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1-Ankara Üniversitesi Lisansüstii Eğitim-Öğretim Yönetneliğinin 5. 12.20.47. ve 51. maddeleri gereği, öğetim üyesi danışmanlık yfüleri
ve mevcut öğenci sayıları ile 25. 12.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında göri§iilerek karara bağlanan Lisanstistii Eğtim Ögıetim
Programı Açılması ve Ytlriitiilmesine Dair İlkeler çerçevesinde ilgili Anabilim Dallan Kıırullan tarafindan Enstittimtize sunulan ve ilgili programda
kendilerine yer verilen öğetim üyelerinin ders yeterliliklerini de sğamatan koşiu ile Sosyal Bilimler Enstitiisü 2022-2023 eğtim-öğetim yılı
bahar yanyılı lisansüstii programlarına başvuru için istenen ALES puanı ve tiirü ile yabancı dil puanr, mezuniyet not ortalamasr, kontenjan ve
başvuru özel koşullarınr gösteıen tablonun kabulilne ve Ankara Üniversitesi Senatosu'nda görüşiilerek karara bağlanrnak iizere Rektörliik
Makamına arzın4
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Amerikın KüItürü
ve Edebiyatr Tezli Yüksek l,isans :3,00 70 sÖZ 90 3 (Türk) -Amerikan KOltüıü ve Edebiyah, İn8iliz Dili ve Edebiyatı veya

ınsilizce Öğıetınenliği lisans prog:amı mezunu olmak.

Ar8p Dili vc Beligati
Tezli Yük§ek Lisans >3 -25 60 ENSÖZ 3 (Tü.k) llahiyat veya İslami İliınıe! Fakülteleıi lisüıs programlannın

birinden mezun olmak.

Doktora >3.25 60 EA/sÖZ 55 2 (Ttırk)
-İlahiyat vtya İslami İtin er F9kütteloİi lisans progıamlanrun
birinden mezun olmak.

Bınkecthk

II. Öğetim Tezsiz
yüksek Lisans a2,00 MUAl MUAI 200 (Tiırk)

II. Öğıetim Tezti
yüksek Lisans 60 EA 50 20 (Türk)

Bilgi ve Belge
Yöneİimi

Tezli Yük§ek Lisans 60 EA 50 2 (Tü.k) -Bilgi ve Belge Yönetimi lisans progamı mezunu olınak.

Doktom 4,'75 60 EA 55 2 (Türk)
-Bilgi ve Belge Yönetimi lisans veya 1,tiksek lisans programı
mezunu olmak.

Bilim Tırihi

Tezli Yüksek Lisans >2,50 60 I]A 60 5 (Türk), 2
(Yabancı)

-Aıkaıa Üniversitesi Senatosu'nun 04. l l .20 19 wih]1i, ve 54| l47 58
sayılı karan ger€ğinc€, yab8ncı uyrulcu adaylar ile lis8ns
öğğıiminin tamatrıtnı yurt dışmda taınamlamış Türkiyt
cumhuriyeti vatandaşı adıylarda4 Yüks€köğetin Kıırulu'nca
denkliği kıbuı ediıen lisans programlenndan mezun oımaıan
kaydıyla, yabancı dit y€tğrliliğ ve AI-ES puanı aranmayacaknr.
-Yabancı ultııklu adaytardan TÖN{ER c ı sçvircsinde Tıırkçe
yeterlik belsesi istenecektir.

I)oktora >2,85 65 EA 65
5 (Tiirk), 2
(Yabaıc'

-Felsefe lisans veya Felsefe },iiksek lisans prognını mezunu olnak.

-Ankara Üniversitesi senatosu'nun 04.1 1.20l9 taıihli ve 541/4758
saytlı karan gereğinco, yabancı uynıklu adayl8r ile lisans
öğeniminin t8mamrnı yuIt üşında tsman amrş Tiırkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adaylaldan, Yükseköğetim Kurulu'nca
denkliğ kabul editen lisans programlanndan mezun olmalan
kaydıyl4 yabancı dil yoterliliği vc A,LES puanı aranmayacakhr.
-Yabancı uynıklu adaytaxdan TÖi/fiR cı seviyesinde Tükçe
yeterlik belgosi istenocekliI.

Bilim vo Toplum
Çıhşmılırı

Il. Öğletim Tezsiz
yüksek Lisans >2,00 MUA-F MUAF 25 (rürk),5

(Yabancl)
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Çağdış Tlırk
Lehçeleri ve
Edebiyatlırı

Tezli Yüksek Lisans >J;75 60 söZ 50
l0 (Türk), t0
(Yabancı)

-Alan dışuıdan pıograma kabul cdileıı ve kçşin ka},ıt yıptıran
adaytaı için Bn-İMsEL ülAzRL ( PRoGRAMI uygulanacakhI

-Ankaİa Ünivemitesi senatosu'nun 04.1 1.20l9 taİihli ve 54ll4758
sayfı k8rarı geıeğince, yabancı uynıklu adaytaı ile lisans
öğıeniminin tamamını yuİt dışnda tamarrılamrş Tilİkiye
Cumhuİiy9ti vatandaşı adsyl8rdan, Yüks€köğetim Kuİutu'nca
denkliği kabul edilen lisans pıograıılaondan mezun olmaları
kaydıyla, yüancı dil yeteıtitiğ ve ALES puanı aİaom8yacaktı..

-Yabano uynıklu adaylardan TÖMER cl seviyesinde Tükç
yeterlik belgesi isteneccktir.

Doklora 60
l0 (Türk), l0
(YabancD

-Alan dışından pıograma kabul edilen ve kesin kayıt yaptran
adaylar için BILİMSEL HAzRuK PRoGRAMI uygulanacakhr.

-Ankara Üniveısitesi Senatosu'nun 04.11.20l9 tarihli ve 54l/4758
sayılı karan geİeğince, yabancı uynıklu adayt8r ile lisans
öğeniminin tsmaİnünı yurt dışırıda tamaınlamış Tüıkiye
cumhuriyeti vatandaşı 8daylaİdan, Yükstköğetim Kurulu'nca
denkliği kabul edilcn lisaııs pıogıamlanndaıı mezun olmalan
kaydıyl4 yabancı dil yeterıiliği ve ALES puaıl ara.mayacaktır.

-Yabancı uyrulcu adaylardan TÖMER cl seviyesinde Türkçe
yeterlik belgtsi istenecektir.

Din Felsefe§i T€zli Yüksek Lisans >2.25 60 ENSÖZ 50
3 (Türk), l
(Yabancl)

-Ankam Üniversitesi senatosu'nun 04.11.20l9 tarihli ve 541/4758
say ı karan gereğinc€, yabancı üyrukıu adaylaı ile lisaııs
öğeniminin tamamını yurt dlşlnd& tam8ıItlamış Tükiye
cumhuriyeti vatandaşı adaylardu1 Ytİkseköğetim Kufulu'nça
denkliği k&but edit@ lisans progıımlanndur mezun olmslan
kaydlyla, yabancı dil yeterliliği ve ALES puant aıanmayacaktır.
-Yabancı uynrklu adaylaİdan TÖMER cl seviyesinde Tllrkçe
yet€rlik belgesi istenecellir.

