
 

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT  

YÖNERGESİ  

 

 

Amaç 

 

Madde  1- Bu yönergenin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesindeki birimlerinin 

önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci  

kabul-kayıt koşullarını belirlemektir. 

 

Kapsam 

 

MADDE 2-(1) Yönerge,  yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin sınav, 

kontenjan belirleme, başvuru koşulları tercih işlemleri  ile değerlendirme koşullarını kapsar. 

 

Dayanak 

 

Madde  3-(1) 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 - (1) Bu Yönergede geçen;  

a) Birim: Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve meslek yüksekokullarını,  

b) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,  

c) Program: Önlisans ve Lisans düzeyindeki diploma programını, 

d) Rektörlük: Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi Rektörlüğünü, 

e) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,  

f) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,  

g) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 

h)Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

ı) YÖS : Yabancı Uyruklu Öğrenci sınavını ifade eder. 

 

 

 

 

SINAVLAR VE PUANLAR 

 

Madde 5- Yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılacak lise bitirme ve üniversite giriş sınavları ile 

en az puanlar her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. 



 

a) YÖS sınav sonucu, sınav tarihini izleyen bir (1) eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir.  

b) Adayların Üniversite Senatosu tarafından belirlenen  sınavlara ait puanları en yüksek 100 (yüz) 

kabul edilmek üzere yüzlük sisteme çevrilir. Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Yerleştirme 

Komisyonu, ulusal ve uluslararası sınav sonuçlarına göre yerleştirme işlemi yapar. 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. 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. 

 

Kontenjanlar 

 MADDE 6 - (1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek birimlerin önlisans ve 

lisans düzeyindeki birinci öğretim, ikinci öğretim, kontenjanları ile varsa özel koşullar Senato 

kararıyla belirlenir. 

 (2) Senato kararı ile belirlenen kontenjan ve koşullar YÖK’e bildirilir. 

 (3) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjana başvuru 

olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ya da başvuru olmayan kontenjanlar Tıp 

Fakültesi ve Diş Hekimliği  dışındaki diğer programlar için Üniversite talep ettiği takdirde; 

Üniversitenin diğer program kontenjanlarına, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve 

Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50’sini geçmeyecek şekilde 

Senato kararı ile aktarılabilir. Tıp ve  Diş Hekimliği programlarında ise Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu kararı ile aktarılabilir 

  

 

 GENEL KOŞULLAR 

 

 Madde  7- Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: 

 

a) Lise son sınıfta olmaları ya da 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 

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 TC vatandaşlığına geçenlerin / bu 

durumdaki çift uyrukluların 

*4)  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 dahil) 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 dahil) başvuru yapabilmelerine, 

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, 

başvurularının kabul edilmesi, 

 

b) 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) a maddesinin 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 başvurularının kabul edilmemesi, 

 

* : 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. 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Madde 8-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 Senatoca  belirlenen  sınavlara ait puanları en yüksek 100 (yüz) kabul edilmek üzere 

yüzlük sisteme çevrilir. Adayların Üniversitemize yerleştirme işlemleri 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 

Meşruhatlı Öğrenci Vizesi” alabilirler. Öğrenci vizesi alınmadan kayıt yaptırmak mümkün 

değildir. 

h) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan, herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen 

adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir.  

 

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL VE YERLEŞTİRME KOMİSYONU 

  

Madde 9- 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, meslek yüksekokulların bölüm ve/veya programlara kabul ve yerleştirme 

işlemlerini merkezi olarak gerçekleştirir.  

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

 

Madde  10- 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. 

 

 

 

 

ÖĞRETİM DİLİ 

 

Madde  11- Üniversitemizde öğretim dili Türkçedir. Üniversitemizde Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğrenim dili İngilizcedir. Mühendislik-

Mimarlık 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. Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği programına dil puanı ile öğrenci 

alınmaktadır. Bu programlarda bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır. 



 

 

Türkçe Yeterlilik düzeyi 

 

Madde 12-a)  Öğretim Dili Türkçe Olan Bölüm/ Programlarda Türkçe Yeterlilik: 
Öğretim dili Türkçe olan bölüm/ programlarda , %30 yabancı dilde öğretim yapan bölümlerde (Makine 

Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Edebiyat, İlâhiyat 

Programları) ve  Eğitim Fakültesinin İngilizce Öğretmenliği programında Türkçe Dil Yeterliliğini gösteren 

TÖMER Belgesi ( ADP Seviye Karşılığı  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 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 

 

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. Hazırlık Eğitim yeterlik Sınavlarından en az  

 

70 alan öğrenciler Hazırlık Eğitiminden muaf tutulur. 
 

