Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Çift Anadal ve Yan Dal Programları Yönergesi
(Senato: 9 Ağustos 2017- 2017/12-3)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1. (1) Yandal ve Çift Anadal programının amacı, Tıp Fakültesi hariç diğer fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarında anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir program ve daldan
daha dersler alarak diploma veya sertifika edinmelerini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2. (1) Bu Yönerge, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi önlisans ve lisans düzeyindeki diploma
programları arasındaki her türlü çift anadal ve yandal programlarını içeren hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3. (1) Bu Yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal,
yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4. (1) Yönergede geçen;
a) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki
diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,
b) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı
yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak
suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,
c) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, bölümlerinin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans ve
lisans diploması düzenlenen yükseköğretim programlarını,
ç) Anadal: Önlisans ve lisans diploma programlarından her birini,
d) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde
sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
e) Genel not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm
derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,
f) İlgili yönetim kurulu: Yükseköğretim kurumlarındaki fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda
yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarda meslek yüksekokul yönetim kurulunu,
g) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan diploma programının
müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,
h) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
ı) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belgeyi,
İKİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal, Yandal ve Kurumlar Arası Kredi Transferi

Çift anadal programı
Madde 5. (1) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen önlisans ve lisans diploma programları arasında ilgili
bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.
(2) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine
Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.
(3) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal
diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
(4) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun
koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı
olma şartı aranır.
Başvuru
Madde 6. (1) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın
başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı
yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında,
en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
(2) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4’lük sistemde 4
üzerinden 2.72) olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan
öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca yükseköğretim kurumları
kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir:
a) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100
üzerinden 70 (4’lük sistemde 4 üzerinden 2.72) olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması
%20 oranından az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.
b) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların
kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.
c) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4’lük sistemde 4 üzerinden 2.72)
olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan
öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift
anadal programına başvurabilirler.

(3) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma
programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
(4) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.72
(100 üzerinden 70) olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus
olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşen
öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
(5) İkinci anadal önlisans ve lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği
birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
(6) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve
eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
(7) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen
öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı
Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.
(8) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı
silinir.
(9) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde
değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında
başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
(10) Çift anadal kapsamındaki ikinci önlisans ve lisans programına başvurular Üniversite Senatosu'nca belirlenecek
tarihte başvuru formu ve transkript süresi içinde tamamlanmış olarak Üniversitemiz Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul
Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.
(11) Çift anadal kapsamındaki ikinci önlisans ve lisans programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı
dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini
sağlamak üzere ilgili Fakülte / Yüksekokul Yönetim kurulları tarafından “Çift Anadal Programı Koordinatörü” atanır. Çift
Anadal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal önlisans ve lisans programı danışmanları iletişim içinde görev yapar.
(12) Çift anadal kapsamındaki ikinci önlisans ve lisans programına kabul edilecek öğrencilerin sorumlu olacakları
dersler ve toplam kredi miktarı, çift anadal programı koordinatörünün önerisi üzerine Bölüm ve Fakülte Kurulunca belirlenir.
(13) Çift anadal kapsamındaki ikinci lisans programında en az 60 en fazla 100 AKTS, önlisansta ise en az 30 en fazla
50 AKTS dersten oluşur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yandal programı

