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DAŞARY YURTLY OKUVCYLARYN YAZYLYŞYGY WE KABUL EDİLİŞ ŞERTLERI  

YOKARY OKUW JAYYNA GİRJEKLERİN  

(1) YURT İÇİNDEN WE DAŞARY YURTDAN YAZYLYŞYKLAR, ARDAHAN UNIWERSİTEEDYNYN RESMİ 

WEP SAHYPASYNDAN e POSTA USTINDEN KABUL EDILJEKDIR. YAZYLYŞ ZAMANYNDA 

YAZYLMAYAN OKUWÇY YAZYLYŞYK DYNANDAN SON KABUL EDILMEZDIR. 

(2) YOKARY OKUW JAYYNA GİRJEKLERİN  

a) Atestat 

1) Daşary yurtly bolanlaryn  

2) 

3) Daşary yurtly bolp sonundan alynan turk pasporty . 

4) Türk halky bolp orta okuwun sonyny kıprdan başka byr daşary yurtda tamamlanlaryn. 

5) Kiprly bolp kıprda pasport alan we orta okuwy tamamlan GCE AL ( THE General sserıfısate of 

edukatıon – Advansed level ) egzamın jogaplaryny alanlar 2005-2010 yıllaryn arasynda başka byr 

yurtda kolejda we orta okuw jayyna gırıp bılım alyp GCE AL egzamın jogaplaryny alanlar yada 

aljak bolyanlar yazylyp bıler. 

b) Yazyljaklardan  

                           1) Türk halky bolp orta okuwun sonuny türkıyede we kıporda gutaranlaryn  

                           2) Kiporlylaryn orta okuwynyn sonuny kıpyryn orta okuynda tamamlap GCE AL 

jogaplaryny alanlar yada aljak bolyanlar yazylyp bıler. 

3) Bu maddanyn ikinji (a) bendının 2 nomerly aşakky bendınde tanadylan bşda turkde dogylan ( 

orto okuwyn sonuny kıprdan başka byr yurtda gutaranlar / orta okuwun sonuny kıprdan başka 

byr yurtdaky türk okuwlaryndan gutaranlardan başka  

4) Miletınden bırı KKTC bolan (orta okuwy tamamlan GCE AL ( THE General sserıfısate of 

edukatıon – Advansed level ) egzamın jogaplaryny alanlar 2005-2010 yıllaryn arasynda başka byr 

yurtda kolejda we orta okuw jayyna gırıp bılım alyp GCE AL egzamın jogaplaryny alanlar yada 

aljak bolyanlar yazylyp bıler. 

5) Türkiyrdeki pasolstwalar teretorıyasyndaky okuwlar bılen türkiyedaki daşary yurt okuwalrynda 

bılım alan TC bolan yada bu maddanyn ikinjı (a) bendinin iki nomerly aşakky bendınde tanadylan 

başda TC da doğulan dokumentlary kabul edılmeya. 

    Unıversıtetymyz tarapyndan 2017nji yılda bolan ARÜYÖS (Ardahan unıversıtedy daşary yurt 

okuwcylaryn egzamıny ) egzaminda goreldelı bolanlar unıwesıteda alynyar bu egzamınyn 

testyndan in az 40 bal almalydyrlar. 

Ardahan unıwersıtedyna gırıp bılen daşary yurtly okuwçylaryn hemmesıne Ardahan unıwersıtedy 

Türkçe ogronüm merkezı tarapyndan türkce yetrlık egzamınyna tayınlanjakdyr. 

Türkçe bılmeklik şertlerı : 

a) C1 we c2 şerti : türkçeso gowydyr  

b) B1 we b2 şertı: turkçesi orta. Türkce kursuny okamalydyr. Okuwçy in giç üçünji bılıme we 

öğrenim yylynyn başyna çenli türkcesını c1 c2 hasabyny ulaltmalydyr. Şy wagtyn arasynda 

Türkçesi integem b1 b2 de galan bolsa c1 c2 a geçip bılmeyarler. 

c) A1 we A2 şerti Türkçesi noldyr. Türkce kursy almalydyr. . Okuwçy in giç üçünji bılıme we 
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öğrenim yylynyn başyna çenli türkcesını c1 c2 hasabyny ulaltmalydyr. 
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                                               ARÜYÜS Türkçe dıl yeteneği we ballary aşakdadyr. 