Din §osyolojisi

-Aıkaıa Universitesi Senatosu'nun 04. l 1.2019 talih].i v. 54l /47 58
sayılı karan gereğince, yabanct uyfuklu adaylar ile lisans
öğrcniminin tsmamınl },ıırt dışmd& tamamlarnlş Tlıİkiye
cumhuriyeti vatandaşı adaylardarL Yükseköğetim Kııiulunça
denkliği kabul edilen lisans programlanndan mezun olrnalan
kaydlyı4 yabancı dil yeterliliği vo AlEs puanı aranınayacaktır.
-Yabancl uyrııklu adaylaİdan TÖMER cl seviyesinde Tüİkçe
yeterlik belgesi istenecektir.

Tezli Yüksek Lisans >2,25 60 sAY/sÖZIEA 6 (Türk), 5
(Yabancı)

60 SÖZ

50

_,



Doktora >2;75 60 SAY/SÖZIEA 55
5 (Türk), 3
(Yabancı)

Dinler Terihi

Tezli Yüksek Lisans >2,25 60 SöZ 50
9 (Tiırk), 5
(Yabanc0

llahiyat veya ıslami İlimlq fak0lıeleıi lis8ı§ programlarınm
birinden mezun olmak.

-Ankaıa Üniversitesi §enatosu'nuo 04.1 1.20l9 tarihli ve 54l14758
sayılı k8ran gçİsğince, yabancı uyruklu ad8ylEİ ilt lis8ııs
öğr€niminin tıİnamınt yurt dışında taınamlamış Tİııtiye
cumhuriyeti vatandaşı adaylardüı, Yükseköğrctim Kurulu'nca
denkliği kabul edileıı lisaıs pro8ramlannd8n mezun olmalan
kaydıyl4 1ubancı di! yğtertiliği vc AlEs puanr aranmaü,acaktr.

-Yabancı u},ruklu adaylardan TÖMER Cl seviyesinde Ttırkçe
yeterlik belgesi istenecektil.

Doktora >J,75 60 SÖZ 55
9 (Turk), 5
(Yabancı)

-Dinler Tarihi }üksek lisans progıamı mezunu o[ııak.

-Ankaıa Üniversitesi Senatosu'nun 04.11.20l9 tarihli ve 54l14758
sayıL ka.8n gereğince, yüaııcı uynıklu adayl8I ile lis8ns
öğİ€niminin tamamını yun d§ında tamEmlaİnrş Türkiyt
cumhuriyeıi vatanda§ı ad8yıardaıL Yltkseköğıçtim Kuİuluhc8
denkliği kabul edilen lis8ns progr8nrlanndan mezun olmalan
kaydıyla, yabancı dil ytt9rliliği ve ALES puanı aranmayacaktr.

-Yabançt uynıklu adaylardan TÖMER cl seviycsinde Tür*çe
yeteİlik belgesi isten§cektir.

n§kiçığ Tırihi
Tezli Yuksek Lisaİıs 70 SOZ 65 2 (Türk)

-'t'aİih, Eskiçağ Dilleri ve Kolturleri veya Atkcotoji lisaııs
programlannın birindefi mezun olmak.

Doktora >3.00 80 s()Z 75 2 ('filrk) -Tarih, Eskiçağ Dilleri vo Kül$İleri veya Aİkeoloji yuksek lisan§
programlarının birindcn mezun olrnak.

f,ski Türk Edebivİtt TeZli Yüksek t,isans >2,50 15 söZ 50
3 (Türk), 2
(Yabancı)

-Ankara Üniversitesi Senatosu'nun 04,11.20l9 ta.rihli ve 54I14758

sayılı kaıan gereğince, yabançı uFukıu adaylsİ ile |isa.s
öğroniminin tıİn8mını yurt dışında tam8mIarruş Türkiyt
cumhuriyeti vatandaşl adaytaİdan, Yükşeköğretim Kurulu'ncs
denkliğ kabut cdilcn lis8ns progr8rrıl8nnd8ı mezun olmalaİı
kaydıyl4 yabaıcı dil yeterliliği ve ALES puanı araımayacalİlr.
-Yabancı uyruklu adaylardan TÖMER cl seviye§inde Türkçe

istenecektir

-Alan dışındaı pıogrıma kabul edilon ve kesin kayıt yapfiran
adaylar için BlLlMsEL }IAZIRj-IK PRoGRAMI uy8ulanacalİlr.

-Ankaıa Ünivcrsitesi Senatosu'nun 04.11.20l9 taİihIi ve 54l14758
sayılı kaıan gcrcğince, yabaııcl uynrklu adaylaı ile lisans
öğ€niminiı tamamını yurt dışlndı tımamlamış Ttlıkiye
cumhufiyeti vatandaşı adaylard8n, Yükseköğrotim Kuruluhca
denkliğ kabul edilen lisans prograınlaıındaı mezun olmalaıı
kaydıyla, yabaıcı dil yeterliliği ve ALES puanı aıanmayacaktır.

k
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Doktoıa >3.00 80 SÖZ 60 3 (Türk), 2
(Yabanc|

-Alan dışındaı pıograma kabul edilen ve kçsin kaylt yapfuan
adaylaI için BİLİMSEL I{AZIRLIK PRoGRAMI uygulanaaaktır

-Ankara Üniveısitesi Senatosu'nun 04.1 1.201 9 taıihli ve 54l/4'158
sayılı karan gercğiıIce, yabancı uynıklu adayıar il9 lisans
öğoniminin tamammı yurt dışmda t8mamlamış Tlıİkiye
Cumhuiyeti vatandaşı adaylardan, Yük§çköğetim Kurulu'nca
denkliği kabul edilm lisaıs programlanndan mezun olm8laıı
kaydıyl4 yabancı dil yeterliliği ve AlEs puant annmayacaldr.
-Yabancı ul.ıııklu adaylardan TÖI\GR cı seviyesinde Türkçe
yeteılik belgesi istenecelttir.

Etnoloji
Tezli Yüksek Lisans 60 SAY/SÖz/EA 50 3 (Türk)

60 65 2 (Tüık)

Fclsefe Tırihi
(Fcl§efe AnıbiIim
Dılı)

Tezli Yüksek Lisans 65 EA 70 5 (Türk)
-Alan dışından programa kabul edil€n vc kesin kayıt yaptüarı
adaylar için BİLnvrsEL tIAznLIK PRoGRAMI uygulanacaktır.

Dokİora >, 1\ ,l0 EA 15 5 (TüIk) -Alaıı dışından pıograma kabul €diien vt kc§iı kayıt },aptıran
adaylar için BİLİMSEL IiAZIRLIK PRoGRAMI uygulaııacsktr.

Fclsefe Tırihi
(Fclscfe ve Din
Bilimlcri Anabilim
Dılı)

-|-ezli Yüksek t,isans >2.25 60 SÖZ 3 (Türk), 3
(Yabancı)

-Alan dışından programa kabul edilen v€ ktsin kayıt yaptıran
adayiar için BİLİMSEL IiAZIRLIK PRoGRAMI uygulanacaktır.

