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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT
YÖNERGESİ
DAYANAK
Madde 1- Yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin bu yönerge Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının 19.02.2013 gün ve 1177-8033 sayılı yazısına istinaden Yükseköğretim Yürütme
Kurulunun 13.02.2013 tarihli kararı gereğince hazırlanmıştır.
AMAÇ VE KAPSAM
Madde 2- Bu yönergenin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Fakülte, Yüksekokul ve
Meslek Yüksekokullarının bölüm ve/veya programlarına yurt dışından öğrenci adaylarının
başvuruları ile öğrenci kabul-kayıt koşullarını belirlemektir.
SINAVLAR VE PUANLAR
Madde 3-Yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılacak lise bitirme ve üniversite giriş sınavları
ile en az puanlar her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
GENEL KOŞULLAR
Madde 4- Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar:
Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge
sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde
“(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan
çocuk Türk vatandaşıdır.”
hükmü bulunmakta olup,
yurt dışından kabul
kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar
bulunmaktadır),
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin /
bu durumdaki çift uyrukluların,
d) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu
öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) yurt dışından öğrenci kabul
kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
b)01.02.2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından
kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB
nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) başvuru yapabilmelerine,
e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de orta (lise) öğrenimini
tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip
olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Yurt dışından öğrenci başvuruları için istenen belgeler aşağıda verilmiştir:
1) Başvuru Formu: Üniversitemiz web sayfasında mevcut olan “Yurt Dışından

Öğrenci Başvuru Formu” eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.
2) Diploma: Ortaöğretim (Lise) diplomasının T.C. Büyükelçiliğinden veya noterden
onaylı Türkçe çevirisi
3) Not Durum Belgesi (Resmi Transkript): En son mezun olduğu eğitim kurumundan
(Lise) alınan dersleri ve notlarını gösteren, verilen kurum tarafından onaylanmış,
resmi not durum belgesi aslı ve T.C. Büyükelçiliğinden veya noterden Türkçe ‘ye
çevrilmiş onaylı kopyası kapalı zarf içinde teslim edilmelidir.
4) Sınav Sonuç Belgesi: Öğrenci kabulü için belirlenen sınavlardan birinden kabul için
gerekli taban puanı sağladığını gösteren sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı
kopyası,
5) Pasaport: Pasaportun Türkçe ’ye çevrilmiş, T.C. Büyükelçiliğinden veya noterden
onaylı fotokopisi,
6) Maddi Durum Belgesi: Adayın kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı
sağladığını gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır;
Üniversite, yurt dışından gelen öğrencilere burs ya da parasal destek sağlamaz ve
bunların sağlanmasında aracı olmaz. Değerlendirme sonunda kabul edilen öğrenci, en
geç kayıt anında bu belgeyi getirmek zorundadır.
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL VE YERLEŞTİRME KOMİSYONU
Madde 6- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin Fakülte ve Yüksekokul programlarına yapılan
başvuruları değerlendirmek üzere “Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonu”
kurulur. Komisyon, bir Rektör Yardımcısı başkanlığında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı ile
bölüm veya programlarına başvuru yapılan fakülte ve yüksekokulların akademik yöneticileri
veya temsilcilerinden oluşur. Komisyonun görevi, yurt dışından öğrencilerin başvurularını,
başvurulara ilişkin açıklamalar ve özel şartlar göz önünde bulundurularak, belgeleri ve tercihleri
doğrultusunda değerlendirerek fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulların bölüm ve/veya
programlara kabul ve yerleştirme işlemlerini merkezi olarak gerçekleştirir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 7-a) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri tamamen Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi’nin yetkisindedir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ilan edilen
kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, bölüme
ve/veya programa otomatik olarak kabul edilme veya yerleştirmeyi gerektirmez.
b) Üniversite Senato’sunun kabul ettiği uluslararası sınavlardan, başvuruda kullanılan sınavın
Sınav Sonuç Belgesindeki puanı Senato tarafından belirlenen taban puanın altında olanlar ile
diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
c) Adayların Tablo-1’de verilen sınavlara ait puanları en yüksek 100 (yüz) kabul edilmek üzere
yüzlük sisteme çevrilir. Adayların Üniversitemize yerleştirme işlemleri Tablo 1 deki ulusal ve
uluslararası sınav sonuçlarına göre yapılır. Yüzlük sisteme göre puanı yüksek olan adaydan
başlamak üzere tercih sırasına göre asil adaylar belirlenir. Sıralamada eşitlik olması halinde
öncelikle orta öğretim başarı notu, sonra tercih sırası, daha sonra yaş küçüklüğü dikkate alınır.
Bölüm için belirlenmiş kontenjan sayısını geçmemek kaydıyla puan ve tercih sırasına göre yedek
adaylar belirlenir. Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil veya yedek olarak
yerleşen adayın diğer tercihleri değerlendirmeye alınmaz.
d) Bir bölüm/program veya tek bölümlü fakültelere başvuran aday sayısının ilan edilen
kontenjanlardan fazla olması halinde aynı ülke uyruklulardan en fazla 1 kişi değerlendirmeye
alınır.
e) Boş kalan kontenjanlar için ESOGÜ Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilecek tarihlerde ek
yerleştirme yapılabilir.
f) Değerlendirme sonuçları Takvimde belirlenen sürede üniversitenin web sayfasında ilan edilir

