ÖNLİSANS/LİSANS PROGRAMLARINA
YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK/ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN
2020–2021 AKADEMİK YILI BAŞVURU KOŞULLARI
2020-2021 Akademik Yılında Eskişehir Teknik Üniversitesinin örgün önlisans/lisans
bölümlerine/programlarına kayıt yaptırabilmek için, Türk liselerine denk bir okuldan
mezun/mezun olabilecek durumda olanlardan aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar,
“Eskişehir Teknik Üniversitesinin Önlisans/Lisans Programlarına Yurt Dışından Kabul
Edilecek Öğrenciler için Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi”nde belirtilen esaslara göre
başvurmak zorundadır.
BAŞVURU KOŞULLARI
A)

Lise son sınıfta ya da dengi okullarda okuyan veya bu okullardan mezun olan adaylardan
aşağıda belirtilen özellikleri taşıyanların başvuruları kabul edilir:
a)
Yabancı devlet vatandaşları,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından
çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını
kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler,
(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinin birinci bendinde
“Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde
doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olduğundan yukarıda
belirtilen koşulları taşımayanların başvuruları kabul edilmez.)
c) Yabancı devlet vatandaşıyken sonradan kazanılan vatandaşlıkla T.C.
vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çifte vatandaşlar,
ç)
i) 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretim gören T.C.
vatandaşlarından ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir
ülkede tamamlayanlar [ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı
bir ülkedeki Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış olan Türk okullarında
tamamlayanlar dâhil],*
ii) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretimine başlayan T.C.
vatandaşlarından ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir
ülkede tamamlayanlar [ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı
bir ülkedeki Millî Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış olan Türk okullarında
tamamlayanlar dâhil],*
d) KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini (lise)
tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 yılları
arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL
sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklar.
*: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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B)

Aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez:
a)
T.C. vatandaşı olup ortaöğretiminin tamamını (lise) Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanlar,
b)
KKTC vatandaşı olanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE
AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej
ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya
sahip olacaklar hariç),
c)
A maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk vatandaşlığı
T.C. olan çifte vatandaşlar (A maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki koşulları
sağlayanlar hariç),
ç)
Vatandaşlıklarından biri KKTC vatandaşlığı olan çifte vatandaşlar
[ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip
olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar
hariç)],
d)
Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan
yabancı liselerde öğrenim görenlerden T.C. vatandaşı olanlar veya A maddenin
birinci fıkrasının (b) bendine göre doğumla ilk vatandaşlığı T.C. vatandaşı olanlar.

BAŞVURU KOŞULLARINI SAĞLAYAN ADAYLARDAN İSTENEN VE KABUL
EDİLECEK ULUSLARARASI SINAVLAR VE ASGARİ KOŞULLAR
EK I-ESTÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KRİTERLERİ
Adaylar, Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından uluslararası öğrenci alımlarında kabul
edilen “Yükseköğretim Kurumları Sınavı (geçerlilik süresi 2 yıl) statüsünde olan sınavlar”,
“Lise Diploma Notu veya Lise Bitirme Sınavı Sonucu” ve Senato tarafından kabul edilen,
“Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS)” sonucu ile (çevrimiçi doğrulanabilir olması
koşuluyla) Üniversiteye yerleştirme başvurusu yapabilir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(geçerlilik süresi iki yıl) statüsünde olan sınavlar”, “Lise Diploma Notu veya Lise Bitirme
Sınavı Sonucu” ve “YÖS” ile aday yeterlilik düzeylerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.
a) Yükseköğretim Kurumları Sınavı statüsünde olan sınavlardan
Başvuru Sınavı
Başvuru Puanı
ACT: Amerika Birleşik Devletleri’nde
ACT’de Fen (Science Reasoning), Matematik
üniversite eğitimi almak için girilen
(Math) ve toplam puan olarak en az 21 puan alan.
sınavı (American College Test).