-Ankara Üniversitesi Senatosu'nun 04.11.20t9 tarihli ve 54l14758
saylh kaıan gereğince, yabancı uyruklu adaylar ilc lisans
öğeniminin taınamını yurt dışmda tamamlamrş Tükiye
cumhuriyeti vatandaşı adaytard8n, YltkŞğköğotim Kurulu'nca
denkliği kabul edilen lisaıs prograınlanndarı mçzun olmalan
kaydıyt4 yabancı dil yeterliliği vo ALES puanı aranma],acaIdır.
-Yabancı uynıklu adayla.dan TÖMER cl seviyesinde Tiirkçe
yeterlik belgesi isteneceldi..

Fikri Mülkiyet
Hukuku Doktora 60 EA 65 2 (Türk) -Hukuk Fakültesi lisans ve Hukuk yüksek lisans progmml mezunu

olmak.

Fizikİ coğrıfyı Tezli Yüksek Lisans 60 F,A/SÖZ 50
5 (Türk), 5
(Yabancı)

-Yabancı uruklu adayl8İdan TÖIuER Cl seviyesinde Türkçe
yete.lik belgesi istenecektir,

-Alan dışından programa kabul edilen ve kesin kayıt yaptıran
adaylaı için BILn{SEL IiAZIRLIK PRoGRAMI uygulanacaknr.
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-AnkaIa Üniversitesi Senatosu'nun 04.11.20l9 tarihli ve 541/4758

§ayllı ka.8n gereğinçc, yabancı uynıklu adaylaİ ilc lisaıs
öğeniminin tam8lIıını yun dışında tamamlamış Türkiye
cumhuriyeti vatandaşı adaylaİdan, Ylıks€köğEtim Kurulu'ıca
denkliği küul editen lisans progıamlanndarı mezun olmalan
kaydıyl4 yabaııcı dil yctcrtiliği ve ALES puanı aranmayacaklır.
.Yabancı uynıklu adayl8İd8n TÖMER cı §çviyesinde Ttkkçe
yeterlik belge§i istenecektir.

-Tarih, sanat Taıihi, Hungaroloji, sinoloji, Fars Dili ve Edebiyaİ
veya Rus Dili ve Edebiyah lisans prograınIannm birinden mczun
olmak.
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Doktora >2,75 60 ENSÖZ 55
5 (Tlirk), 5
(Yabancı)

-coğrarya yüts€k lis8ns progr8ml meamu olmak.

-Ankara Üniversitesi Senatosu'nun 04.11.20l9 tarihli ve 54l14758
sayrlı karan ger€ğincc, yabancı uyruklu adayl8İ ile lisans
öğcniminin t8lDaDlnı yun dışınd8 tam8ıIıl8mış Tüİkiyc
cumhuriyeti vatandaşt adıylaldEn, Yükscköğctirn Kurulu'nca
denkliği kabuI odilğn tisans prograİ Eİından mezuı o!ınaıan
kaydıyla, yabuıcı dil yctcrliliği ve AIES puanı aİııımayaçsktıİ.

-Yabancı uynıklu adıyl8İdan TÖMER cı seviyesiıdç Türtçc
yeterlik b€lgesi isteneccktir.

Frenslz Dili ve
Edebiyıtı

Tezli Yüksek Lisans >2.50 60 EA/sÖZ ,10 5 (Türk), 2
(Yabancl)

-Fransız Dili ve Edcbiystı lisans programl mezunu olmsk.

-Ankara Üniversitesi scnatosu'nun 04.11.20l9 tarihli ve 54l14758
sayılı kaİafl ge.eğinc€, yabanq uyruklu adaylaİ ile lisans
öğeniminin tamamınl yuıt dşında taınamlamış Türkiyc
cumhuriyeti vatandaşı 8d8yl8rdan, Ylıks€köğetim Kunılu'ncs
denkliği kabul edilen lisaıs progıamlanndan mezun olmalan
kaydıyla, yabaİıcı dil yetertitiği ve A.LES puanı araıımayacaktu.
-Yabancı uynıklu adaylafd8ı TÖMER c ı seviyesindc Ttlrkçe
veterlik be istenccektir

Doktora >2,75 65 EA/SÖZ 75
5 (Türk), 2
(YabancD

-Frarısız Dili ve Edebiyatı yüksck lisaIrs programl meaınu olmsk.

-Ankaıa Üniversitesi Senatosu'nun 04.11,20l9 taıih|i ve 541/4758
sayılı kaİarı gereğirıÇe, yabancı uynıklu adaylaı ilc lisans
öğeniminin tamarnınt yult dışında tamamlanş T{ı*iyc
Cumhuriyeti vataıdaşt ad8ylardan, Yüks€köğetim Kuİulu'nts
denkliği kabul edilen lisans progmmlanıdaıı mezun olmalEn
kaydıyla, yabancı dil yeterliliği vc ALES puanı aİaıımayacaktlr.
-Yabancı uynıklu adayl8rdan TÖMER cl scviyesinde TOıkçc
ete.lik bc istencteldir

Genel Türk Tırihi Tezli Yuksek Lis8İıs >) §o SöZ 5565
5 (Türk), 2
(Yabarıcı)



-Ankara Üniversitesi Senatosu'nun 04.11.20l9 taİihli ve 54l14758
sayıh ka.arı gereğince, yabancı u}ruklu adaylaı ile lisans
öğeniminin tamannı yurt dışında tamamlamış Tükiye
cumhuriyeti vatandaşl adaylaıdan, Y{ıkseköğetim Kuulu'nça
denkliği kabul edilen lisans programlanndan mezun olmalarl
kaydıyla, yabancı dil yeterliliği ve AIES puanı aranınayaca}İıı.

-Yabancl uynıklu adaylaİden TÖMER Cı seviyesinde Türkçe
yeterlik belgesi istenecektii.

Doktora >3,00
,7o sÖZ 60

5 (Türk), 2
(Yabancl)

-Tarih yOksek lisans pıoglaml mezunu olmak.

-Ankaü Üniversitesi senato§u'nun 04.11.20l9 tarihli ve 54l14758
sayılı kaıan gereğintg yabancı uynıklu adayla. ile lisarıs
öğreniminin tamamı[l }uİt dlşında taİnsmlamrş Tükiye
Cumhuriyeti vatandaşl adayt8.dsıL Yükseköğetim Kuulunca
denkliği kabul edilen lisans progıamlanndaı mezun olmal8n
kaydıyla, yabaıc! dil yetçililiği ve AlEs puanl ar8nmayacalİı!.

-Yabancı uynıklu adaylaİdaıı TÖMER Cı seviyesinde Türkçe
yeteİIik belgesi istçnecelliL

Tezli Yüksck Lisans >2,25 65 SÖZ 55
8 (Türk), 4
(Yabancı)

_İlahiy* veya İstami ltirrıler Fakülteleri tisarıs pmgıarnlannın
birinden mezun olmak.

