
ARDAHAN ÜNİVERSİTETİ 

Xarici tələbələrin müraciəti,namizədlerin qəbul və qeydiyyat tələbləri. 

Türkiyədən və xaricdən müraciət edəcək tələbələr ərizələrini Ardahan Universitetinin veb 
saytında (www.ardahan.edu.tr) UBYS – üzerindən - Beynəlxalq Tələbə İmtahanı Müraciət 
linki izləyərək müraciət edəcəklər. 

Müraciət müddəti ərzində edilməyən müraciətlər qəbul edilməyəcəktir. 

Ümumi qabiliyyət imtahanı türk, ingilis, rus, gürcü və ərəb dillərində keçiriləcəkdir. 

Ardahan Universitetində ilk müraciət üçün 20.07.2020 - 25.09.2020 tarixləri arasında 
Ardahan Universitetində TÖMER (Türkcə Tədris Tətbiqi və Araşdırma Mərkəzi) tərəfindən 
Türkçe İmtahanı keçiriləcək. 

Əlavə müraciət üçün Ardahan Universitetində TÖMER (Türkcə Tədris Tətbiqi və Tədqiqat 
Mərkəzi) tərəfindən 29.09.2020 - 14.12.2020 tarixləri arasında Ardahan'da Türk Dil İmtahanı 
keçiriləcəkdir. 

(2) Müraciət edəcək namizədlər:  

a) orta məktəbin son ilində və ya məzun olduqları şərtilə;1) Yabancı uyruklu olanların, 

2) Türkiyə vətəndaşlığından çıxmaq üçün Daxili İşlər Nazirliyindən icazə almış doğumlu 
Türkiyə vətəndaşı və onlar Türkiyə vətəndaşlığından çıxma sənədində qeydiyyata alınmış 
yetkinlik yaşına çatmayanlardır. Övladlarının Türkiyə Vətəndaşlıq Qanununa əsasən 
qazandıqları Hüquqların Sertifikatına sahib olduqlarını təsdiqləyənlər, 

3) Bu vəziyyətdə xarici vətəndaşlar / ikili vətəndaşlar olduqda əldə edilmiş bir vətəndaşlıq ilə 
Türkiyə vətəndaşlığına keçənlər; 

4) Orta təhsili xarici bir ölkədə, KKTC xaricində tamamlamış Türkiyə vətəndaşları (bütün 
orta təhsillərini KKTC xaricindəki bir xarici ölkədəki Türk məktəblərində bitirənlər də daxil 
olmaqla); 

5) KKTC'nin vətəndaşı olanlar, KKTC'de yaşayan və orta təhsilini KKTC'de bitirmiş və digər 
ölkələrin kollec və liseylərində 2005 və 2010 illəri arasında bir GCE AL (Təhsilin Ümumi 
Sertifikatı - Yüksək Səviyyə) imtahan nəticələrinə sahibdirlər. 

Qeydiyyatdan və təlimdən keçərək GCE AL imtahan nəticələrinə sahib olanlar və ya qəbul 
olunanlar müraciətləri qəbul olunur. 

b) Namizədlər; 

1) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de ve KKTC’de tamamlayanların, 

1) Türkiyə vətəndaşı orta məktəbi  Türkiyədə və KKTC' də bitirən, 



 2) KKTC milliyəti olanların (orta məktəbini KKTC məktəblərində bitirip GCE 
AL sonucuna sahip olanlar ilə 2005 - 2010 tarihləri arasında başka ölkələrdəki 
kolec ve məktəblərdə qeydiyyatı yaptırıp təhsil alarak GCE AL imtahan 
nəticələrinə sahib olman vəya sahib olacaklar hariç), 

 3) Bu maddənin 2’inci bəndinin (a) bəndinin 2 nömrəli alt bəndində göstərilən 
TC vatndaşı olan və iki vətandaşlığı olan, (orta məktəbini tamamən KKTC'den 
başqa bir xarici ölkədə tamamlayan/ orta məktəbini tamamən KKTC xaricində 
xarici bir ölkədəki Türk məktəbində bitirənlər istisna olmaqla), 

