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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine yurtdışından öğrenci 

kabulünü ve kayıt şartlarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- Bu yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ön lisans ve lisans düzeyinde açılan 

programlarda kendi imkânlarıyla öğrenim görmek üzere başvuracak öğrencilerin başvuru koşulları, 

seçimi ve kayıtlarında uygulanacak esasları kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- Bu yönerge yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 

19.02.2013 gün ve 1177-8033 sayılı yazısına istinaden Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 

13.02.2013 tarihli kararı gereği ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun “Yurtdışından Öğrenci Kabulü 

Esasları”na dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- Bu yönergede geçen; 

a) Akademik Birim: Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki fakülte, yüksekokul veya meslek 

yüksekokullarını,  

b) Akredite Laboratuvar: Resmi bir otorite tarafından uluslararası kriterlere göre denetlenerek teknik 

ve idari yeterlilikleri onaylanmış ve belli aralıklarla denetlenen laboratuvarları, 

c) ESOGÜ TÖMER: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezini (TÖMER), 

d) İkamet Tezkeresi: Yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde belirli süre ikametlerine izin verildiğini 

gösteren belgeyi, 

e) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, 
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f) Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesi: Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek yabancı uyruklu 

öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere Dış Temsilciliklerimizce verilen giriş 

müsaadesini, 

g) Öğrenim Meşruhatlı Vize: Türkiye'de ikamet müsaadesini haiz yabancı uyruklu öğrencilere 

öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı'nca verilen müsaadeyi, 

h) Rektörlük: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünü,  

ı) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu, 

j) Türkçe Hazırlık Kursu: Yabancı uyruklulara Türkçe öğretmek amacıyla Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesinde veya diğer yükseköğretim kurumlarında açılan kursları, 

k) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini, 

l) Üniversite Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

m) Yabancı Uyruklu Öğrenci: Önlisans veya lisans öğrenimi gören veya Türkçe kurslarına katılan 

Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunmayan veya bu yönergenin ilgili maddelerinde tanımlanan 

diğer kişileri, 

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,  

o) YÖS Sınavı: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Temel İlkeler ve Öğretim Programları 

MADDE 5- Yurtdışından öğrenci kabulü esaslarına göre gelen öğrenciler; Üniversitenin ön lisans 

ve lisansta birinci ve ikinci öğretim programlarında öğrenim görebilir.  

 

Öğrenim Ücreti 

MADDE 6- Yurtdışından öğrenci kabulü esaslarına göre Üniversitemiz Bölüm/programlarına 

yerleştirilen öğrencilerden her yıl için alınacak öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 

tespit edilen ücret aralığından, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.  

 

Kontenjanlar 

MADDE 7-(1) Yabancı uyruklu öğrenci kabul edilecek önlisans ve lisans programlarına ayrılacak 

kontenjanlar, Tıp ve Diş Hekimliği programları için yurt dışından öğrenci kabul kontenjan talebinin, 

YKS kılavuzundaki bir önceki yıla ait kontenjanının % 50’sini geçmemek kaydıyla birimlerden alınan 

öneriler de dikkate alınarak varsa özel koşullar ile birlikte senato kararı ile bir sonraki eğitim-öğretim 
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yılı için belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir. 

 

(2) 04.07.2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Mavi kart sahibi adaylar ile lise 

eğitimlerini yurtdışında görmüş (K.K.T.C. hariç) T.C. uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri 

T.C. olan çift uyruklu adaylar için anılan alanlardaki (Tıp, Diş hekimliği, Hukuk ve Eğitim 

Fakülteleri) yurtdışından öğrenci kabul  kontenjanının  % 10’unun aşılmamasına karar verilmiştir. 

 

(3) Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, 

boş kalan kontenjanlar üniversite senato kararıyla diğer program kontenjanlarına aktarılabilir. Tıp, Diş 

Hekimliği ve Hukuk Fakültelerine ise ancak Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile kontenjan 

aktarımı yapılabilir. 

 

Sınavlar ve Değerlendirme İlkeleri 

MADDE 8- (1) Yabancı uyruklu öğrenci seçiminde hangi sınavların esas alınacağı, her bir sınav için 

uygun görülen taban puan, Üniversitenin yapacağı giriş sınavı ve bunların genel değerlendirme 

içindeki oranları, Üniversite Senatosunca belirlenerek ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur; ayrıca 

Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasında (www.oidb.ogu.edu.tr) ilan edilir. 

Üniversite Senatosu yabancı uyruklu öğrenci alım yöntemiyle ilgili yeni bir karar almadığı takdirde, 

önceki yılın kararı geçerli sayılır. 