İngilizce 

Sınav Türü Taban Başarı Puanı 

TOEFL IBT 84 

CAE B 

CPE C 

PEARSON PTE 71 
 

  

 

Almanca 

Sınav Türü Taban Başarı Puanı 

Test DaF TDN3 

Deutsches Sprachdiplom (DSD) Stufe II B2 

TELC Deutsch GmbH C1-Befriedigend 

GOETHE INSTITUT 

Goethe – Zertifikat B2-

Bedriedigend 
 

  

 

Fransızca   



 

Sınav Türü Taban Başarı Puanı 

DELF B1Seviyesinde 70 almak 
 

 

SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ 

 

Madde  13- 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. Başvuru sonuçları, Üniversitemiz web sayfasından da 

duyurulur. 

 

Öğrenim Ücreti  ve Geçim Güvencesi 

 

MADDE 14 - (1) Öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami 

sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenen miktarlarda ücret 

alınır. 

(2) Öğrenciler, Ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini sağlamaya yetecek 

maddi geçim güvencesine sahip olduklarını, Geçim Güvencesi Beyanı Formu’nu imzalayarak beyan 

etmek zorundadırlar. 

 (3) Geçim güvencesi miktarı  Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 

KAYIT  

 

Madde  15- Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılacaktır. Adayların kayda şahsen 

gelmeleri zorunludur; internet ortamında veya posta ile kayıt yapılmaz.  

 

 

 

 

 

YÜRÜRLÜK 

 

Madde  16-  Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe 

girer. 

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA 

 

Madde  17-   Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte eski yönerge yürürlükten kalkar. 

 

   

 

 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. Büyükelçiliği, Konsolosluğu  veya NOTER’den 

onaylı Türkçe çevirisinin kopyası. 

3) Sınav Sonuç Belgesi: Öğrenci kabulü için belirlenen sınavlardan birinden kabul için gerekli taban 

puanı sağladığını gösteren sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı kopyası. 

4) Pasaport: Pasaportun Türkçe’ye çevrilmiş, T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluk  veya NOTER’den 

onaylı kopyası. 

5) Mavi Kart Fotokopisi :Başvuru genel koşulların 4.maddesi b bendinde belirtilen şartları taşıyan 

adayların bu durumlarını belgeleyen Mavi kartlarının fotokopisi. 

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

vatandaşlığına geçenlerin / budurumdaki çift uyrukluların çift vatandaşlıklarının devam ettiğini 

gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği. 

7) Transkript (Not Dökümü) : Tüm ortaöğretim (lise) süresince alınan dersleri ve notlarını gösteren 

onaylı transkript belgesinin fotokopisi. 

 

2019 - 2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ  BAŞVURU VE 

DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 

 

 Başvuru Tarihleri   : 01-12 Temmuz 2019 

 Başvuruların Değerlendirilmesi  : 05-09 Ağustos  2019 

 Sonuçların İlanı   : 23 Ağustos 

 Asil Kayıt Tarihleri              : 09-13 Eylül 

 Yedek Kayıt Tarihleri   : 17-20 Eylül 

 

 

 

 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

1) Diploma. Lise diplomasının aslı ve çevirisi. Türkiye Büyükelçiliği, Konsolosluğu ya da 

NOTER’den onaylı olmalıdır.  

2) 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. 

3)Sınav Sonuç Belgesi.  Sınav Sonuç Belgesinin aslı, uluslar arası sınav sonuç belgelerinin 

Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı ve Türkçe çevirisi, 

(Uluslararası Öğrenci Sınav sonuç belgelerinde “kullanıcı adı ve sınav sonuç doğrulama  

kodu”nun yazılı olarak belirtilmesi gereklidir.) Türkiye’deki diğer Üniversiteler tarafından 

yapılan sınavlar için, sınavı yapan Üniversite tarafından düzenlenecek onaylı (imzalı ve mühürlü 

sınav sonuç belgesi) . 