 4) Milliyyətdən biri KKTC ilə ikili vətəndaşlar (orta məktəbini KKTC 
məktəblərində bitirib GCE AL sonucuna sahib olanlar ilə 2005 -2010 tarixləri 
arasında digər ölkələrdəki kollec və liseylərə  qeydiyyat yaptırıb təhsil alarak 
GCE AL imtahan nəticələrinə sahib olan və ya sahib olacaklar istisna olmaqla), 

 5) Türkiyədəki  səfirliklər içərisində olan məktəblər ilə Türkiyədə olan xarici 
lisseylərdə təhsillərini görən TC vətəndaşı olan və ya bu maddənin 2’inci 
bəndinə (a) bəndinin 2 nömrəli alt bəndində müəyyənləşdirilən doğulduğundan 
TC vətəndaşı  olan ikili vətəndaşın, müraciətləri qəbul edilmir. 

20.07.2020 - 25.09.2020 tarixləri arasında universitetimizə müraciət edən 
namizədlərə imtahanlar iş günləri ərzində 20.07.2020 - 25.09.2020 arasında Ardahan'a 
gəldikləri gün veriləcəkdir. İmtahandan keçən namizədlərin yerləşdirmə nəticələri 
28.09.2020 tarixində elan ediləcək və 15.12.2020 tarixinə qədər işçi kvotaları 
daxilində qeydiyyat prosedurları ediləcəkdir. 

Əlavə yerləşdirmə ərizələri, imtahanlar, əlavə yerləşdirmə prosedurları və əlavə 
qeydiyyat prosedurları, Ardahan'a gəldikləri gündə 29.00.2020 - 15.12.2020 aralığında 
universitetimizə ilk yerləşdirmə nəticəsində boş qalan kvotalara müraciət etdikləri təqdirdə 
ediləcəkdir. 

 

 

Universitetimizin ilk müraciətləri üçün 20.07.2020 - 25.09.2020 tarixləri 
arasında keçiriləcək ARÜYÖS (Ardahan Universiteti Xarici Tələbə İmtahanı) (Türkçe 
Peşə) imtahanında 100 baldan ən azı 50 bal toplamaq məcburidir. Türkçə ixtisas 
imtahanında minimum bal alamayan namizədlər ilə Türkiyədə Ali təhsil 
müəssisələrindən Türkçə ixtisas Sertifikatı olmayan namizədlərə universitetimizdə 
TÖMER ( Türk Tədris Tətbiqi və Araşdırma Mərkəzi) tarafındən 1 illik məcburi Türk 
hazırlıq təhsili veriləcək. 

29.09.2020 - 14.12.2020 tarixləri arasında əlavə müraciətlər üçün 
universitetimiz tərəfindən ediləcək ARÜYÖS (Ardahan Universiteti Xarici Tələbə 
İmtahanı) (Türkçe Peşə) imtahanında 100 baldan ən azı 50 bal toplamaq məcburidir. 
Türkiyədəki universitetimiz olmadan adaya gedə bilməyən namizədlərin ən az bal 



toplaması ilə Türkçe Peşə İmtahanı Yüksək Təhsil Təşkilatları Sənədi (Türk Təhsil 
Tətbiq və Araşdırma Mərkəzi) Türk Vəqfi tərəfindən 1 illik məcburi təhsil veriləcək. 

 

Ardahan Universiteti Namizədləri, Türkiyədəki Türk ali təhsil 
müəssisələrindən Sertifikat, Türk Peşə İmtahanına girməyə ehtiyac yoxdur. 