ARÜYÜS Türkçe dıl yeteneği           Bal Aralygy             Açyklamalar      

          C2           90-100 Türkçesi yeterli 

          C1           80-89 Türkçesi yeterli 

          B2           65-79 Türkçesı gysga zamanda 

yeterli bolar 

          B1           50-64 Türkçesı gysga zamanda 

yeterli bolar 

          A2 

          A1 

          25-49 

          0-24  

Türkçesi yeterli dal 

Türkçesi yeterli dal 

 

SAT 1 egzamından in az 1100 bal we ın az 600 matematik bal , 2015-2017 yıllarryn arasynda  2 yıl 

wagtda boljak egzaminyn baly. 

 

          GCE (A LEVEL) egzamınynda in az 3 temada A yeteneği almalydyr. 

 

          ACT egzaminynda, matimatika, edebiyat we toplum baly in az 24. 

 

          Üedün we filistinda boljak egzamında edebiyat bölümünden başka hemme sapaklardan 

egzamından alnan ballar ın az 90 . 

 

           Lübnan-da bolan Bakalorıya egzaminynda ateestat ortakamasy in az 15 , 

 

           Halkara Bakaloriya atestaty bolan we atestat baly in az 30 . 

 

           ABITUR derejesı in köp 3, Mtura derejesi in köp 3 . 

 

           Surıye-de bolan Al shahada – al egzaminyndan edebiyatdan 240 üstünden injiner bölümi ücın in 

az 190, başka bölümler üçin 175 bal 

. 

            Fransuz Bakalorıya atestatyn atestatyn in az 12. 
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            Hytayda bolan gaokao egzamınyna giriş programynyn baly 750 üstinden in az 540 bal 

almalydyrlar. 

03.04.2013 yilynda yokary okuw bılım mınısterlygynyn yazany: Ardahan uniwesıtedy daşary yurdaky 

okuwcylaryn egzaminynyn 19 MAYIS Uniwersıtedy daşary yurtly okuwçylary egzamina kabul 

etmesidir. 

02.01.2017 istanbul Uniwersıtedy rektörlüğün yazany: Ardahan uniwesıtedy daşary yurdaky 

okuwcylaryn egzaminynyn İstanbul Uniwersıtedy daşary yurtly okuwçylary egzamina kabul etmesidir. 

10.01.2017 akdeniz uniwersıtedy rektörlüğün yazany: Ardahan uniwesıtedy daşary yurdaky 

okuwcylaryn egzaminynyn Akdeniz Uniwersıtedy daşary yurtly okuwçylary egzamina kabul etmesidir. 

09.09.2013 yilynda yokary okuw bılım mınısterlygynyn yazany: Ardahan uniwesıtedy daşary yurdaky 

okuwcylaryn egzaminynyn Osmangzai Uniwersıtedy daşary yurtly okuwçylary egzamina kabul 

etmesidir. 

07.02.2017 yilynda yokary okuw bılım mınısterlygynyn yazany: Ardahan uniwesıtedy daşary yurdaky 

okuwcylaryn egzaminynyn Marmara Uniwersıtedy daşary yurtly okuwçylary egzamina kabul 

etmesidir. 

18.02.2016 Atatürk Uniwersıtedy rektörlüğün yazany: Ardahan uniwesıtedy daşary yurdaky 

okuwcylaryn egzaminynyn Atatürk Uniwersıtedy daşary yurtly okuwçylary egzamina kabul etmesidir. 

19.01.2017 Kocaeli Uniwersıtedy rektörlüğün yazany: Ardahan uniwesıtedy daşary yurdaky 

okuwcylaryn egzaminynyn Kocaeli Uniwersıtedy daşary yurtly okuwçylary egzamina kabul etmesidir. 

04.03.2017 Süleyman Demirel Uniwersıtedy rektörlüğün yazany: Ardahan uniwesıtedy daşary 

yurdaky okuwcylaryn egzaminynyn Süleyman Demirel Uniwersıtedy daşary yurtly okuwçylary 

egzamina kabul etmesidir. 

20.01.2017 Dumlupınar Uniwersıtedy rektörlüğün yazany: Ardahan uniwesıtedy daşary yurdaky 

okuwcylaryn egzaminynyn Dumlupınar Uniwersıtedy daşary yurtly okuwçylary egzamina kabul 

etmesidir. 

23.01.2017 Mersin Uniwersıtedy rektörlüğün yazany: Ardahan uniwesıtedy daşary yurdaky 

okuwcylaryn egzaminynyn Mersin Uniwersıtedy daşary yurtly okuwçylary egzamina kabul etmesidir. 

