ANKARA ÜNİVERSİTESİ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

Sevgili adaylar,
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz lisansüstü programlarında
öğrenim görmek amacıyla siz adaylarımızın başvuru ve kayıt işlemleri “LİSANSÜSTÜ
PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU” kapsamında yapılacaktır.
Başvuru ve kayıt işlemlerinizin zamanında, doğru ve eksiksiz yapılabilmesi için kılavuzu
dikkatle inceleyiniz.
Başarı dolu bir öğrenim geçirmeniz dileğiyle.
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BÖLÜM 1
1.1 . ONLINE BAŞVURU
 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü programlarına başvurular, 1523
Ağustos
2017
tarihleri
arasında
aktif
olacak
https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx
linkinden,
yalnızca elektronik olarak yapılacaktır.
 Online başvuru sonrası iki nüsha halinde başvuru dosyası (içerisinde başvuruda
istenen belgelerin bulunduğu) hazırlanacaktır. Başvuru dosyasının bir nüshası yazılı
olarak yapılacak olan bilimsel değerlendirme sınavı sırasında adayın yanında
bulunacak ve Anabilim Dalı Başkanlığına sınav öncesinde sunulacaktır. Kesin kayıt
hakkı kazananlar diğer nüshayı ilgili Enstitülerine teslim edeceklerdir.
 Başvuru tarihleri arasında belgesi olmadığı halde başvuru yapan, yanlış beyanda
bulunan, eksik belge ve imzalanmayan formlar ile başvuran adayların bilimsel
değerlendirme sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve kesin kayıtları iptal edilecektir.
 Online başvuru yapan tüm adaylar bilim sınavına katılacaklardır.
“Online Başvuru” işlemine başlamadan önce, aşağıdaki linklerden kontenjanlar ve
başvuru koşullarına ilişkin bilgileri dikkatle okuyunuz.
Online Başvuru için TIKLAYINIZ. (15 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE AÇILACAKTIR.)
1.2. ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER
 Başvurular “online” olarak yapılacak olup, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
 KPDS, ÜDS, YDS ile e-YDS Yabancı Dil Sınavlarının geçerlik süresi 5 yıldır. Tezli Yüksek
Lisans Programlarına yapılacak başvurularda YDS veya YÖKDİL Sonuç belgesi de
geçerlidir.
 ALES Sonuç Belgesinin geçerlik süresi 3 yıldır.
 Online başvuru yapıldıktan sonra sisteme girilen bilgilerde değişiklik yapılamaz.
 Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt
yaptırılamaz ve devam edilemez.
 Başvuru yapacak adayların, aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlamaları
gerekmektedir. Başvurularda eksik belge ile kayıt kabul edilmemektedir. Başvuru
belgelerinin değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün değildir.
 Adayların mezuniyet belgesi veya transkriptinde not ortalaması “4’lük” sistem
üzerinden ise “100’lük” sistemdeki karşılığının sisteme girilmesi gerekmektedir. 100 lük

karşılığını, mezun oldukları fakültelerden belgeleyebiliyorlarsa belgeledikleri puanı,
belgeleyemiyorlarsa Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen Not Dönüşüm
Tablosunda yer alan puanın sisteme girilmesi gerekmektedir.
Not Dönüşüm Tablosu için TIKLAYINIZ.
 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği’nin Geçici Madde 1 üçüncü fıkrasına göre; sadece 06 Şubat 2013
tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler
doktora programına başvuru yapabileceklerdir.
 ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından
alınan puana eşdeğer puanınızı öğrenmek için TIKLAYINIZ.
 Tıp Fakültesi mezunu adaylar sadece temel tıp bilimleri doktora programlarına en az
50 puan olan TUS belgesi ile başvurabilirler.
 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu adaylar doktora programlarına en az 50 puan olan DUS
belgesi ile başvurabilirler.

BÖLÜM 2
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, KONTENJANLAR, BAŞVURU KOŞULLARI, ÖNEMLİ
TARİHLER ve DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
2.1. GENEL KONTENJAN
(Türk, Yabancı Uyruklu ve Yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar başvurabilir)
 Aday Kayıt ve Bilimsel Değerlendirme Sınavı Giriş Formu
 Mezuniyet Belgesi (Diploma aslı veya Noter onaylı fotokopisi) (Yurt Dışından müracaat
edenler için Mezuniyet Belgesi , Yabancı ülkelerden alınanların Noterden onaylı tercüme
edilmiş örneği, 2 adet)
 Mezuniyet Transkripti,