ARÜYÖS (Ardahan Universiteti Xarici Tələbə İmtahanı) 20.07.2020 - 
25.09.2020 tarixləri arasında universitetimiz tərəfindən ediləcək ilk müraciətlər 
(Ümumi Bacarıq) balı, 100 baldan 40 bal və ya ARÜYÖS imtahanı üçün alınan 
ekvivalent imtahanlar Minimum bal almalıdırlar. 

Universiteti tərəfındən ilk müraciətlər üçün 29.09.2020 – 14.12.2020 tarihləri 
arasında ediləcək olan ARÜYÖS (Ardahan Universiteti Xarici Tələbə İmtahanı) 
(Ümumi Bacarıq) balı ilə Üniversitetin bölümlərinə yerləşdirmə üçün namizədlərdən 
ARÜYÖS imtahanına bərabər tutulan imtahanlarda 100 baldan ən azı 40 bal və ya 
minimum bal toplamaları tələb olunur. 

Yerləşdirmə zamanı Türkçe Test balı nəzərə alınmır. 

 

a) Türkcə bacarıq səviyyələri; 
b) C1 və C2 Səviyyə:Türkçə səviyyə yetərlidir. Qeydiyyat haqqı olduğu  programa qeyd 

olunur. 
 

c) c) B1 və B2 Səviyyə: Türk səviyyəsi yetərli deyil, ancaq inkişaf etdirilə bilər. Türk dili 
kursu keçdikləri təqdirdə qeydiyyatdan keçmək hüququ qazandıqları proqramda iştirak 
edirlər. Tələbə ən son üçüncü tədris ilinin əvvəlinə qədər türk səviyyəsini C1-C2 
səviyyəsinə qaldırdığını təsdiqləməlidir. Bu dövrün sonunda Türk səviyyəsini hələ B1 
- B2 səviyyəsində olanlar, dil səviyyələrini C1-C2 səviyyəsinə qaldırana qədər 
təhsillərini davam etdirə bilmirlər. 

d) dA1 və A2 Səviyyə: Türk səviyyəsi kafi deyil. Türkcə kurs keçməlidir. Bu vəziyyətdə, 
üçüncü tədris ilinin əvvəlinə qədər Türk səviyyələrini C1-C2 səviyyəsinə 
qaldırdıqlarını sənədləşdirməlidirlər. Türk dilinin səviyyəsini C1-C2, a maddəsinin 
verilməsi və B1-B2 səviyyəsini artıranlar üçün b maddəsinin müddəası tətbiq olunur. 

 

ARÜYÖS'de Türk Dili Yetərlilik Səviyyə və Qiymət aralığı aşağıda verilmişdir. 

ARÜYÖS Türkçə Dil 
Yetərlilik Səviyyəsi 

Qiymət Aralıkları Təsvirlər 

C2 90-100 Türkçəsi yetərli 
C1 80-89 Türkçəsi yetərli 
B2 65-79 Qısa müddətdə Türkcə 

kifayət edə bilər. 



B1 50-64 Qısa müddətdə Türkcə 
kifayət edə bilər. 

A2 25-49 Türkçesi yetərsiz 
A1 0-24 Türkçesi yetərsiz 

 

SAT 1 imtahanından ən az 1100 toplam bal və ən az 600 riyaziyyat balı, İmtahan balı 
2017-2019 illəri arasında 2 il ilə məhdudlaşacaq. 

GCE (A level) imtahanından ən azı biri tətbiq olunan proqramla əlaqəli olan ən azı 3 
fəndən A  

 ACT imtahanında; Riyaziyyat (Riyaziyyat), Fən (Elmin əsaslandırılması) və Cəmi 
(Tərkibində) minimum 24 bal 

 İordaniya və Fələstində keçirilən Tawjihi imtahanlarında Elmi Axındakı bütün 
kurslardan alınan imtahan qiymətinin ortalaması ən az 90, 

 Beynəlxalq bakalavr diplomu olan və diplomunun dərəcəliyi ən azı 30 olması, 

 ABITUR dərəcəsi ən çox 3, Matura dərəcəsi maksimum 3, 

 Suriyada keçirilən Əl-Şəhada - Əl Tənəviyyə (Bakalavr) imtahanı, ixtisas fənindən 
240-dan çox mühəndislik fakültəsi  üçün ən az 190 bal, digər fənlər  üçün 175 bal, 

 Fransız Bakalavr diplom balı en az 12, 

 Çin Xalq Respublikasında keçirilən Gaokao imtahanında tətbiq olunan proqramın bal 
tipində ən az 540-ı əldə etmək. 

