OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
LİSANS ÇİFT ANADAL VE YANDAL UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) bünyesinde yer
alan diploma programları arasındaki çift anadal ve yan dal programlarının yürütülmesinde
uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge OKÜ lisans düzeyindeki diploma programları arasındaki çift anadal,
yandal programlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile
26 Temmuz 2013 Tarih ve 28719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 inci ve 8 inci maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen
a)
b)
c)
d)
e)

Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,
OKÜ: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,
Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu ifade eder.
Anadal:Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı olduğu lisans programını,
Çift anadal programı: Bu yönergede, öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı olduğu lisans
programı "Anadal", başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans programı ikinci anadal ve
devam edilen ikinci anadal programının adı “Çift Anadal Programı” olarak adlandırılır.

f) 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 programını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal Programı
Amaç
MADDE 5- (1) Çift anadal programının amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını
başarıyla yürüten öğrencilerin, isteğe bağlı olarak aynı zamanda ikinci bir anadalda lisans
diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.
Programın açılması
MADDE 6- (1) Çift anadal programı, ilgili bölümün önerisi, Fakülte/Yüksekokul Kurulu kararı
ve Üniversite Senatosunun onayı ile açılır.Senato tarafından onaylanan program izleyen yarıyılda
uygulanır.Açılan çift anadal programına hangi bölümlerden öğrenci alınacağını çift anadal
programı açma önerisi sunan bölüm belirler.
Başvuru, kabul ve kayıt koşulları
MADDE 7- (1) Çift anadal programına başvuru, kabul ve kayıt koşulları şunlardır:
a) Senato tarafından çift anadal programı açılması uygun görülen birimler en geç eğitim-öğretim
yılı sonunda alınacak öğrenci sayılarını belirler ve Fakülte/Yüksekokul Kuruluna sunarlar.
Fakülte/Yüksekokul Kurulu her akademik yılında Haziran ayının ortasına kadar bölümlerin
önerdiği kontenjanları karara bağlar. Senatonun onayı ile kontenjan açılır.
b) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2.72/4.00 olan ve
anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasına göre 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:
b1) 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 Senatosu tarafından belirlenir.
b2) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2.72/4.00 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.
c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Senato tarafından onaylanan kontenjanları her yıl akademik
takvimde belirtilen tarihte duyurur.
ç) Çift anadal programına başvurular Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ve akademik
takvimde öngörülen tarihte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.
d) Öğrenci, çift anadal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılında ve en
geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci
yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.
e) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek
sınavında da başarılı olma şartı aranır.

f) Kabul işlemi, başvurulan bölümün önerisi ve ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulu kararı
ile tamamlanır. Çift anadal programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi yedekleri ile
birlikte akademik takvimde belirtilen tarihte ilan edilir. Öğrencilerin kayıt tarihleri ilanda
belirtilir.
g) Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift
anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
h) Çift anadal programı başvurularının değerlendirilmesinde öncelikle genel not ortalamasına,
ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi
tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir.Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde
yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM sıralaması sonuçları dikkate alınarak seçim
yapılır.
Anadal ve çift anadal programı ilişkileri
MADDE 8- (1) Öğrencinin kendi bölümünün lisans programı ile çift anadal programının ayrılığı
esastır. Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti
hiç bir biçimde etkilenmez. Kayıtlı olduğu birinci anadaldan mezun olan öğrenciye anadalına ait
lisans diploması verilir.
(2) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış
olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler çift anadal programına ait not döküm belgesinde
gösterilir.
(3) Çift anadal programı öğrencileri devam ettikleri her iki anadal programlarında OKÜ Önlisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerinden de sorumludurlar.
(4) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, anadal
programında bulunan dersler dışında, ilgili çift anadal programını açan bölüm tarafından verilen
derslerden en az ve en çok kaç kredilik ders alacağına ilgili bölümün önerisi ile
Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulları karar verir.
(5) Çift anadal programında hem lisans öğrenimi gördükleri anadal hem ikinci anadala ait bitirme
çalışmaları ile farklı türdeki pratik çalışmaların yapılması zorunludur. Staj ve pratik çalışmaların
eşdeğerliğine ve ikinci anadalda hangilerinin yapılması gerektiğine çift anadal programının
yapıldığı bölüm karar verir.
Başarı ve mezuniyet koşulları
MADDE 9- (1) Çift anadal programında başarı ve mezuniyet koşulları şunlardır:
a) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için ikinci anadal genel not
ortalamasının en az 2.72/4.00 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin
anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50/4.00 değerine kadar düşebilir.
Anadal genel not ortalaması ikinci kez 2.50/4.00 değerinin altına düşen öğrencinin ikinci anadal
diploma programından kaydı silinir.
b) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam
ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

