
ON BASVURU KOSULLARI:

06-10 Temmuz 2020 tarihleri arasrnda baEvurulann Universitemiz Enstitiimiize rveb

saytbsrnda bulunan kampiis bilgi sistemine laprlacak. Bapvuru lbrmu ve islenen di$er

belgeler gevrinrigi on-line olarak iletileceklir. COVIT l9 salgrnr sebebiyle bilim srnavr

1'aprhp yaprlmayacagr ve delerlendirme kriterleri daha sonra duyurulacaktrr.

Olrenimlerini Tiirkiye drgrnda yapmrq olan Tiirk ve yabancr uyruklu adaylardan giriq

kogullarrnr sallayanlann kesin kayrtlan igin Ytiksek Olretim Kurulundan alacaklarr

Denklik Belgesi gerekmektedir.

Yabancr uyruklu dlrenciler lisans 6lreniminin tamamlru Tiirkge egitim yapan bir

kurumda yapmrq ise, Yiiksek Lisans iqin TOMER Tiirkge dil belgesi kogulu aranmaz.

YUKSEK LiSANS

. Lisans Mezuniyet Belgesi (Diploma ash veya onayh, rslak imzah fotokopisi )

. Lisans Mezuniyet Transkriptinin ash veya onayh, rslak imzah fotokopisi Mezuniyet not

ortalamasl 4'liik sistemde en az 2.00 olmahdtr.

. Yabancr Dil Belgesi. YDS den (ingilizce) en az 55 puan gereklidir. Ayrrca OSYM

tarafindan kabul edilen uluslararasr gegerliligi olan bir yabancr dil srnavrndan alnmrq

YDS (Ingilizce) puamna muadil puan gerekmektedir.

o ALES Sayrsal en az70 puan olmahdrr. Uluslararasr gegerliEi olan benzer srnavlardan

("Graduate Record Examination" (GRE) (Genel) "Graduate Management Admission

Test" (GMAT) srnavrndan) ALES puanrna egdeler puan almrg olmahdrr.

o Biyometrik fotoFaf (4,5x6 cm boyutunda)

o Niifus Ciizdan fotokopisi (Onayh) veya E- devlet iizerinden ahnan vukuath niifus kayrt

6megi belgesi

o Referans Mektubu

. Niyet Mektubu

oCV
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DOKTORA

o Yiiksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diploma ash veya onayh, rslak imzah fotokopisi)
r Yiiksek Lisans Mezuniyet Transkriptinin ash ya da onayh, rslak imzah fotokopisi.

mezuniyet not ortalamasl 4'liik sistemde en az 3.00 olmaltdtr.
o Dig Hekimlili, Eczacrhk, Trp ve Veteriner Fakiilteleri mezunlan ytiksek lisans

yapmadan doktora bagvurabilirler. Bu adaylann diler belgelerle birlikte lisans

mezuniyet not ortalamalarr 4'liik sistem de en az 3.0 olmahdrr.

e Yabancr Dil Belgesi. YDS'den (ingilizce) en az 60 puan gereklidir. Aynca OSYM

tarafindan kabul edilen uluslararasr gegerlilili olan bir yabancr dil srnavrndan ahnmrq

YDS (ingilizce) puamna muadil puan gerekmektedir.

o ALES Sayrsal en az 70 puan olmahdrr. Uluslararasr gegerli[i olan benzer srnavlardan

("Graduate Record Examination" (GRE)(Genel) "Graduate Management Admission

Test" (GMAT) srnavrndan) ALES puamna egdeler puan almrg olmahdrr.
o Biyometrik fotograf (4,5x6 cm bolutunda)
o Niifus Ciizdan fotokopisi (Onayh) veya E- devlet iizerinden ahnan vukuath niifus kayrt

6megi belgesi

. Referans Mektubu
r Niyet Mektubu
oCV
YABANCI UYRUKLU OGNTNCiT,BN

o Mezuniyet Transkripti (Noter onayh terciimesi ile birlikte).

. Mezuniyet Belgesi (Noter onayh terciimesi ile birlikte).

o Yiiksek Ogretim Kurulu'ndan ahnan Denklik Belgesi.

o Yiiksek Lisans iqin Ankara Universitesi TOMER tarafindan verilen Tiirkqe Kursu

Diploma Srnavr sonug belgesi veya son iki yrl igerisinde Ankara Universitesi TOMER

tarafindan yaprlan Tiirkge Dil Srnavr sonug belgesi gerekmektedir. Yabancr uyruklu

dlrenciler orta 6!renim, lisans, yiiksek lisans dlreniminin tamamrm Tiirkge elitim

yapan bir kurumda yapmrq ise, TOMER Tiirkqe dil belgesi kogulu aranmaz.

o Yabancr uyruklu tilrenciler orta 6!renim, lisans, ytiksek lisans dlreniminin tamamrnr

Tiirkge egitim yapan bir kurumda yapmrg ise. TOMER Ti.irkge dil belgesi kogulu

araamaz.

e Biyometrik fotograf (4,5x6 cm boyutunda)
. Pasaport fotokopisi (Onayh)
. Referans Mektubu
. Niyet Mektubu
oCV
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