
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 
 
 
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Malatya Turgut 

Özal Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans programlarında, Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerinin ise 
diğer yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans programlarında özel öğrenci olarak öğrenim 
görmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam  
Madde 2- (1) Bu Yönerge, diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Malatya Turgut Özal 

Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarında özel öğrenci olarak öğrenim görmeleri ile Malatya Turgut 
Özal Üniversitesi öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak öğrenim görmelerine 
ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak  
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü Maddesi ile 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, 
Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in 22’nci Maddesi’ne 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen; 

a) Birim: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,  
b)Birim Yönetim Kurulu: Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokullarının yönetim kurulunu,  
c) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup farklı bir yükseköğretim 

ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi 
üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan 
öğrenciyi,   
            ç) Senato: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu’nu,  

d) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü’nü, 

e) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini, 

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu 

İfade eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğrencilerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarında 

Özel Öğrenci Olma Usul ve Esasları 

 

Uygulanacak esaslar  
MADDE 5 - (1) Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerinin diğer bir yükseköğretim kurumunun ön lisans ve lisans 

programlarında özel öğrenci olarak ders almasına ilişkin esaslar şunlardır:  
a) Öğrencinin özel öğrenci olarak gideceği yükseköğretim kurumuna kabul edilmesine ve özel öğrencilik süresince 

hangi dersleri alabileceğine, başvurduğu üniversitenin yetkili kurulları karar verir.  
b) Özel öğrenci olarak gitmek isteyen öğrenci, “olur” almak için akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde, EK 

3’te bir örneği yer alan dilekçeye, özel öğrenci olarak gideceği yükseköğretim kurumunda alacağı derslere ait içerik bilgilerini 
ekleyerek, kayıtlı olduğu birime müracaat eder. Öğrencinin bu talebi, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.  

c) Öğrencinin, özel öğrenci olarak gitmek istediği yükseköğretim kurumu ile yazışmalar, Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı aracılığıyla yürütülür.  

ç) Öğrencinin, özel öğrenci olarak öğrenim gördüğü süre içerisinde derslere devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde 
ders aldığı yükseköğretim kurumunun iç mevzuatı uygulanır. 

d) Özel öğrencilikte geçen süre, öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğrenim süresinden 

sayılır.  
e) Öğrencinin, Malatya Turgut Özal Üniversitesindeki öğrencilik hakları devam eder, özel öğrenci olarak ders aldığı 

yükseköğretim kurumunun diploma veya öğrencilik statüsüne ilişkin haklarından yararlanamaz.  
f) Özel öğrenciler, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin programından o yarıyıl ders alıp almadığına bakılmaksızın, 

öğrenci katkı payını Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne tam olarak ödemeye devam eder ve kayıt yenileme işlemini 
gerçekleştirir.  

g) Özel öğrenci olarak alınan derslerin başarı notlarının, Malatya Turgut Özal Üniversitesi not sistemindeki karşılığı 
fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bölüm, anabilim, ana sanat dalı, program başkanının teklifi ve birim yönetim 
kurulunun kararı ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi kapsamında 
değerlendirilerek sisteme işlenir. 
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Diğer Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinin 

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde Özel Öğrenci Olma Usul ve Esasları 

 

Genel esaslar  
MADDE 6 - (1) Diğer bir yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Malatya Turgut Özal Üniversitesinin aynı düzeydeki 

diploma programlarında özel öğrenci olarak ders almalarına ilişkin genel esaslar şunlardır:  
a) Diğer yükseköğretim kurumu öğrencileri bu Yönergenin 7’nci maddesinde belirtilen başarı durumları ya da 8’inci 

maddesinde belirtilen mazeretlerinin varlığı halinde Malatya Turgut Özal Üniversitesinde özel öğrenci olarak öğrenim 
görebilirler,  

b) Mazeret halleri dışında hazırlık sınıflarına özel öğrenci kabul edilmez,   
c) Özel öğrencinin öğrenim gördüğü süre içerisinde; derslere devam, sınav ve başarı değerlendirmesinde Malatya 

Turgut Özal Üniversitesinin iç mevzuatı geçerlidir,  
           ç) Özel öğrenci olarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde ders alan öğrencinin, kayıtlı olduğu yükseköğretim 
kurumundaki öğrencilik hakları devam eder, öğrenci Malatya Turgut Özal Üniversitesinin diploma veya öğrencilik statüsüne 
ilişkin haklarından yararlanamaz,  

d) Özel öğrencilik statüsünden yararlanan öğrenci, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin tek ders sınavına giremez,  
e) Her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durum belgesi (transkripti), birim tarafından ilgili yükseköğretim kurumundaki 

eşdeğer makama yazılı olarak bildirilir. 