-Aıkaıa Üniversitesi Senatosu'nun 04.1t.20l9 taıihli ve 54l14758
sayııı karan g€ıoğinçç, yabancı uruklu adaylal ile lisans
öğcniminin tam8mınl yurt dişmda taınaİnlamış Tükiye
cumhuİiyeti vatandaşı adayıardan, Yükseköğctim Kurulu'n@
denkliğ kabul edileıı lisans programlanıdan mezun olmalaıı
kaydlyt4 yabancı dil yetertiliği ve ALES puanı aranmayacaktır.

-Yabancl urirklu adaylardan TÖMER cl seviyesinde Türkçe
yeterlik belgesi istenec€ktir.

Dollora 4,75 70 SÖZ 60
7 (Türk), 2
(Yabancı)

Jlüiyat veya İslaıni İlimler 1,{iksek lisans programlaıııın birinden
mezun olmak.

-Ankaıa Üniveısitesi Senatosu'nun 04. [ 1.20t9 tarihli ve 54l14758
sayılı kaIan geıeğincg yabancı uynıklu adaylaı ile lisans
öğenirninin tam8mlıl yurt d§ında tamamlamrş Türkiye
cumhu yeti vatandaşı adaylaıdan, Yüksoköğotim Kuruluhça
denkliği kabul edilen lisans pıogıaınlanndan mezun olmalaıl
kaydıyl4 yabancı dil yeteİliliği vc AlEs puanı aranınayacaktıı.

-Yabarıcı uyrııklu adaylardan TÖN4ER cl seviyesinde Tiiıkçe
yeterlik b9lgesi istenecektir.

Hindoloji >2,25Tezli Yüksek Lisans 65 SÖZ 60 4 (Tü.k)

7
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Doktora ,7ü) SÖZ 65 2 (Türk)

İkti§at

Tezli Yiiksek Lisans

-Hindoloji yüksek lisans programı mezunu olmak.

>2,50 75 sAY ,l5 15 (Türk), 3
(Yabancı)

-Alaı üşından prograrıa kabul edilen ve keşin kaylt yaptran
adaylar için BİLİMSEL IIAZIRLIK PRoGRAMI uygulaneaaktır

-Ankara Üniversitesi Senatosu'nun 04.1 1.20l9 tarihli ve 54l14758
sayılı karan gereğince, yabanct uyruk|u adaylaı ile lisans
öğrçniminin tlmamını yuİt dışında tam8İnlamş Tüİkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adaylaİdan, Yüksekoğetim Kurulu'nü
denkliği kabul edilen lisans programlaıından mezun olnaları
kaydıyla yabancı dil yet§rliliği ve ALES puanı aranmayacaktır.

-Yabancı ul,rııklu adaylaIdan TÖMER Cl s9viyosinde Tilİkçe
yeterlik belgesi istenecektir.

Doktora 85 sAY 80
l0 (Türk), 2
(Yabancı)

-Alan dışından pıograma kabul cdilon vo kesin kayıt yaphran
adaylar için BiLİ\,ISEL }IAZIRLIK PRoGRAMI uygulanacaktır.

-Ankara Üniversitesi Senatosu'nun 04.11.20ı9 tarihli ve 54l14758
sayılı karaıı gereğinçt, yabancı uyruklu adaylar ile lisaııs
öğreniminin tamamını yuIt dışında tamaınlamış Tüİkiye
cumhuriyeti vatandaşl adaylaıdan, Yükseköğetim Kuİulu'nca
denkliği kabul edilen lisans programlaındaıı mezun olmalan
kaydtyla, yabarıcı dil yeterliliği ve AlEs puanı aİanmayacaldr.
-Yabancı uynrklu adaytardan TÖI\ffiR cl seviyesinde Türkçe
yeterlik be|gesi istenecektiİ.

insın fulşkileri Uzaltarı Ögetim
Tezsiz Yüksek Lisans :2,00 MUAF MUAF MUA| 30 (Tlirk)

İnsın Xıynıkla",
Yönetimi ve Kıriyer
Danışmınldı

II. Öğotim Tozsiz
yüksek Lisans

>_2,0o MUAF MIIAF MUAl 30 (Tüİk)

İsl§m Mezhcpleri
Tarihi

Tezli Yüksek Lisan§ >2-25 60 sÖz 50
4 (Türk), 3
(Yabanc1)

-Alan dışından prograına kabul edilen ve kesin kaylt yapİran
adaylaı için BILİMSEL HAZIRrIK PRoGRAMI uygulaııacaktıİ
-Ankaıa Üniversitesi Senatosu'nuİ 04. l 1 .2019 tfuihli ve 54| /4158
sayılı kaİan gereğince, yabancl uynrklu adaylar ile lisaııs
öğeniminin t8mamını yürt dışında tamaİrılamış Toİkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adaylaıdan, Yükseköğrctim Kurulü'nca
denkliği kabul edileı lisans pıogramlarından mezun oiı&lan
kaydıyla y8bancı dil yeterıitiği vğ ALES puanı aranmayacalİır.
-Yabanct uyruklu adaylaIdan TÖMER cı seviyesinde Tihkçe
yeterlik belgesi istenecektir.

Doktoıa >,} 15 ,7o SÖZ 55
4 (Türk), 4
(Yabancı)

8

-Alan üşından pıogıama kabul edilcn ve kesin kayıt yapfuan
adaylar için BİLht{sEL }IAZIRLIK PRoGRAM| uygulanacaktır.



-Aıİara Üniversitesi Senatosu'nun 04.11.20l9 ta.ihli ve 54l14758
sayılı kaıan gereğince, yabancı uynıklu adaylar ile lisaıs
öğrcniminin tamamınl yult dışında tamarılamrş Ttııkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adaylaİdarı, YüıGeköğetim Kurulu'nca
denkliği kabul edilcn lisans programlarından mezun olınalan
kaydıyl4 yabancı dil yeteıtiliği ve ALES puanı aranmayacaktr.
-Yabancl uyrııklu adayt8rdan TÖüIDR cı seviyesinde Türkçe
yeterlik belgesi istenecelıtir.

-Hukuk Fakültesi lisans ve Kamu Hukuku yüksek lisarıs progıamı
mezunu olmak.

9

ısl§m Tııihi Doktora >2"7 5 60 SAY/sÖzlEA 55 5 (Türk)
-Alan dışından pıogranr8 kabul edilen ve kesin kayıt yaptırarr
adaylaı için BİLİMSEL IiAZRJ,IK PRoGRAMI uyguıanacsktır.

Tezli Yüksek Lisans ,7o söZ 1o J(lurK) -ltalyan Dili vc Edobiyatı lisans programı mezunu olmak.İtılyın Dili vG
Edcbiyatı

Dolıİora >3,00 75 söZ 15 2 (Türk) ltalyan Dili ve Edebiyatr yüksek lisans programı mozunu olmak.

Tezli Yüksek Lisans >3.00 7o sÖZ 70*
4 (Türk), l
(Yabancı)

.Japon Dili ve Edebiyatı veya Japonca Öğetıncnıiği tisans programı
mezunu olmak.