Yandal Programı Açılması
Madde 7. (1) Yandal programının açılabilmesi, ilgili bölümlerin ve fakülte /yüksekokul kurullarının önerisi üzerine
Senatonun onayı ile olur.
(2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (Yandal sertifikası)
düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
(3) Yandal Programlarının kontenjanları ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(4) Yandal programı Üniversitemizde yürütülen programlar arasında açılabilir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile
yürütülür.
(5) Başvurular o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.
Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 8. (1) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın
başında başvurabilir.
(2) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla
tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
(3) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 (100
üzerinden 65), olması gerekir.
(4) Yandal programını açan bölüm her akademik yıl için (akademik takvimle birlikte kararlaştırılabilecek biçimde)
kontenjanlarını belirterek yandal programını duyurur.
(5) Öğrencinin başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygunluğu halinde kabul işlemi yandal bölümünün bağlı olduğu
Fakülte / Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
(6)Aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yaptırılamaz.
(7) Yandal programına başvurular Üniversite Senatosu'nca belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript (öğrenim
durumu) ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.
(8) Yandal programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı o programın o yılki birinci sınıfın birinci yarıyıl
asli öğrenci sayısının %10 unu geçemez.
Yandal Programı
Madde 9. (1)Yandal programında yer alacak derslerin saptanması ve alınacakları dönemlerin planlaması fakülte ve
bölüm kurulunca yapılır. Bu konularda öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programın amacına uygun yürütülmesini
sağlamak üzere Fakülte / Yüksekokul Yönetim kurulları tarafından bir “yandal programı danışmanı” atanır. Yandal programı
danışmanı, anadal lisans programı danışmanları ile işbirliği içinde görev yapar.
(2) Anadal yandal lisans programlarının ortak sayılacak dersleri ilgili bölümler arasında kararlaştırılır.
(3) Yandal programına başvuran öğrenci, kendi alanındaki mezuniyet kredisine ek olarak, anadal ve yandalın ortak
dersleri dışında kalmak kaydıyla, en az 30 AKTS ders alması ve başarması ya da ortak dersler yoksa en az 45 AKTS ders
alması ve başarması gerekir.
(4) Anadal programında aldığı bütün dersleri başarmış olanlara yandal programına kayıt olmaları durumunda,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen haftalık toplam 46 AKTS ders
sınırlaması uygulanır.

(5) Yandal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde
etkilenmez. Yandal programı için ayrı transkript düzenlenir. İki programa birden saydırılan dersler her iki transkriptte de
gösterilir. Öğrencinin iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki
program için işlem görür.
(6) Yandala kabul edilecek öğrencilerin sorumlu olacakları dersler, yandal programı koordinatörünün önerisi üzerine
Bölüm ve Fakülte/Yüksekokul Kurulunca belirlenir
(7) Anadal yandal lisans programlarının ortak sayılacak dersleri ilgili bölümler arasında kararlaştırılır.
Krediler
Madde 10. (1) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile
belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili
fakülte kurullarının ve üniversite senatosunun onayına sunulur.
(2) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4.00
üzerinden 2.29 (100 üzerinden 60) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve
diploma ekinde yer alır.
Başarı ve Yandal Sertifikası
Madde 11. (1) Öğrencinin kendi bölümünün lisans programı ile yandal programının ayrılığı esastır. Öğrencinin
anadalından mezuniyeti yandal nedeni ile etkilenmez.
(2) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal
programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
(3) Yandal programında, fakülte / yüksekokul Yönetim Kurullarından izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan
öğrencinin yandal programından kaydı silinir
(4) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin ne şekilde
değerlendirileceği, ilgili fakülte / yüksekokul yönetim kurullarında kararlaştırılarak senato onayından sonra belirlenir.
(5) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli sayılır. Yandal
programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programı veren
bölümün ve yandal programının bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yarıyıl izni verilebilir.
(6) Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda
değildir.
(7) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalamayla tamamlayan
öğrenciye yandal sertifikası verilir.
(8) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili
yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre, Fakülte / Yüksekokul Yönetim Kurulunun
gerekçeli kararı ile uzatılabilir. Bu öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları yarıyıl sonunda bu bölüme ait
diplomaları verilir. Ek süre boyunca yandal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını, lisans programında geçirdikleri toplam
yarıyıl sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek
lisans öğrenci katkı payını öderler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yandal programını veren Fakülte
yetkilidir.
(9) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve
yetkilerden yararlanamaz.
(10) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal
sertifikası almaya hak kazanır.
Yürürlük
Madde 12. (1)Bu Yönergenin hükümleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu tarafından kabul
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu Yönergenin kabulünden önce 28.05.2014 tarih ve 2014/10 sayılı Senato Kararı
ile kabul edilen KSÜ Çift Anadal ve Yan Dal Programları Yönergesi ile bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
senatonun, çift anadal/yandal programlarıyla ilgili olarak aldığı kararlar yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
Madde 13. (1)Bu Yönergeyi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.