(Yabancı ülkelerden alınanların Noterden onaylı tercüme

edilmiş örneği, 2 adet)
 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
(Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan Graduate
Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT)
sınavlarından alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılabilir.)
 Yabancı Dil Belgesi: Başvuruda bulunacak adayların “2017-2018 Eğitim-Öğretim Güz
Yarıyılı için Başvuru Yapılacak Lisansüstü Programlar Listesi”nde yer alan puanları
almaları gerekmektedir.
 Türkçe Yeterlik Sınavı Sonucu: Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu
adayların TÖMER’in Türkçe Yeterlik Sınavını C1 düzeyinde başarmaları veya Yunus Emre
Enstitüsü’nden alınacak C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olmaları gerekir.
Yabancı dille öğretim yapılan lisansüstü programlarda bu belge istenmez.
 Denklik Belgesi: Yüksek lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu
adayların, tıp doktorluğu ve diş hekimliği alanları dışında denklik başvurusu yapmalarına
gerek bulunmamaktadır. Ancak adaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları
“Okul Tanıma Yazısı” ile lisansüstü eğitim için başvuruda bulunabilirler. Yüksek lisans
veya Doktora başvurusunda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru
sahiplerinin ise diploma denklik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
 Pasaport örneği (Öğrenimlerini yurt dışında tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar
için)
 T.C. Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı örneği
 2 adet fotoğraf

2.2. YURT DIŞI KONTENJANI
(Yabancı uyruklu ve yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar başvurabilir.)
 Aday Kayıt ve Bilimsel Değerlendirme Sınavı Giriş Formu
 Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların Noterden onaylı tercüme edilmiş
örneği, 2 adet)
 Mezuniyet Transkripti,

(Yabancı ülkelerden alınanların Noterden onaylı tercüme

edilmiş örneği, 2 adet)
 Yabancı Dil Belgesi: Başvuruda bulunacak adayların “2017-2018 Eğitim-Öğretim Güz
Yarıyılı için Başvuru Yapılacak Lisansüstü Programlar Listesi”nde yer alan puanları
almaları gerekmektedir.
 Türkçe Yeterlik Sınavı Sonucu: Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu
adayların TÖMER’in Türkçe Yeterlik Sınavını C1 düzeyinde başarmaları veya Yunus Emre
Enstitüsü’nden alınacak C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olmaları gerekir.
Yabancı dille öğretim yapılan lisansüstü programlarda bu belge istenmez.
 Denklik Belgesi: Yüksek lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu
adayların, tıp doktorluğu ve diş hekimliği alanları dışında denklik başvurusu yapmalarına
gerek bulunmamaktadır. Ancak adaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları
“Okul Tanıma Yazısı” ile lisansüstü eğitim için başvuruda bulunabilirler. Yüksek lisans
veya Doktora başvurusunda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru
sahiplerinin ise diploma denklik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
 Pasaport örneği
 2 adet fotoğraf
Bu kılavuzda belirtilmemiş olan hususlar hakkında Ankara Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

2.3. KONTENJANLAR, BAŞVURU KOŞULLARI
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
BAŞVURU YAPACAĞINIZ İLGİLİ ENSTİTÜ WEB SAYFASI ADRESLERİ
 http://biotek.ankara.edu.tr/
 http://egitim.ankara.edu.tr/
 http://fenbilimleri.ankara.edu.tr/
 http://nukbilimler.ankara.edu.tr/
 http://sagbilens.ankara.edu.tr/
 http://sosbilens.ankara.edu.tr/
 http://tite.ankara.edu.tr/

2.4. ÖNEMLİ TARİHLER
 Programlara alım için yapılacak BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAVININ TARİHİ,
YERİ VE SAATİ, hem ilgili Enstitünün hem de Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığının web sayfasında duyurulacaktır.
BAŞVURU, BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAVI VE KESİN KAYIT TARİHLERİ
TÜM PROGRAMLAR İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ

15-23 Ağustos 2017

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAVI
(Programların sınav tarihleri için
ilgili Enstitü’nün web sayfasını takip ediniz.)