ve ayrıca kesin kayıta hak kazanan adaylara “kabul mektubu” gönderilir.
g) Adaylar, kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğine başvurarak “Öğrenim
Meşru hatlı Öğrenci Vizesi” alabilirler. Öğrenci vizesi alınmadan kayıt yaptırmak mümkün
değildir.
ÖĞRETİM DİLİ
Madde 8- Üniversitemizde öğretim dili Türkçedir. Üniversitemizde Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğrenim dili İngilizcedir. MühendislikMimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Mimarlık Bölümleri ile
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde öğretim dili en az % 30
İngilizcedir. Bu programlarda bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır.
Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde, Üniversitemizin kabul ettiği
yabancı dil sınavlarından asgari puan alanların kaydı yapılarak ayrıca sınava girdiği dil dışında
bir yıl İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinin birinden zorunlu hazırlık programı
uygulanmaktadır.
İlahiyat Fakültesinde öğretim dili en az % 30 Arapça olup, bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık
Programı uygulanmaktadır.
a) Öğretim Dili Türkçe Olan Bölüm/ Programlarda Türkçe Yeterlilik:
Öğretim dili Türkçe olan bölüm/ programlarda ve %30 yabancı dilde öğretim yapan bölümlerde
(Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı
Edebiyat, İlâhiyat Bölümleri) Türkçe Dil Yeterliliğini gösteren TÖMER Belgesi ( ADP Seviye Karşılığı
B1, B2, C1) sunmaları gerekmektedir. TÖMER Belgesi bulunmayan adaylara Türkçe seviyesini
belirlemek için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (
ESOGÜ TÖMER) tarafından Türkçe Sınavı yapılır. TÖMER belgesi bulunmayan ve ESOGÜ

TÖMER tarafından yapılan Türkçe Sınavı sonucunda seviyesi A1, A2 be B1 olan adaylar; 1
yıllık sürede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TÖMER bünyesinde açılacak Türkçe Hazırlık
Kursu sonunda Türkçe düzeyini en az B2 seviyesine çıkarmak zorundadır. Bunu
başaramayan öğrencilere bir sonraki öğretim yılının başında (Eylül ayı içinde) bir sınav
hakkı daha verilir. Bu sınavdan da başarısız olan öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
eğitim birimlerinde öğrenim haklarını kaybederler.
Türkçe Sınavı sonucunda;
C1
B2
B1
A2
A1

85-100
71-84
56-70
46-55
0-45

İleri Düzey
Orta Düzey
Orta Düzey
Temel Düzey
Temel Düzey

Yeterli
Yeterli
Yetersiz
Yetersiz
Yetersiz

b) Öğretim Dili Tamamen veya Kısmen Yabancı Dilde Olan Bölüm/Programlarda
Yeterlilik:
Yüzde yüz veya asgari yüzde otuz yabancı dille eğitim-öğretim veren bölümlere yapılacak
başvurularda, adaylar aşağıdaki çizelgede belirtilen Yabancı Dil sınavlarından en az birinden
belirtilen asgari puanı almış olmalıdır. Programa kabul edilen ancak Yabancı dil yeterliliği
olmayan adaylar Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü’nde bir yıl hazırlık eğitimi alırlar. Birinci
yılın sonunda başarısızlık nedeniyle Hazırlık sınıfını tekrar eden ve öğretim yılı sonunda ikinci
kez başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrenciler Hazırlık programında
geçirdikleri sürede Yabancı Diller Bölümü yönetmeliğine tabidirler.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı
Sınav Türü

Taban Başarı Puanı

ESOGU YDS

60

ESOGU YDS ( İngilizce Öğretmenliği)

70

İngilizce
Sınav Türü
KPDS/ÜDS

Taban Başarı Puanı
60

TOEFL IBT

72

CAE
CPE
PEARSON PTE
Almanca
Sınav Türü
KPDS/ÜDS

C
C
55
Taban Başarı Puanı
60
Bu sınavlara sonuç
belgelerinde, adayın
puanına karşılık gelen
Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi Seviyesi
olarak B1 belirtilmesi
zorunludur