08.02.2017 Erciyes Uniwersıtedy rektörlüğün yazany: Ardahan uniwesıtedy daşary yurdaky 

okuwcylaryn egzaminynyn Erciyes Uniwersıtedy daşary yurtly okuwçylary egzamina kabul etmesidir. 

06.03.2017 İstanbul Gedik Uniwersıtedy rektörlüğün yazany: Ardahan uniwesıtedy daşary yurdaky 

okuwcylaryn egzaminynyn İstanbul Gedik Uniwersıtedy daşary yurtly okuwçylary egzamina kabul 

etmesidir. 

14.03.2017 Ankara Uniwersıtedy rektörlüğün yazany: Ardahan uniwesıtedy daşary yurdaky 

okuwcylaryn egzaminynyn Ankara Uniwersıtedy daşary yurtly okuwçylary egzamina kabul etmesidir. 

10.03.2017 Pamuk Kale Uniwersıtedy rektörlüğün yazany: Ardahan uniwesıtedy daşary yurdaky 

okuwcylaryn egzaminynyn Pamuk Kale Uniwersıtedy daşary yurtly okuwçylary egzamina kabul 

etmesidir. 

23.03.2017 Muatafa Kemal Uniwersıtedy rektörlüğün yazany: Ardahan uniwesıtedy daşary yurdaky 

okuwcylaryn egzaminynyn Mustafa Kemal Uniwersıtedy daşary yurtly okuwçylary egzamina kabul 

etmesidir. 



                                               ARDAHAN UNİVERSİTEDY 
      2017- 2018 DAŞARY YURTLY OKUWÇYLAR ÜÇİN YAZYLYŞ KALINDARY  

 

28.03.2017 Yüzüncü Yyl Uniwersıtedy rektörlüğün yazany: Ardahan uniwesıtedy daşary yurdaky 

okuwcylaryn egzaminynyn Yüzünjü yyl Uniwersıtedy daşary yurtly okuwçylary egzamina kabul 

etmesidir. 

 

 

 

       ARÜYÖS EKZAMINYNYN DÜZGÜNLERI  

Ardahan Unıwersıtetynyn daşary yurt okuwçylarynyn saylama egzaminynda: 

                  80 Matematıka 

                  60 Türkçe 

Bolmaly toplum 140 sorog soralmakdadyr egzamın 3 sagat wagt çekyar. 

Türkıyede yokary bilim almak üçin wiza almaklary gerekdır. 

                  Daşary yurtda edilmeli işler ( Psport işleri ) 

                  Yurdumuza giriş etdiklerinden son edilmeli işler (ikamet işlemleri) 

                  İkamet aldygynyzdan son edilmeli işler (bildirim işleri) 

Daşary yurtda edilmeli işler ( Psport işleri )   

           Uniwersıtetymyza kbul edilen okuwçylaryn adreslaryna kabul ediş mektuplary iwerıler. 

Okuwçylar kabul mektuplaryny alanlaryndan son zagran pasport almalydyrlar. 

            Türkiyede okamak üçin maddy durumuny gorkezmek üçin sprafka. 

 

 

 

Yurdumuza giriş etdiklerinden son edilmeli işler (ikamet işlemleri) 

        Türke giriş edilen güninden in giç 30 günün içinde aşakdaky dokumentlar bilen GÖÇ IDARESİ 

MÜDÜRLÜGÜ YABANCILAR ŞUBESINE GİDİP İKAMET ALMALYDYRLAR. 

a. Yokary okuw jayından alinan kabul belgesi 

b. Zagran pasport 

c. Türkiyede okamak üçin maddy durumuny gorkezmek üçin sprafka 

d. Her yil başynda wızany uzaltmak  

e. Goşmaça dakumentlar soralyp biler  

İkamet aldygynyzdan son edilmeli işler (bildirim işleri) 

 

a. Studençiski ikamety alanlarından son bir gün içinde il göç idaresi müdürlüğü tarapyndan 

TC parsport nomeryny almalydyrlar  

b. İkamety uzaltmak sewapli daşry yurt okuwçylarynyn ikametynyn wagty dolmanka onınden 
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yada in giç 15 gün içinde il goç idaresi mudurlügine gidip uzaltmalydyrlar. 

c. Uçurum , okuwdan cykmak gatnamamazlyk yagdaylarynda 15 gün içinde il göç idaresi 

müdürlüğüne habar bermelıdır  

d. İkametleri pozuldugunda yada ikamedi yitirdik yagdaylarinda il göç idaresi müdürlüğüne 

hawar bermelıdır 

e. Okuuwçylar ikameti we tc pasport nomeryny alanlaryndan son islendik universiteetyna 

wagtlayinca ogrençi belgesi alyp saglyk sigorta etmelidirler  

 

Doly kabul edıleninden son 

Uniwesıtetymyza kabul edılen okuwcykara wagtlayin ogrenji belgesı berlenden son il göç idaresi 

müdürlüğüne iwerilip ikamet onarylyar ikamet onarylandan son il göç idaresi müdürlüğü TC pasport 

nomeryny 1 gün içinde berer . 

