T.C.
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ
(Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu’nun 19 Mart 2019 tarihli toplantısında
kabul edilmiş ve 21.01.2020 tarihli toplantısında revize edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, anadal ön lisans/lisans programlarını başarıyla
yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması veya sertifika programı
almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- (1) Lokman Hekim Üniversitesi’nde, çift anadal ve yandal programlarında
eğitim ve öğretim işbu Yönerge hükümleri uyarınca yürütülür ve Lokman Hekim Üniversitesi
ön lisans/lisans düzeyindeki öğrencileri kapsar. Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda,
Lokman Hekim Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
hükümleri uygulanır.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu yönerge, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Lokman Hekim Üniversitesi Ön lisans
ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine” dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Anadal programı: Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu ön lisans/lisans
programını,
c) Birim: Diploma programına sahip olan ve öğretim görevi sürdüren fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
d) 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,
e) 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,
f) GNO: Genel not ortalamasını,
g) Fakülte: Lokman Hekim Üniversitesinde lisans eğitimi yapılan fakülteleri,
h) Yüksekokul: Lokman Hekim Üniversitesinde ön lisans eğitimi yapılan yüksekokul ve
meslek yüksekokulları,
i) Fakülte Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesinde lisans eğitimi yapan fakültelerin
kurullarını,
j) Yüksekokul Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi bünyesindeki yüksekokul ve
meslek yüksekokullarının kurullarını,
k) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
l) Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,
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n) Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Çift Anadal Programının Açılması
Madde 5- (1) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen ön lisans diploma programları
ile diğer ön lisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön
lisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine
Senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.
Kontenjanlar
Madde 6- (1) Çift anadal programı açması uygun görülen birimler, en geç her eğitimöğretim yarıyılı sonunda, alınacak öğrenci sayılarını belirleyerek bu sayıları ilgili kurulların
görüşünü de alarak Senatonun onayına sunarlar.
(2) Çift anadal kontenjanları Senato kararıyla belirlenir. Tıp ve Sağlık programları
dışındaki programların çift anadal kontenjanları ilgili program kontenjanının %20’sinden az
olamaz.
(3) Senato tarafından açılmasına karar verilen çift anadal programları, alınacak
öğrenci sayılarıyla birlikte her eğitim-öğretim yılı başında Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı
Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından duyurulur.
Başvuru Koşulları
Madde 7- (1) Çift anadal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, akademik takvimde
belirtilen tarihlerde Rektörlüğün belirlediği şekilde başvuruda bulunur.
(2) Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı anadal programındaki tüm derslerini
başarıyla tamamlamış olması ve kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurumu
tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını da sağlamış olması gerekir.
(3) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki GNO’sunun 4,00 üzerinden
en az 2,72 olması ve anadal programında başarı sıralamasında en üstteki %20 içinde yer alması
gerekir.
(4) Anadal programındaki GNO’su 4,00 üzerinden en az 2,72 olan ancak anadal
programında başarı sıralaması itibari ile en üst %20'de yer almayan öğrencilerden çift anadal
yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da
çift anadal programına başvurabilirler. Değerlendirmede %20’lik başarı sıralaması ve GNO’su
yüksek olanlara öncelik verilir.
(5)
Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Öğrenci
başvuru yaptığı çift anadal programına ek olarak farklı bir programa yandal başvurusu
yapabilir.
(6)
Öğrenci çift anadal için başvurduğu programa yandal başvurusunda, yan dal için
başvurduğu programa da çift anadal başvurusunda bulunamaz.
(7) Bir anadal diploma programına kayıtlı öğrenci, aynı program için çift anadal
başvurusunda bulunamaz.
(8) Lisans öğrencisi hem lisans hem de ön lisans programlarında, ön lisans öğrencisi
ise sadece ön lisans programlarında çift anadal yapabilir.
(9) Öğrenci çift anadal programına, anadal ön lisans diploma programında en erken
ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın sonunda başvurabilir.
(10) Öğrenci çift anadal programına, anadal lisans diploma programında 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 başvurabilir.
(11) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek
sınavında da başarılı olma şartı aranır.
