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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Adnan Menderes

Üniversitesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları
arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarından yatay geçiş ile çift anadal, yandal ve
yükseköğretim kurumları arasında kredi aktarımında uyulması gereken usul ve esasları  düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesinde önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programları

arasındaki kurumiçi ve kurumlararası yatay geçişleri, çift anadal, yandal programları ile kredi aktarımına ilişkin hükümleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve, 27561 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan“Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Yönergede geçen;
a) Birim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesindeki fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul

kurulunu, konservatuvarda konservatuvar kurulunu,
b) Birim Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesindeki fakültelerde fakülte yönetim kurulunu,

yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarda konservatuvar yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında
meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

c) Çift Anadal Programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin iki diploma programından eş
zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

ç) Değişim Programı: Adnan Menderes Üniversitesi ile yurtiçi veya yurtdışı üniversiteler arasında düzenlenen
protokol çerçevesinde öğrencilerin kısa süreli olarak diğer üniversitede eğitim görmelerini ve o üniversiteden alınan derslerin
Adnan Menderes Üniversitesinde eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,

d) Diploma Programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen
yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenlenen programları,

e) Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,
f) Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde

sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
g) Farklı Puan Türü:  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde yükseköğretim programlarına yerleştirmede

kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler dikkate alınarak belirlenen puan türünü,
ğ) Genel Not Ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm

derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,
h) İntibak Programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan diploma programının

müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,
ı) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
i) Kurumiçi Yatay Geçiş: Adnan Menderes Üniversitesinde kayıtlı bir öğrencinin Üniversite içinde aynı düzeydeki

diğer diploma programlarına geçişini,
j) Kurumlararası Yatay Geçiş: Adnan Menderes Üniversitesine başka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü

veya vakıflar tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından yapılan geçişi,
k) Transkript: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belgeyi,
l) Taban Puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

(ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
m) Yandal Programı: Adnan Menderes Üniversitesinde bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen

şartları taşıması kaydıyla, Üniversite 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,

n) Yatay Geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönergedeki esaslar çerçevesinde, aynı
düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,
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o) Yükseköğretim Öğrenci Veritabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde tüm yükseköğretim
kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören öğrencilerin bilgilerinin tutulduğu merkezi veritabanını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurumiçi Programlararası Yatay Geçiş

Kontenjan
MADDE 5- (1)Diploma programları arasında önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş

yapılabilir.
(2) Kurumiçi yatay geçiş kontenjanı, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci

kontenjanının yüzde onbeşini geçmeyecek biçimde, birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
(3) Önlisans programlarının ikincive üçüncü yarıyıllarına, lisans programlarında üçüncü veya beşinci yarıyıllara

geçiş yapılabilir.
(4) Kurumiçi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları ve kurumiçi yatay

geçiş için koşulları son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurum internet sayfasında ilan edilir.
(5) Programların kurumiçi yatay geçiş kontenjanları, birim içi ve birimlerarası olarak ayrı ayrı belirlenir.

Başvuru ve Kabul Koşulları
MADDE 6- (1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
(2) Öğrencinin ayrılacağı programdaki derslerinin tümünü başarmış olması, genel not ortalamasının 100 üzerinden

en az 70 olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.
(3) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türüyle öğrenci kabul eden diploma

programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği
diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına
eşdeğer yurtiçindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması gerekir.

(4) Yatay geçiş başvuru değerlendirmesinde geldiği programdaki genel not ortalamasının yüksekliğine göre
sıralama yapılır. Ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin toplam kredisine bakılır, toplam kredinin de eşitliği halinde
yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM puanı dikkate alınarak seçim yapılır.

(5) Başvurular, birim yönetim kurulunca oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek birim yönetim kurulunca
karara bağlanır.

(6) Başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi kontenjan kadar asıl ve yine kontenjan kadar yedek olarak ilan edilir.
(7) Yetenek sınavıyla öğrenci alan diploma programlarına kurumiçi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra

yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Uygulama Esasları
MADDE 7- (1) Aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın

yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
(2) İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci

öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler
birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu öğrenciler için 19.11.1992 tarih.3843
sayılı İkili Öğrenim Kanunu hükümlerince işlem yapılır.

(3) Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere geçiş yapmak isteyenlerin yabancı dil seviye tespit sınavını başarmaları ya
da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen düzeyde bir puanı başvuru sırasında belgelemeleri şarttır.

