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2019 YILI YURTDIŞI  ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 

 

FAKÜLTE BÖLÜM/PROGRAM 2019 YILI TALEP EDİLECEK 

KONTENJAN ÖNERİMİZ 

ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 3 

BİTKİ KORUMA 3 

TOPLAM 6 

 

2019 YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ 

Başvuru Tarihleri 16 Temmuz 2019-26 Temmuz 2019 

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 01 Ağustos 2019 

Kayıt Tarihleri (Asil) 19 Ağustos 2019-06 Eylül  2019 

Kayıt Tarihleri (Yedek) 09 Eylül 2019- 13 Eylül  2019 

 

Başvurular 

- Üniversitemiz web sayfasının yukarıda belirtilen  tarihler arasında internet üzerinden 

yapılacaktır. 

Başvuruda Kabul Edilecek Sınavlar 

-Devlet Üniversiteleri tarafından yapılan ve doğrulma kodu olan tüm (Yabancı Öğrenci 

Sınavı) YÖS’ler 

Değerlendirme: 

-Yapılan YÖS’ de 100 tam not üzerinden en az 40 puan almış almak. 

- Başvurular en yüksek puandan başlanarak en düşük puana göre sıralanacaktır. 

Online Başvuru İşlemleri 

 ● Başvuru sırasında öğrenciler kendilerinden istenen bilgileri eksiksiz olarak 

dolduracaklar ve istenilen belgeleri sisteme yükleyeceklerdir.  

● Başvuru belgeleri Türkçe olmalıdır.  

● Değerlendirmede eksik bilgi ve/veya belgeye rastlanan adayın başvurusu iptal 

edilecektir ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

  ● Başvuru sırasında yüklenen belgelerin asılları kesin kayıt sırasında kayıt görevlilerine 

teslim edilecektir.  

● Her aday sadece bir başvuru yapabilir, bu başvurusunda en fazla 2 bölüm tercih edebilir. 

Birden fazla başvurusu olduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir ve 

değerlendirmeye alınmaz. 

 

 



Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar 

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, 

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

bu durumdaki çift uyrukluların 

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce KKTC haricinde Lise Öğrenimine devam eden T.C. Uyruklu 

öğrencilerin, lise öğrenimlerinin tamamını yani son üç yılı öğrenimlerini sürdürdükleri 

yabancı ülkelerin okullarında veya bu yabancı ülkede T.C. Milli eğitim Bakanlığı 

Kontrolünde açılmış olan Türk okullarında tamamlamaları 

b) 01/02/2013 tarihinden sonra  KKTC haricinde Lise Öğrenimine yabancı bir ülkede 

başlayan devam eden T.C. Uyruklu öğrencilerin, lise öğrenimlerinin tamamını öğrenimlerini 

sürdürdükleri yabancı ülkelerin okullarında veya bu yabancı ülkede T.C. Milli eğitim 

Bakanlığı Kontrolünde açılmış olan Türk okullarında tamamlamaları  

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 (General Certificate Of 

Education) sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, 

başvuruları kabul edilir. 

6) Başvurularını belirtilen tarihler arasında yapan adayların başvuruları kabul edilir. Son 

başvuru tarihinden sonra başvuran adayların başvuruları kabul edilmez. 

 

Başvuru sırasında istenen  belgeler; 

a) Lise Diploması ve Türkçe Tercümesi: 

Aslı Türkçe veya İngilizce olmayan lise diplomasının Türkçe tercümesi yüklenir. Henüz 

diplomasını almayan adaylar, liselerinden aldıkları, belirli bir tarihte mezun olacaklarını ve 

olası mezuniyet notlarını gösteren resmi bir belge (geçici mezuniyet belgesi) sunar. 

Adaylardan başvuru sırasında, lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk 

olduğunu gösteren belge istenmez. "Denklik Belgesi" kabul edilen adaylardan kayıt sırasında 

istenir. 

b) Resmi Transkript (Not Dökümü): 



Adaylar, lisenin bütün yıllarında aldıkları dersleri ile bu derslerden aldıkları notlarını gösteren 

ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini sunarlar. Transkriptin aslı 

Türkçe veya İngilizce değilse, Türkçe tercümesi de transkriptle birlikte sunulur. Halen başka 

bir üniversitede okuyan veya başka bir üniversiteden mezun olan adaylar o üniversitelerde 

aldıkları derslerin transkriptlerini de sunarlar. 

c) Geçerli Sınav Sonucu: 

Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucu ( Devlet Üniversiteleri tarafından yapılan ve 

doğruluma kodu olan YÖS Sonuç Belgesi)  

d) Pasaport Fotokopisi: 

Pasaportu olan adaylar, pasaportlarının resimli sayfasını yükler. 

(3) Adaylar Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde diploma veren en fazla 2 programa 

başvurabilir. 

MALATAYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI UYRUKLU KONTENJANINDAN YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

 

 

1. Üniversitemizin Yurt Dışı Öğrenci Alım Kontenjanlarına kayıt yapmaya hak 

kazanan adayların kesin kayıt için istenen belgeler ile birlikte, Yurt Dışı Öğrenci 

Alımı Takvimi’nde belirtilen kayıt tarihleri süresi içinde üniversitemize şahsen 

veya noter tasdikli vekili aracılı ile kayıt işlemlerini yapar. 

2. Kesin Kayıtta Gerekli Olan Evraklar: 

a) Lise diplomasının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu 

gösteren Türkiye Büyükelçiliği, Konsolosluğu ya da İl Milli Eğitim 

Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi", 

b) Not döküm belgesinin (transkript) aslı, 

c) Sınav sonuç belgesinin aslı, 

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının 

Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi, 

e) Öğrenim ücreti bedelinin ödendiğini gösteren banka dekontu (Her yıl 

Bakanlar Kurulunca belirlenen ölçütlere göre Üniversite Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir),  

f) Süresi 60 günü geçmemiş olan vize, vize muafiyeti veya ikamet izni, 

g) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe Yeterlik Belgesinin aslı, 

h) Fotoğraf (3 adet), 

i) Çift uyruklu olanlardan ilk uyruğunun T.C. olmadığına dair belge, 

j) Mavi kart belgesi (varsa), 



k) Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde 

misafir edilen Suriye vatandaşları, Geçici Koruma kimlik belgesi 

(Yabancı Tanıtma Belgesi), 

l) Adayların enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili, bölümün istediği koşulları 

taşıdığına dair ve herhangi bir bulaşıcı hastalık olmadığına dair sağlık 

raporu, 

m) Adayın Üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek 

tutarın üstünde bir gelire sahip olduğunu gösteren resmi veya noter onaylı 

belge ya da taahhütname. (Yükseköğrenimini Üniversitemizde sürdürecek 

yurtdışı kontenjanından yararlanacak öğrenci adaylarının, maddi 

durumlarının öğrenimleri için uygun olduğuna dair ülkelerindeki mülki 

birimlerden veya Türkiye’deki konsolosluklarından belgelemeleri 

gerekmektedir. 

n) Adayın üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek 

tutarın üstünde bir gelire sahip olduğunu gösteren resmi veya noter onaylı 

belge ya da taahhüt name (Yüksek Öğrenimini üniversitemizde sürdürecek 

Yurt Dışı kontenjanından yaralanacak öğrenci adaylarının maddi 

durumlarının öğrenimleri için uygun olduğuna dair ülkelerindeki mülki 

birimlerden veya Türkiye’deki konsolosluklarından belgelemeleri 

gerekmektedir.) 

o) Kesin kayıttan sonra yabancı uyruklu öğrencilerin SGK’ ya kayıt 

yaptıklarına dair belgeleri 2 ay içinde öğrenci işlerine teslim etmeleri 

gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 
 

 

FAKÜLTE 

 

2018-2019 Öğretim Yılında Uygulanan Öğrenim Ücreti 
Yılık Öğrenci 

Katkısı 

 

Çarpan 

Yıllık 

Ücret 

Bir 

Dönemlik 

Ücret 
 

Ziraat Fakültesi  

 

387 

 

3 

 

1.161,00 

 

580,50 



TÜRKÇE YETERLİLİK 

1) Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlilikleri; 

 

 

a) Diğer Devlet Üniversitelerin TÖMER’lerinden alınan Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine, 

 

b) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine göre belirlenir. 

 

2) Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda 

belirtilmektedir. 

 

a) (C1 ve C2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. 

 

b) (B2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak şartıyla 

kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim 

yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1 düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. En geç üçüncü 

eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1 düzeyine yükseltemeyenler, dil 

düzeyini (C1) seviyesine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretimlerine devam edemezler. 

 

c) (A1, A2 ve B1) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Bir yıl süreyle Türkçe hazırlık kursu 

almalıdır. İzinli sayılacağı bir yılda Türkçe öğrenmekle yükümlüdür. Türkçesini en az B2 

düzeyine çıkardığını belgelemeyen öğrenciler programlarına devam edemezler. Türkçesini en 

az B2 düzeyine çıkardığını belgeleyen öğrenciler programlarında öğrenimine başlayabilir. 

Ancak en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1 düzeyine 

yükselttiğini belgelemelidir. 

 

3) Bu şartlar; yurt dışındaki bir Türk lisesinden veya Türkiye’deki bir liseden mezun olan yurt 

dışından veya yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir. 
 

NOTLAR 

 

 1-2019 Uluslararası öğrenci (yabancı uyruklu) kontenjanları Üniversitemiz senatosunca 

belirlenen kontenjanlar olup Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlarda 

değişiklik olması durumunda güncelleme yapılacaktır." 

 

 2-  Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle Malatya Turgut Özal 

Üniversitesi’nin yetkisindedir.  

3- Malatya Turgut Özal Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.  

4 - Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmek anlamına gelmez. 

 


