
 

 

 

 

 

   

 

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

AYLIK HABER BÜLTENİ 

ŞUBAT – 2023 

Bülten No: 31 

 

Sahibi: 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına 

Prof. Dr. Elbeyi PELĠT  

(Müdür) 

 

Yayın ve Yazı ĠĢleri Sorumlusu:  

Doç. Dr. Koray KASAPOĞLU 

(Enstitü Müdür Yardımcısı) 

 

Erkan POTUK 

(Enstitü Sekreteri) 

Tasarım: 

Eda ÇOBAN 

(Doktorant) 

 

Umay ÇOLAK 

(Memur) 

Adem TOL  

(Enstitü Destek Personeli) 

 

Bülten Yayın Yeri: 

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

 

 

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: 
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Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu, 03200 - Afyonkarahisar 

Tel: 0 (272) 228 12 55  

Fax: 0 (272) 228 14 76 
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06 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen merkez üssü 

Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem bölgesinde 

yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Türk halkına 

geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

 

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 Şubat-2023 sayısını değerlendirmelerinize sunmaktan 

memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim.  

Saygılarımla.  

                                                                                                                                 Prof. Dr. Elbeyi PELİT 

                                                                                                                                     Müdür      



 

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

 

 T.C. 

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ  

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ  

AYLIK HABER BÜLTENĠ 
 

 

                          AKADEMĠK HABERLER 

1. Enstitü yönetim kurulumuz, Şubat ayı içerisinde 01.02.2023, 03.02.2023, 09.02.2023, 20.02.2023 ve 

23.02.2023 tarihlerinde olmak üzere toplamda beş kez toplanarak gündemdeki maddeleri görüşmüş ve 

karara bağlamışlardır. Bu süreçte katkı veren tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. 

2. Şubat ayı içerisinde Enstitümüz Anabilim dallarına bağlı programlarda 60 tezli yüksek lisans ve 13 

doktora tez savunması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tez savunmalarının 30’u “çevrimiçi” olarak 

gerçekleştirilmiştir. Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen tez savunma sınavlarının programlara göre 

dağılımları şu şekildedir. 

 ġubat 2023 Tez Savunma Sınavı Sayıları 

Program Adı 
Program Düzeyi 

Yüksek Lisans Doktora 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 - 

Eğitim Bilimleri 1 - 

Eğitim Programları ve Öğretim 7 1 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1 - 

İktisat 5 1 

İşletme - 6 

İşletme (İngilizce) 2 - 

İslam Tarihi ve Sanatları 1 - 

Katılım Bankacılığı 3 - 

Maliye 1 1 

Müzik 2 - 

Muhasebe-Finansman 5 - 

Özel Hukuk 1 - 

Sanat ve Tasarım 5 - 

Sınıf Eğitimi 4 - 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2 - 

Sosyoloji 3 2 

Sosyal Bilgiler Eğitimi - 1 

Tarih 3 1 

Türkçe Eğitimi 1 - 

Türk Dili ve Edebiyatı 4 - 

Uluslararası Ticeret ve Finansman 2 - 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama 1 - 

Yönetim ve Organizasyon 1 - 

TOPLAM 60 13 
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3. Şubat ayı içerisinde 10 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 ġubat 2023 Mezuniyete Hak Kazanan 

Öğrenci Sayıları 

Program Adı 

Program Düzeyi 

Yüksek Lisans 
Doktora/Sanatta 

Yeterlik 

İslam Tarihi ve Sanatları 1 - 

Muhasebe-Finansman 1 - 

Sınıf Eğitimi 4 - 

Sosyoloji 1 1 

Türkçe Eğitimi 1 - 

Uluslararası Ticaret ve Finansman 1 - 

Yönetim ve Organizasyon 1 - 

TOPLAM 10 1 

 

4.  Şubat ayı içerisinde 16 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 öğrencilerimizin 3’ü İşletme 

Yönetimi, 2’si Mali Hukuk, 9’u Turizm Rehberliği tezsiz ikinci öğretim ve 1’i Eğitim Programları ve 

Öğretim uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarındandır. 