4)  Pasaport. Pasaportun Türkçe’ye çevrilmiş, T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluğu veya NOTER’den 

onaylı fotokopisi. 

5) Banka Dekontu. Katkı Payı ve diğer kayıt giderler için öngörülen ücretin ilgili hesaplara 

yatırıldığını gösteren banka dekontu. 

6) Yabancı Dil Eğitim Belgesi. Uluslar arası geçerliliği olan varsa Yabancı Dil belgesinin T.C. 

Büyükelçiliği, Konsolosluğu ya da NOTER’den onaylı aslı. 

7) TÖMER Belgesi. Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye 

karşılığı “B2” veya “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. 

8)Fotoğraf.  4,5cmx6cm ebadında altı (6) adet vesikalık fotoğraf. 

9) Maddi Durum Belgesi: Öğrencinin 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. 
10) Mavi Kart Fotokopisi : Başvuru genel koşulların 4.maddesi b bendinde belirtilen şartları taşıyan            

adayların bu durumlarını belgeleyen Mavi Kartlarının fotokopisi. 
11) 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. 

 

 

 Tablo 1 : 2019-2020 öğretim yılı Yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılacak lise bitirme ve 

üniversite giriş sınavları ile en az puanlar ve geçerlilik süreleri 

Sınavın Adı Açıklama  En 

Düşük  

Puan 

En 

Yüksek 

Puan  

Sınav Türü 

ve 

Geçerlilik 

Süresi 

AYÖS 

 

Anadolu Üniversitesi 

tarafından yapılan 

Yabancı Öğrenci 

Kabul Sınavı 

Temel Öğrenme 

Becerileri Testi ile 

Türkçe Testi puanı 

40 100 1 yıl 

geçerlidir. 

ABİTUR+ Almanya’da 

uygulanan lise 

bitirme sınavı 

En fazla 4/en 

yüksek not 1 

4 1 Lise bitirme 

sınavı 

(süresiz) 

ACT American Collage 

Test 

Matematik (Math), 

Fen (Science 

Reasoning) ve 

Toplam 

(Composite)  puan 

21 36 Üniversite 

Giriş Sınavı 

(2 yıl 

geçerli) 

 

GCE (A LEVEL) 

SINAVI 

 

General Certificate 

Education 

 

En az biri 

başvurulan 

programla ilgili 

olmak üzere en az 

iki konuda A 

seviyesi 

 

2 

 

5 

 

Lise bitirme 

sınavı 

(süresiz) 

SAT  College Board Scholastic 

Assessment Test 

TOPLAM puan 1000 1600 Üniversite 

Giriş Sınavı 

(2 yıl 

geçerli) 

Ve MATEMATİK 

puanı 

600 800 

ULUSLARARASI 

BİLİM 

OLİMPİYATLARI 

TÜBİTAK’ın tanıdığı 

ve katıldığı bilim 

olimpiyatları 

Altın, gümüş, bronz 

madalya almış 

olmak 

   

ARNAVUTLUK Matura   6 10 Lise Bitirme 

Sınavı 

(Süresiz) 

ÜRDÜN ve FİLİSTİN Tawjihi Sınavı Başvurduğu 

bölümün puan 

türüne göre; 

Scientific  Stream, 

Industrial-

Commercial 

80 100 Lise Bitirme 

Sınavı 

(Süresiz) 



 

Stream, Literary 

Stream türü 

derslerden alınan 

sınav not ortalaması  

 

 

AZERBAYCAN 

TQDK S 

 

TQDK (Talebe 

Qabulu üzre Dövlet 

Komissiyası) 

tarafından yapılan 

merkezi üniversite 

giriş sınavı 

 

Başvurduğu 

bölümle ilgili 

alandan  

 

500 

 

700 

 

Üniversite 

Giriş Sınavı 

(2 yıl 

geçerli) 

FAS 

 

Fas’da yapılan 

Bakalorya sınavı 

 11 20 Lise bitirme 

sınavı 

(süresiz) 

FRANSA 

BAKALORYA 

Fransız Bakaloryası 

(French 

Baccalaureate) 

Diploma notu  10 20 Lise bitirme 

sınavı 

(süresiz) 

KAZAKİSTAN  Ulusal Üniversite 

Testi 

 80 120 Üniversite 

Giriş Sınavı 

(2 yıl 

geçerli) 

