
                                                                  

Sınav Ücretleri 

Yabancılar İçin Rus Dili, Rusya Tarihi ve RF Yasama İlkeleri Kapsamlı Sınavı 

Seviye Dolar cinsinden tutarı 

Göçmen işçiler için kapsamlı sınav 185 $ 

Geçici ikamet izni için başvuran kişiler için kapsamlı sınav 185 $ 

Oturum izni için başvuran kişiler için kapsamlı sınav 185 $ 

Yabancılar için her bir Rus dili sınavı alt başlığı ya da her bir Rusya 

tarihi ya da RF yasama ilkeleri modülü tekrar sınavı 

60 $ 

Yabancılar için her bir Rus dili sınavı alt başlığı ve her bir Rusya 

tarihi ya da RF yasama ilkeleri modülü tekrar sınavı 

85 $ 

  

Yabancılar İçin Rus Dili Devlet Sınavı  

Seviye Dolar cinsinden tutarı 

RF vatandaşlığı için temel seviye 145 $ 

RF vatandaşlığı için temel seviye (bir ya da iki alt başlığın tekrar 

sınavı) 

75 $ 

Başlangıç seviyesi 130 $ 

Başlangıç seviyesi (bir alt başlığın tekrar sınavı) 70 $ 

Temel seviye 145 $ 

Temel seviye (bir alt başlığın tekrar sınavı) 75 $ 

Birinci seviye 165 $ 

Birinci seviye (bir alt başlığın tekrar sınavı) 85 $ 

İkinci seviye 190 $ 

İkinci seviye (bir alt başlığın tekrar sınavı) 95 $ 

Üçüncü seviye 190 $ 

Üçüncü seviye (bir alt başlığın tekrar sınavı) 100 $ 

Dördüncü seviye 230 $ 

Dördüncü seviye (bir alt başlığın tekrar sınavı) 115 $ 

  

Sertifika Sınavı (Yetişkinler İçin)  

Seviye Dolar cinsinden tutarı 

Başlangıç seviyesi (A1) 110 $ 

Başlangıç seviyesi (A1) (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı)  55 $ 

Alt orta seviye (A2) 120 $ 

Alt orta seviye (A2) (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 60 $ 

  

Orta seviye (B1) 140 $ 

Orta seviye (B1) (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 70 $ 

Üst orta seviye (B2) 155 $ 

Üst orta seviye (B2) (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 80 $ 

Yetkinlik seviyesi (C1) 175 $ 

Yetkinlik seviyesi (C1) (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 90 $ 

Anadil seviyesi (C2) 190 $ 

Anadil seviyesi (C2) (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 95 $ 



                                                                   

Temel seviye. İş iletişimi (B1) 140 $ 

Temel seviye. İş iletişimi (B1) (bir ya da iki alt başlığın tekrar 

sınavı) 
70 $ 

РЭТ Rusça Turizm Sınavı-0 130 $ 

РЭТ Rusça Turizm Sınavı-0 (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 65 $ 

РЭТ Rusça Turizm Sınavı-1 130 $ 

РЭТ Rusça Turizm Sınavı-1 (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 65 $ 

РЭТ Rusça Turizm Sınavı-2 155 $ 

РЭТ Rusça Turizm Sınavı-2 (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 80 $ 

РЭТ Rusça Turizm Sınavı-3 170 $ 

РЭТ Rusça Turizm Sınavı-3 (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 85 $ 

 

Sertifika Sınavı (Okul Çağında Çocuklar İçin) 

Seviye Dolar cinsinden tutarı 

Başlangıç seviyesi (A1) 85 $ 

Başlangıç seviyesi (A1) (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı)  45 $ 

Alt orta seviye (A2) 90 $ 

Alt orta seviye (A2) (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 50 $ 

Orta seviye (B1) 110 $ 

Orta seviye (B1) (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 55 $ 

Üst orta seviye (B2) 115 $ 

Üst orta seviye (B2) (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 60 $ 

Yetkinlik seviyesi (C1) 130 $ 

Yetkinlik seviyesi (C1) (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 65 $ 

Anadil seviyesi (C2) 140 $ 

Anadil seviyesi (C2) (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 70 $ 

 

Sertifika Sınavı (İki Dilli Çocuklar İçin) 

Seviye Dolar cinsinden tutarı 

Başlangıç seviyesi (A1) 50 $ 

Başlangıç seviyesi (A1) (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı)  30 $ 

Alt orta seviye (A2) 80 $ 

Alt orta seviye (A2) (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 40 $ 

Orta seviye (B1) 120 $ 

Orta seviye (B1) (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 60 $ 

Üst orta seviye (B2) 135 $ 

Üst orta seviye (B2) (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 70 $ 

 

Sertifika Sınavı (Ara Seviyeler) 

Seviye Dolar cinsinden tutarı 

Seviye A0+ 55 $ 

Seviye A0+ (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 30 $ 

Seviye A1+ 70 $ 

Seviye A1+ (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 35 $ 

Seviye A2+ 80 $ 

Seviye A2+ (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 40 $ 

Seviye B1+ 90 $ 

Seviye B1+ (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 50 $ 



                                                                   

Seviye B2+ 105 $ 

Seviye B2+ (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 50 $ 

  

Seviye Dolar cinsinden tutarı 

Orta seviye. İş iletişimi (B2) 110 $ 

Orta seviye. İş iletişimi (B2) (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı)  55 $ 

İleri seviye. İş iletişimi (C1) 120 $ 

İleri seviye. İş iletişimi (C1) (bir ya da iki alt başlığın tekrar sınavı) 60 $ 

 