-Ankara Üniveİsitesi senatosu'nun 04.11.20l9 tarihli ve 54l14758
sayıh karaı gereğince, yabancl uynıklu adaylaı i[ç lisans
öğeniminin tamaınmı yurt dışınd8 taman amş Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşl adaylardm, Yükseköğıetim Kurulu'nca
denkliğ kabul edileı lisans programlanndan mçzun olmalan
kaydlyl4 yabaııcl dil yete.liliği ve ALES puanı aİanmayacaktır.
-Yabancı uyruklu adaytaİdaıı TÖMER c l seviyesinde Tihkçe
yeterlik belgesi iston€cektir.

*İngilizce vcya Japonca dil puanı &ranacalir.

Tezli Yüksek Lisaİts 65 EA 20 (Türk), 5
(Yabancı)

-Hukuk Fakültesi lisans pıoglaml meaınu olmak.

-Ankara Üniversitesi Sğnatosu'nun 04.11.20l9 tarihli ve 54l14758
sayılı karan gereğince, yabancı uynılJu adaylaı ile lisanş
öğreniminin tamammı yurt dışmd8 t marılamlş T0rkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adaylaİdaı! Ylıkseköğetim Kurulu'nca
denkliği kabul edilen lisans progıamlanndan mezun olmalan
kaydıyl4 yabancı dil yeterliliği ve ALE§ puanl aİanmayacakhr.

-Yabancı uyruklu adaylardan TÖMER c l seYiyesinde Tiıİkçe
yeterlik belgesi istenecektiİ.

Kımü Hukuku

I)oktora 65 EA 6{)
8 (Türk), 3
(YabancD

Jıpon Dili ve
Edebiyıtı

55



-Ankara Üniversitesi Senatosu'nun 04, l 1.20l9 taIihli ve 54l /4758
sayıh kaıan gereğinc€, yabaııcı uynıklu adaylar ile lisans
öğrcniminin tamammı yuIt dışında tamaml8mış Ttırky€
Curüuriyeti vatandaşl adaylardaı, Yükseköğetim Kuulurıca
denkliği kabul edilen lisans progıamlaııdan mezun olmalan
kaydıyla" yabancı dil yeterlitiği ve AlEs puanı aİaıımayacaldr.
-Yabancı uyruklu adaylardan TÖMER cl seviyesinde Tüıkçe
yeteİlik bçlgesi i§tenecektir.

kımu yönetimi II. Öğetim Tğsiz
yüksek Lisaııs >2.00 MUAI MUAF MUAF 250 (Türk)

Kent, Çevre ve Yerel
yönetim politikılarl

Tezli Yuksek Lisans 65 EA 65 6 ('I'ürk)
-Alan dışından programa kabul edilen ve kesin ka}ıt yıptı.an
adayIar için BILİMSEL IrAZRLIK PRoGRAM] uygulanacaktır

Doktora >J.75 65 EA 70 5 (Türk) -Alan dışınd8n pİograrna ksbul tdil€n vo kcsin kaIt yaptrraİl
adaylaı için Bİ,İMSEL HAZIRuK PRoGRAMI uygulaıracakhr

Kelam

Tezli Yüksek Lisans >3,00 10 EA,/sÖZ 60 7 (Türk), 2
(Yabancı)

-Alan dışmdan piog.ama kabul edilcn ve kesin kayıt yaptfan
adaylar için BlLh4sEL HAZIRLIK PRoGRAMI uygulaİıacakff

-Ankara Üniversitesi Senatosu'nun 04.11.20l9 tarihli ve 54l14758
sayılı kaİan gereğince, yabano uyruklu adaytaı ile lisans
öğenimi!ıin tamamını yuıt dışında tamaınlamış Tilrkiy€
Cumhuriyeti vatandaşl adaylaİd8n, Yük§tköğctim Kuİulu'ncs
denkliği kabul edileD lisans progıamlanndan mezuı olmalan
kaydıyl8, yabancl dil yeterliliği ve ALES puanı aranmayacaktır.
-Yabancı ul.ıııklu adaylardan TÖlvIER cı seviyesinde Türt(çe
yeterlik belgesi isteneceldir.

Doıİora >3,25 15 ENSÖZ 65
7 (Tftk), 2
(YabancD

-Alan dışındaır prograna kabul edilen ve kesin kayt yaptıran
adaylar için Bİ,İ\,İSEL IIAZIRLIK PRoGRAMI uygulanac5knr
-Ankara Üniversitesi senatosu'nun 04.11.2ol9 taıihli ve 54l14758
sayılı kıran gereğince, yabanq uyruklu adayıaİ ile lisans
öğeniminin tamamını 1ııt dışmıta tımaınlaınış Tllıkiye
cumhuriytti vatandaşı ad8ytaıdan, Yüks€köğetim Kuİıılu'nca
denkliği kabul edilen lisan§ progr8İ annd8n mezun olİnaıan
kaydıyl4 yabancı dil yeterliliği ve ALES puanı 8raımayaçaktı..
-Yabancı uynıklu adayl8rdan TÖMER c 1 seviyesinde Türkçe
yetellik belgesi isteneçektir.

Bütiinleşik Doktora >3.50 80 ENSÖZ 65
2 (Tiirk), 2
(Yabancı)

-Alan dışndan progratna kabul edilen ve kesin kayt yaphran
adaylar için BiLİMSEL üIAZIRLIK PRoGRAM1 uygulanacakhr.
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-Ankara Üniveısitçsi §çnatosu'nun 04.11.20l9 tarihli ve 54l14758
sayılı karan gereğince, yab8nq u}Tuklu adaylaı ile lis8ns
öğEniminin tamammı yurt dışmda t8maınlamış Tiırtiye
Currıhuriyeti vatandaşl adaylardan, YükŞ€köğetim Kuıulu'nca
denkliğ kabut cdilen lisans progıamlarından mezun olmalan
kaydıyt4 yabancı dil yctcrtitiği ve ALES puanı aıarunayacaktu.
-Yabancı uynıklu adaylardaıı TÖMER c ı seYiyesinde Türkçe

lik istenec€ktir

-Kültür Varlüklaıın Koruma ve Onarııı, Aıkeoloji, San&t Taıihi
veya Miınarhk lisans programı mezunu olmak.

-Aıkara Üniveısitesi Senatosu'nun 04,l 1.20l9 taıihli ve 54l14758
saylı karan geıeğince, yabaı,ıcı uyruklu adaylar ile lisanş
öğeniminin tamamını yuİt d§ud8 tamamlanş Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşl adaylard8n, YükŞeköğetim Kuulu'nca
denkliği kabul edilen lisans pıogıarnlarındaıı m€zun olmalaİı
kaydıyla, yabancı dil yeterliliği ve AlEs pu8nt amıımayacakt[.

Kla§ik Arkeoloji

]'ezli Yüksek l-isans >J,15 65 60
5 (Türk), 2
(Yabancı)

-Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, PIotohistorya ve Önasya Aıkeolojisi,
Tarih Öncesi Arkeolojisi, Sanat Tarihi veya Mimallık lisans
prograrnlarının birindeıı mçzun olnak.

-Ankaİa Üniversite§i S atosu'nun 04.1 1.20l9 tarihli ve 54l14758
sayılı karan gereğincç, yabaııcı uynıklu adaylaı ile lisans
öğrcniminin tarramını yurt üşrnd8 tamaİ sınlş Türkye
Cumhu.iyeti vatandaşı adaylardan, Yükscköğctiın Kurulu'nca
denkliği kabul edilen lisan§ progıarİlanndan mezun olmalaİı
kaydıyl4 yabancı dil yetelliliğ ve ALES puanı aranmayacaktrr.