KIRGIZİSTAN 

ORT SINAVI 

Ulusal Üniversite 

Giriş Sınavı 

 160 250 Üniversite 

Giriş Sınavı 

(2 yıl 

geçerli) 

KOSOVA  Kosova yapılan 

olgunluk sınavı 

  100 200 Lise bitirme 

sınavı 

(süresiz) 

 

MAKEDONYA 

 

Merkezi Lise Bitirme 

(Matura) Sınavı 

  

3 

 

5 

 

Lise bitirme 

sınavı 

(süresiz) 

YUNANİSTAN 

AL 

Apolytirion of Lykeo 

(secondry School 

Leaving Certificate) 

Lise bitirme 

sertifikası 

 12 20 Lise bitirme 

sınavı 

(süresiz) 

 

  

2019-2020 ÖğretimYılı Yurtdışı Öğrenci Kontenjanları 

BİRİM 2019-2020 BAKINIZLAR 

 KONTENJAN Özel Koşullar 

TIP FAKÜLTESİ 1  

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ   

Biyoloji 4  

Fizik 4  



 

Kimya 4  

Matematik Bilgisayar 5  

Tarih 3  

Tarih (İ.Ö.) 3  

İKTİSADİ ve İDARİ BİL.  FAKÜLTESİ   

İktisat 4  

İktisat (İ.Ö.) 4  

İşletme 4  

İşletme (İ.Ö.) 4  

Maliye 4  

Maliye (İ.Ö.) 4  

Uluslararası İlişkiler 4 21,86 

Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) 4 21,86 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4  

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 4  

SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ   

Görsel İletişim Tasarımı 2  

Görsel Sanatlar 2 1 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ   

Bilgisayar Mühendisliği 4 21,86 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 21,28 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) 4 21,28 

Endüstri Mühendisliği 4  

Endüstri Mühendisliği (İ.Ö.) 4  

İnşaat Mühendisliği 4  

İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) 4  

Jeoloji Mühendisliği 4  

Kimya Mühendisliği 4  

Maden Mühendisliği 3  

Makine Mühendisliği 4 21,86 

Makine Mühendisliği (İ.Ö.) 4 21,86 



 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4  

Mimarlık 2 21,86 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1  

EĞİTİM-FAKÜLTESİ   

İlk.Matematik Öğretmenliği 4  

Fen Bilgisi Öğretmenliği 4  

Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğretmenliği 3  

Sınıf Öğretmenliği 4  

Özel Eğitim Öğretmenliği 4  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4  

İngilizce Öğretmenliği 4 21 

Okul Öncesi Öğretmenliği 3  

İLAHİYAT FAKÜLTESİ   

İlahiyat 4 121,708 

İlahiyat (İ.Ö.) 4 121,708 

ZİRAAT FAKÜLTESİ   

Tarla Bitkileri 4  

Bahçe Bitkileri 4  

Zootekni 4  

Tarımsal Biyoteknoloji 4  

TURİZM FAKÜLTESİ   

Turizm İşletmeciliği 4  

Turizm İşletmeciliği (İ.Ö.) 4  

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2  

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ   

Ebelik 1 38,78,87 

Hemşirelik 2 38,87 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK Y.O.   

İlk ve acil Yardım 2 38,233,845 

Ortopedik Protez ve Ortez 2 14 

Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri 2  



 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2  

Optisyenlik 2  

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2  

Tıbbi Dok. ve Sekreterlik (Çifteler) 2  

Yaşlı Bakımı 2  

Yaşlı Bakımı (Çifteler) 2  

SİVRİHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU   

Bilgisayar Programcılığı 2  

İnşaat Teknolojisi 2  

Makine 2  

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2  

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU   

Çevre Koruma ve Kontrol 2  

Mekatronik 2  

Makine 2  

 

Özel Koşullar : 

Bk. 1. Bu program, özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Bu bölümü tercih edecek 

öğrencilerin Sanat ve Tasarım Fakültesince yapılan yetenek sınavlarına girmeleri gerekmektedir. 

Bk. 14. Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir. 