(4) Yatay geçiş yapan öğrencinin yatay geçiş yaptığı programda alacağı dersler birim yönetim kurulunca belirlenir.
(5) Yatay geçiş yapan öğrencinin önceki programından eşdeğer kabul edilen derslerin kredi ve notları geçiş yaptığı

program için aynen geçerli olup, ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.
(6) Öğrencilerin daha önce okudukları programda geçirmiş oldukları süre, azami öğrenim süresine dahildir.

Sonuçların İlanı ve İntibak Programı
MADDE 8- (1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, kurumun

internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.
(2) Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer

öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.
(3) Değerlendirme komisyonları, öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı

programın derslerini dikkate alarak, Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 15.06.2005 tarih ve 2005/10 sayılı
oturumunda alınan VIII sayılı kararı doğrultusunda muaf tutulması gereken dersleri belirler.
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(4) Yatay geçiş yoluyla kesin kayıt yaptıran öğrenci bilgilerinin öğrenci bilgi sistemine girişi, ilgili birim Öğrenci İşleri
Bürosu tarafından yapılır.

(5) Yatay geçiş yoluyla kesin kayıt yaptıran öğrencilerle ilgili birim yönetim kurulu kararları, o eğitim-öğretim yılına
ait akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihinin bitimini izleyen hafta sonuna kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
gönderilir.

(6) Bu Yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak
işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci
veritabanına (YÖKSİS) işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumlararası Yatay Geçiş

Kontenjan
MADDE 9- (1) Kurumlararası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma

programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
(2) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi,

Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.
(3) Önlisans derecesi verilen programlarda yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi II. yarıyıl

için Ocak ayı, III. yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde ilan edilir.
(4) Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıflar için, beş

yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci
sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.

(5) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den
az olan programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan programlarda ise dört kurumlararası
yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancakbirim yönetim kurulları, geçişin yapılacağı
programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya
ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak
biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler. İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ayının otuzuncu
günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Önlisans programları için ikinci yarıyılda açılması istenen
ilave yatay geçiş kontenjanları ise ilgili kurul tarafından belirlenerek, en geç Aralık ayının otuz birinci günü mesai saati
bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

Başvuru ve Kabul Koşulları
MADDE 10- (1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki

yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(2) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına

yatay geçiş yapılabilir.
(3) Geçiş için öğrenci, ayrılacağı programdaki bütün derslerin sınavlarını başarmış olmalıdır.
(4) Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not

ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması şarttır.
(5) Genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı

geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu
şekilde başvuran adayların başvuruları sadece dördüncü fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş
kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

(6) Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim
görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki
merkezi  yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya  yüksek
olması gerekir.

(7) Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için Adnan Menderes
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı yabancı dil seviye tespit sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya
uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik
Tablosunda belirtilen düzeyde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

(8) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma
programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

(9) Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmayan, disiplin cezası alan veya yükseköğretim
kurumlarından disiplin cezasıyla çıkarılmış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
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Uygulama Esasları
MADDE 11- (1) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi ilgili birim yönetim kurulunca oluşturulan komisyon yapar.

Başvurular, adayların genel not ortalaması dikkate alınarak değerlendirilir, genel not ortalamasında eşitlik olması halinde
adayın ÖSYM puanı dikkate alınarak, birim yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir.
(3) Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.
(4) Başvuru sırasında adaylardan yüzlük sisteme göre transkript getirmeleri istenir, yüzlük sisteme göre transkript

getiremeyen adayların not dönüşümünde ise Adnan Menderes Üniversitesi Dörtlük Sistemdeki Notların Yüzlük Not
Sistemindeki Karşılıkları tablosu kullanılır.

Sonuçların İlanı ve İntibak Programı
MADDE 12-(1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları,

kurumuninternet sayfasındaduyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.
(2) Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer

öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.
(3) Değerlendirme komisyonları, Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 15.06.2005 tarih ve 2005/10

sayılı oturumunda alınan VIII sayılı kararı doğrultusunda öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersleri dikkate alarak
öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder; varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan
bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

(4) Yatay geçiş yoluyla kesin kayıt yaptıran öğrenci bilgilerinin öğrenci bilgi sistemine girişi, ilgili birim Öğrenci İşleri
Bürosu tarafından yapılır.