İkamet we daşary yurt paspordy bolan daşary yurt okuwçylara tazedan wagtlayın ögernçı belgesı 

onarylarwe gwnwl saglyk sigortasyny edip bererler genel sağlık sıgortasy işlemleri 1 gun içinde 

tamamlanar . 

İkamet, tc pasport nomery we genel saglyk sigorta işleri tamamlayan okuwcyny uniwersiteta doly 

alnar. 

Doly unewersıteta kabul edilen okuvcykaryn dakumentlary ögrenji işlerine gönderiler. 

Ddoly kabul edilişik dynanyndan son daşary yurtly okuwçylaryn okayan uguırlary il göç idaresi 

müdürlüğüne gonderılır. 

Daşary yurtly okuvçynyn kabul edıliş dakumentkary. 

Atestat atestatyn asly we yurtkayndaky konsolstwadan turkçe mysaly. 

Atestatyn asly we atestatyn danklık belgesı not belgesi asly we yurtkayndaky konsolstwadan 

belirtlrnen Türkçe mysaly. 

Egzamn jogaplarynyn asly we yurtkayndaky konsolstwadan belirtlrnen Türkçe mysaly. 

Pasportyn nomeryny görkezen sahypanyn yurtkayndaky konsolstwadan belirtlrnen Türkçe mysaly. 

Banka pul yatyrylandygyny gorkezen banka dekonty. 

Bizin yurdumuzda okamak üçın  Haysam bolsa byr döwlet bankasynda okuwça layk hasapa 2.000 

dolyr pul bolmalydyr. 

10 sany surat  

TC pasport nomery  

Genel saglyk sigortasy  
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                                                                 ARDAHAN UNİWERSITEDY 

UNIWESITEDYN ADY   
EGZAMİNY
N ADY 

İSTANBUL UNİWERSİTEDY İÜ YÖS  

MAEMAEA UNIWERSITEDY MÜ YÖS 

OSMANGAZI UNİWERSİTEDY OGÜ YÖS 

ATATÜRK UNİWERSİTEDY ATA YÖS 

SÜLEYMAN DEMİREL UNİWERSİTEDY SDÜ YÖS 

DUMLU PINAR UNİWERSİTEDY DPÜ YÖS 

 19 MAYIS UNİWERSİTEDY OMÜ YÖS 

                           DAŞARY YURTLY OKUWÇY EGZAMENA KBUL EDILEN EGZAMENLAR  

AKDENİZ UNİWERSİTEDY AKUS 

KOCAELİ UNİWERSİTEDY KOÜYÖS 

MERSİN UNİWERSİTEDY MEYÖS 

ERCİYES UNİWERSİTEDY ERÜYÖS 

İSTANBUL GEDİK UNİWERSİTEDY GEDİKYÖS 

ANKAR UNİWERSİTEDY A YÖS 

PAMUKKALE UNİWERSİTEDY PAÜ YÖS 

MANISA CELAL BAYAR UNİWERSİTEDY MCBÜYÖS 

MUSTAFA KEMAL UNİWERSİTEDY MKÜ YÖS 
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YÜZÜNÇÜ YIL UNİWERSİTEDY YYÜYÖSS 

                    ARDAHAN UNİWERSITEDY AYDYNLYGYMYZ BILEN ÇAGYRYAR 

NOT: yazylamk isleyan daşary yurtly okuwçylar daşary yurtly okuwçy formyny doldurup, yazylmak 

üçin gerekli dokumentlary bilen birlikde aşakdaky berilen meyl adreslaryna meyl zynypbilerler. 

Okuwçylar yazyldykdan son okuwçylaryn meyl adreslerine we öy adreslaryna uniwesıtedymyz 

tarapyndan tayinlanan kabul mektuby iwerilenden okuwçylaryn dakumentlaryny dogry Bermekleri 

wajypdyr. 

www.ogrencı@ardahan.edu.tr 

www.fazilfevzisaruhan@ardahan.edu.tr 
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