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PROGRAMLARINA 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA  

ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 

 

 

 Enstitümüz öğrenci kontejanları ve kabul koşulları için TIKLAYINIZ 

 Müracaatların https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx web sitesinden 

online yapılarak formun ve aşağıdaki belirtilen belgelerin başvuru tarihleri arasında Nükleer 

Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne (Ankara Üniversitesi 10. Yıl Yerleşkesi Dögol Caddesi 

Emniyet Mahallesi Beşevler 06100 Yenimahalle/ANKARA) şahsen veya vekalet yolu ile 

sunulması gerekmektedir.  

 

Adayların programlara süresi içerisinde başvuruda bulunması gerekmektedir. 

Başvuruda bulunduğu sırada herhangi bir sorun ile karşılaşmaları durumunda Enstitü 

ile ivedilikle iletişime geçilmesi önemle rica olunur (Tel: 0 (312) 212 03 84 Serpil 

YURDAKUL) 

 

 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında değerlendirme, ALES (%50), mezuniyet not 

ortalaması (%20) ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı (%30) olacak 

şekilde yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda, yüksek lisans programları için toplamda en az 

65 puan ve üzeri alan adaylar arasından, doktorada ise toplamda en az 70 puan ve üzeri 

alan adaylar arasından sıralamaya göre kontenjan dâhilinde öğrenci alımı yapılacaktır. 

 Mezuniyet not ortalamasının yüzlük sistemde girişinin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde 

sistem hesaplama yapmamaktadır. Mezun olduğu üniversiteden 100’lük sistemdeki puanını 

resmi olarak belgeleyemeyenler için YÖK’ün 100’lük sistem çeviri tablosu esas alınacaktır. 

(Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 02/06/2020 tarih ve 557/4948 sayılı kararı)  

TABLO İÇİN TIKLAYINIZ 

 

 Türk Uyruklu Adayların Başvuruda Sunması Gereken Belgeler:                                        

             (Nükleer Enerji İngilizce Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı hariç)               

 İmzalı Online Başvuru Formu (1 adet) 

 Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı örneği, (Veren kurum veya noter onaylı; 

yabancı ülkelerden alınan belgelerde ise noter onaylı tercümesi ile birlikte teslim edilmesi 

gerekmektedir) 

 Denklik Belgesi örneği (Yurt dışından alınan diplomalar için noter onaylı örneğinin de 

sunulması gerekmektedir)   

 Transkriptin onaylı örneği (Veren kurum veya noter onaylı; yabancı ülkelerden alınan 

transkriptlerde ise noter onaylı tercümesi ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.)    

 Yabancı Dil Belgesi veya örneği,  

 ALES Belgesi veya örneği,   

Başvuru Tarihi 27 Haziran- 10 Temmuz 2022 

Bilimsel Değerlendirme Sınavı Tarihi  

(Tüm Programlar İçin)  
Sınav Tarihi: 20 Temmuz 2022 

Sınav Saati: 10.00 

Sınav Yeri: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü   

Beşevler/ANKARA 

 

Kazananların İlan Tarihi 25 Temmuz 2022 

Kesin Kayıt Tarihi 28 Temmuz 2022 – 02 Ağustos 2022 

http://oidb.ankara.edu.tr/2022/06/23/2022-2023-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-lisansustu-programlara-basvuru-duyurusu/
https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx
http://oidb.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/91/2020/06/Y%C3%96K-4lukSistem.pdf


 1 adet fotoğraf  

 Nüfus Cüzdanı örneği. 

 

 Yabancı Uyruklu Adayların Başvuruda Sunması Gereken Belgeler:             

             (Nükleer Enerji İngilizce Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı hariç)               

 İmzalı Online Başvuru Formu (1 adet) 

 Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı örneği, (Veren kurum veya noter onaylı; 

yabancı ülkelerden alınan belgelerde ise noter onaylı tercümesi ile birlikte teslim edilmesi 

gerekmektedir.)   

 Transkriptin onaylı örneği (Veren kurum veya noter onaylı olması; yabancı ülkelerden alınan 

transkriptlerde ise noter onaylı tercümesi ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.)   

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış denklik belgesinin onaylı örneği (Noter onaylı 

olması gerekmektedir)  

 Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından verilen TÖMER C1 Belgesi ve Yunus Emre Enstitüsü 

tarafından verilen Türkçe Yeterlilik Belgesi örneği (veren kurum veya noter onaylı örneği) 

 1 adet fotoğraf  

 YU numarası beyanı, 

 Kimlik Belgesi örneği veya pasaport fotokopisi  

 

 Tüm belgelerin onaylı örnekleri alınacak olup, sınavı kazanamayan adayların belgeleri iade 

edilmeyecektir. 

 

 DİĞER KOŞULLAR  

 

 1) Lisansüstü eğitime başvuracakların program süresi boyunca laboratuvar çalışmalarına 

katılabilmek için haftada en az iki tam gün Enstitüde bulunmaları gerekmektedir. 

 

2) Onaysız/eksik/yanlış bildirimler ve belgeler ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir.  

 

BAŞVURU ADRESİ:    

Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi 

Dögol Caddesi Emniyet Mahallesi 06100 Yenimahalle/ANKARA 

Tel: 0 (312) 212 03 84  

Fax: 0 (312) 215 3307 

E-mail: nukbile@ankara.edu.tr 

Web: www.nukbilimler.ankara.edu.tr 
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