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  KABUL MEKTUBU / ACCEPTANCE LETTER 
 

Aşağıda belirtilen öğrenci, Üniversitemiz tarafından ilan edilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

tarafından onaylanan 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı kontenjanları dâhilinde ve “Aksaray 

Üniversitesi Yabancı Öğrenci Başvuru ve Kabul Koşulları” çerçevesinde yapmış olduğu başvuru 

sonucunda tüm beyanlarının doğru olduğunu gösteren belgeler (sınav sonucu ve diploma notu) ile 

Aksaray Üniversitesi’nin kayıt şartları için istediği belgeleri temin etmesi şartıyla Üniversitemizde 

öğrenim görmek üzere kabul edilmiştir. Kayıt işlemleri Üniversitemizin ilgili Enstitüsünün Akademik 

Takviminde belirlenen tarihler arasında üniversitemizde yaptırılabilir. Öğrencinin sağlık sigortası ve 

Türkiye’ye girişi için gerekli izinlerinin olması zorunludur.  

 

    

The following student has been accepted to study at our university within the 2018 - 2019 Academic 

Year quota announced by our university and approved by the Higher Education Council (YÖK) and 

on condition that the student provides the documents (exam result and diploma grade) showing that all 

his/her declarations are correct after his/her application made within the framework of "Aksaray 

University Foreign Student Application and Admission Requirements" and also the other documents 

necessary for Aksaray University registration requirements. The registration procedures can be done at 

the dates which will be announced by respective institute of our university. It is obligatory that the 

student has health insurance and necessary permissions for his/her entry to Turkey. 

 

After the registration, the student will take “Turkish Language Proficiency Test”. If the student’s level 

of “Turkish Language Knowledge and Skills” is not found sufficient for him/her to start his/her study, 

he/she will attendTurkish Preperatory Class for one year. 

 

Saygılarımla / Yours Truly, 

Dr.Öğr.Üyesi / Asst. Prof. Dr. Mustafa ŞEN  

Aksaray Üniversitesi  / Aksaray University 

Dış İlişkiler Koordinatörü / International Relations Coordinator 
 
Registration Date: 28 JANUARY –30 JANUARY 2019  

 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ/STUDENT INFORMATION 

Adı-Soyadı / Name-Surname: NAWEED QUBADI 

 

Doğum Yeri ve Tarihi (gün/ay/yıl) / Birth Place and Date (d /m / y ): AFGHANISTAN-KAPISA, 

17-09-1992 

Uyruğu / Nationality: AFGHAN 
Kabul Edildiği / Accepted : ACCEPTED 

Enstitü/ Institute : APPLIED SCIENCES 

Bölüm - Program / Department- Programme: CIVIL ENGINEERING 

Çalışma Alanı/ Study Area: CIVIL ENGINEERING 

Derece Programı / Level of Study: MASTER  
Öğrenim Süresi / Period of Study: 2 YEARS 

 