 

Başarı nedeniyle özel öğrenci olma  
Madde 7- (1) Başarı durumu nedeniyle Malatya Turgut Özal Üniversitesinde özel öğrenci olarak öğrenim görülebilmek 

için aranan şartlar şunlardır: 
a) Öğrencinin genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.50 olmalıdır.  
b) Öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince disiplin cezası almamış 

olmalıdır. 

 

Mazeret halleri nedeniyle özel öğrenci olma  
Madde 8- (1) Malatya Turgut Özal Üniversitesinde özel öğrenci olarak öğrenim görebilmek için geçerli olan mazeret 

halleri ve istenilen belgeler şunlardır:  
a) Öğrencinin, öğrenim gördüğü ilde can güvenliğinin tehlikede olması ve durumu gösterir adli makamlar ya da 

emniyet birimlerince verilmiş belge,  



b) Öğrencinin onurunun tehdit altında olması ve bu duruma ilişkin adli makamlar ya da emniyet birimleri tarafından 
verilmiş belge,  

c) Öğrencinin veya ailesinin afete maruz kalması ve kaymakamlık ya da valilikten bu duruma ilişkin alınmış belge,  
ç) Öğrencinin bakıma muhtaç hale gelmesi ile ilgili sağlık sorunlarının olması ve bu sağlık sorununa ilişkin tam 

teşekkülü bir hastanede almış olduğu sağlık kurulu raporu,  
d) Öğrencinin eşinin ya da birinci dereceden yakınının bakıma muhtaç hale gelmesine neden olan sağlık sorunun olması 

ve bu sağlık sorununa ilişkin sağlık kurul raporu ile öğrencinin bakmakla yükümlü olduğunu gösterir belge,  
e) Öğrencinin kendisinin, eşinin ya da birinci derecede yakınının gazi olması ve bu durumu gösterir belge,  
f) Öğrencinin eşinin veya birinci derecede yakınının şehit olması ve bu durma ilişkin belge, 

g) Öğrenicinin eşinin zorunlu tayine tabi olması ve bu duruma ilişkin belge, 

ğ) Öğrencinin anne ve babasından birinin veya her ikisinin vefat etmesi ve bunu gösterir  
belge, 

h) Üniversite Senatosunca mazeret olarak kabul edilen diğer nedenler. 

 

(2) Bu Madde’nin 1’inci fıkrasında yer alan mazeretlerden birinin varlığı nedeniyle özel öğrenci olarak öğrenim görmek 
isteyen öğrencilerden bu Yönerge’nin 7’nci Maddesi’nin 1’inci Fıkrası’nda belirtilen koşullar aranmaz. 

 

Başvuruların yapılması  
Madde 9- (1) Özel Öğrenci başvuruları akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar yapılır. Bu tarihten 

sonra yapılan başvurular işleme alınmaz.  
 (2) Başarı durumuna göre Malatya Turgut Özal Üniversitesinde özel öğrenci olarak ders almak isteyen 
öğrenci, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki yetkili kurulların “olur” kararını, disiplin durumunu gösterir belgeyi 
ve başarı durum belgesini (transkripti) EK 2’de bir örneği yer alan dilekçeye ekleyerek, son başvuru tarihine kadar ilgili 
birime başvurur. 

(3) Bu Yönergenin 8’inci maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen mazeretlerden, herhangi  
birinin varlığı nedeniyle özel öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen öğrenci mazeretini gösterir belgeyi ve kayıtlı olduğu 
yükseköğretim kurumunun olur kararını, EK 2’de bir örneği yer alan dilekçeye ekleyerek, ilgili birime başvuruda bulunur. 

 

Başvuruların değerlendirilmesi ve kayıt  
Madde 10- (1) ) Malatya Turgut Özal Üniversitesinde özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin 

bu talepleri, ilgili birimin (fakülte veya yüksekokulun) yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve özel öğrenci 
olarak kabul edilen öğrenciler Üniversite Senatosunun onayına gönderilir. Nihai karar mercii Üniversite 
senatosudur.   