GAOKAO: Çin Halk Cumhuriyeti’nde Merkezi Üniversite Giriş Sınavında (GAOKAO)
üniversite eğitimi almak için girilen başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden
sınav.
en az 480 puan almış olmak.
KONKUR: Afganistan’da üniversite
Afganistan Ulusal Üniversiteye Giriş Sınavı
eğitimi almak için yapılan sınavı
(KONKUR- Baccaluria)’ndan 350 üzerinden en az
(Nationwide University Entrance Exam
300 puan alan.
of Afghanistan (Konkurs).
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Merkezi Üniversite Giriş Sınavı:
Azerbaycan’da TQDK tarafından yapılan
sınavı.
SAT 1: Amerika Birleşik Devletleri’nde
üniversite eğitimi almak için girilen sınav
(Scholastic Aptitute Test).
UN: Endonezya’da üniversite eğitimi
almak için girilen sınav (Ujian Nasional).
WAEC: Nijerya’da üniversite eğitimi
almak için yapılan sınav (West African
Examination Council).

Azerbaycan’da TQDK tarafından yapılan Merkezi
Üniversite Giriş Sınavı’ndan 700 üzerinden en az
400 puan alan.
SAT 1 sınavında, en az 550 Matematik ve
Matematik + Okuma toplamından en az 1000
toplam puan alan.
Ujian Nasional (UN)" sınavından 60 üzerinden en
az 53 puan alan.
Nijerya’da yapılan WAEC (West African
Examination Council) Sınavı’ndan matematik
dahil altı dersin her birinden en az B3 notu alan,

b) “Lise Diploma Notu” veya “Lise Bitirme Sınavı Sonucu”
Başvuru Sınavı
Başvuru Puanı
ABITUR: Alman lise bitirme sınavı.
ABITUR sınavından sınav notu 1‒4 puan almış
(FACHABITUR
ile
sınavsız
başvuru
alınmayacaktır.) olan.
Apolytirion of Lykeo/Secondary School Yunanistan “Apolytirion of Lykeo/Secondary
Leaving Certificate: Yunanistan diploma School Leaving Certificate” diploma notu 20
notu
üzerinden en az 15.
Bosna-Hersek Merkezi Lise Bitirme Bosna-Hersek Merkezi Lise Bitirme (Matura)
(Matura) Sınavı
sınavından en az %90 başarı ortalamasına sahip
olmak.
Certificat d'Enseignement Secondaire Belçika Certificat d'Enseignement Secondaire
Supérieur/Diploma
(previously Supérieur/Diploma (previously Getuignschrift)
Getuignschrift) van Hoger Secundair van
Hoger
Secundair
Onderwijs/Abschlusszeugnis
der Onderwijs/Abschlusszeugnis der Oberstufe des
Oberstufe des Sekundarunterrichts: Sekundarunterrichts diploma notu en az 14/20
Belçika Lise Bitirme Diploması.
olan.
DIPLȎME DU BACCALAUREAT GENERAL
DIPLȎME DU BACCALAUREAT
(Fransız Bakaloryası), programla ilgili dalda
GENERAL: Fransa’da üniversite eğitimi
diploma notu 20 üzerinden en az 14 puan almış
almak için girilen sınav.
olmak
Fas Bakalorya (Baccalaureate of Secondary
Fas Bakalorya (Baccalaureate of Education) sınavında, başvurulan programla ilgili
Secondary Education) sınavı
dalda olmak üzere, 20 üzerinden en az 16 puan
almış olmak
Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan
Filistin Merkezi Lise Bitirme Sınavı
programla ilgili dalda en az % 85 başarı
ortalamasına sahip olmak.
KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve
GCE AL: Kuzey Kıbrıs Türk KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL
Cumhuriyeti (KKTC) nde üniversite sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005‒2010
eğitimi almak için girilen sınav (General yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej veya
Certificate Education‒Advanced Level),
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.
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GCE: İngiltere’de üniversite eğitimi GCE’de (A level), en az biri başvurulan
almak için girilen sınav (General bölümle/programla ilgili olmak üzere en az iki
Certificate Education).
konuda A seviyesinde (A level) puanı olan.
