
Tezli yüksek lisans programının amacı,
öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini
kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme,
yorumlama ve değerlendirme yeteneği  
kazanmasını sağlamaktır.

Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde,
o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan
dersler arasından danışmanınca uygun görülen
dersleri seçerek ders kaydını yenilemek
zorundadır. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin
tümünden sorumludurlar ve kayıtlarını kendileri
yaptırmakla yükümlüdürler

Tezli Yüksek Lisans başvurularına yönelik başarı
değerlendirmesindeki puan ağırlıklarının nasıl
olacağına ilişkin hususlar için, Afyon Kocatepe
Üniversitesi Lisanüsütü Eğitim-Öğretim ve
SınavYönetmeliğinin 7. maddesine bakınız.

Tezli yüksek lisans programına
yerleştirilmeye hak kazanan adaylar,
akademik takvimde belirtilen süre içinde
istenen belgelerle başvurarak kesin  
kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

Kayıt yaptıran her öğrenci için en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar Anabilim Dalı önerisine istinaden EYK
onayı ile bir öğretim üyesi danışman olarak atanır.

tarafından ilan  
arasında öğrenci

Enstitü  
tarihleri  
işlemini ilgili adresten

edilen başvuru
adayı ön kayıt
online olarak

gerçekleştirir.

Derslere devam zorunludur. Öğrenciler ilgili  
EABD/EASD kurullarının kararı ile teorik derslere
%70, uygulama derslerine ise %80’den az  
olmamak koşulu ile devam eder.

Tezli yüksek lisans programını tamamlama
süresi, en az iki yarıyıl ders ve en az iki yarıyıl
tez çalışması olmak üzere dört yarıyıldır.

Her öğrenci için tez konusu en geç ikinci yarıyılın
sonuna kadar EABD/EASD Kurulu kararı ile
Enstitüye önerilir. Bu kapsamda en geç üçüncü
yarıyılda, derslerin başlangıcından itibaren üçüncü
haftanın sonuna kadar tez konusu önerisi
Enstitüye teslim edilir. (ayrıntı için bknz. madde 19)

Tez çalışmasını başarılı bir şekilde tamamlayan
öğrencinin Anabilim/Anasanat Dalının önerisi ve
EYK’nın onayıyla oluşturulan yüksek lisans tez
savunma jüri üyeleri önünde tezini savunur. Jüri, biri
öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de
yükseköğretim kurumun dışından olmak üzere üç asıl,
iki yedek öğretim üyesinde oluşur. İki danışmanlı
tezlerde ise biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de
yüksek öğretim kurumu dışından olma üzere beş asıl,
iki yedek öğretim üyesinden oluşur.
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Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak
öğrenci adayı, Enstitü tarafından ilan edilen
başvuru tarihleri arasında, ön kayıt işlemini
ilgili adresten online olarak gerçekleştirir.

Tezli yüksek lisans programında öğrencinin başarılı
sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden CC veya bunun
üzerinde bir not alması ve seminer, uzmanlık alan, tez
hazırlık çalışması ve tez çalışması
derslerinden YT (yeterli) notu alması ve
tez savunmasından başarılı olması, tezinin dijital
kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshasını enstitüye
teslim etmesi gerekir. Bu şartları sağlayan ve tezi EYK
tarafından onaylanan öğrenciye tezli yüksek lisans
diploması verilir.

Diğer ayrıntılar için Lütfen Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim  ve Sınav 

Yönetmeliğine bakınız!
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Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri;
tez çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya
düzeltme kararı verir. Tezi savunma sınavında düzeltme
kararı verir. Tezi savunma sınavında başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay
içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak aynı jüri önünde
tezini yeniden savunur.

Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer 
dersini başarı ile tamamlayamayan öğrencinin kaydı 
silinir. Azami süreler içinde tez çalışmasında başarısız 
olan, tez savunmasına girmeyen veya tez savunma 
sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen 
öğrencinin kaydı silinir. 
İlişik kesme/kayıt silme ile ilgili diğer ayrıntılar; için 
Yönetmeliğin 34 üncü maddesine bakınız.

https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/08/Yönetmelik-7.-Madde.pdf
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/08/Yönetmelik-19.-Madde.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200713-1.htm
https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2020/08/Yönetmelik-34.-Madde.pdf