-Yabancı uynıklu adaylaİdaı,ı TÖMER c ı seviyesinde Türkçe
yeterlik belgesi isteneçektir.

Doktora >3.00
,70 ENSÖz 65

3 (Türk), 2
(Yabancı)

-Alkeoloji, Kia§ik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi,
Tarih Öncesi Arkeolojisi, Saııat Taıihi veya Mimarlık yüsok li§aıış
prcgamlaİnın birinden mezun olmak.

-Ankara Üniversitesi Senatosu'nun 04.t 1.20l9 taİihli ve 54l14758
sayılı karan gereğincc, yabaıcı uynıklu adaylar ile lisaııs
öğ€niminiı tamamını yurt d§nda t8maIııl8mş Tüıkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adaylaİdan, Yükstköğr€tim Kuulu'nca
denkliğ kabul edilen lisaııs pıograrnlarından mczun ol-rnalaİl
kaydıyla, yabancı dil yotcrliliği ve ALE§ puanı aıanmayacaktır.

-Yabancı uynıklu adayla.dan TÖMER cl seviyesindo Tüİkço
yeterlik belgesi isteneceldir.

I(ültiir varhRırını
koruına ye onarım T€zli Yüksek Lisaİıs >2,25 60 EA 55 5 ('|'ürk)

Lıtin Amcrikı
Çal§mılırı

Tezli Yüksek Lisans >2,50
,70 SöZ/EA, 70

12 (Türk), 3
(Yabancl)

11
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-Yabancı uynrklu adaylaıdan TÖNGR cı §eviyçsinde Tiırkçe
yeteİlik belgesi istenecektir.

Latin Dili ve
Edebiyıtı Doktoİa >2,15 60 söZ 15 2 (Türk) -Latin Dili ve Edebiyaİ yüksek lisans programl mezunu olmak.

Tezli Yüksek Lisans >3,00 7o EA 75 7 (Türk)
Mıliye (Kımu
Ekonomisi)

Doktora >l §o 70 EA 80 7 (Türk)

Manhk Tezli Y{.iksek Lisans 60 sAY/sÖZ/EA 50
2 (Türk), 2
(Yabancı)

-Ankaıa Universitesi Senatosu'nun 04.11.20l9 tarihli ve 54l14758
sayıh kaİan g€.eğince, yabancı uynıklu adaylar ile lisans
öğeniminin tamamını yut d§mda tamamlatnış Türkiyç
Cumhudyeti vatandaşl &daylaİdan, Ylıkseköğetim Kuİulu'nca
denkliğ kabul edilen lisans programlanndan meam olmalan
kaydıyt4 yabancı dil yeterlitiği ve ALES puanı ax8rımayacakhr.

-Yabancı uynıklu adaylardan TÖMER c l seYiye§inde Türkçt
yeterlik belgesi isteneç9ktir.

Müzik Yorumculuğu Tezli Yüksek Lisans >3,00 MUAF MUAF 5 (Türk)
-Konservatuvar v€ya Müzik ve Sahne SanatlaIı Fallültelerinin
piyano, keman, viyola veya viyolonsel plogran/anasanarsanat
dalından lisans mezunu olmak.

Tezli Yüksek Lisans 60 söZ 50
4 (Turk), l
(Yabancı)

onıçığ Tsrihi

Doklora >, 1\ 60 SöZ 55
4 (Türk), I

(Yabanc0

-AnkaE Üniversitesi senatosu'nun 04.1t.2019 tarihli ve 54l14758
sayıh kaıan gereğinct, yabantt uynıklu adaylar ile lisans
öğIeniminin tamamını yuit dışmds tamamıamış Titİkiye
cumhuriyeti vatandaşı adaylarda4 Yükseköğetim Kuruluhca
d€nkliği kabul edilen lisans progıamlarından mezun olmalan
kaydlyla, yabanq dil ytttrlitiği ve ALES puanı ararıma]ıacaktır.

-Yabarıcı uynıklu adaylaİdan TÖMER cl seviyesinde Tiirkçe
yeterlik belgesi istenecektil.

T€zli Yüksek Lisans >2,,75 EA 55 l0 (Türk) -Hukuk Fakültesi lisans pİogmml mezunu olmak.

50

-Ankara Üniversitesi senatosu'nun 04.1t.20l9 taİihli ve 54l14758
sayılı karan gereğince, y8banq uynıklu adaylar ile lisaırs
öğeııiminin tamamrnt }.iırt dışmd8 tamaınlaınlş Tihkiye
cumhuriyeti vatandaşl adaylaİdan, Yükseköğ9tim Kuiulu'nca
denkliğ kabul edilen lisan§ programlanndan mezun oıınalan
kaydıyl4 ysbancı diı yetelliliği vo A]-Es puanı aranmayacalİıı.

-Yabancı uynıktu adaylaİdan TÖMER c l seviyesinde Tthkço
yeterlik belgesi istenecektiı.

65
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Ozel Hukuk
Doktoİa 65 EA 60 12 (Türk)

-Hukuk Fakültesi lisans ve Kaİnu Hukuku rüksek lisans programı
mezunu o|mak.

Pıleoantropoloji

Tezli Yüksek Lisans >2,5o 60 SAY/sÖZlEA 50
5 (Türk), 2
(Yabancı)

-Alan d§ından pİogmİna kabul edilen ve kesin kayıı yaptıran
adaylaİ için BiLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI uygulanacaıİıI

-Ankaxa Üniversitesi senatosu'nun 04.t 1.20l9 tarihli ve 54ll4758
sayılı kaİan gereğinc€, yabanct uynıklu adaylar ile lisans
öğeniminin tamamml yult dlşmd8 tam8Irılamış Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşl 8daylaxdan, Yükseköğetim Kuiulu'nça
denkliğ kabul edilen lisans pTogr8mlannd8n mtzun oIrnaları
kaydıyl4 yabancı dil yeterliliği vğ ALES puaırı aranmayacala[.

-Yabaııcı uynıklu adayıaİdan TÖMER Cı seviyesindo Tükçe
yeterlik belgesi istenecektir.

Doktora >3.00 60 SAY/sÖZlEA 55
5 (Türk), 2
(YabancD

-Alan dışından plograma kabul edilen vç kesin kaytt yaptran
adaylar için BILİMSEL HAZIRLIK PRoGRAMI uygulanacaktıı

-Ankaİa Üniversitesi Senatosu'nun 04. t t.20l9lAxih]live 54'l/4'158
sayılı karan gğeğinces yabanq uyuklu adaylar ile lisans
öğrcniminin taınammı yurt dışında tamamlamrş Tllıkiyç
Cumhuriyeti vatandaşl adaylardan, Yüks€köğretim Kurulu'nce
denkliği kabul ediıen lisans progıamlarından mezun olmalan
kaydlyla, yabaııcı dit yeterliliği ve ALES puanı aıanmayacaktr.

