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T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Fen Bilimleri Enstitüsüne aşağıdaki Anabilim Dallarına yatay geçiş yoluyla 
öğrenci alınacaktır. Program kontenjanları ve başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir. 

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 

ANABİLİM DALI 

YATAY GEÇİŞ 
KONTENJAN SAYISI 

AÇIKLAMA 
YÜKSEK 
LİSANS 

DOKTORA 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ 

 1 
Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin; 
a) Aynı programda veya program adı farklı olmakla birlikte ders içerikleri örtüşen diğer bir 
yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programlarda kayıtlı olması, 
b) Tezsiz yüksek lisans programı için bir yarıyılı tamamlamış, ancak ikinci yarıyılına başlamamış olması, 
c) Tezli yüksek lisans programı için en az bir yarıyılı tamamlamış, ancak dördüncü yarıyılına 
başlamamış olması, 
ç) Doktora/sanatta yeterlik programı için en az bir yarıyılı tamamlamış, ancak yedinci yarıyılına 
başlamamış olması, 
d) Başarısız olduğu dersinin bulunmaması, 
e) Bu Yönetmelikte yüksek lisans programı için belirtilen ALES puanına veya GRE ya da GMAT gibi 
sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığına sahip olması, 
f) Bu Yönetmelikte doktora/sanatta yeterlik programı için belirtilen ALES puanına veya GRE ya da 
GMAT gibi sınavlardan aldığı puanının ALES puanı karşılığına ilişkin koşulunu ve asgari yabancı dil 
puanı koşulunu taşıması, 
g) Disiplin cezası almamış olması gerekir. 

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 2  

KİMYA 2 2 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 5 1 

MALZEME BİLİMİ VE 
MÜHENDİSLİĞİ 

2 2 

MATEMATİK 1  

MATEMATİK EĞİTİMİ 2  

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 2  

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 3  

NANOBİLİM VE 
NANOTEKNOLOJİ 

2  

YENİLENEBİLİR ENERJİ 
SİSTEMLERİ 

1  



2 

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ 

Başvuru Tarihi 
 
24 Ocak 2022 Pazartesi – 04 Şubat 2022 Cuma 
 

Başvuru Adresi 
Fen Bilimleri Enstitüsü A.N.S. Kampusü  
Gazlıgöl Yolu 7. Km.03200 
AFYONKARAHİSAR  

Telefon 
Fen Bilimleri Enstitüsü 
0 272 218 14 66 - 67 

 
 

AÇIKLAMALAR 
 

1-Enstitümüze Yatay Geçiş Başvuruları 24 Ocak 2022 Pazartesi – 04 Şubat 2022 Cuma tarihleri arasında 
yapılacak olup, başvuruya ilişkin belgeler şahsen veya posta/kargo yolu ile teslim edilebilecektir. Postadaki 
gecikmelerden aday sorumludur. Yukarıda belirtilen başvuru tarihlerin son gününde (04 Şubat 2022 Cuma), 
(17:00) ‘a kadar Enstitümüze ulaşmayan/teslim edilmeyen ve/veya belgelerinde eksiklik olan adayların 
başvurusu geçersiz sayılacaktır. 
2-Yatay geçişe/programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır; 
a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez. Program isimleri farklı, 
ders içerikleri aynı olan lisansüstü programlara yatay geçişte EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı 
gerekir. 
b) Örgün öğretimden uzaktan öğretim veya tezsiz yüksek lisans programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul 
edilebilir. Ancak uzaktan öğretim veya tezsiz yüksek lisans programlarından örgün öğretim tezli programlara 
yatay geçiş kabul edilmez. 
3-Yatay geçiş başvuru formu (formu indirmek için tıklayınız) 
 

 

https://fenbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/115/2021/01/FB_YLDR-09-2.doc

