
Y Ü K S E K L İ S A N S P R O G R A M I E Ğ İ T İ M S Ü R E C İ ( T E Z L İ ) 
 
 

❶Yüksek lisans programı tamamlama süresi en az 2 yy ders, en az 2  yy  

tez çalışması olmak üzere 4 yarıyıldır. Azami süre 6 yy olup (Yönet. Madde 

41-1), bu eğitimi alacak öğrenciler aşağıda takip eden süreç kapsamında 

öğrenimlerini tamamlar ve diplomayı almaya hak kazanırlar. 

 
 
 

❷Anabilim Dalının belirleyeceği kontenjan önerileri Anabilim 

Dalı kurul kararı ile Enstitü’ye bildirilir. Enstitü Kurulu ve Üniversitemiz 

Senatosu tarafından onaylanan kontenjanlar GÜZ ve BAHAR 

yarıyılı için belirlenen tarih aralığında Enstitü tarafından Afyon 

Kocatepe Üni. web sayfasında ve Enstitü web sayfasında ilan 

edilir. 

 

❸Anabilim Dalları mülakat sınavı için belirledikleri en az 3 

asil ve 2 yedek jüri üyelerini Anabilim Dalı Kurul Kararı ile 

Enstitüye bildirirler. 

 

❽Anabilim Dalı, Eğitim Öğretim yılı akademik yarıyıl 

başlamadan önce; 

  Haftalık Genel Ders programlarını 

  Ders Görevlendirme Formlarını, 

 Yeni öğrenciler için danışman öğretim üyesi 

önerilerini, 

  Geçerli yarıyıl için verilecek dersler ve 

 öğretim üyeleri formları nı hazırlayarak A.D.Kurul 

Kararı ekinde EBYS kanalıyla Enstitü’ye sunar. 

 
 
 

 
❾Akademik takvime göre öğrenci, kayıt yenileme ders seçimi ve 

danışman onayı işlemlerini tamamlar. Anabilim dalı tarafından 

alması gereken dersler belirlenir ve 2 yarıyıl kayıt yenilenmesi 

suretiyle ders aşaması devam eder. 

 
 

 
❹Enstitü tarafından ilan edilen başvuru tarihleri arasında 

öğrenci önkayıt işlemini ilgili adresten online olarak gerçekleştirir. 

Başvuru evraklarını son başvuru tarihinden önce Enstitüye 

ulaştırır. Mülakat sınavına gireceklerin listesi yeri, saati ve tarihi 

enstitü web sayfası aracılığıyla duyurulur. 

 
❿MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında, EABD 

Kurulu her öğrenci için TEZ ÖNERİSİNİ ve tez danışmanını en 

geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. EABD 

Kurulunun önerisi EYK’da karara bağlanır. 

 

 
❺Anabilim Dalları tarafından yapılan mülakat sınavı sonuçları 

Enstitü tarafından belirtilen tarihte ilan edilir ve başarılı 

öğrenciler kesin kayıt hakkı kazanırlar. 

❻Öğrenci kesin kayıt tarihlerinde istenilen belgeleri eksiksiz 

Enstitüye teslim eder ve kayıt işlemlerini tamamlar. 

 
 
 

❼Kayıt yaptıran her öğrenci için Anabilim Dalı önerisine 

istinaden Danışman öğretim üyesi atanır.(yeni kayıtlı öğrencilere 

danışman atanıncaya kadar bu görevi Anabilim Dalı Başkanı 

yürütür) 

⓫Tezli yüksek lisans programlarında tez çalışmasına başlayan 

öğrenci 2 yarıyıl sonunda tezini tamamlar. Çalışmasını 

tamamlayamayan öğrenci 2 yarıyıl daha ek süre kullanarak tezini 

tamamlar. 

 
 
 
⓬4 yarıyıl sonunda kredili derslerini ve Seminer dersini 

başarı ile tamamlayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği 

kesilir.(Yönetm. Madde 41-3) Azami süreler içinde tez 

çalışmasında başarısız olan, tez savunmasına girmeyen veya 

tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak 

reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. (Yönetm. 41-4) 
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