College Scholastic Ability Test (CSAT) [Suneung]
sınavından en az %75 başarı ortalamasına sahip
Güney Kore College Scholastic Ability olmak ve Mühendislik Fakültesi, Mimarlık
Test (CSAT) [Suneung] sınavı.
Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri
Programları için bu kritere ek olarak Matematik
dersini B seviyesinde alıp başarıyla geçmiş olmak.
Hindistan 12 yıllık lise eğitimi sonucunda
12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen diploma
verilen diploma (Higher Secondary
(Higher Secondary School Certificates - Indian
School Certificates - Indian School
School Certificate (ISC) / Intermediate Certificate /
Certificate (ISC) / Intermediate
Higher School Certificate / Higher Secondary
Certificate / Higher School Certificate /
Certificate / All India Senior School Certificate /
Higher Secondary Certificate / All
Pre-University course - awarded on completion of
India Senior School Certificate / PreStandard XII) notu başvurulan programla ilgili
University course - awarded on
dalda en az % 75 başarı ortalamasına sahip olmak.
completion of Standard XII)
Dört yıllık lise eğitimi sonunda verilen merkezi lise
bitirme sınavı (Dabiristan) ortalaması 20 üzerinden
en az 18 puan almış olmak VEYA üç yıllık lise
İran Merkezi Lise Bitirme Sınavı
eğitimi sonunda verilen merkezi lise bitirme sınavı
(Dabiristan)
(Dabiristan) ile birlikte Üniversite Öncesi Eğitimi
(Pishdaneshgahi) bitirme notu 20 üzerinden en az
18 puan almış olmak.
Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan
Katar Merkezi Lise Bitirme Sınavı
programla ilgili dalda en az % 95 başarı
ortalamasına sahip olmak.
Devlet Olgunluk Sınavı’ndan (Matura) en az %90
Kosova Devlet Olgunluk Sınavı
başarı ortalamasına sahip olmak.
Kuzey Makedonya Devlet Olgunluk Sınavı’ndan
Kuzey Makedonya Devlet Olgunluk
(Matura) en az %90 başarı ortalamasına sahip
Sınavı
olmak.
Lübnan Bakalorya (General Secondary Education
Lübnan Bakalorya (General Secondary Certificate) sınavında, başvurulan programla ilgili
Education Certificate) sınavı.
dalda olmak üzere, 20 üzerinden en az 16 puan
almış olmak.
MATURA: Avusturya’da üniversite
Avusturya MATURA (Matura Reifezeugnis)
eğitimi almak için girilen lise bitirme
sınavından sınav notu 1‒4 puan olan.
sınavı.
MATURA: İsviçre’de üniversite eğitimi
İsviçre MATURA diploma notu en az 3,5 olan.
almak için girilen lise bitirme sınavı.
Tunus Bakalorya (Baccalaureate of Secondary
Tunus Bakalorya (Baccalaureate of Education) sınavında, başvurulan programla ilgili
Secondary Education) Sınavı
dalda olmak üzere, 20 üzerinden en az 16 puan
almış olmak.
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Ukrayna Merkezi Sınavında (Ukrainian External
Independent Test), en az iki konu olmak üzere
Ukrayna Merkezi Sınavında (Ukrainian
başvurulan programla ilgili konuların not
External Independent Test)
ortalaması 200 üzerinden en az 180 puan almış
olmak.
VWO Certificate (Voorbereidend
Hollanda VWO Certificate (Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs
≡
Wetenschappelijk Onderwijs ≡ Secondary School
Secondary
School
Leaving
Leaving Certificate/HAVO (Hoger Algemeen
Certificate)/HAVO (Hoger Algemeen
Voortgezet Onderwijs ≡ Senior General
Voortgezet Onderwijs ≡ Senior
Secondary Education) diplomalarının birinden 10
General
Secondary
Education):
üzerinden en az 7 puan almış olmak.