(2) Başvurusu kabul edilen öğrencinin kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde 

yapılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Özel Öğrencilik Süresi ve Diğer Hükümler 

 

Kontenjanların Belirlenmesi  
MADDE 12-(1) Birim yönetim kurulu, programlardaki mevcut öğrenci sayısını, fiziksel altyapının 

yeterliliğini, öğretim elemanlarının sayısal yeterliliğini, eğitim sisteminin uygunluğunu ve benzeri hususları dikkate 
alarak, özel öğrenci kontenjanını, başvurulacak yarıyıla ait kayıtlı öğrenci (normal ve ikinci öğretim) sayısının 
%5'ini geçmeyecek şekilde belirler. Kontenjanlar, akademik takvimde belirtilen özel öğrenci başvuru tarihine kadar 
ilgili birimler tarafından ilan edilir.  

(2) Bu Yönergenin 8’inci Madde’sinin 1’inci Fıkrası belirtilen mazeretleri nedeniyle başvuran 
öğrenciler için kontenjan sınırlaması uygulanmaz. 

 

Özel Öğrencilik Süresi ve Sona Ermesi  
MADDE 13- (1)  Özel öğrencilik süresi, her defasında aralıklı veya sürekli olarak bir eğitim-öğretim yılı 

ile sınırlıdır. Bir yıllık süre, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yıllık veya yarıyıllık dönemler halinde mezuniyete 
kadar uzatılabilir.  

(2) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç teşkil 
eden bir fiil nedeniyle ceza alması, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması veya birim 
yönetim kurulunun, özel öğrenci statüsünün sona ermesi gerektiği yönünde karar alması halinde özel öğrenci 
statüsü sona erer. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm Bulunmayan Haller  
MADDE 15-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve Malatya Turgut 

Özal Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır. 
 
Yürürlük  

MADDE 16 - (1) Bu Yönerge Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 17 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



□ Başvuru belgeleri yeterli ve uygun 

□ Başvuru belgeleri eksik 
□ MTÜ Özel Öğrenci Yönergesine aykırı olduğundan red 

edilmiştir. 

 

                 Onaylayan 

    ……./………/20….. 

 
 

Malatya Turgut Özal 

Üniversitesi 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı 

 

  GELEN ÖZEL ÖĞRENCİ 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME 

FORMU 
                 (EK1) 

Doküman No ÖÖ-1 

Yayın Tarihi 23.01.2020 

Revizyon No  

Revizyon Tarihi  

Sayfa No 1/3 

 

1- Öğrencinin mazeret olarak sunduğu gerekçe 

□ Sağlık sorun 1 □ Can güvenliğinin tehdidi 

□ Şehit yakını □ İnsanlık onurunu tehdit 

□ Gazi veya yakını □ Zorunlu tayin 2 

□ Afete maruz kalmak □ Akademik başarı 3 

□ Anne ve Babasından birinin veya ikisinin vefatı 

2- Mazerete konu olan kişinin yakınlık derecesi 4 

□ Kendisi □ Eşi 

□ Annesi □ Çocuğu 
□ Babası □ Kardeşi 

3 - Sağlık raporundaki tanı kategorisi 

□ Kanser □ Ortopedik hastalık 

□ Kronik ağır hastalık □ Nörolojik hastalık 
□ Psikiyatrik hastalık □ Diğer 

:………………………………
….. 

4 – Sağlık raporu; 

– Son altı ay içinde mi alınmış ? □ Evet □ Hayır   

– Öğrencinin kendisi veya birinci derece akrabası adına mı? □ Evet □ Hayır   

– Sağlık kurulu (SK), üç/tek hekimden mi alınmış ? □ SK □ Üçlü □ Tek 

– Sürekli mi ? Süreli mi ? □ Sürekli □ Süreli   

– Engel oranı % :…………..       

– Tanı(lar) : 
…………………………………………………………………
………. 

      

5 – Öğrencinin başvuru ve belgelerinin değerlendirilmesi 5 Evet Hayır 

– Başvuru tarihi akademik takvimde belirtilen tarihler içinde mi ? □ □ 

– Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge ibraz edilmiş mi ? □ □ 

– Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki yetkili kurulların “olur” kararı var mı ? □ □ 

– Mazeretini gösterir resmi belge var mı ? □ □ 

– Türkçe eğitim yapan programlardan yabancı dille eğitim yapan programlara gelecek 

Öğrencilerin yabancı dil yeterlilik belgesi var mı? 

□ □ 

– Kendisi ya da eşi zorunlu tayine tabi olan öğrencilerin, kendisinin ya da eşinin çalıştığı Kamu 

Kurumundan alınan görev belgesi ve evlilik cüzdanının onaylı sureti var mı ? 