TELC Deutsch GmbH
Fransızca
Sınav Türü
KPDS/ÜDS
DELF

Taban Başarı Puanı
60
B1

Üniversitemiz İngiliz Dili Eğitimi Bölümü için gerekli zorunlu İngilizce hazırlık muafiyet notları
İngilizce
Sınav Türü

Taban Başarı Puanı

KPDS/ÜDS

70

TOEFL IBT
CAE

84
B

CPE

C

PEARSON PTE

71

SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ
Madde 9- Başvuru sonuçları, kesin kayıta hak kazanan
Adaylara yazılı olarak bildirilir. Sonuçlar aynı zamanda Üniversitemiz web sayfasından da

duyurulur. Üniversitemize kabul edilerek, yerleştirilme işlemi yapılan adaylara Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi tarafından ayrıca bir “kabul mektubu” gönderilir. Adaylar, bu kabul
mektubu ile birlikte ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğine başvurarak “Öğrenci Vizesi” alabilirler.
Öğrencisi vizesi alınmadan kayıt yaptırmak mümkün değildir. Başvuru sonuçları, Üniversitemiz
web sayfasından da duyurulur.

KAYIT
Madde 10- Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılacaktır. Adayların kayda şahsen
gelmeleri zorunludur; internet ortamında veya posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt için gerekli
belgeler aşağıda sıralanmıştır:

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Online kayıt bilgileri. Web ortamında mevcut olan ve çevrimiçi olarak doldurulması istenen
bilgileri kapsar (adaya bir kullanıcı adı ve parola verilir).
2) Diploma Denklik Belgesi. Diploma Denklik Belgesi; Ortaöğretim (Lise) Diplomasının,
Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden alınabilecek belgedir.
3) Diploma. Lise diplomasının aslı ve çevirisi Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan
onaylı olmalıdır,
4) Not Durum Belgesi (Transkript). T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış
aslı (Transkriptin ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan Türkçeye çevrilmiş
onaylı kopyasının da transkripte eklenmesi gerekir),
5) Sınav Sonuç Belgesi. Sınav Sonuç Belgesinin aslı, Uluslararası sınav sonuç belgelerinin
Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı ve Türkçe
çevirisi, Türkiye’deki diğer Üniversiteler tarafından yapılan sınavlar için, sınavı yapan
Üniversite tarafından düzenlenecek onaylı (imzalı ve mühürlü sınav sonuç belgesi),
6)Pasaportun Türkçe ’ye çevrilmiş, noter veya T.C. Büyükelçiliğinden onaylı fotokopisi,
7) Banka Dekontu. Katkı Payı ve diğer kayıt giderler için öngörülen ücretin ilgili hesaplara
yatırıldığını gösteren banka dekontu,
8)Uluslararası geçerliliği olan varsa Yabancı Dil belgesinin T.C. Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğundan onaylı aslı,
9) TÖMER’ den belge (Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) Avrupa Dil Port folyosu(ADP)
seviye karşılığı “B1”,”B2” ve “C1” düzeyinde puan aldığını gösterir belge.). TÖMER belgesi
bulunmayanlar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi eğitim birimlerinde öğrenim görme hakkı
kazandıkları takdirde ESOGÜ TÖMER’e kayıt yaptırmak zorundadır.
10) Fotoğraf. 4,5cmx6cm ebadında altı (6) adet vesikalık fotoğraf,
11) İkametgahı ile ilgili beyanı. Öğrenci kayıt işlemi bittikten sonra, öğrenci belgesi ile
Emniyet Müdürlüğü’ ne müracaat ederek, kendisine verilen ve öğrenim süresi boyunca
kullanacağı Yabancı Kimlik Numarası ile ikamet belgesini en geç 2 ay içerisinde teslim etmek
zorundadır.
12) Maddi Durum Belgesi: Başvuruda teslim edilmemişse adayın kendi geçim masrafını
karşılayacak kaynağı sağladığını gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak
zorundadır; Üniversite, yurt dışından gelen öğrencilere burs ya da parasal destek sağlamaz ve
bunların sağlanmasında aracı olmaz. Değerlendirme sonunda kabul edilen öğrenci, en geç
kayıt anında bu belgeyi getirmek zorundadır.
13)Sağlık Sigortası; Öğrenci Yabancı Kimlik Numarasını teslim ettikten sonra isteyen
öğrencilerin yaklaşık bir ay süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’ na başvurarak sağlık
sigortası yaptırmaları gerekmektedir.
EĞİTİM ÖĞRETİM
Madde 11- Yurt dışından kabul edilen öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri, Tıp
Fakültesi’ne yerleştirilen öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Diş Hekimliği Fakültesine yerleştirilen öğrenciler Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümlerine göre işlem görürler.
YÜRÜRLÜK
Madde 12- Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
Madde 13- Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte eski yönerge yürürlükten kalkar.
YÜRÜTME
Madde 14- Bu yönergeyi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

