
2020 Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (AYÖS) Aday Başvuru Bilgilendirmesi  

 

1. Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (AYÖS) için yapılan başvurular, sadece sınav 

başvurusu olup üniversite başvurusu yerine geçmemektedir.  

2. AYÖS Ücreti, Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir. Euro cinsinden, belirtilen 

Euro hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Ücrette herhangi bir değişiklik teklif dahi edilemez.  

3. Sınav, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim altyapısı kullanılarak çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. 

Bu yüzden herhangi bir ülkeden ya da şehirden sınava katılmak mümkündür. Adayların herhangi bir 

sınav merkezine gelmelerine gerek bulunmamaktadır. 100 sorudan oluşacak sınavda adaylara 120 

dakikalık bir süre verilmiştir. Bilgisayarınızda size özel hazırlanan soru ekranında her bir soruyu 

yanıtladıktan sonra sırasıyla diğer sorulara geçerek sınavı gerçekleştirmeniz beklenmektedir. Sınavınız 

sırasında bir gözetmen size eşlik edecek ve sınav güvenliğini sağlayacaktır. Bu yüzden bilgisayarınızda 

kameranın ve mikrofonun olması ve sınav sırasında bu cihazların açık bulundurulması ZORUNLUDUR. 

Sınav kurallarına uymayan ya da kopya çeken/çekmeye çalışan adayların sınavları derhal İPTAL 

EDİLECEKTİR. Bu durumda sınav ücretleri de geri iade edilmeyecektir.  

4. Sınav saati ve oturum bilgisi, 10 Temmuz’da başvuru süresi bittikten sonra başvurusu kesinleşmiş 

adaylara mail yoluyla duyurulacaktır.  

5. Başvurular, ayosbasvuru.ankara.edu.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. İlk olarak aday 

aşamasına geçebilmeniz için sistemde istenen bütün bilgileri (fotoğraf, pasaport, isim, soyisim vb.) 

eksiksiz olarak tamamlamanız beklenmektedir. Sonrasında bilgileri eksiksiz girip girmediğiniz kontrol 

edilecek ve başvurunuzu tamamlamanız için size bir referans numarası verilecektir. Bu numara ile sınav 

ücretini ilgili hesaba yatırdıktan sonra başvurunuz tamamlanacaktır. EKSİK BİLGİ YÜZÜNDEN 

BAŞVURUSU ONAYLANMAYAN ADAYLAR SİSTEME GİRİŞ YAPMIŞ OLSALAR DAHİ SINAVA KATILMA 

HAKKINA SAHİP OLMAYACAKLARDIR. Bu yüzden bütün bilgilerinizin eksiksiz olup olmadığını ve 

referans numarasının tarafınıza gönderilip gönderilmediğini kontrol ediniz.  

6. Sınav ücretini, en geç 10 Temmuz 2020 tarihinde ilgili hesaba yatırmanız ve dekontu sisteme 

yüklemeniz gerekmektedir. Sonrasında yapılacak ücret ödemeleri ve sınav başvurusu KESİNLİKLE kabul 

edilmeyecektir. Swift yapılan durumlarda ücretin hesaba yatırılması 2-4 gün arası değişeceği için 

havale/eft tarihinin en geç 10 Temmuz olması gerekmektedir.  

7. Sınav ile ilgili sorularınızı, ayos@ankara.edu.tr mail adresine mail olarak iletebilirsiniz. 


