MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT TAKVİMİ
Uluslararası Öğrenci Yerleştirme Başvuruları 27 Temmuz 2020 – 7 Ağustos 2020
14 Ağustos 2020
Yerleştirme Sonuçları
31
Ağustos
2020 - 17 Eylül 2020
Kayıtlar*
Ek Yerleştirme Sonuçları (Gerekli görülürse)
18 Eylül 2020
21 Eylül 2020 - 30 Eylül 2020
Ek Yerleştirme Kayıtları*
* Hafta sonu tatillerinde (Cumartesi-Pazar) kayıt yapılmamaktadır.
Not: Türkçe yeterlilik belgesi olmayan öğrenciler için Türkçe yeterlilik sınavı
Üniversitemiz tarafından yapılacak olup, sınav tarihi Üniversitemizin web adresinde ilan
edilecektir
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
ÖNEMLİ: Üniversitemizin Yurt Dışı Öğrenci Alım Kontenjanlarına kayıt yapmaya hak
kazanan adaylar, kesin kayıt için istenen belgeler ile birlikte, takvimde belirtilen
kayıt tarihleri içerisinde üniversitemizde şahsen veya noter tasdikli vekili aracılığı ile
kesin kayıt işlemlerini yapabilirler.
1. Lise diplomasının; Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren,
Türk Büyükelçiliği, Konsolosluğu ya da İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak
"Denklik Belgesi",
2. Lise diplomasının aslı ve noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe
tercümesi.
3. Adayın lisede aldığı tüm dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise
müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesinin aslı (transkript) ile Türkçe
tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
4. Başvuruda kullanılan Sınav Sonuç Belgesinin aslı,
5. Resmi kimlik yada öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının
Türk Büyükelçiliğinden veya Konsolosluğundan veya noterden onaylı fotokopisi,
6. Öğrenim katkı payının ödendiğini gösteren banka dekontu,
7. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet ön cepheden çekilmiş, 4,5x6
cm ebadında),
8. Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak Öğrenim Vizesi (noter tasdikli veya Türk
Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği) veya vize muafiyeti
belgesi. Öğrenim amaçlı alınmış İkamet Tezkeresinin onaylı örneği. (İkamet
Teskeresi kayıt tarihinden sonraki 1 ay içinde Öğrenci İşleri’ne teslim edilir.)
9. Çift uyruklu olanlardan ilk uyruğunun Türkiye olmadığına dair belge,
10. Mavi kart belgesi (varsa),
11. Ülkemizde misafir edilen Suriye vatandaşları; Geçici Koruma kimlik belgesi
(Yabancı Tanıtma Belgesi),
12. Adayların enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili herhangi bir bulaşıcı hastalık taşımadığına
dair sağlık raporu,
13. Adayın Üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek tutarın
üstünde bir gelire sahip olduğunu gösteren resmi veya noter onaylı belge ya da
taahhütname. (Öğrenci adaylarının, maddi durumlarının öğrenimleri için uygun
olduğuna dair ülkelerindeki mülki birimlerden veya Türkiye’deki
konsolosluklarından belgelemeleri gerekmektedir.)
14. Kesin kayıttan sonra yabancı uyruklu öğrencilerin SGK’ ya kayıt yaptıklarına dair
belgeleri 2 ay içinde teslim etmeleri gerekir.
15. Uluslararası geçerliliği olan Türkçe Yeterlik Belgesinin (varsa) aslı,

Türkçe Yeterlik Düzeyleri:
A1-A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Bu öğrenciler 1 yıl izinli sayılacaklardır. Türkçe
Hazırlık Kurslarına devam ederek Türkçe yeterlik düzeylerini C1-C2
seviyesine çıkarmak zorundadır.
B1-B2 Düzeyi: Türkçe seviyesi, Üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir, ancak
mezun olana kadar Türkçe hazırlık kurslarına devam etmek suretiyle
Türkçe yeterlik düzeylerini C1- C2 seviyesine çıkarmak zorundadırlar.
C1-C2 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Üniversitemizde öğrenime başlayabilir.
NOTLAR:
1- Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle Malatya Turgut
Özal Üniversitesi’nin yetkisindedir.
2- Başvuru koşullarını sağlamış olmak kayıt için kabul edilmek anlamına gelmez.
3- Kayıt için sahte yada tahrif edilmiş belge kullandığı belirlenen adayların kayıt işlemleri
iptal edilir ve gerekli yasal işlem yapılır
Kayıt Adresi:
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi No:70, 44210
Battalgazi / Malatya
e-posta: mtuiso@ozal.edu.tr
Tel: +904228461255
+904228461265