05-10 Eylül 2017

KESİN KAYIT TARİHLERİ

11-15 Eylül 2017

İNTERAKTİF KAYIT TARİHLERİ

11-17 Eylül 2017

DERS EKLEME-BIRAKMA

25 Eylül-01 Ekim 2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi için TIKLAYINIZ.

2.5 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Lisansüstü Programlar
Mezuniyet
Yazılı Sınav
Not
Sonucu
Ortalaması
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
(ALES puanı koşulu aranmayan)
%50
%50
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
(ALES puanı koşulu aranan)
Tezli Yüksek Lisans Programı
Doktora/Bütünleşik Doktora
Programı

ALES
Puanı

Toplam
Puan
(en az)

-

65

%20

%30

%50

65

%20
%20

%30
% 30

%50
% 50

65
70

BÖLÜM 3
KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

3.1 TÜRK UYRUKLU ADAYLAR İÇİN
 Diploma
 Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl süreli lisans öğreniminden
sonra doktora programına kabul edilen adaylardan lisans diplomasının aslı ya
da mezun olunan Üniversite tarafından onaylı mezuniyet belgesi,


Tezli yüksek lisans yaptıktan sonra doktora programlarına kabul edilenlerden
tezli yüksek lisans diplomasının aslı ya da Üniversite tarafından onaylı örneği;



Sağlık Bakanlığı’ndan uzmanlık yetkisi kazanmış Fen ve Eczacılık Fakültesi
mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri durumunda
lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği ile yetki
belgesinin aslı ya da onaylı örneği,

 ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, (YURT DIŞI
KONTENJANINA başvuran adaylardan ALES belgesi veya eşdeğer sınav sonuç belgesi
istenmeyecektir.)
 Temel tıp bilimleri doktora programlarına kabul edilen Tıp Fakültesi
mezunlarından TUS,
 Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarından ise DUS belgesinin aslı veya bilgisayar
çıktısı,
 Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesinin aslı veya Üniversite
tarafından onaylı örneği,
 YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından kabul edilen kabul edilen bir sınavın bu puana
eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
 T.C. kimlik numarası beyanı,

 Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet biyometrik fotoğraf,
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösterir askerlik durum belgesi,
 İlgili mevzuatla belirlenen ücretin ödendiğini gösteren belge,
 Bir kurum adına burslu okuyacak adayların, burslu okuyacağına dair belgenin aslı
veya onaylı örneği,
 Üniversite veya diğer üniversitelerde araştırma görevlisi olanlarla ilgili resmi belge.
3.2. YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN
 Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı
uyruklulardan, yukarıda Türk uyruklu adaylar için açıklanan diploma ve belgeler,
 Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesinin aslı veya Üniversite
tarafından onaylı örneği; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi,
 TÖMER tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar
çıktısı veya Yunus Emre Enstitüsü’nden alınacak Türkçe Yeterlik Belgesi,
 YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından kabul edilen kabul edilen bir sınavın bu puana
eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
 Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli örnekleri,
 İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alınacak ikametgâh belgesinin aslı veya onaylı örneği,
 Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet biyometrik fotoğraf,
 İlgili mevzuatla belirlenen öğrenim ücretinin ödendiğini gösteren belge,
 Burslu adaylardan, burslu okuyacaklarına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,
 GENEL KONTENJANA başvuran adaylar için ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin
aslı veya bilgisayar çıktısı. (YURT DIŞI KONTENJANINA başvuran adaylardan ALES
belgesi veya eşdeğer sınav sonuç belgesi istenmeyecektir.)

BÖLÜM 4
4.1. EĞİTİM SÜRELERİ, KREDİLER
Lisansüstü programlarda okutulacak dersler, adayların başvuruda bulunacakları Enstitünün
yukarıda verilen web adreslerinde yer almaktadır.
1) BİLİMSEL HAZIRLIK
 Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere akademik eksiklerini gidermek
amacıyla bilimsel hazırlık adı altında bir tamamlama eğitimi uygulanabilir.
 Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır ve bu süre eğitim
süresi içinde sayılmaz.
2) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
 Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 60 AKTS kredisinden az
olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesinden oluşur. 60 AKTS kredisinin 50
AKTS kredisi dersleri, 10 AKTS kredisi de dönem projesini kapsar.
 Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç
yarıyıldır.
3) TEZLİ YÜKSEK LİSANS
 Tezli yüksek lisans programı toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi
60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer ve tez çalışması
olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi
dersler ve semineri, 60 AKTS kredisi de uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını kapsar.
 Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı
olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı
yarıyılda tamamlanır.
4) DOKTORA/SANATTA YETERLİK
 Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az
olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterliğe hazırlık
çalışması, tez çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, alanıyla ilgili tek ya da çok
isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale ya da
DOI numarası alınmış elektronik ortamda basılmış makale ya da kitap veya kitap
bölümü olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 240 AKTS
kredisinin 120 AKTS kredisi dersler, seminer, uzmanlık alan dersi ve yeterliğe
hazırlık çalışması, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından
oluşur.
 Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz

yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

4.2. DERSLERDE BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar, ara sınavlar ile yarıyıl sonu
sınavlarının başarı puanına katkısı anabilim/anasanat dalı akademik kurullarınca
düzenlenir, her yarıyıl başında ilan edilerek öğrenciler duyurulur.
 Başarı puanı 4,00 üzerinden değerlendirilir.
Yarıyıl sonu sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4,00 üzerinden en
az 2,75 (70-74),
Doktora öğrencilerinin ise en az 3,00 (75-79) almaları gerekir.
 Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda yer alan zorunlu ya da zorunlu ders havuzundan aldığı
derslerden başarılı olması gerekmektedir.