 

 Ardahan Universiteti Senatının 18.12.2019 tarixli qərarı; Ardahan Universiteti Xarici 
Tələbə İmtahanı Ali Təhsil Təşkilatları Təşkilatı haqqında 2809 saylı Qanuna uyğun 
olaraq qurulan Dövlət Universitetlərinin Xarici Tələbə İmtahanı ilə bərabər qəbul 
edildiyinə uyğundur; 

 Ardahan Universiteti Senatının 11.05.2018 tarixli qərarı; Ardahan Universiteti Xarici 
Tələbə İmtahanı İstanbul Yeni Yüzyıl Universiteti Xarici Tələbə İmtahanına bərabər 
tutulur; 

 Ardahan Universiteti Senatının 07.03.2017 tarixli qərarı; Ardahan Universiteti Xarici 
Tələbə İmtahanı İstanbul Gedik Universiteti Xarici Tələbə İmtahanı ilə bərabər qəbul 
edilə bilər; 

 Ardahan Universiteti Senatının 08.01.2020 tarixli qərarı; Ardahan Universiteti Xarici 
Tələbə İmtahanı Kapadokya Universiteti Xarici Tələbə İmtahanı ilə bərabər qəbul 
edilə bilər; 



 Ardahan Universiteti Senatının 15.01.2019 tarixli qərarı; Ardahan Universiteti Xarici 
Tələbə İmtahanı İstanbul Sabahattin Zaim Universiteti Xarici Tələbə İmtahanı ilə 
bərabər qəbul edilə bilər; 

 Ali Təhsil Şurasının 75850160-301.02.03-E19541 nömrəli məktubuna əsasən, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahanının ARÜYÖS (Ardahan Universiteti 
Xarici Tələbə İmtahanı) ekvivalenti kimi qəbul edilməsi məqsədəuyğundur; 

 Ardahan Universiteti Senatının 11.09.2019 tarixli qərarı; Ardahan Universiteti Xarici 
Tələbə İmtahanı Esenyurt Universiteti Xarici Tələbə İmtahanına ekvivalent olaraq 
qəbul olunmağa uyğundur; 

 

 

ARÜYÖS İMTAHANININ  MÜNDƏRİCATI 

Ardahan Universitetində Xarici Tələbə Seçmə İmtahanı; 

Ümumi qabiliyyət imtahanı: 80 riyaziyyat sualı (imtahan müddəti 2 saat) 

Türk dili səviyyəsi İmtahanı: 50 Türk dili səviyə Sualı (imtahan müddəti 1 saatı) 

təşkil ediləcək 

Türkiyənin hər səviyyədə təhsil alacağı ali təhsil müəssisələrindən xarici tələbələrə 
giriş və yaşayış icazəsi prosedurları edilməsi tələb olunur; 

 Xaricdə ediləcək əməliyyatlar (Pasport əməliyyatları) 

 Ülkemize gelişlerinden itibaren yapılacak işlemler (İkamet işlemleri) 

 Ölkəmizə gəldikləri gündən bəri ediləcək əməliyyatlar (Yaşayışa izin qeydləri) 

 Yaşayış icazəsi aldıqdan sonra ediləcək əməliyyatlar (Bildiriş prosedurları) 

Xaricdə ediləcək əməliyyatlar (Pasport əməliyyatları) 

 

Qəbul dəvətnamələri universitetimizə müraciət edən xarici tələbələrin ünvanlarına 
göndərilir. Tələbələr qəbul olunma dəvətləri əsasında ölkələrinin səlahiyyətli orqanlarına 
müraciət edərək özülərnə  pasport düzəltirlər. 