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan akademik birimlere yapılan başvuruların 

değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır. 

 

Sınavların geçerlik süreleri 

MADDE 9- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere başvuran öğrencilerin lise 

bitirme sınavı statüsünde olan sınavlarının (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tavvjihi vb.) 

geçerlilik sürelerinde sınırlama yoktur; ancak üniversite giriş sınavı statüsündeki sınavların (SAT, 

YÖS vb.) geçerlilik süresi iki yıldır. 

 

Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar 

MADDE 10- Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde bu yönerge kapsamında öğrenim görmek 

isteyen adayların lise son sınıfta olmaları veya mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 

1) Yabancı uyruklu olanların, 

2) 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 



T.C. 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

SENATO KARARI 

Karar Tarihi    :17.03.2021 

Karar No         :13320152-050.02.04-08 

 

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’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu 

durumdaki çift uyrukluların, 

*4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. 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 dahil), 

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 dahil), 

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan 

GCEAL 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 edilir.  

 

Başvurusu Kabul Edilmeyecek Adaylar  

MADDE 11- Adaylardan; 

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların, 

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL 

sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt 

yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

*3) 10. maddenin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a 

maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç) 

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC 

liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki 

kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar 

hariç), 

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde 

öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla 

ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuru, Değerlendirme ve Kayıtlar1 

 

Başvuru İlanı 

MADDE 12 – Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru süreci ve uymaları gereken koşullar Üniversite 

Senatosunca belirlenir ve eğitim ve öğretimin devam ettiği aylarda Üniversitenin Öğrenci İşleri 

Dairesi Başkanlığı’nın web sayfasında (oidb.ogu.edu.tr) duyurulur. 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

MADDE 13- Tüm belgeler onaylı kopya olmalıdır. Orijinal mühür ve imza olmayan fotokopi edilmiş 

belgeler ve faks veya e-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez. Tüm belgeler, Türkçe veya 

İngilizce olmalıdır. Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

 

Başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir: 

 

a) Başvuru Formu (Üniversitenin yabancı uyruklu başvuru web sayfasından (ybf.ogu.edu.tr) 

indirilebilir. 

 

b) Lise Diploması: 

Ortaöğretim (Lise) diplomasının T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluğu veya NOTER’den onaylı Türkçe 

veya İngilizce çevirisinin kopyası. 

Henüz diplomasını almamış olan mezun durumundaki adaylar, liselerinden alacakları mezuniyet 

belgeleri ile başvuru yapabilirler. (Adayların lise diplomalarının Türkiye Cumhuriyeti liselerinden 

alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından ya da 

ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden alınabilecek "Denklik Belgesi" daha sonra, 

kayıt sırasında istenecektir.) 

c) Resmi Transkript (Not Dökümü): 

Adayın, lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi 

transkripti. Yurtdışından yapılan başvurularda transkriptin T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluğu veya 

NOTER onaylı Türkçe veya İngilizce fotokopisi. 

                                                 
1 *: Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 21.5.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul 

toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak 16.07.2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda başvuru 

yapabilecek adaylara ilişkin alınan karara göre düzenlenmiştir. 
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d) Geçerli Sınav Sonucu: 

Başvuru için kullanılacak olan sınav sonuç belgesinin onaylı kopyası sunulmalıdır. Yurtdışından 

yapılan başvurularda sınav sonuç belgesinin T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluğu veya NOTER onaylı 

Türkçe veya İngilizce fotokopisi. 

e) Pasaport Fotokopisi : 

Lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören uyruğundan biri T.C 

olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda bulunan adayların, örgün eğitim yoluyla alınan diplomalar 

bağlamında ise, pasaport veya emniyet kayıtlarından diplomanın alındığı ülkeye giriş çıkışın 

yapıldığını gösteren pasaport sayfalarının fotokopisi yada onaylı belge fotokopisi. 

f) Bir adet vesikalık fotoğraf: 

Fotoğraflar biyometrik fotoğraf özelliklerinde son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Fotokopi çıktısı 

fotoğraflar kabul edilmez. 

g) Mavi Kart Fotokopisi : Mavi karta sahip adayların,  bu durumlarını belgeleyen Mavi kartlarının 

fotokopisi. 

h) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği :Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. 

vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların çift vatandaşlıklarının devam ettiğini 

gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği. 

 

ı) TÖMER Belgesi : Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye 

karşılığı “B2” veya “C1” düzeyinde puan aldığını gösterir belge. Bu belge zorunlu değildir. 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi 

MADDE 14- Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Eskişehir Osmangazi 

Üniversite’nin takdirindedir. Üniversite, ilan ettiği kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. 

Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. 

MADDE 15- Adayların başvuruları, Üniversite Yönetim Kurulunca oluşturulacak bir komisyon 

tarafından yerleştirme esaslarında belirtilen kriterleri ve gerek görülen durumlarda ise asgari kriterleri 

sağlayan adaylar içerisinden değerlendirilerek yerleştirmeleri yapılır. 

MADDE 16 – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne öğrenci olarak kabul edilen adaylara, "Öğrenim 

Meşruhatlı Vize" sahibi olabilmeleri için Üniversite tarafından "Kabul Mektubu" veya eşdeğer bir 

belge düzenlenerek verilir.  

 

Sonuçların Duyurulması 
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MADDE 17- Kayıt hakkı kazanan adaylar,  kabul mektuplarını https://ybf.ogu.edu.tr/  adresinde yer 

alan Üniversitemiz  online başvuru sistemi üzerinden e-imzalı olarak alabilirler. 

 

Kayıt ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

MADDE 18- Kayıtlar, verilen ilanda belirtilen takvime göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca 

yapılır. 

 

Kayıt için gerekli belgeler: 

a) Diploma: Ortaöğretim (Lise) diplomasının aslı ve T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluğu veya 

NOTER’den onaylı Türkçe çevirisi. 

b) Diploma Denklik Belgesi:  Lise Diplomasının, Türk Liselerinden alınan diplomalara denk 

olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği veya 

Konsolosluklarından alınabilecek belgedir. 

c) Sınav Sonuç Belgesi : Başvuru için kullanılan sınav sonuç belgesinin (SAT, ACT,YÖS gb.) 

aslı ve T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluğu veya NOTER’den onaylı Türkçe çevirisi. 

d) Pasaport: Pasaportun veya resmi kimlik belgelerinin T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluk  veya 

NOTER’den onaylı kopyası. 

Lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören uyruğundan biri T.C 

olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda bulunan adayların, örgün eğitim yoluyla alınan diplomalar 

bağlamında ise, pasaport veya emniyet kayıtlarından diplomanın alındığı ülkeye giriş çıkışın 

yapıldığını gösteren pasaport sayfalarının fotokopisi yada onaylı belgesı. 

e) Katkı payı/Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (eğitim ücreti her yıl eğitim 

öğretim başlamadan önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile  belirlenmektedir) 

f) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil yeterlilik belgesinin ülkelerindeki T. C. Büyükelçiliği ya 

da Konsolosluğundan onaylanmış aslı. 

g) 4 Adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar biyometrik fotoğraf özelliklerinde son altı ay 

içinde çekilmiş olmalıdır. Fotokopi çıktısı fotoğraflar kabul edilmez.) 

h) İzin Belgesi (Klinik uygulama veya benzeri çalışma yapmak isteyen öğrenciler okudukları 

üniversite ve fakültelerden izin belgesi almak zorundadır. İlgili belgede öğrencinin okuduğu sınıf 

belirtilmelidir.) 

ı) Resmi Transkript (Not Dökümü): 

Adayın, lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi 

transkripti. Yurtdışından yapılan başvurularda transkriptin T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluğu veya 

NOTER onaylı Türkçe çevirisinin aslı. 

https://ybf.ogu.edu.tr/
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j) Mavi Kart Fotokopisi : Mavi karta sahip adayların,  bu durumlarını belgeleyen Mavi kartlarının 

fotokopisi. 

k) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği : Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. 

vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların çift vatandaşlıklarının devam ettiğini 

gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği. 

l) TÖMER Belgesi : Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye 

karşılığı  “B2” veya “C1” düzeyinde puan aldığını gösterir belge. 

m) Maddi Durum Belgesi: Öğrencinin kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı sağladığını 

gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır. (Geçimini sağlayacak 

kişi/kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenecek belge) 

n) Heyet Raporu (Sağlık Raporu): Tıp, Ebelik ve Hemşirelik, İlk ve Acil Yardım bölümünü kazanan 

öğrencilerin, kazandıkları bölüme kaydının yapılabilmesi için Devlet Hastaneleri ya da Üniversite 

Hastanelerinden eğitim süresince ve daha sonrasında mesleklerini yürütmeyi engelleyecek fiziki ve 

ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporudur. 

 

MADDE 19- Adayların Türkiye'de yükseköğretimlerini sürdürmeye imkân sağlamasını 

teminen belgelendirmek koşuluyla maddi güvence göstermeleri gerekir. Güvence bedelinin miktarı 

her eğitim öğretim yılı için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yıllık öğrenim ücreti 

kadardır. 

