ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRİMİÇİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (AYÖS)
2021 SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1. Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (AYÖS), Ankara Üniversitesi ile sınavı kabul
eden diğer Türk Üniversitelerinde eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve
sonuçlarını başvuru için kullanabilecekleri bir sınavdır. AYÖS, Üniversitemizde ve sınavı kabul eden
diğer üniversitelerde lisans ya da ön lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir. Sınav,
Ankara Üniversitesi tarafından 3 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır.
1.2. Bu Kılavuz, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için AYÖS’e başvuracak yabancı uyruklu adayların uymak
zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.
1.3. AYÖS’e başvurular 4-18 Haziran 2021 tarihleri arasında https://aday.ankara.edu.tr/ adresi
üzerinden internet aracılığıyla yapılacaktır. Kılavuzda yer almayan bilgiler ve değişiklikler ile “Çevrimiçi
Sınav Uygulama Kılavuzu” ANKÜZEF ve ANKÜDEM internet sayfalarından duyurulacaktır.
1.4. Üniversitemiz ile adaylar arasındaki haberleşmeler Türkçe ya da İngilizce olarak yapılacaktır.
1.5. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde
başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan,
sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan, sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir
işlem için ücret yatıran adayların ücretleri iade edilmez. Sınav ücretini yatırmayan adayın başvurusu
kabul edilmez.
1.6. Bu Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu kurallar
ilgili mevzuat ile Yükseköğretim Kurulu, Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senatosu kararları
gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Ankara Üniversitesi tarafından
saptanır. Bu Kılavuzda belirtilmeyen durumlar için Ankara Üniversitesi tarafından verilen kararlara göre
işlem yapılır.
1.7. AYÖS Kılavuzunun basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır.

2. BAŞVURU KOŞULLARI
2.1. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
2.1.1. Yabancı uyruklu kişilerin,
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2.1.2. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını
kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla
Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş
kimlik bilgilerini gösteren belge sunabilenlerin,
2.1.3. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış olup aynı zamanda yabancı devlet vatandaşı
olanların,
2.1.4. Türk vatandaşı olup ortaöğretiminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
2.1.5. KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE
AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2015-2020 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul
edilecektir.

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ
3.1. Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan tüm başvurular, yalnızca https://aday.ankara.edu.tr/ adresi
üzerinden yapılacaktır. 4-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılmayan, elden ya da posta yoluyla
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3.2. Adaylar https://aday.ankara.edu.tr/ adresinde belirtilen başvuru sayfasına son üç ay içinde
çekilmiş vesikalık fotoğrafını (.jpg) formatında taratarak yükleyeceklerdir. Fotoğraflar pasaport ya da
diğer resmî kimlik belgelerinde kullanabilir nitelikte olmalıdır. Fotoğraflar; sınava giriş belgesi, salon
yoklama tutanağı, sınav sonuç belgesi, kayıt işlemleri ve öğrenci kimlik belgesi oluşturmada
kullanılacaktır. Başvuru sırasında kullanılacak fotoğraf, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak
netlikte, önden ve yakından çekilmiş olmalıdır. Ayrıca fotoğrafta, yüz ve boyun görünmeli, renkli gözlük
takılmamalı ve erkekler sakalsız olmalıdır.
3.3. Adaylar başvuru sürecini aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek tamamlayacaktır.
(1) 4-18 Haziran 2021 tarihleri arasında https://aday.ankara.edu.tr/ internet adresinden
ulaşacağınız sayfada, “Sisteme Kayıt Ol” butonunu kullanarak “Aday Kayıt Formu” sayfasına
ulaşınız. Aday kayıt formunda istenen bilgileri doldurunuz. Şifreniz, kendi belirleyeceğiniz, en
az 6 haneli, harf ve rakamlardan oluşan bir şifre olacaktır. Bilgilerinizi girdikten sonra “Kaydet”
butonu ile aday bilgilerinizin kayıt işlemini tamamlayınız.
(2) Aday bilgilerinizin kaydını tamamladıktan sonra, https://aday.ankara.edu.tr/ adresinden
kimlik no/Y.U./pasaport no. ve şifreniz ile “Sisteme Giriş” yapınız. Sistem üzerinden yapacağınız
tüm iş ve işlemler için bu bilgilerinizi güvenli bir şekilde saklamanız önem arzetmektedir.
(3) Açılan ekranda “Sınav Başvurusu” menüsüne giriniz ve başvurmak istediğiniz sınavı (2021 yılı
Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (AYÖS)) seçiniz. Bu sayfada profil
bilgilerinizi görebilir, bir yanlışlık varsa düzeltme işlemi yapabilirsiniz. Bu sayfada “Devam”
butonu ile sınav başvuru ekranına geçiniz.
(4) Sınav başvuru ekranında her bir aday için, sistem tarafından otomatik olarak üretilmiş AYÖS2021 aday numarası göreceksiniz. Sınav sonuçlarınızı görmede ve ayrıca üniversitelere yabancı
uyruklu öğrenci başvurularınızda bu aday numarasına ihtiyacınız olabilecektir. Bu nedenle aday
numaranızı güvenli bir şekilde saklamanız önem arzetmektedir.
2

