ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
BAŞVURACAK ADAYLARIN

Yurtiçinden ve yurtdışından başvuracak öğrenciler Ardahan Üniversitesi web sayfası
(www.ardahan.edu.tr) üzerinden ÜBYS – Menü – Uluslararası Öğrenci Başvurusu linkini
takip ederek başvurularını yapacaklardır.
1- Adaylar ortaöğretim diploma puanlarına göre başvuru yapacaklardır.
2- Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz tarafından kabul edilen 2021-2022 YÖS
puanları ile de başvuru yapabileceklerdir. Başvuruda YÖS puanı kullanmak
isteyen adaylar için yerleştirme puanı ortaöğretim diploma notunun %60’ı YÖS
puanının %40’ı alınarak hesaplanacaktır.
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Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusunda Kabul Edilecek Uluslararası Sınavlar
•
•
•
•
•
•

SAT 1 sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 600 matematik puan,
GCE (A level) sınavında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3
konuda A düzeyi,
ACT sınavında; Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite)
puan olarak en az 24,
Uluslararası bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 30,
ABITUR derecesi en fazla 3, Matura derecesi en fazla 3,
Fransız Bakaloryası diploma notu en az 12,

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Türkçe Yeterlilik Sınavı Ardahan Üniversitesinde TÖMER (Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi) tarafından 01/08/2022 - 09/09/2022 tarihleri arasında Ardahan’da
yapılacaktır.

Başvuracak adayların:
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan Çocuklarının
Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge
sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyrukluların,
4)T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar
dahil),
5) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE
AL (The General Certificate of Education - Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar
ile 2005 - 2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.
b) Adaylardan;
 1) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de ve KKTC’de
tamamlayanların,
 2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip
GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005 - 2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 3) Bu maddenin 2’inci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde
tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin

tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar
hariç),
 4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını
KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005 -2010
tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de
bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya bu
maddenin 2’inci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez.

Başvuru yapan adaylar ortaöğretim diploma puanlarına göre sıralamaya
alınırlar. Adayların istemeleri halinde YÖS puanı ile de başvuruları kabul
edilecektir. Diploma puanlarının %60’ı ve YÖS puanlarının %40’ı hesaplanarak
elde edilen puan ile sıralamaya alınacaklardır.
Türkçe Yeterlilik Sınavında asgari puanı alamayan adaylar ile Türkiye’de
Yükseköğretim kurumlarından Türkçe Yeterlilik Sertifikası olmayan adaylara
Üniversitemizde TÖMER (Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi)
tarafından 1 yıl zorunlu Türkçe Hazırlık Eğitimi verilecektir. Türkçe yeterliliği
olmayan adayların TÖMER kayıtları 30.12.2022 tarihine kadar alınacaktır. C1C2 TÖMER sertifikası almaları halinde bir sonraki eğitim-öğretim yılından
itibaren üniversite kesin kayıtları yapılacaktır.

Türkiye’de Yükseköğretim kurumlarından Türkçe Yeterlilik Sertifikası
olan adaylar Ardahan Üniversitesi Türkçe Yeterlilik Sınavına girmelerine gerek
yoktur.
Türkçe Testi puanı yerleştirmede dikkate alınmaz.

Türkçe Yeterlilik düzeyleri;
a) C1 ve C2 Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı
yapılır.
b) B1 ve B2 Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak
şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrenci en geç üçüncü eğitim ve
öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1- C2 düzeyine yükselttiğini
belgelemelidir. Bu süre sonunda Türkçesi hala B1 – B2 düzeyinde olanlar dil düzeyini
C1- C2 seviyesine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretime devam edemezler.

c) A1 ve A2 Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Türkçe kursu almalıdır. Bu durumda
olanlar en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1-C2
düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Türkçe yeterlilik düzeyini, C1-C2 düzeyine
yükseltenlere a maddesi, B1-B2 düzeyine yükseltenlere b maddesi hükmü uygulanır.

Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri ve Puan aralıkları aşağıda belirtilmiştir.

Türkçe Dil Yeterlilik
Düzeyleri
C2
C1
B2

Puan Aralıkları

Açıklamalar

90-100
80-89
65-79

B1

50-64

A2
A1

25-49
0-24

Türkçesi yeterli
Türkçesi yeterli
Türkçesi kısa zamanda
yeterli duruma gelebilir.
Türkçesi kısa zamanda
yeterli duruma gelebilir.
Türkçesi yetersiz
Türkçesi yetersiz

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVININ İÇERİĞİ
Türkçe Yeterlilik Sınavı: 50 Türkçe Sorusu (Sınav süresi 1 saat) şeklinde düzenlenecektir.
Türkiye’de Yüksek Öğrenim kurumlarının her seviyesinde öğrenim görecek yabancı
uyruklu öğrencilerin giriş ve ikamet izni işlemlerine dair yapmaları gerekenler;
 Yurt dışında yapılacak işlemler (Pasaport İşlemleri)
 Ülkemize gelişlerinden itibaren yapılacak işlemler (İkamet işlemleri)
 İkamet Tezkeresi aldıktan sonra yapılacak işlemler (Bildirim İşlemleri)
Yurt dışında yapılacak işlemler (Pasaport İşlemleri)
Üniversitemize başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin adreslerine kabul davetiyeleri
gönderilir. Öğrenciler kabul davetiyelerine dayanarak ülkelerinin yetkili makamlarına başvuru
yaparak kendilerine pasaport düzenletir.
Türkiye’de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğunu
gösteren belge(banka hesabı, burs belgesi vb.)
Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.