(12) Kurumlar arası yatay geçiş veya dikey geçiş ile Lokman Hekim Üniversitesi lisans
diploma programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin çift anadal programlarına başvurabilmesi
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için, kayıt yaptırdıkları programda en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur.
Programa Kabul
Madde 8- (1) Başvurular bu Yönergedeki koşullar çerçevesinde değerlendirilerek birim
yönetim kurulu kararıyla kesinleşir, Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci
Koordinatörlüğü tarafından adaylara ilan edilir.
2) Çift anadal diploma programına başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi ve
sıralaması, ilgili programın yöneticisi tarafından yapılır.
3) Çift anadal diploma programına başvuran sayısının Fakülte/Yüksekokul tarafından
belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda;
a) GNO’su yüksek olana öncelik tanınır,
b) GNO’su eşit olduğunda;
i) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucu yerleşen öğrencilerin yerleştirme
puanına bakılarak yüksekten düşüğe doğru sıralanır.
ii) Yurt dışı öğrenci kontenjanından yerleştirilen öğrenciler, sırası ile GNO’suna,
eşitliğin devamı durumunda ortak zorunlu dersler dışındaki GNO’suna bakılarak sıralanır.
4) Asil listede olup da kaydını süresi içerisinde yaptırmayan öğrencilerin yerine sırası
ile yedekler yerleştirilir.
5) Çift anadal program ücretleri her eğitim-öğretim yılının başında Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenir.
Programa Kayıt
Madde 9- (1) Öğrenci, çift anadal programına kabul edildiği yarıyılda, Eğitim-Öğretim
Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne başvurarak kayıt işlemlerini tamamlamalıdır.
(2) Öğrenci, çift anadal programına başvuru sırasında tercih ettiği ve kabul edildiği
programlardan sadece birine kayıt yaptırabilir.
(3) Öğrenci, çift anadal programına kabul edildiği ilk yarıyıldan itibaren kayıt
yaptırmak zorundadır.
(4) Öğrencinin anadal ve çift anadal programlarına kayıt ve danışman onay işlemlerini
ayrı ayrı yapması gerekmektedir.
Program Danışmanları
Madde 10- (1) Çift anadal programına kayıt olan öğrenciye programı yürüten birim
tarafından, alması gereken dersleri ve bunların alınacağı dönemleri planlayacağı, program
süresince öğrencinin başarı durumunu ve programın mezuniyet koşullarının tamamlanıp
tamamlanmadığını takip edeceği bir akademik danışman atanır.
(2) Çift anadal danışmanları, çift anadal programının amacına uygun biçimde
yürütülmesini sağlar.
Programın Yürütülmesi
Madde 11- (1) Çift anadal programı, ilgili bölümün anadal ön lisans/lisans programının
tüm derslerini kapsar.
(2) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve AKTS kredileri
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate
alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir.
İlgili çift anadal lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması
gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını
sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.
(3) Çift anadal diploma programı, programı açan bölümün ders programında bulunan
dersler arasından oluşturulur. Her lisans programı için ayrı düzenleme yapılır.
(4) Çift anadal öğrencilerinin, anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri
kabul edilen dersleri, çift anadal programının not çizelgesinde gösterilir.
(5) Çift anadal programı başvurusu kabul edilen öğrenci, bu programı tamamlamak
için her iki programda ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan
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dersler ve bu programdan aldığı dersler ile birlikte ilgili kurullar tarafından belirlenen
yükümlülükleri yerine getirerek en az 2,72 GNO'yu ve Lokman Hekim Üniversitesi Ön Lisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesinin 2. fıkrası ve Lokman
Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11 inci
maddesinin 2. fıkrasında belirtilen AKTS kredisi koşulunu sağlamak zorundadır.
(6) İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve çift
anadal programına başlamadan önce alınmış olan dersler öğrencinin programa kabulü sırasında
ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Daha sonra alınacak ortak dersler
ise dönem kayıtları sırasında her iki programa da kaydedilir. İki programa birden saydırılan
dersler öğrencinin her iki programındaki transkriptinde gösterilir. Ancak bu ortak dersler ders
yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem görür.
