ilişkin yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi hususları dikkate alınmaktadır. 

 

Adres: 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu, 03200 - Afyonkarahisar 

Tel: 0 (272) 228 12 55  

Fax: 0 (272) 228 14 76 

 @akusosbil         @akusosbil           @akusosbil 

https://sosbil.aku.edu.tr/ 

sbe@aku.edu.tr 

https://sosbil.aku.edu.tr/bulten/
https://sosbil.aku.edu.tr/
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Misyonumuz: Sosyal bilimler alanında, bilimsel bilgi üretmek ve topluma sunmak; etik ve insani değerlere 

sahip, alanındaki gelişmelere hâkim, eleştirel düşünebilme yeteneği olan bireyler yetiştirmek; 

ulusal ve uluslararası düzeyde kendi alanında ülkemizin rekabet gücünü arttırıcı, toplum refahını 

geliştirici bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunmaktır. 

Vizyonumuz:  Ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip, yüksek katma değerde bilimsel bilgi üreten, ülkenin ve 

bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yön vererek rekabet gücünü arttıracak bilimsel 

araştırmaları destekleyen; yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ve piyasanın ekonomik 

gereklerini iyi bilen; evrensel düzeyde alanındaki uygulamalara hâkim araştırmacılar, öğretim 

elemanları ve iş dünyasına da yönetici yetiştiren; yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte sosyal 

bilimler alanına giren plan, politika ve gelişmelerde söz sahibi olan insan kaynağı yetiştiren bir 

kurum olmaktır. 

SUNUŞ 

Saygıdeğer paydaşlarımız;  

Sosyal Bilimler Enstitüsü Aylık Haber Bülteni’nin Ocak-2023 sayısını değerlendirmelerinize sunmaktan 

memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim.  

Saygılarımla.  

                                                                                                                                 Prof. Dr. Elbeyi PELİT 

                                                                                                                                     Müdür                                 

AKADEMİK HABERLER 

1. Enstitü yönetim kurulumuz, Ocak ayı içerisinde 12.01.2023, 16.01.2023 ve 26.01.2023 tarihlerinde 

olmak üzere toplamda üç kez toplanarak gündemdeki maddeleri görüşmüş ve karara bağlamışlardır. Bu 

süreçte katkı veren tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. 

2. Ocak ayı içerisinde Enstitümüz Anabilim dallarına bağlı programlarda 8 yüksek lisans tez savunması 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tez savunmalarının 2’si “çevrimiçi” olarak gerçekleştirilmiştir. Ocak ayı 

içerisinde gerçekleştirilen tez savunma sınavlarının programlara göre dağılımları şu şekildedir. 

 Ocak 2023 Tez Savunma Sınavı Sayıları 

Program Adı 
Program Düzeyi 

Yüksek Lisans Doktora 

Muhasebe-Finansman 1 - 

Müzik 2 - 

Özel Hukuk 1 - 

Sosyal Bilgiler Eğitimi 

 
1 - 



 

Ocak-2023, Sayı:30                    @akusosbil                @akusosbil                        @akusosbil  Sayfa 2 

 

 T.C. 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

AYLIK HABER BÜLTENİ 
 

 

Türkçe Eğitimi 1 - 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama 1 - 

Yönetim ve Organizasyon 1 - 

TOPLAM 8 - 

 

3. Ocak ayı içerisinde 8 tezli yüksek lisans ve 1 doktora öğrencimiz tezini başarıyla savunduktan sonra 

tezlerini enstitüye teslim edip, diplomalarını almaya hak kazanmışlardır. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, 

bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyoruz. Mezuniyete hak kazanan öğrencilerimizin programları şu 

şekildedir. 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı Ocak 2023 Mezuniyete Hak Kazanan 

Öğrenci Sayıları 

Program Adı 

Program Düzeyi 

Yüksek Lisans 
Doktora/Sanatta 

Yeterlik 

Eğitim Programları ve Öğretim 2 - 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1 - 

Kamu Yönetimi - 1 

Müzik 1 - 

Sanat ve Tasarım 2 - 

Tarih 1 - 

Yönetim ve Organizasyon 1 - 

TOPLAM 8 1 

 

4.  Ocak ayı içerisinde 1 tezsiz yüksek lisans öğrencimiz derslerini başarıyla tamamlayıp dönem projesizi 

enstitüye teslim edip, diplomalarını almaya hak kazanmışlardır. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan 

sonraki yaşamlarında başarılar diliyoruz. Mezuniyete hak kazanan Eğitim Programları ve Öğretim 

uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarındandır. 

5.  2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı dönem sonu (final) sınavları 22.01.2023 tarihi ile 

tamamlanmıştır. Öğrencilerimizin yasal süre içerisinde sınavlarına itiraz edebilmesi, final mazeret 

sınavına ve tek ders sınavına girecek öğrencilerimizin mağduriyetini önlemek adına Anabilim/Anasanat 

dallarına dönem notlarının zamanında girilmesi hususunda hassasiyet gösteren tüm öğretim üyelerimize 

teşekkür ediyoruz. 
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6.   Enstitümüz Anabilim/Anasanat dallarına bağlı programlara 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar 

dönemi öğrenci alım başvuruları 09-22 Ocak 2023 tarihleri arasında “online başvuru sistemi” aracılığıyla 

yapılmıştır. Bu doğrultuda Enstitümüz Anabilim/Anasanat dallarına bağlı programlara 2022- 2023 Eğitim 

Öğretim yılı bahar dönemi için 327 tezli yüksek lisans, 806 tezsiz yüksek lisans ve 13 doktora programı 

olmak üzere toplam 1080 aday başvuru yapmıştır. Bilimsel değerlendirme sınavına (mülakat ve/veya 

yazılı sınav) girecek adaylar ile sınav yerleri ve tarihleri web sayfasında ilan edilmiştir. 30 Ocak 2022 

tarihinde bilimsel değerlendirme sınavına giren adaylara başarılar dileriz.   

9.  2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders kayıtları (kayıt yenileme) akademik takvime göre 

13-17 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Ders kayıtları (kayıt yenileme) süreci ile ilgili detaylar 

için internet sitemizdeki duyuruları takip ediniz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde tüm 

öğrencilerimize başarılar dileriz. 

 

SOSYAL HABERLER 

1. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı dönem sonu (final) sınavlarını tamamlayan 

öğrencilerimize geçmiş olsun diliyor, sağlıklı ve iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini temenni ediyoruz. 

3. 9-15 Ocak Enerji tasarrufu haftası kutlu olsun. 
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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