(5) Yatay geçiş yoluyla kesin kayıt yaptıran öğrencilerle ilgili birim yönetim kurulu kararları, o eğitim-öğretim yılına
ait akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihinin bitimini izleyen hafta sonuna kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
gönderilir.

(6) Bu Yönerge kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak
işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci
veritabanına (YÖKSİS) işlenir.

Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yurtiçindekilere Yatay Geçiş
MADDE 13- (1) Senato tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için

kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi halinde “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
“in 14 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çift Anadal, Yandal ve Kurumlararası Kredi Transferi

Çift Anadal Programı
Program açılması
MADDE 14- (1) Üniversite bünyesinde yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili birim kurullarının önerisi

üzerine Senatonun onayıyla çift anadal programı açılabilir.
(2)  Çift anadal programı açmak isteyen bölüm başkanlıkları, kontenjanları ile varsa özel koşullarını bağlı olduğu

birim kuruluna sunar.
(3) Çift anadal programı birim kurulu önerisi üzerine Üniversite Senatosu’nun onayıyla kesinleşir ve ilgili bölümlerin

işbirliğiyle yürütülür.
(4) İkinci anadal programı ortak dersler dışında toplam en az 36 kredi saatlik dersten oluşur.

Başvuru ve Kabul Koşulları
MADDE 15- (1) Çift anadal programına başvuru ve kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir:
a) Çift anadal programı açacak ilgili birimler, her eğitim-öğretim yılı başında, belirledikleri kontenjanlarını ve kayıt

tarihlerini öğrencilere duyurur.
b) Öğrenci, ikinci anadal programına, kayıtlı olduğu anadal programının en erken üçüncü, en geç de beşinci

yarıyılın başında başvurabilir.
c) Çift anadal programına başvurabilmesi için öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında aldığı tüm

dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
ç) Başvuru anında anadal programındaki genel not ortalaması 100 üzerinden en az 75 olan ve anadal programının

ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle ilk yüzde onunda bulunan öğrenciler, ikinci anadal programına başvurabilirler.
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d) Öğrenciler, birim tarafından belirtilen tarihte birim yönetimince onaylı transkript ve dilekçe ile ilgili birimin Öğrenci
İşleri Bürosuna başvururlar.

e) Bir öğrenci, aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kayıt yaptıramaz.
f) Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında kurumiçi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında

ikinci anadal programına yatay geçiş yapabilir.
g) Yetenek sınavıyla öğrenci alan ikinci anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma

şartı aranır.
ğ) Zorunlu hazırlık sınıfı olan ikinci anadal  programlarına başvuru için, yabancı dil seviye sınavında başarılı olmak

ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen düzeyde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

Çift Anadal Programının Uygulanması
MADDE 16- (1) Yarıyılın başlangıcından bir hafta önce, kabul edilen öğrenciler yedekleriyle birlikte ilan edilir. Kabul

edilen öğrenciler kayıt yenileme tarihleri içerisinde her iki anadala birlikte kayıt yaptırırlar.
(2) İki programa birden sayılacak dersler, bölümler arasında kararlaştırılır ve başvurulan birimin yönetim kurulu

kararıyla kesinleşir. İki programa birden sayılan dersler her iki transkriptte gösterilir.
(3) Çift anadal programı uygulayan birimlerde ilgili yönetim kurulu tarafından çift anadal program komisyonu

kurulur.
(4) Çift anadal program komisyonu, öğrencinin ders, staj ve diğer çalışmalarının eşdeğerliliğine karar verir.
(5) Çift anadal programına kabul edilen öğrenciye ikinci anadal programından da bir danışman atanır.
(6) Çift anadal programı öğrencisinin, hem anadalına hem de ikinci anadala ait bitirme çalışmaları ile varsa farklı

türdeki diğer çalışmaları yapması zorunludur.
(7) Çift anadal programı öğrencileri, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği ile anadal ve ikinci anadal programına kayıtlı olduğu birimlerin eğitim-öğretim yönergesi hükümlerine tabidir.
(8) Çift anadal programı öğrencisine, anadalından mezun oluncaya kadar birinci anadalına ait öğrenci belgesi

verilir.
(9) Çift anadal programı öğrenimi sırasında birinci anadaldan mezun olan öğrencinin öğrencilik işlemleri, ikinci

anadal programının ait olduğu birim tarafından yürütülür.
(10) Çift anadal programına tabi öğrenciler, birinci anadaldan mezun oluncaya kadar sadece bu anadala ait,

mezun olduktan sonra ise sadece ikinci anadala ait eğitim-öğretim ücretini öderler.
(11)Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı

silinir.