(7) Anadal programında Erasmus değişim programı kapsamında olan öğrencinin çift
anadal programı, azami öğretim süresi içinde sayılır.
(8) Çift anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum
içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında çift anadal diploma programına yatay geçiş
yapabilir.
Programı Bitirme
Madde 12- (1) Anadal diploma programından mezuniyet hakkı elde eden ancak çift
anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift anadal diploma
programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süre kadardır.
(2) Mezuniyet durumunda olan çift anadal programı öğrencileri gerek anadal gerekse
çift anadal programlarında ek sınav haklarından yararlanır.
(3) Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi
durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için uygulanır.
(4) Anadal lisans programını bitiren öğrenci, çift anadal programına devam ederken
yüksek lisans programına kaydını yaptırabilir. Öğrenci bu durumda yüksek lisans programı
öğrenci öğrenim ücretini de öder.
(5) Çift anadal programından kaydı silinen öğrencinin çift anadal programında başarılı
olduğu ve anadal programında kabul edilmeyen dersleri, GNO’ya dahil edilmeksizin anadal
öğrenci durum belgesi ve diploma ekinde yer alır.
Programı Bırakma
Madde 13- (1) Çift anadal programı öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir
yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir.
(2) Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve
mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı transkript düzenlenir.
(3) Çift anadal veya yandal programına kayıtlı öğrenciler de başvuru koşullarını
sağlamak koşulu ile başka çift anadal veya yandal programlarına başvurabilirler ve önceki
programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilirler.
(4) Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında "Yükseköğretim
Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik"
hükümlerine uygun koşulları sağlamadan çift anadal programına yatay geçiş yapamaz.
(5) Anadal ön lisans/lisans programında GNO’su 2,00'ın altına düşen öğrencinin çift
anadal programından kaydı silinir.
(6) Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin GNO’su bir defaya mahsus olmak üzere
4,00 üzerinden 2,50'a kadar düşebilir. Çift anadal programında GNO’su ikinci defa 2,50'in
altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
(7) Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın, iki
yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
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(8) Çift anadal programından ayrılan öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlamak
zorunda değildir. Bu öğrencilerin almış olduğu dersler, anadal programının zorunlu dersleri
olmaması koşuluyla seçmeli dersler yerine sayılabilir.
(9) Çift anadal programı için öngörülen mezuniyet koşullarını sağlayamayan ancak
anadal ön lisans/lisans programından mezuniyet tarihine kadar yandal programının gereklerini
yerine getiren öğrenciye talepte bulunması halinde yandal programı sertifikası verilebilir.
Kayıt Dondurma
Madde 14- (1) Anadal ön lisans/lisans programında kayıt donduran çift anadal programı
öğrencisi, çift anadal programında da kayıt dondurmuş sayılır.
(2) Çift anadal programında, herhangi bir dönemde ders açılmaması veya ders çakışması
gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencinin, çift anadal programı veren bölümün teklifi ve
ilgili birimlerin yönetim kurulu kararıyla o dönem için kaydı dondurulabilir.
Diploma
Madde 15- (1) Anadal ön lisans/lisans programından mezuniyet hakkını elde edemeyen
öğrenciye kayıtlı olduğu ve mezuniyet koşullarını sağladığı çift anadal programının diploması
verilmez.
(2) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ve çift anadal programını 4,00
üzerinden en az 2,72 ortalama ile tamamlayan öğrenciye çift anadal programına ait ön lisans/
lisans diploması verilir. Ayrıca bu programa ait not durum belgesi (transkript) de düzenlenir.
(3) Anadal ön lisans/lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift
anadal programını tamamlamasa bile anadal ön lisans/lisans programı diplomasını alabilir.
YANDAL PROGRAMI
Yandal Programının Açılması
Madde 16- (1) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen ön lisans diploma
programları ile diğer ön lisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans
programları veya ön lisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul
kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile yandal programı açılabilir.
Kontenjanlar
Madde 17- (1) Yandal programı açması uygun görülen birimler, en geç her eğitimöğretim yarıyılı sonunda, alınacak öğrenci sayılarını belirleyerek bu sayıları ilgili kurulların
görüşünü de alarak Senatonun onayına sunarlar.
