Değerli Öğrencimiz,

Uzun ve zorlu bir snav sürecinin ardndan
yön verecek bir tercihte bulunarak Ankara
oldunuz. Sizi ve ailenizi, hem göstermiş o
başardan, hem de yapmş olduğunuz doğru te
yürekten kutluyorum.

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet tarihini v
milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir
Akln ve bilimin üstünlüğünü, demokrasi ve
öncülüğünü ilke edinen, ulusal ve uluslara
nitelikli, eğitim ve araştrma alannda rekabet
ve evrensel değerler taşyan Ankara Üniversi
ilke ve inklaplarn yurt geneline yaymak, ç
aydnlanmann ifadesi olan bu ilkel
savunuculuğunu yapmak üzere, temeli
önderimiz ATATÜRK tarafndan atlmş bir ü

Dear Students,

Değerli Öğrencimiz,
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University.
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are defined by great variety and scope.

Eğitim ve araştrmada gelişimi hedefleyen, araştrc, yaratc, disiplinleraras ekip çalşma
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dileklerimle, hepinize yuvanza hoş geldiniz diyor, sevgiyle kucaklyorum.

I wish you a very fruitful, dynamic and constructive academic year in Ankara University.
Again, a warm welcome and best of luck with your studies!

Prof.Dr. Erkan İBİŞ
Rektör

Prof. Dr. Erkan İbiş
Rector