Bk. 21.   Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce 

yeterlik  sınavını  başaranların  doğrudan  birinci  sınıfa  kayıtları  yapılır.  İngilizce  Hazırlık  

Sınıfı, öğretim  süresi  sütununda gösterilen  yıllara  dahil  değildir.  Üniversitece  kabul  edilen;  a)  

Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde 

başarılı olduğunu  belgeleyen,  b)  Üniversitece  öğretim  yılı  başında  yapılacak  İngilizce  yeterlik  

sınavında başarılı  olanlar  doğrudan  birinci  sınıfa  alınırlar.  Öğrencilere,  “Yükseköğretim  

Kurumlarında Yabancı   Dil   Öğretimi   ve   Yabancı   Dille   Öğretim   Yapılmasında   Uyulacak   

Esaslara   İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. 

 

Bk. 28.  Öğretim dili İngilizcedir.     

Bk. 38.  Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği 

üniformayı giymek zorundadırlar. 

Bk. 78.  Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır.    

Bk. 86.  Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.    

Bk. 87.  Bu programa kayıt için Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden eğitim  

süresince  ve  daha  sonrasında  bu  mesleği  yürütmeyi  engelleyecek  fiziki  ve  ruhsal  engeli 



 

olmadığını belgeleyen heyet raporu (sağlık raporu) alınması gerekir. 

Bk. 121.  Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi 

sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Arapça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci 

sınıfa alınırlar.  Öğrencilere,  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  

Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. 

Bk. 209. Bu programa başvurabilmek  için Yükseköğretim Kurumunun aradığı bütün koşullara ek 

olarak,  kayıt  sırasında  bedensel  ve  psikolojik  rahatsızlığının  bulunmadığının  Devlet 

Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinden alınacak heyet raporu (sağlık  raporu)  ile belgelenmesi  

gerekir.  Bu  programa  kayıt  olan  öğrenciler  mesleğin  gerektirdiği  kıyafeti  giymek zorundadır,  

okulumuzda  öğrenci  kıyafetleri  ahır  içi  (tulum,  sweet  shirt,  çizme,  bone,  maske  ve eldiven) 

ve ahır dışı (tok, binicilik pantolonu, binicilik çizmesi ve koruyucu yelek) uygulamalarda giyilmesi 

zorunludur. Renk ve model standart tek tiptir, temini öğrenciye aittir ve mecburidir. Eğitim haftanın 

7 günü verilmektedir. Okul içi sahada sigara içilmesi ve cep telefonu kullanılması yasaktır. 

Öğrenciler  öğrenimlerinin  teorik  kısmını  Mahmudiye  ilçesindeki  meslek  yüksekokulu  

binasında uygulamalarını ise meslek yüksekokulu bünyesindeki At Bakım ve Uygulama Tesisi ile 

aynı ilçedeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Jokey Kulübüne ait tesislerde 

sürdüreceklerdir.  

Bk. 233.  Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite 

hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip 

olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda 

belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2.  sınıfta  araç  kullanmalarının  zorunlu  olması 

sebebiyle  kayıt  tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız 

öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin 

son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma 

işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile  birlikte  

taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine  sahip  olmaları gerekmektedir. 

Bk.  236. Öğrencinin program için sınava girdiği yabancı dil dışında, İngilizce, Almanca veya 

Fransızca dillerinden kendisinin seçeceği birinden bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık 

programı uygulanır. Bir yıllık hazırlık programında başarısız olan öğrenciler hazırlık programını 

tekrar ederler. Hazırlık programında ikinci kez başarısız olan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. 

Bu programda; adayın sınava girdiği yabancı dil ile  bu dil dışında kendisinin seçtiği yabancı dilde 

en az %30 iki yabancı dilde eğitim verilmektedir. Bu programa alınacak öğrenciler beşinci 

yarıyıldan itibaren 15 kişilik  kontenjan  ile  üniversitece  belirlenen  esaslara  göre  Çocuk  ve  

Gençlik  Edebiyatı  yan  alan programını da alabileceklerdir. 

Bk. 708.  Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça’dır.    

Bk.  845.  Bu  programa  kayıt  için  bu  mesleği  yürütmeyi  engelleyecek  fiziki  ve  ruhsal  engeli 

olmadığını  belgeleyen  heyet  raporu (sağlık raporu)  alınması  ve  öğrencilerin  mezun  

olabilmeleri  için  sürücü belgesine (B Sınıfı) sahip olmaları gerekir. 

 