(2) Senato tarafından açılmasına karar verilen yandal programları, alınacak öğrenci
sayılarıyla birlikte her eğitim-öğretim yılı başında Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci
Koordinatörlüğü tarafından duyurulur.
Başvuru Koşulları
Madde 18- (1) Yandal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, akademik takvimde
belirtilen tarihlerde Rektörlüğün belirlediği şekilde başvuruda bulunur.
(2) Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı anadal programındaki tüm kredili
derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekir.
(2) Öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci
yandal programına ek olarak bir çift anadal programına kayıt yaptırabilir.
(3) Öğrenci yan dal için başvurduğu programa çift anadal başvurusunda, çift anadal için
başvurduğu programa ise yandal başvurusunda bulunamaz.
(4) Öğrenci yandal programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü
yarıyılın başında, en geç ise altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
(5) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki GNO’sunun 4,00 üzerinden en
az 2,50 olması gerekir.
(6) Kurumlar arası yatay geçiş veya dikey geçiş ile Lokman Hekim Üniversitesi lisans
diploma programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin yandal programlarına başvurabilmesi için,
kayıt yaptırdıkları programda en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur.
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Programa Kabul
Madde 19- (1) Başvurular bu Yönergedeki koşullar çerçevesinde değerlendirilerek
birim yönetim kurulu kararıyla kesinleşir, Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci
Koordinatörlüğü tarafından adaylara ilan edilir.
(2) Yandal sertifika programına başvuran öğrencilerin değerlendirilmesi ve sıralaması,
programın yürütüldüğü ilgili Yönetim Kurulları tarafından yapılır.
(3) Yandal sertifika programına başvuran sayısının fakülte/yüksekokul tarafından
belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda;
a) GNO’su yüksek olana öncelik tanınır.
b) GNO’su eşit olduğunda:
i) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucu yerleşen öğrencilerin yerleştirme
puanına bakılarak yüksekten düşüğe doğru sıralanır.
ii) Yurt dışı öğrenci kontenjanından yerleştirilen öğrenciler, sırası ile GNO’suna,
eşitliğin devamı durumunda ortak zorunlu dersler dışındaki GNO’suna bakılarak sıralanır.
(4) Asil listede olup da kaydını süresi içerisinde yaptırmayan öğrencilerin yerine sırası
ile yedekler yerleştirilir.
(5) Yandal program ücretleri her eğitim-öğretim yılının başında Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenir.
Programa Kayıt
Madde 20- (1) Öğrenci, yandal programına kabul edildiği yarıyılda, Eğitim-Öğretim
Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğü’ne başvurarak kayıt işlemlerini tamamlamalıdır.
(2) Öğrenci, yandal programına başvuru sırasında tercih ettiği ve kabul edildiği
programlardan sadece birine kayıt yaptırabilir.
(3) Öğrenci, yandal programına kabul edildiği ilk yarıyıldan itibaren kayıt yaptırmak
zorundadır.
(4) Öğrencinin anadal ve yandal programlarına kayıt ve danışman onay işlemlerini ayrı
ayrı yapması gerekmektedir.
Program Danışmanları
Madde 21- (1) Yandal programına kayıt olan öğrenciye programı yürüten birim
tarafından, alması gereken dersleri ve bunların alınacağı dönemleri planlayacağı, program
süresince öğrencinin başarı durumunu ve programın mezuniyet koşullarının tamamlanıp
tamamlanmadığını takip edeceği bir akademik danışman atanır.
(2) Yandal danışmanları, yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini
sağlar.
Programın Yürütülmesi
Madde 22- (1) Öğrencinin yandal programında alması gereken dersler ve kredileri,
ilgili bölümlerin ve ilgili kurulların önerisi üzerine Senatonun onayı ile kesinleşir,
(2) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, anadal programındaki
mezuniyet kredisine ek olarak ve ortak dersler dışında en az 30 AKTS kredilik ders almak ve
bu dersleri başarmak zorundadır.