 

      Türkiyədə təhsil aldıkları zamanı maddi imkanlarının (bank hesabı, təqaüd sənədi və s.) 
Olduğunu göstərən canlı sənəd təqdim edəcəkdir. 

 Gerekirse, əlavə sənədlər tələb oluna bilər. 



Türkiyəyə gəldiklərindən sonra  etdikləri qeydiyatlar  (Yaşamağa izin  
əməliyyatları) 

a. Ən azı 30 gün içində öyrənilmək üçün aşağıdakı sənədlərlə birlikdə İl İl İdarəsi, 
İmmiqrasiya Müdirliyinə xarici şöbələrə müraciət etməklə Türkiyəyə daxil olduğu 
tarixdən etibarən xarici yaşayış icazəsinə sahib olmaq məcburidir.Yükseköğretim 
kurumundan aldıkları kayıt/kabul belgesi veya eşdeğer bir belge, 

b. Etibarlı və uzunmüddətli pasport,, 

c. Türkiyədə təhsili zamanı sürəsini təmin etmək üçün maddi imkanına sahib olduğunu 
göstərən (bank hesabı, təqaüd sənədi və s.) sənəd; 

d. Hər ilin əvvəlində rəsmi qəzetdə dərc olunan yaşayış icazəsinin dəyərli kağız dəyəri, 

e. Gerekirse, əlavə sənədlər tələb oluna bilər. 

 

Yaşayış icazəsi aldıqdan sonra ediləcək əməliyyatlar (Bildiriş prosedurları) 

a. Təhsil məqsədləri üçün yaşayış icazəsi almış əcnəbi tələbələr, 1 gün ərzində İl 
Miqrasiya İdarəsi tərəfindən TR şəxsiyyət nömrələrini almalıdırlar. 

b. Yaşayış icazəsini uzatmaq istəyən xarici tələbələr, Yaşayış icazəsində göstərilən 
müddətin bitməsindən əvvəl və ya sonra, ya da son tarixdən 15 gündən gec olmayaraq 
İl Miqrasiya İdarəsi Müdirliyinə müraciət etməlidirlər. 

c. Məzuniyyət, qeydiyyatın ləğvi, tələbələrin işdən çıxarılması, işdən kənarlaşma və s. 
Dəyişikliklərin 15 gün içində baş verəcəyi təqdirdə, ünvan dəyişikliyi 48 saat içində 
və Miqrasiya İdarəsi İl Müdirliyinə bildirilməlidir. 

d. Yaşayış üçün icazə sənədlərində silmə və yaşayış icazəsi itirildikdə  dərhal Miqrasiya 
İdarəsi İl Müdirliyinə müraciət etməklə yenisi alınmalıdır. 

e. Tələbələr İl Miqrasiya Rəhbərliyi Müdirliyində yaşayışa izin prosedurlarını və TR 
şəxsiyyət nömrəsi prosedurlarını tamamladıqdan sonra qeyd etmək istədikləri 
universitetdən müvəqqəti tələbə sənədi alaraq  İl Sosial Müdafiə Təşkilatına müraciət 
edərək   tibbi sığorta almaları lazımdır. 

YEKUN QEYDİYYAT PROQRAMI 

 Universitetimizə daxil olmaq hüququ olan xarici tələbələrə müvəqqəti tələbə sertifikatı 
verilir və İl Miqrasiya İdarəsi Müdirliyinə göndərilir və yaşayış icazəsi verilir. İl 
Miqrasiya İdarəsi, yaşayış icazəsi verilən xarici tələbələrə 1 gün müddətində TR 
şəxsiyyət nömrəsini verir. 