5.  2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi öğrenci alımları tamamlanmıştır. Bu kapsamda 30 Ocak 

2023 tarihinde yapılan bilimsel değerlendirme sınavları sonucunda; doktora programlarına 6 öğrenci, 

tezli yüksek lisans programlarına 66 öğrenci kesin kayıt yaptırmıştır. Tezsiz yüksek lisans 

programlarında ise başvuran adayların lisans mezuniyet notlarına göre yüksekten düşüğe olacak şekilde 

yapılan sıralamaya göre 156 öğrenci tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmıştır. 

Öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Daha ayrıntılı istatistiksel bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

6.   2022-2023 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları tezli yüksek 

lisans programına 1, İktisat tezli yüksek lisans programına 1, Kamu Hukuku tezli yüksek lisans 

programına 1, Tarih tezli yüksek lisans programına 1, Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisans 

programına 2 ve turizm İşletmeciliği tezli yüksek lisans programına 1 öğrenci yatay geçiş ile gelmiştir. 

https://sosbil.aku.edu.tr/enstitu-istatistikleri/
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Öğrencimize başarılar diliyoruz.  

7.  6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla 2022-2023 Eğitim 

Öğretim Yılı Bahar Dönemi akademik takvimi değişmiştir. Buna istinaden ders kayıtları (kayıt 

yenileme) akademik takvime göre 20-24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılmış olup, dönem başlangıcı 

27 Şubat 2023 tarihi olarak belirlenmiştir. Yaşanmış olan deprem dolayısıyla YÖK kararı ile bahar 

dönemi eğitimi yeniden alınacak bir karara kadar uzaktan canlı ders ile yapılacaktır. 

8. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla 2022-2023 Eğitim 

Öğretim Yılı Bahar Döneminde YÖK ve Senato kararı ile Enstitümüze kayıtlı olan öğrenciler için kayıt 

dondurma ve tez döneminde olan öğrenciler için ek süre verme işlemleri başlatılmış olup, konuyla ilgili 

duyuru ve formlar için tıklayınız. 

SOSYAL HABERLER 

1. 06 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem 

bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.  Yaşanan deprem felaketinin 

ardından Üniversitemiz tarafından da deprem destek duyurusu yapılmış olup, bu kapsamda 

Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşlarımız için resmi bağış ve yardım kampanyası 

başlatılmış, deprem bölgesinde görev almak isteyen gönüllü öğrenci, akademik ve idari personeller için 

başvurular alınmış ve AFAD Afyonkarahisar İl Müdürlüğü koordinasyonu ile birlikte deprem bölgesine 

intikaller gerçekleştirilmiştir.  

2. Deprem bölgesindeki öğrenciler için Üniversitemiz bünyesinde WhatsApp iletişim hattı kurulmuştur. 

Söz konusu bu  WhatsApp iletişim hattı ve deprem bölgesine destek kampanyalarına katılım ve bağış 

için Enstitimüz web sitesinde de yayımlanan duyuruya ulaşmak için tıklayınız.  

3. Enstitümüz programlarında kayıtlı olan ve deprem bölgesinde ikamet eden 57 öğrencimiz ile iletişime 

geçilmiş olup, durumları hakkında bilgi edilmiş ve ayrıntılı bilgiler Üniversitemiz Rektörlüğüne 

iletilmiştir.  Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza tekrar 

geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

https://sosbil.aku.edu.tr/2023/02/24/deprem-nedeni-ile-ogrencilerimizin-kayit-dondurma-ek-sure-ve-2022-2023-akademik-yili-guz-donemine-ait-girmeleri-gereken-tez-savunma-sinavi-doktora-yeterlik-sinavi-tez-izleme-komite-sinavlarinin-er/
https://sosbil.aku.edu.tr/deprem-bolgesine-destek-duyurusu/
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4. 9 Şubat tarihi, toplumda sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek, tütün kullanımı ve zararları konusunda 

farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde teşvik etmek amacıyla ülkemizde 

“Sigarayı Bırakma Günü” olarak kutlanmaktadır. Sağlıklı bir yaşam için sigaraya HAYIR. 

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 iletiĢim (e-mail) adresimiz:   

sbe@aku.edu.tr 

 

mailto:sbe@aku.edu.tr