(5) Sınav başvuru ekranında istenen bilgileri doldurduktan sonra “Başvuru bilgilerini kaydet”
butonu ile kayıt işlemini tamamlayınız.
(6) Başvuru bilgilerinizi kaydettikten sonra “Ödeme Yap” butonu aktif hale gelecektir. Bu sekme
ile adaylar sistem tarafından kredi kartı ile ödeme linkine yönlendirilecek ve ödeme işlemlerini
tamamlayabileceklerdir.
(7) Ödeme işlemi başarı ile gerçekleşen adaylar sistem tarafından https://aday.ankara.edu.tr/
adresindeki sayfalarına yönlendirilip “ÖDEME İŞLEMİ BAŞARILI, SINAV BAŞVURUNUZ
ALINMIŞTIR.” mesajını sayfalarında görecektir ve tarafınıza başvuru işlemi tamamlandığında,
kısa mesaj ve/veya e-posta gelecektir. Gelmediği takdirde lütfen durumunuzu “Başvuru
Menüsünden” kontrol ederek başvurunuzu tamamladığınızdan emin olunuz.
(8) Başvuru süreçlerinde karşılaşacağınız sorunlar için asymdestek@ankara.edu.tr adresine
durumunuzla ilgili e-posta gönderebilirsiniz. AYÖS ile ilgili diğer sorularınız için
ayos@ankara.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

4. SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI
4.1. Sınav ücreti; Bilgisayar Ortamında Çevrimiçi Test (Türkiye - Ankara) olarak 1000 Türk Lirasıdır.
4.2. Adaylar sınav ücretini https://aday.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden çevrimiçi olarak
yatırabileceklerdir.
4.3. Sınav ücreti yatırılmadan sınava giriş hakkı elde edilemez.
4.4. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra adaylar, sınava giriş belge
https://aday.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden giriş yaparak ulaşabileceklerdir.

ve

bilgilerine

5. SINAV
5.1. AYÖS, 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü çevrimiçi sınav şeklinde yapılacaktır. Sınav, saat 11:00’da
başlayacaktır. Sınav süresi 180 dakikadır.
5.2. Adaylar sınav giriş belgelerini https://aday.ankara.edu.tr/ adresinden 22 Haziran 2021 tarihinden
itibaren alabilecektir. Her aday sınava sınav giriş belgesinde belirtilen çevrimiçi salonda ve belirtilen
saatte girmek zorundadır. Diğer ülkelerden katılan adayların kendilerine duyurulan sınav saati
konusunda Türkiye saatini dikkate almaları ve bu saat dilimine uymaları gerekmektedir.
5.3. AYÖS 2021 uygulaması, Ankara Üniversitesi’nin çevrimiçi uygulama platformları aracılığı ile
yapılacaktır. Adaylar bu sisteme, başvuru işlemleri için kullandıkları T.C. Kimlik numarası, Y.U. veya
pasaport numarası ve belirledikleri şifreleri ile giriş yapabileceklerdir. Bu nedenle adayların, başvuru
sırasında belirledikleri şifrelerini saklamaları ve ayrıca sınav öncesinde, sistem girişi için gerekli olan
kullanıcı adı ve şifre bilgilerini kontrol etmeleri önem arz etmektedir.
5.4. Sınava girecek tüm adayların pasaport/resmi kimlik belgesi ile sınava giriş belgesini sınava girerken
yanlarında bulundurmaları zorunludur.
5.5. Adayların sınav günü, gerekli kimlik kontrollerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden en
az yarım saat önce girecekleri çevrimiçi sınav salonunda, kamera ve mikrofon ayarları yapılmış ve
sorunsuz şekilde çalışır olarak hazır bulunmaları gerekmektedir.
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5.6. Adayların, sosyal medyada veya diğer platformlarda sınav güvenliğini ihlal edecek davranışlarda
bulunması (soruların kopyalanması, paylaşılması vb.) organize bir suç niteliği taşımaktadır, buna ilişkin
gelecek ihbarlar suça delil oluşturacağı için ilgili adayın sınavı iptal edilerek gerekli yasal işlemler
başlatılacaktır.
5.7. AYÖS 2021’de kullanılacak sorular, Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır. Bu test
adayların soyut düşünme ve akıl yürütme gücünü ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu testteki soruların %60’ı
şekil ve uzay ilişkileri, %40’ı ise genel matematik ve geometri bilgilerini kullanma gücünü ölçen
sorulardan oluşacaktır.
5.8. Soru kitapçığındaki tüm sorular “çoktan seçmeli” soru tipindedir. Her soru beş seçeneklidir ve
bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.
5.9. Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri, kopya vermeleri, video kameralarını
kapatmaları, ekran başından ayrılmaları kesinlikle yasaktır. Bu şekilde davranan adayların sınavları
geçersiz sayılacaktır.

6. DEĞERLENDİRME
6.1. Adayların sınavında, yanlışların doğruları götürmesi şeklinde herhangi bir düzeltme kuralı
kullanılmayacaktır.
6.2. Ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

7. SONUÇLARIN DUYURULMASI
7.1. Sınav sonuçları, yalnızca https://aday.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden duyurulacaktır. Adaylar,
sınav sonuçlarını yalnızca bu sistem üzerinden giriş yaparak görebileceklerdir.
7.2. Sınavı geçerli sayılan her aday için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgeyi, sınav
sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren ANKÜZEF ve ANKÜDEM resmi internet sayfalarından
duyurulacak birimlerden ya da elektronik adreslerden alabileceklerdir.

4