(3) Yandal programı başvurusu kabul edilen öğrenci, bu programı tamamlamak için her
iki programda ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler ve
bu programdan aldığı dersler ile birlikte ilgili kurullar tarafından belirlenen yükümlülükleri
yerine getirerek en az 2,50 GNO'yu sağlamak zorundadır.
(4) İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki dönem
kaydında yer alır ve her iki transkript belgesinde gösterilir. Ancak bu ortak dersler ders yükü
hesaplamasında tek ders olarak işlem görür. Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir
dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür.
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(5) Yandal sertifika programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle
ders alamayacak olan öğrencilere, yandal sertifika programını yürüten bölümün bağlı olduğu
Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulu kararı ile bir yarıyıl/dönem izin verilebilir.
Programı Bitirme
Madde 23- (1) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal
programını bitiremeyen öğrenciye ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek
süre tanınır. Bu süre sonunda yandal programının derslerini başarı ile tamamlayamayan
öğrencinin programla ilişiği kesilir.
(2) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal GNO’sunun en az 4,00
üzerinden 2,29’un üstünde tutması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal
programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan
dersler, GNO’suna dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
(3) Anadal lisans programını bitiren öğrenci yandal programına devam ederken yüksek
lisans programına kaydını yaptırabilir, öğrenci bu durumda yüksek lisans programı öğrenci
öğrenim ücretini de öder.
(4) 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/yüksekokul kurullarının ve Üniversite
Senatosunun onayına sunulur.
Programı Bırakma
Madde 24- (1) Yandal programı öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında
programı kendi isteğiyle bırakabilir.
(2) Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına yeniden kayıt
yaptıramaz.
(3) Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına ya da hem bir çift anadal hem
de bir yandal programına kayıt yaptıramaz.
(4) Anadal lisans programında GNO’su 2,29'un altına düşen öğrencinin yandal lisans
programından kaydı silinir. Kaydı silinen öğrencinin yandal programında başarılı olduğu ve
anadal programına sayılmayan dersler, GNO’suna dahil edilmeksizin anadal öğrenci durum
belgesi ve diploma ekinde yer alır.
(5) Yandal programından ayrılan öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorunda
değildir. Bu öğrencilerin almış olduğu dersler, anadal programının zorunlu dersleri olmaması
koşuluyla seçmeli dersler yerine sayılabilir.
(6) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan
kaydı silinir.
(7) Öğrenci yandal sertifika programından ayrıldığında, başarılı olduğu dersler için,
öğrencinin talebi üzerine ilgili birim tarafından bir belge düzenlenip verilebilir.
Kayıt Dondurma
Madde 25- (1) Anadal lisans programında kayıt donduran yandal programı öğrencisi,
yandal programında da kayıt dondurmuş sayılır. Ancak anadal lisans programından mezun olan
ve yandal programına devam eden öğrencilerden, aynı zamanda bir lisansüstü programa kayıtlı
olanların kayıt dondurma işlemlerinde her iki program birbirinden bağımsız değerIendirilir.
(2) Yandal programında, herhangi bir dönemde ders açılmaması veya ders çakışması
gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilerin, yandal programı veren birimin teklifi ve
ilgili kurulların kararıyla o dönem için kayıtları dondurulabilir.
Sertifika
Madde 26- (1) Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde edemeyen
öğrenciye kayıtlı olduğu ve mezuniyet koşullarını sağladığı yandal programının sertifikası
verilmez.
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(2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi
(yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez. Yandal programı için ayrı
transkript düzenlenir.
(3) Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, yandal
programını tamamlamasa bile anadal lisans programı diplomasını alabilir.
Önkoşul Dersleri
Madde 27- (1) Çift anadal/yandal programını izleyen öğrenciler programda yer alan
derslerin gerekli önkoşullarını sağlamak zorundadır.
Hüküm Bulunmayan Hususlar
Madde 28- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri, Yükseköğretim Kanunu, Üniversite Senato, Yönetim Kurulu ve ilgili yönetim
kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 29- (1) Bu yönerge Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu'nda kabul edildiği
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 30- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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