 

MADDE 20-  a) "Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrenciler belirlenen dönemlik öğrenim ücretini 

kayıttan önce öderler. Kayıt tarihleri sırasında dönemlik olarak öğrenim ücretini ödemeyen adaylar 

kayıt haklarını kaybederler."  

"TÖMER başarı belgesine sahip olmayan öğrenciler; kayıtlı oldukları programın öğrenim ücretini 

ödemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler öğrencilik haklarından 

yararlanamazlar. TÖMER başarı belgesine sahip olmayan öğrencilerin ödedikleri öğrenim ücreti 

müteakip dönem ücretine mahsup edilir." 

 

b) 11 Temmuz 2020 tarih ve 31182 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "2020-2021 Eğitim-

Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak 

Alınacak Katkı payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın 15.maddesinde belirtilen 

"Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri 

ödenmez" ibaresi gereğince ücret iadesi yapılmaz. 

 

MADDE 21- Bütün yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca, geçerli bir sağlık sigortası 

yaptırmak ve belgelemek zorundadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim Öğretimde Uygulanacak Yönetmelik 

 

MADDE 22- Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında yerleştirilen öğrenciler eğitim 

öğretim ile ilgili konularda kabul edildikleri programın Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

hükümlerine tabidirler. 

 Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinde 4. 5. ve 6. sınıflarda diğer öğrenciler için geçerli olan 

klinik uygulama yabancı uyruklu öğrencilere de uygulanır. 

 

Öğretim Dili 

MADDE 23- Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde öğretim dili, belli programların dışında, esas 

olarak Türkçe’dir. 

 

MADDE 24- Üniversitenin yüzde yüz veya asgari yüzde otuz yabancı dille eğitim veren bölümlerine 

kayıt hakkı kazanan adaylar, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Öğretim 

Yönetmeliği” hükümlerine tâbidir. 

 

Türkçe Dil Düzeyleri ve Türkçe Hazırlık Kursu 

MADDE 25- Öğretim dili Türkçe ve % 30 Türkçe olan programlarda okuyacak yabancı uyruklu 

öğrencilerin Türkçe düzeyleri ESOGÜ TÖMER tarafından yapılacak "Türkçe Yeterlilik Sınavı" 

sonucuna göre belirlenir. 

a) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu’nun kararıyla, Türkiye'de Devlet Üniversiteleri ve 

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavlarının sonuçları, yabancı uyruklu 

öğrencilerin Türkçe düzeylerini belirlemede kullanılır. 

 

b) Türkçe hazırlık kursu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından açılır.  

 

c) Aşağıdaki koşulları sağlayan Yurtdışından Öğrenci Kontenjanları kapsamındaki öğrencilerden 

Türkçe yeterliliklerine ilişkin herhangi bir belge istenmez ve Türkçe düzeyleri kayıtlı oldukları 

bölümlere/programlarına başlayabilmeleri için yeterli kabul edilir. 

i) Öğretim dili % 100 İngilizce olan programlarda Türkçe yeterlilik belgesi aranmaz. 

ii) Ortaöğreniminin tamamını yurt içinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Türk liselerinde 

tamamlayanlar, 
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iii) Ortaöğreniminin tamamını yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Türk Liseleri, Açıköğretim 

Liselerinin Yurtdışı Programları, Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı nezdinde açılmış Türk 

Liselerinde tamamlayanlar. 

 

MADDE 26 – ADP (Avrupa Dil Portfolyosu)’na göre Türkçe düzeyleri ve karşılıkları aşağıdaki 

gibidir.  

 

C1 85-100 İleri Düzey Yeterli 

B2 71-84 Orta Düzey Yeterli 

B1 56-70 Orta Düzey Yetersiz 

A2 46-55 Temel Düzey Yetersiz 

A1 0-45 Temel Düzey Yetersiz 

 

A1-A2 Düzeyi: Adayın Türkçesi yetersizdir. Bu adaylar yerleştirildikleri yükseköğretim programına 

kesin kayıt yaptırarak bir yıl izinli sayılıp Türkçe hazırlık kursu aldıktan ve yeterlilik sınavını 

geçtikten sonra öğrenimlerine başlayabilirler. 

B1 Düzeyi : Adayın Türkçesi yetersizdir. Bu adaylar yerleştirildikleri yükseköğretim programına 

kesin kayıt yaptırarak bir yıl izinli sayılıp Türkçe hazırlık kursu aldıktan ve yeterlilik sınavını 

geçtikten sonra öğrenimlerine başlayabilirler. 