4.3. KAYIT SİLME İLE İLGİLİ HUSUSLAR
SÜRELERİN BİTİMİNDE İLİŞİK KESİLMESİ;
1) BİLİMSEL HAZIRLIK
 Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre sonunda başarılı
olamayan öğrencilerin kayıtları silinir.
(Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 48, 3 üncü fıkra)

2) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
 Tezsiz yüksek lisans programlarında yukarıda belirtilen süreler (en az iki, en çok üç
yarıyıl) sonunda başarısız olan ya da programı tamamlamayan öğrencilerin
Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 7)

3) TEZLİ YÜKSEK LİSANS
 Tezli yüksek lisans programlarında yukarıda belirtilen süreler (en az dört, en çok altı
yarıyıl) sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminerini başarıyla
tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan ve tez
savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 14)

4) DOKTORA
 Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için ise altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla
tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar
tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 22)

DİĞER DURUMLARDA İLİŞİK KESİLMESİ;
Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 45’e göre;
 (1)Enstitü yönetim kurulu kararıyla;
a) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel akademik başarı not
ortalaması 2,00’den az olan öğrencilerin,
b) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili uzmanlık alan dersinden üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alan öğrencilerin,
c) Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı
programda kayıt yenileme işlemini art arda iki dönem yerine getirmeyen
öğrencilerin,
d) Yüksek lisans diploması ile doktoraya başvuran ve koşullarını yerine getirdiği halde
beşinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen ya da lisans derecesi ile
doktoraya başvuran ve koşullarını yerine getirdiği halde yedinci yarıyıl sonuna kadar
yeterlik sınavına girmeyen doktora öğrencilerinin kaydı silinir.
 (2) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları durumunda ilgili birim
yönetim kurulu kararıyla ilişikleri kesilir.
 (3) Öğrencilerin enstitü ile ilişiklerinin kesilmesi kendi istemleri üzerine de olabilir.
Bu takdirde öğrenciler enstitüye yazılı olarak şahsen başvurmak zorundadırlar. İlişik
kesme sürecinde öğrenciler ilgili birimlerden alacakları ilişik kesme belgelerini
enstitüye sunmak zorundadırlar.
Lisansüstü Eğitim Hakkında Detaylı Bilgi İçin Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim
Yönetmeliği’ni İnceleyiniz.
Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

BÖLÜM 5
İLETİŞİM
BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi Sistem Biyoteknolojisi İleri Araştırma Birimi
Beşevler/ ANKARA
Tel: +90 312 222 58 26/100-101 Faks: +90 312 222 58 72 e-posta: biotek@ankara.edu.tr

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi Cebeci/ANKARA
Tel: (0 312) 362 99 06 (pbx) Fax: (0 312) 362 73 97
e-posta: ebens@education.ankara.edu.tr

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesi İrfan Baştuğ Caddesi 06110 Dışkapı/ANKARA
Tel: (0 312) 316 60 33 (3 hat) Faks : (0 312) 316 60 36 e-posta: fenbilim@ankara.edu.tr

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi 06100 Tandoğan / ANKARA
Tel: 0 (312) 212 85 77 Faks : 0 (312) 215 33 07 e-posta : nukbile@ankara.edu.tr.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ
Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesi İrfan Baştuğ Caddesi Dışkapı/ ANKARA
Tel: 312 316 66 71 – 72 – 43 Faks: 312 316 66 70 e-posta: health@ankara.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz KANSU Binası B Blok
Kat: 6 Beşevler/ANKARA
Tel: (0312) 214 13 50 Faks: (0312) 600 01 13-14 e-posta: bsosbil@ankara.edu.tr

TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Ankara Üniversitesi Gümüşdere Yerleşkesi Gümüşdere Mahallesi, Fatih Cad. No:33
Keçiören/ ANKARA
Tel: (0312) 316 27 23- 316 62 69 Faks: (0312) 316 91 31 e-posta: tite@ankara.edu.tr