-Yabancı uynıklu adayl8rdaıı TÖMER cl seviyeŞindt Tiırkçe
yetef lik belgesi istenecektir.

Tezli Yüksek Lisans >2.25 60 SÖZ 50 2 (TüIk) -Leh Dili ve Edebiyatl veya Polonya Dili v€ Kültiİİil lis8ns pıogıaml
mezunu olmak.

protohi§torva ve
onısya Arkeoloji§i

Tezli Yüksek Lisans >2,50 60 EAlsÖZ 55
5 (Türk), 3
(Yabancı)

-Alan dışlndan programa kabul cdil€n vt kesin kayıt yaptıran
adaylaı için BİLIMSEL HAZIRLIK PRoGRAMI uygutanacakhr

-Ankara Üniversitesi Senatosu'nun 04.1 1.20l9 taıihli ve 54l /4758
sar,ılı kararı gereğince, yabancı uyruklu ad8ylaı ile lisans
öğeniminin taİnamını yurt dışında tamamlamş Türkiye
cumhuİiyeti vatandaşl adaytardan, Yükseköğetim Kurulu'nca
denkliği kabul edilen lisaııs programlanndan mozun olmalaır
kaydıyl4 y8bancı dil yeterliliği ve AI-ES puanl aıanmayacalİır.

-Yabancı uyrukiu adaytaİdan TÖMER C ı seviyesinde Türkçe
yeterlik belgtsi isteneÇekİir.

I)oktora 65 ENSÖZ 5 (Türk), 3
(Yabancı)

-Alan dışındaı programa kabul edilon vt kesin kaylt y8ptıran
adaylar için BILİMSEL HAZIRIIK PRoGRAMI uygulanacakür.
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-Ankara Ünive§itesi Senatosu'nun 04.11.20l9 taİihli ve 541/4758
sayılı karan gereğince, yabancı uynıklu adaylar ile lisaııs
öğrğniminin tamamünl yurt dışında taınaınlaınış Tüİkiye
cumhuriyeti vatandaşl adayıardaıı, Y0ks€köğetim Kuruluhta
denkliği kabul edilen lisans progıamlarından mezun olmalan
kaydıyl4 yabancı dil yeterlitiği ve ALES puanı aranmayacaktıı.

-Yabancı uynıklu adayla.dan TÖMER cl seviyo§ind€ Tltrkçe
yeterlik belgesi isteneçektir.

-Fe]sefe li§ans veya Felsefe yüksek lisans prograrnl mezunu olınak.

-AnkaIa Üniversitesi Senatosu'nun 04. l 1.20l9 tarihli ve 54l /4758
sayılı kaıan geıeğiıcg yabancı uynıklu adaylaı ile lisans
öğreniminin tamamını yuıt dışında tamaınlamış Türkiyt
Cumhuriyeti vatandaşl adaylardan, Yükseköğetim Kurulu'nca
denkliği kabul edilen lisans prograrnlanndan mozun olmalarl
kaydıyla, yabancı dil yeterliliği ye AIES puanr aranmayacaktır.

sanat Tafihi
'fczli Yüksek Lisans >2,5o 65 SAY/sÖz/EA 55 6 (Türk) -sanat Tarihi, MimaIlıJ<, Tarih, Resim veya Aıkeoloji lisans

DrosTamlaonm birinden mezun olınak.

Doktora "7o SAY/sÖZlEA 60 5 (Turk) -sanal Taİihi, Mimarlı\ Tarih veya Türk İslam sanatları Taİihi
yüksek lisaos programlaünın birinden mezun olmak.

sinoloji Tezli Yüksek Lisans >2,50 70 söZ 65
3 (Türk), l
(Yabancı)

-Ankara Üniversitesi Senatosu'nun 04.11.20l9 taıihli ve 54l14758
sayılı kaıan gereğinco, yabancı uynıklu adaylar ile lisans
öğrcniminin taınaİnınl yurt dışmda tamamlamış Tttrkiye
cumhuriyeti vatandaşı adıylardaı1 Yükseköğetim Kuuluhca
denkliği kabuı edilen lisans pıogramlanndan mezun olmaları
kaydıylq yabaıcl dil yeteıliliği ve AI-ES puanı araDmayacaıİır.

-Yabancı uynıktu adaytadaı TÖNGR cı seviyesinde T{i*çe
yeterlik belgesi istenecektir.

§istomatık Felscfe vo
Mıniık

Tezli Yüksek Li§ans >2,50 60 EA 60
5 (Türk), l
(Yabaiıcı)

-Alan dışındaİı programa kabul edilen vç kesin kaylt ysptmn
adaylar için Bn-İMsEL HAZIRLIK PRoGRAMI uygulaııacaltıı

-Ankara Üniversitesi Senatosu'nun 04.11,20l9 tarihli ve 54l14758
say 1 kaİarı gereğince, yabüıcı uyruklu adaylaı i[e lisans
öğcniminin tamammı yuİt dışlnda tamanılaİnrş Tthkiye
Cumhuİiyeti vatandaşı adaylardan, Y0kseköğetim Kıııulu'nca
denkliğ kabul edilen lisans progmmlanndan mezun olmaları
kaydlyla, yabaırcl dil yeterliliği ve ALES puanı aranmayacaktlr.

-Yabancl uyruklu adaylardaİı TÖMER Cl seviyesinde Türkçe
yeterlik belgesi istenecektir.

>2,85 65 EA 5 (Türk), l
(Yabancı)
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Doklora 65



siva§et Bilimi

'[ezli Yüksek Lisans >2.25
,l0

l]]A 70 5 (Türk) -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya siyasot Bilimi ve
Uluslararast İliskilor lisans programr mezunu olmak.

Doktora >2.75 70 I]A ,70
5 (Türk) -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya siyastt Bilimi v€

UluslamIası İliŞkilğ yokstk lisans programı mezunu olmak.

so§yoloji
Tezli Yoksek Lisans >2,85 65 t]A 65 6 (Tti.k) -Alan dıştndan progmma kabul edilen ve kcsin kaylt yapııran

adaylar için BlLlMsEL HAZIRLIK PRoGRAMı uygulaııacakttr

Dokıora >3,00 65 F]A 10 4 (Türk)
-sosyoloji lisans veya sosyoloji yüksek lisans ptogüml mezunu
olmak.

sumeroloji
TezIi Yüksek Lisans 60 sÖZ 50 3 (Tüırk)

-Sumeıoloji veya Eskiçağ Dillcİi ve KültüİIeri lisaİıs progr8mı
mezunu olmak. Eskiçağ Dilleri vc Kültül€rİ lisans programı
mezunu oIarak pıogıama kabul edilen ve kesin kayıt yaptıran
adaylaxa BİLİMSEL HAZIRLIK PRoGRAMI uyguıaıacaktır.

l)okbra >2.,l5 60 söZ 55 2 (Türk)

Tarih Önccsi
Arkcolojisi

Tczli Yilksek Li§ans 65 I]A/SÖZ 55
5 (Türk), l
(YabancD

-Alan dtşlndan prog.ama ksbul cdilcn ve kcsin kayt yaptıran
adaylar için BILİMSEL IIAZIRLIK PRoGRAMI uygulanacaılr.
-Ankafa Üniversitesi Senatosu'nun 04.11.20l9 tarihli ve 54I/4758
sayılı kaİan gereğjnc€, y8büıcı uyruklu 8daylar ile lisans
öğcııiminin tıııamını yun dışında tamamlaınış Tüıkiye
Cunüuriyeti vatandaşı ad8ylardrr\ Ytık§€köğetim Kuıulu'nca
d€nkliği k8bul odilcn lisaıs prograınlannduı mczuı olma.Ian
kaydıyl4 yabarıcı dil yeterliliği v€ ALES puant aranmaülcaliır.
-Yabancı uynıklu adaylard8n TÖMER cl seviycsiıde Tüİkçe
yeterlik belgcsi istenecelİir.