 



 Yaşayış icazəsi və xarici şəxsiyyət nömrəsi olan xarici tələbələrə müvəqqəti tələbə 
şəhadətnaməsi verilir və ümumi sağlamlıq sığortası olması üçün Sosial Müdafiə 
Təşkilatının İl Müdirliyinə göndərilir. Ümumi Tibbi Sığorta əməliyyatları 1 gün 
ərzində tamamlanır. 

 Yaşayış icazəsi, TR şəxsiyyət nömrəsi və Ümumi Tibbi Sığorta əməliyyatlarını başa 
vuran tələbələr sistemdə qeydiyyata alınır. 

 Qeydiyyata alınan əcnəbi tələbələrin şəxsi sənədləri müvafiq tələbə işləri şöbələrinə 
göndərilir. 

 Yekun Qeyd əməliyyatı başa çatdıqdan sonra, qeydiyyatı başa vurmuş əcnəbi 
tələbələrin təhsil məlumatları İl Miqrasiya İdarəsi Müdirliyinə, Sosial Müdafiə 
Təşkilatının İl Müdirliyinə göndərilir. 

 

 

 

XARİCİ TƏLƏBƏLƏRƏ  QEYDİYYATSƏNƏDLƏRİ 

Orta məktəb diplomunun əsli və ölkələrindəki T.C.Səfirliyindən ya da Konsolluğundan 
türkçə təstiqinin örnəyi,  

Lise diplomasının aslı Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, 
T.C.Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki T.C Büyükelçiliği’nden alınacak denklik 
belgesi, 

Orta məktəb diplomunun Türkiyə liseylərindən aldığı diplomlarla bərabər olduğunu 
nümayiş etdirən, Türkiyə Milli Təhsil Nazirliyindən və ya ölkələrindəki Türkiyə səfirliyindən 
alınacaq ekvivalenti olan sənəd, 

Transkriptin əsli və Türk ölkəsindəki səfirliyi və ya konsulluğu tərəfindən təsdiq edilmiş, 

Rəsmi şəxsiyyət və ya pasport şəxsiyyət məlumatlarını göstərən səhifə ölkələrindəki 
Türk Səfirliyi və ya Konsulluğu tərəfindən təsdiq edilmiş Türk nümunəsi, 

ARÜYÖS imtahanına  dənk gəbul edilən imtahanların təstiq edilmiş sənəd, 

Töhfənin yatırıldığını göstərən bank qəbzi. (qeydiyyat zamanı tələb olunur) 

Beynəlxalq səviyyədə xarici dil sertifikatı və türkcə yetənək  sənədin ölkələrindəki Türk 
Səfirliyi və ya Konsulluğu tərəfindən təsdiqlənmiş nümünəsi (lazım olduqda istnəcək) 

10 ədət vesigəlik fotoğraf. 

 



Şəxsiyyət vəsigəsi nömrəsi (Türkiyədəki İmmiqrasiya İdarəsi İl Müdirliyi tərəfindən 1 
gün ərzində veriləcək.) 

 

Ümumi tibbi sağlık sığorta (Türkiyədəki İl Sosial Təminat Təşkilatı tərəfindən 1 gün 
ərzində təmin ediləcək.) 
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QEYD: 



Türkiyədən və xaricdən müraciət edəcək tələbələr ərizələrini Ardahan Universitetinin veb 
saytında (www.ardahan.edu.tr) UBYS - Menyu - Beynəlxalq Tələbə İmtahanı Müraciət 
linki izləyərək edəcəklər. 

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Müraciət müddəti ərzində edilməyən müraciətlər qəbul edilməyəcəktir. 

Əlaqə məlumatı: 

Ardahan Universiteti Rektorluğu 

Tələbə İşlər İdarəsi 

Telefon Nömrəsi: 0478 211 7575 (Mərkəzi) 

                                 1286 (Daxili) 