B2- C1 Düzeyi: Adayın Türkçesi yeterlidir; öğrenime başlayabilir. 

 

MADDE 27- Türkçe hazırlık kursu alacak adaylardan, her yıl için yabancı uyruklu öğrenci öğrenim 

ücreti olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirlenecek limitler dahilinde kalmak koşuluyla, 

Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ücret alınır. 

 

BÖLÜM 5 

Akademik Birimlerin Yükümlülükleri 

 

MADDE 28- Akademik Birimler; 

 (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları ile ilgili gerekli tedbirleri almak ve rehberlik hizmetlerini 

yürütmekle, 

(2) Öğrencilerin durumunu izlemek, haklarında bilgi toplamak, toplanan bilgileri değerlendirmek ve 

Rektörlüğe bildirmekle yükümlüdür. 

 

Rektörlüğün yükümlülükleri  
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MADDE 29- Rektörlük; 

(1) Öğrenim yapmak için Üniversiteye Yurtdışından Öğrenci Kontenjanları ile gelecek öğrencilerin 

bu yönerge hükümleri çerçevesinde seçimleri ile ilgili esasları, Akademik Birimlerin görüşlerini 

dikkate alarak belirleyip her yıl Mart ayı sonuna kadar Üniversite Senatosunda görüşülerek karara 

bağlanmasını sağlamak ve Yükseköğretim Kurulu ve gerekli diğer Kurum ve Kuruluşlara bildirmekle, 

(2) Yurtdışından Öğrenci Kontenjanları ile gelen öğrencilerin kabul ve kayıt işlemlerini yapmak, 

öğrenci belgesini tanzim etmekle, 

(3) Türkçe hazırlık kursu açmak, Türkçe kursu dâhil, yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bilgileri 

toplamak, değerlendirmek, rehberlik hizmetlerini yürütmek, öğrencilerin durumlarında meydana 

gelecek değişiklikleri ilgili makamlara bildirmekle, 

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin Eskişehir Osmangazi Üniversitesini tercih etmelerine imkân 

sağlamak üzere Üniversiteyi tanıtıcı belge ve kataloglar hazırlamak, bunların gerekli yerlere 

dağıtımını yapmakla, 

(5) Üniversitenin tanıtımını yapmak amacıyla yurt dışındaki eğitim fuarlarına katılım sağlamakla, 

(6) Yabancı uyruklu öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Üniversite bünyesinde Yabancı Uyruklu 

Uluslararası Öğrenci Ofisi oluşturmakla, 

(7) Yurtdışından öğrenci kontenjanı çerçevesinde uygulama takvimini belirlemek, bununla ilgili iş ve 

işlemlerin Üniversitenin akademik takviminde belirtilmesini, kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgileri 

Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesini sağlamakla yükümlüdür. 

 

Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanları Kapsamında Gelen Öğrencilerin Yükümlülükleri  

MADDE 30-  

(1) Lisans seviyesinde öğrenim görmek üzere "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı 

(YÖS)"na girecek öğrenciler, kendi ülkelerinde Türk makamlarınca açılacak sınavlara katılmakla, 

(2) Her seviyede öğrenim yapmak veya Türkçe öğrenmek maksadıyla Türkiye'ye gelen 

veya Türkiye'de bulunan yabancıların, Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri 

almakla, 

(3) Gerek ön lisans gerek lisans öğrenimi yapacak ve Türkçe kurslarına katılacak 

yabancı uyruklu öğrenciler, rehberlik hizmetleri veren birimlere başvurmakla, 

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim gördükleri kurumlarda rehberlik hizmetleri 

veren birimlere şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde 

bildirmekle, 

(5) Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak isteyen öğrenciler, ikamet tezkerelerini 
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yenilemek için tezkerelerde yazılı müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine 

devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli emniyet makamlarından yenisini almakla, 

(6) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybeden yabancı uyruklu öğrencilerin 

ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla, 

(7) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştiren yabancı uyruklu öğrenciler, bu 

değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse naklettikleri yerlerin mahalli emniyet 

makamlarına bildirmekle yükümlüdürler. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yönergede düzenlenmeyen hususlar 

MADDE 31- Yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili olarak bu yönergede düzenlenmeyen hususlarda, 

ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri ile Üniversite Senatosu kararı uygulanır. 

 

Yürürlük 
MADDE 32- Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürürlükten Kaldırma 

MADDE 33-  Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte eski yönerge yürürlükten kalkar. 

 

Yürütme 

MADDE 34- Bu yönerge hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.  