I)oktora >3,00 10 F,NSÖz 60
4 (Türk), l
(Yabaİct)

-Yabancl uyruklu adaylordarı TÖMER cl seviyesinde Tuı*çe
yeterlik belgesi istene@ktir.

-A]an dıştlıd8İı pİograma kabul edilen ve kesin kayt yaptıran
adaylaİ için BİLn\{sEL HAZIRLIK PRoGRAMI uygulanacaktır

-Anİaxa Üniversitesi senatosu'nun 04.11.20l9 tarihli ve 54ll4758
sayilı kar8n ger€ğinc€, yüaıo uynıklu adaylaİ ile lisans
öğı€niminin tamaıruır },ırrt dışında tamanlamış Ttırkiye
cumhuriyeti vatandaşı aday|aıdan, Yüseköğr§tim Kuİulu'nca
denkliği kabu! edilen lis8ns progmmlanndaİı mezun olmaları
kaydıyla, yabancl dil ystcrliliği ve AIES puaıı aranrııayaca}ıır.

-Yabancı uynıklu adaylaldan TÖMER cı seviycsinde Tüİkçe
yeterlik belgesi isteneceklir.
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-Sumeroloji 1dksek lisans progıamı mczunu olınak.



Tezli Yüksek Lisans 4,75 60 ENSÖZ 50
6 (Türk), 3
(Yabaıc!)

TesnwUf

-Aıkara Üniversitesi Senatosu'nun 04.11.20l9 tarihli ve 54l/4?58
sayılı kaıan gereğnce, yabancı uynıklu adaylaı ilo lisans
öğrcniminin taİnaınını yurt dışmda t8İnamlamlş T0.kiyç
Cumhuriyeti vaıand§ı ad8ylard8n, Ylıks€köğretim Kuİulu'nca
denkliği kabul edilcn lisans progıarnlannd8n mezun olmalan
kaydıyla, yabanct dil yeterliliği ve AlEs puanı aranrnayacaktır.

-Yabancı uynıklu adaylardaıı TÖMER cl scviyesinde Tükçe
yeterlik bclgesi istenecekİir.

Doklora >3,00 60 EA./SÖZ 55
6 (Türk), 3
(Yabancı)

llüiyat veya İstaİni İlimlor Fakült€si lisans vc},aTasawuf ytıksek
lisans pıogramı mezunu olmak.

-Ankaıa Üniveşitesi Senatosu'nun 04.11.20l9 talihli ve 54l14758
sayılı kararı gereğnc,e, yabaıcı uynıklu adaylar ilc lisans
öğeniminin tamaııını }ııİt dışında tam8mlamrş Tüİkiye
Cumhuriyeti vataıdaşı adaylardu1 Yükseköğetim Kunılu'nça
denkliği k&bul edilen lisaı§ pro8ranılaffıdaİı mczun olmalaıı
kaydıyla, yabancı dil yeıgrliliği vc ALES puanı aıanınayacaktır.
-Yabancı uynıklu adaytaİd8n TÖMER cl scviyesindc Ttlrkçc
yeterlik belgesi isteneceklir

Tef§ir
Tezli Yüksek Lisans >2.25 60 SöZ 60 3 (TüIk)

Doküora >) 1\ 60 SöZ 60 3 (Türk)

Türk Din Musiki§i Tezli Yttksek Lisans (ı0 SÖZ 50
2 (Ttirk), l
(Yabanct)

-Ankara Üniversitesi senatosu'nun 04.11.20l9 tarihli ve 54|/4758
sayılı k8İan gereğinçe, yabancı uynıklu adaylEr ile lisans
öğenimiıin tanamınt yurt dışınds tamamlamlş Tüİkiye
cumhuriyeti vatandaşı adaylardan, Yükseköğ€tim Kuİulu'nca
denkliği ksbul edilen lisans progıamlanndan mozun olrnaları
kaydıyla, yabancı dil yeterliliği vc AlEs puanı arınmayacaktır.

Türk l§nm
Edebiy.tt

'l-ezli Yüksek t-isans 60 sÖZ 50 2 (Türk)
Jlahiyaı veya İslami llimler fakoltelcri lisans programIarulın
birinden veya Türk Dili ve Edebiyalı lisarıs programı mğzunu
olmak.

TOrk İsl§m
sınıtıırı Tırihi

'I ezli Yüksek t,jsars >2.25 60 sAY/SÖZ/EA 50 2 (Türk)
-hahiyalİslami ninıler, Mimarlık G0zet Saııstlsı Fakoltelsrinin
birinden veya sanat Tarihi, Arkekoloji, Haıita Mühendisliği lis8ns
Dro§aınl meatou olmak.

Türkiyc
Cumhuriyeti Tarihi Tezli Yüksek Lisans 60 Söz 50 2 (Türk)

Ysklnçığ Tırihi Tczli Yüksek Lisans >2.50 60 söZ 50

l6

4 (Türk) -Taıih lisans progamı mezunu olrnak.



Doktora >3.00 60 55 4 (Türk)

Yeni Türk Dili Tezli Yüksek Lisans >3,00
,15 sÖZ 55 2 (Türk) -Alan dışnd8n programa kabul edilen ve kesin kayıt yaptıran

adaylaİ için BİLİMSEL IIAZIRLIK PROGRAMI uygulanacatİır.

yönetim Bilimleri
Tezli Yüksek Lisans a2.25 65 EA 65 7 (TOrk)

-Alan dlşırıd8n plogıaına kabul edilen ve kesin kayıt yaptıran
adaylar için BİLİMSEL tlAzIRLlK PROGRAMI uygulan8caktır.

Doktora >2,75 EA 7o 5 (Türk) -Alan dlştndaı programa kabul edi|cn vc kcsin kaylt yaptlran
adaylar için BİLİMSEL IüAZIR]-IK PRoCRAMI uygulanacaktr.

Yönetim ve strİteji lL Öğictim Tezsiz
yüksek Lisaııs >2.00 MUAF MUAF MUAF 40 (Türk)

yunan Dili ve
Edebiyıtl Tezli Yüksek Lisans >2,50 60 sÖz 60 2 (Türk) -Alan dışııdan pıograma kabul edilen ve kesin kayıt yaptuan

adaylar için B1LİMSEL HAZIRLIK PRoGRr{MI uygulanacaıİır.

karaı verildi.
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söZ -Yakınçağ Tarihi yüksek lis8ns programt mezuıu olmak.
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