c) Çift anadal programı öğrenimi sırasında lisans öğrenimi gördükleri anadaldan mezun olan
öğrencilerin öğrencilik işlemleri, ikinci anadala ait Fakülte/ Yüksekokul trarafından yürütülür.
Çift anadal öğrencileri arasında başarı sıralaması yapılmaz.
ç) Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre
katkı payı/öğrenim ücreti alınır.
d) Yasal süre içerisinde ikinci anadal öğreniminin tamamlanamaması nedeniyle ilave ders
alınması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti
ilgili mevzuat kapsamında belirlenir.
e) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, programdan ayrıldığı döneme kadar almış
olduğu dersler ile, eğer çift anadal verilen bölümce yandal programı da veriliyorsa ve ilgili yandal
programının tüm gereklerini yerine getirmişse, o yandal programına ait sertifikayı almaya hak
kazanır.
f) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma
programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulu
kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
Çift anadal programından geçici veya sürekli ayrılma, ilişik kesilme
MADDE 10- (1) Çift anadal programından geçici veya sürekli ayrılma ve ilişik kesme halleri
şunlardır:
a) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ve ikinci anadal Fakülte/Yüksekokul yönetim
kurulu kararı ile istediği zaman bırakabilir. Çift anadal programından ayrılan öğrenciler aynı veya
başka bir çift anadal programına başvuramaz.
b) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurumiçi geçiş
hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş
yapabilir.
c) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma
programından kaydı silinir. Ancak, anadal programında izinli sayılan öğrenci, talep aranmaksızın
çift anadal programında da izinli sayılır.Çift anadal programında dersin açılmaması durumunda
ders alamayacak olan öğrencilere çift anadal programı veren bölümün önerisi ve çift anadal
programının bağlı olduğu Fakülte/ Yüksekokul yönetim kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yandal Programı
Amaç
MADDE 11- (1) Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten
öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda (yandal) bilgilenmelerini ve eğitilmelerini
sağlamaktır.
Yandal programı açılması
MADDE 12- (1) Üniversitenin her bölümü her programında yandal programları açılabilir.Yandal
programları ilgili bölüm ve Fakülte/Yüksekokul kurullarının önerisi ve Üniversite Senatosunun
onayı ile kesinleşir.
Yandal programına başvuru, kabul ve kayıt koşulları
MADDE 13- (1)
a) İlgili bölüm her akademik yılda Haziran ayının ortasına kadar kontenjanları belirler, Senatonun
onayından geçen kontenjanlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Akademik takvimde
belirtilen tarihte duyurulur.
b) Yandal programına başvurular akademik takvimde öngörülen tarihte Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına yapılır.
c) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı anadal lisans programındaki tüm kredili
dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. Öğrencinin yandal programına
başvurabilmesi için başvuru sırasındaki anadal genel not ortalamasının en az 2.50 /4.00 olması
gerekir.
ç) Öğrenci, yandal programına anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı
başında başvurabilir.
d) Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından
işleme konulur.
e) Kabul işlemi, başvurulan bölümün önerisi ve ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulu kararı
ile tamamlanır. Yandal programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi yedekleri ile birlikte
akademik takvimde belirtilen tarihte ilan edilir. Öğrencilerin kayıtları akademik takvimde
belirtilen tarihlerde yapılır.
f) Yandal programına yapılan başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde öncelikle genel not
ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine
bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir.Toplam kredi sayısının da eşit
olması halinde yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM sonuç sıralaması dikkate alınarak
seçim yapılır.
Anadal ve yandal programı ilişkileri

MADDE 14- (1) Yandal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve
mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. Anadalından mezun olan öğrenciye anadal lisans
diploması verilir.
(2) Yandal öğrencisine her iki programda aldığı dersleri birlikte gösteren tek bir not dökümü
verilir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not
ortalamasına dahil edilmez.
Başarı ve programı tamamlama koşulları
MADDE 15- (1)
a) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00/4.00
ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.
b) Yandal programına kayıtlı öğrenciler için sınıf içinde başarı sıralaması yapılmaz.
c) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla
verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.
ç) Yandal öğrenimi sırasında anadalından mezun olan öğrencinin öğrencilik işlemleri yandal
programının bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul tarafından yürütülür.
d) Yandal programında kayıtlı olan öğrencilerden ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine gore
katkı payı/öğrenim ücreti alınır.
Yandal programından geçici veya sürekli ayrılma, ilişik kesilme
MADDE 16- (1) Yandal programından geçici veya sürekli ayrılma ve ilişik kesme halleri
şunlardır:
a) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Öğrenci yandal programından
ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
b) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen
öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.
c) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının
en az 2.29/4.00 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı
silinir.
ç) Yandal programına kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile başka yandal veya
çift anadal programlarına başvurabilir ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa
geçebilir.
d) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli
sayılır. Yandal programında dersin açılmaması durumunda ders alamayacak olan öğrencilere
yandal programı veren bölümün önerisi ve yandal programının bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul
yönetim kurulu kararı ile yandal programından dönem izni verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer hükümler
MADDE 17- (1) Bu Yönergede yer almayan konularda, 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümleri ve OKÜ Senatosu kararları geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Yönerge OKÜ Senatosu tarafından kabul edildikten sonra, 2015–2016
Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönergeyi OKÜ Rektörü yürütür.