Ülkemize Gelişlerinden İtibaren Yapmaları Gereken İşlemler (İkamet İşlemleri)
Türkiye’ye girilen tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde aşağıdaki belgelerle birlikte
öğrenim görülecek ilin İl Göç İdaresi Müdürlüğü yabancılar şubesine müracaat ederek
yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alınması zorunludur.
a. Yükseköğretim kurumundan aldıkları kayıt/kabul belgesi veya eşdeğer bir belge,
b. Geçerli ve uzun süreli pasaport,
c. Türkiye’de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkanlara sahip olduğunu
gösteren (banka hesabı, burs belgesi vb.) belge,
d. Her yıl başında resmî gazetede yayınlanan ikamet tezkeresi değerli kâğıt bedeli,
e. Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.
İkamet Tezkeresi Aldıktan Sonra Yapılacak İşlemler (Bildirim İşlemleri)
a. Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi alan yabancı uyruklu öğrenciler 1 gün içinde İl Göç
İdaresi Müdürlüğü tarafından TC Kimlik numaralarını almaları gerekmektedir.
b. İkamet tezkere süresini uzatmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet
tezkeresinde belirtilen sürenin sona ermeden önce ya da sona ermesinden en geç 15 gün
içerisinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat ederek sürelerini uzatmaları
gerekmektedir.
c. Mezuniyet, kayıt sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, devamsızlık vb. hallerde
meydana gelecek değişiklikler 15 gün içerisinde adres değişikliği ise 48 saat içerisinde
İl Göç İdaresi Müdürlüğü bildirilmesi gerekmektedir.
d. İkamet tezkerelerinde silinti ve kazıntı yapılmaması ve ikamet tezkerelerinin
kaybedilmesi durumunda derhal İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat ederek yenisinin
alınması gerekmektedir.
e. Öğrenciler İl Göç İdaresi Müdürlüğünde ikamet işlemleri ile TC Kimlik numarası
işlemlerini bitirdikten sonra kayıt yaptırmak istedikleri üniversiteden geçici öğrenci
belgesi alarak İl Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvurarak Genel Sağlık
Sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir.

KESİN KAYIT SÜRECİ
 Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilere geçici öğrenci
belgesi verilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilerek İkamet tezkeresi
düzenlettirilir. İkamet tezkeresi düzenlenen yabancı uyruklu öğrencilere İl Göç İdaresi
Müdürlüğü TC Kimlik numarasını 1 gün içinde verir.
 İkamet tezkeresi ve yabancı kimlik numarasına sahip yabancı uyruklu öğrencilere tekrar
geçici öğrenci belgesi düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine Genel
Sağlık Sigortalarını yaptırmak üzere gönderilir. Genel Sağlık Sigortası işlemleri 1 gün
içinde tamamlanır.
 İkamet tezkeresi, TC Kimlik numarası ve Genel Sağlık Sigortası işlemlerini
tamamlayan öğrencinin sisteme kesin kaydı yapılır.
 Kesin kaydı yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin özlük dosyaları ilgili birim öğrenci
işleri şubelerine gönderilir.
 Kesin Kayıt süreci bittikten sonra Kesin kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin
öğrenim bilgileri İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine
üst yazı ile gönderilir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KAYIT BELGELERİ
Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan
onaylı Türkçe örneği,
Lise diplomasının aslı Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki T.C Büyükelçiliği’nden alınacak denklik belgesi,
Not belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı
Türkçe örneği,
Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın ülkelerindeki T.C.
Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı Türkçe örneği,
Adaylar 2021 ve 2022 yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Sonuç Belgeleri ile
başvuru yapabilecektir.
Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu. (kayıt sırasında istenir)
Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesi ve Türkçe yeterlilik belgesinin
ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylı örneği, (varsa istenir)
10 adet vesikalık fotoğraf.
T.C. Kimlik numarası (Türkiye’de İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 1 gün içinde temin
edilecektir.)

Genel Sağlık Sigortası ( Türkiye’de İl Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 1
gün içinde temin edilecektir.)

NOT:
Yurtiçinden ve yurtdışından başvuracak öğrenciler Ardahan Üniversitesi web sayfası
(www.ardahan.edu.tr) üzerinden ÜBYS – Menü – Uluslararası Öğrenci Başvurusu linkini
takip ederek başvurularını yapacaklardır.
Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

İletişim Bilgileri:
Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Telefon Numarası: 0478 211 7575 (Santral)
1286 (Dâhili)