Çift Anadal Programında Başarı ve Mezuniyet
MADDE 17- (1) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal genel not ortalamasının 100

üzerinden en az 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus
olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin
ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

(2) Çift anadal programına devam eden öğrenciye, mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal
programından mezun olması halinde verilir.

(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal programını bitiremeyen öğrencilerin
öğrenim süresiikinci anadal programının bulunduğu birim yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.

(4) Öğrenciler, verilen ek süre içerisinde ikinci anadal öğrenimi yaptıkları programa ait öğrenci katkı payını, anadal
programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak öderler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde
de ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler.

(5) Öğrenci ikinci anadal programını kendi isteğiyle bırakabilir.
(6) Kayıt donduran öğrencinin öğrenim haklarını saklı tutma isteği her iki program için geçerli sayılır.
(7) İkinci anadal programından kaydı silinen öğrencilerin, ikinci anadal programında başarmış oldukları dersler

yandal için gerekli olan koşulları karşılıyorsa Yandal Sertifikası, karşılamıyorsa kaydının silindiği ikinci anadal programına
ilişkin transkripti verilir.

Yandal Programı
Programın Açılması
MADDE 18- (1) Üniversitede yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili birim kurullarının önerisi üzerine

Senatonun onayıyla yandal programı açılabilir.
(2)  Yandal programı açmak isteyen bölüm başkanlıkları, kontenjanları ile varsa özel koşullarını bağlı olduğu birim

kuruluna sunar.
(3) Yandal programı, birim kurulu önerisi üzerine Senato onayıyla kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.
(4) Yandal programı en az 18 krediden oluşur.
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(5) Yandal programında alınacak dersler, birim kurul kararı olarak Senatonun onayına sunulur. Öğrenci bu dersleri
başarmak zorundadır.

(6) Yandal programını başarı ile tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda Yandal Sertifikası düzenlenir. Bu belge
diploma yerine geçmez.

Başvuru ve Kabul Koşulları
MADDE 19 – (1) Öğrenci, yandal programına, anadal programının en erken üçüncü en geç altıncı yarıyılının

başında başvurabilir.
(2) Başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, yandal

programına başvurabilir.
(3) Öğrencinin başvuru sırasında ilk yüzde yirmi içinde ve anadal programındaki genel not ortalamasının 100

üzerinden en az 70 olması gerekir.
(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü birimlerin yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

Yandal Programında Başarı ve Mezuniyet
MADDE 20 – (1) Kayıt donduran öğrencinin öğrenim haklarını saklı tutma isteği her iki program için geçerli sayılır.
(2) Öğrenci yandal programını kendi isteğiyle bırakabilir.
(3) Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
(4) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.
(5) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının 100 üzerinden en

az 65 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
(6) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere, birim

yönetim kurulu kararıyla en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.
(7) Öğrencilere anadal programından mezun oldukları dönem sonunda anadal programına ait diplomaları verilir.
(8) Öğrenciler, ek süre içerisinde yandal öğrenimi yaptıkları programa ait öğrenci katkı payını, anadal programında

geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak öderler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca
yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler.

(9) Yandal programından kaydı silinen öğrencilere, yandal programında başarmış oldukları derslere ilişkin
transkript verilir.

(10) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

Değişim Programları ve Özel Öğrenci Olarak Ders Alma
MADDE 21- (1) Üniversitede önlisans veya lisans düzeyinde kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci

değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders
veya uygulamaların kredileri, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin
yerine sayılabilir.

(2) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir.
(3) Öğrencinin özel öğrenci olarak veya değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı

olduğu programın toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz.
(4) Özel öğrencilikte ve değişim programındaki öğrenciler, katkı payını Adnan Menderes Üniversitesine öderler.
(5) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim

kurumuna öderler.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 22- (1) Dikey geçişle lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından mezuniyet
koşullarını sağlamaları halinde, lisans not ortalamaları intibak programında alınan dersler ile lisans programından aldıkları
dersler üzerinden hesaplanır.
(2) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlararası yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı
oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir.

Yürürlük
MADDE 23- Bu Yönerge, 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 24- Bu Yönerge hükümlerini, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

*Bu Yönerge Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 21.07.2010 gün ve 2010/08 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.