Hollanda Lise Bitirme Diploması.
c) Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS)
Üniversite Senatosu tarafından kabul Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen Türk
edilen Türk Üniversiteleri tarafından Üniversiteleri tarafından adayın yerleştirme
adayın yerleştirme başvurusu yaptığı başvurusu yaptığı akademik yılda gerçekleştirilmiş
akademik
yılda
gerçekleştirilmiş uluslararası öğrenci alım sınavından (çevrimiçi
uluslararası öğrenci alım sınavları doğrulanabilir olması koşuluyla) en az 50 puan alan
(çevrimiçi
doğrulanabilir
olması aday Üniversiteye yerleştirme başvurusu yapabilir.
koşuluyla).
YÖS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı akademik yıl için geçerlidir.
Adayların; ilan edilen kontenjanlar için, Eskişehir Teknik Üniversitesinin 14/07/2020
tarihli ve 13/4 sayılı kararıyla kabul edilen “Eskişehir Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Programlarına Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenciler için Başvuru, Kabul ve Kayıt
Yönergesi”nde belirtilen Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen YÖS (çevrimiçi
doğrulanabilir olması koşuluyla) sonucuyla, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı” statüsünde
olan sınavların sınav sonucuyla ya da “Lise Diploma Notu” veya “Lise Bitirme Sınavı Sonucu”
belgeleriyle başvuru yapmaları gerekir.
Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Adayın
başvuru koşullarını sağlamış olması, yerleştirildiği veya yerleştirileceği anlamına gelmez.
Başvuru koşullarını sağlayan adaylar puanlarına göre sıralanır. Aynı devletin vatandaşı
olan adaylar; belirlenmiş kontenjanın %20’sini aşmamak koşuluyla tercihlerine göre ilgili
bölümlere/programlara yerleştirilir. Adaylardan çifte vatandaşlığı olanlar, online başvuru
formunu doldururken tercih ettiği vatandaşlık bilgisini belirtmek zorundadır. Sıralamada eşitlik
olması durumunda öncelikle tercih sırası, sonra ortaöğretim başarı notu, daha sonra da yaş
küçüklüğü dikkate alınır.
Aday; kesin kayıt sırasında başvuruda belirtmiş olduğu vatandaşlığa ait pasaport/kimlik
bilgilerini belgeleyememesi durumunda, kayıt hakkını kaybeder.
Kayıt hakkı kazanan aday, ilan edilen süre içinde kaydını yaptırmaması halinde veya
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kesin kayıt belgelerinin kontrolünde; başvuru koşullarını sağlamadığı ve usulüne uygun
olmayan belgeyle başvurduğu tespit edilmesi durumunda, kayıt yaptırmış olsa bile kaydı silinir.
ÖZEL YETENEK SINAVI
“Önkayıt/Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alan bölümlere/programlara başvuran ve
“YÖS”den 50 puan alan veya uluslararası sınav/diploma puanı ile kabul koşullarını sağlayan
yabancı devlet vatandaşı öğrenci ayrıca, ilgili fakülte tarafından yapılacak “Özel Yetenek
Sınavı”nda da başarılı olmak zorundadır.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlere yapılan başvurular; öncelikle genel başvuru
koşullarına göre değerlendirilir. Bu programları tercih edenler arasında yapılan sıralama sonucu
kontenjan kadar öğrenci özel yetenek sınavına alınır. Öğrencilerin programa kabulü özel
yetenek sınavında başarılı olmalarına bağlıdır.
BAŞVURULAR
Eskişehir Teknik Üniversitesine yabancı devlet vatandaşı olarak/yurt dışından başvurmak
isteyen adayların, Üniversitenin internet sayfasındaki başvuru formunu doldurması ve gerekli
diğer belgeleri sisteme yüklemesi gerekir. İnternet üzerinden başvuru formu doldurulmaksızın
posta/elektronik posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmaz.
DEĞERLENDİRME
Adayların başvuruları “Eskişehir Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına
Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenciler için Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi”nde
belirtilen esaslara göre değerlendirilir ve sonuçlar Üniversitenin web sayfasından duyurulur.
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