□ □ 

–    

6 – Sonuç olarak; 

 

 

 
 

1 
Öğrencinin kendisinin veya tıbben/ekonomik açıdan yükümlü olduğu birinci dereceden yakınının kanser, verem, akıl hastalığı gibi uzun süreli tedavi ve başkasının bakımını gerektiren sağlık 
sorunlarını kapsar. 

2 
Öğrencinin kendisinin ya da eşinin kamu kurumlarında zorunlu tayine tabi olması 

3 
Lisans/ön lisans düzeyindeki öğrencinin, “Genel Not Ortalaması”nın 4.00 üzerinden en az 3.50 olması gerekir. 

4 
Mazeret belgesinin sahibi ile öğrencinin yakınlığı ne ise o seçenek işaretlenecektir. 

 

 

Öğrencinin 

Adı Soyadı  

Üniversitesi  

Fakültesi  

Bölümü  



5 
Hazırlık sınıflarına özel öğrenci gönderilemez ve kabul edilmez. 

 



 

Malatya Turgut Özal 

Üniversitesi 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı 

 

GELEN ÖZEL ÖĞRENCİ 

BAŞVURU FORMU  

(EK2) 

Doküman No ÖÖ-1 

Yayın Tarihi 23.01.2020 

Revizyon No  

Revizyon Tarihi  

Sayfa No 2/3 

 
 

 
 

Öğrencinin 

TC. Kimlik No  

Adı Soyadı  

Başvuru Yapacağı Fakülte/Yüksekokul/MYO  

Başvuru Yapacağı Bölüm/Program  

 
 

Müracaat Evrakınıza Uygun Olarak Doldurunuz 

Telefon No  

E-posta adresi  

 

Yazışma Adresi 

 

 
 

 
Özel öğrenciliğe başvuru gerekçesi 

□ Sağlık sorun □ Can güvenliğinin tehdidi 

□ Şehit Yakını □ İnsanlık onurunu tehdit 

□ Gazi veya yakını □ Zorunlu tayin 

□ Afete maruz kalmak □ Akademik başarı 

□ Anne ve Babasından birinin veya ikisinin vefatı 

Talep edilen özel öğrencilik süresi □ Bir öğretim yılı □ Mazeretim süresince 

 

 

 
 

Özel Öğrenci olarak ders almak istiyorum. Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. 

 

 

 
İMZA:  

TARİH: 

 

 

 

 

 

 

Eklenecek Belgeler: (Dilekçe ekinde sunduğunuz belgelere göre yanındaki kutucuğu işaretleyiniz.) 

 
1- □ Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki yetkili kurulların “olur” karar. 

2- □ Disiplin durumunu gösterir belge. 

3- □ Not Transkripti 
4- □ Mazeretini gösterir belge 

Geldiği Üniversite  

Geldiği Üniversite 
 

Geldiği Fakülte/Yüksekokul/MYO 
 

Geldiği Bölüm/Program 
 



 

Malatya Turgut Özal 

Üniversitesi 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı 

 

GİDEN ÖZEL ÖĞRENCİ 
BAŞVURU FORMU (EK3) 

Doküman No ÖÖ-1 

Yayın Tarihi 23.01.2020 

Revizyon No  

Revizyon Tarihi  

Sayfa No 3/3 

 
 
 

 
 
    Öğrencinin 

Öğrenci No  

Adı Soyadı  

Fakülte/Yüksekokul/MYO  

Bölüm/Program  

 
 
 

Müracaat Evrakınıza Uygun Olarak Doldurunuz 

Telefon No  

E-posta adresi  

 
Yazışma Adresi 

 

 
 

 
Özel öğrenciliğe başvuru gerekçesi 

□ Sağlık sorun □ Can güvenliğinin tehdidi 

□ Şehit Yakını □ İnsanlık onurunu tehdit 

□ Gazi veya yakını □ Zorunlu tayin 

□ Afete maruz kalmak □ Akademik başarı 

□ Anne ve Babasından birinin veya ikisinin vefatı 

Talep edilen özel öğrencilik süresi □ Bir öğretim yılı □ Mazeretim süresince 

 
 

Gitmek İstediği Üniversite 
 

Gitmek İstediği Fakülte/Yüksekokul/MYO  

Gitmek İstediği Bölüm/Program  

 
 

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim. 
 
 
 

İMZA: 

TARİH:  
 
 
 
 
 
 

Eklenecek Belgeler: (Dilekçe ekinde sunduğunuz belgenin yanındaki kutucuğu işaretleyiniz.) 

 
1- □ Gideceğim üniversitede alacağım derslerin içerik ve kredi değerlerini gösterir 

belge. 
2- □ Not Transkripti 
3- □ Mazeretini gösterir belge 

 


