Üst Derece Programlara Geçiş
Ders alma


Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:



Öğrenci, yarıyıl/yılbaşında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı veya
başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de alır.
Öğrencinin alt sınıflardan başarısız olduğu dersler dikkate alınarak, bulunduğu
yarıyıldan alacağı derslere öğrenci ve danışmanı birlikte karar verir.



Genel ağırlıklı not ortalaması, ikinci yarıyıl sonunda 1.00’ın altında, üçüncü, dördüncü
ve beşinci yarıyıl sonunda 1.50’nin altında; altıncı ve yedinci yarıyıl sonunda 1.80’in
altında olan öğrenci bir üst yarıyıldan ders alamaz, alt yarıyıllardan başarısız olduğu
dersleri tekrar eder.



Öğrenci danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm
derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması şartı ile
bulunduğu yarıyıl/yıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’sine kadar
bir üst yarıyıl/yıldan ders alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, ilgili kurulun kararı ve
Senatonun onayı ile belirlenir.



Öğrenci bir önceki eğitim-öğretim yılındaki BB’den daha düşük not aldığı ders/dersleri
not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.



Kayıt donduran, süreli uzaklaştırma cezası nedeniyle dönem kaybeden, ders kaydı
yaptırmayan veya başarısızlık nedeniyle bulundukları yarıyıl/yıldan ders alamayan
öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıl/yıldan devam ederler, bir üst yarıyıl/yıldan
ders alamazlar.



Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten
başarısız olan öğrenci, o dersten muaf sayılır.



Bazı dersler uzaktan eğitim metodu ile verilebilir. Uzaktan eğitimin esasları Senatoca
belirlenir.



Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için birinci ve ikinci öğretim
birleştirilerek ders yapılan programlar dışında birinci öğretim öğrencileri ikinci
öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamazlar.

Öğrenciler ilgili bölüm kurulunun uygun gördüğü hallerde ulusal ve uluslararası öğrenci
değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilirler. Ayrıca
öğrenciler, eğitim programlarında yer aldığı takdirde yaygın seçmeli dersler havuzunda
bulunan aynı veya başka birimlerin bölüm/programlarında yer alan dersleri alabilirler.

Yandal ve Çift Anadal
Yandal Programı
Fakültede yandal programı, Selçuk Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi’ne göre
yürütülmektedir. Yandal programının amacı, anadal lisans programını başarıyla sürdüren
öğrencilerin, ilgi duydukları ikinci lisans programından dersler almalarını, bu yolla bilgi ve
görgülerini arttırmalarını ve sertifika almalarını sağlamaktır.
MADDE 18 – (1) Yükseköğretim kurumları esaslarını ve başvuru koşullarını ilgili yönetim
kurullarının teklifi ve senatolarının onayı ile belirleyerek, yandal programları düzenleyebilir.
(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) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.
Başvuru süresi
MADDE 19 – (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 100
üzerinden 65 olması gerekir.
Krediler
MADDE 20 – (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 100 üzerinden 60 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin
yandal programından kaydı silinir. Ü
(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen
öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.
Mezuniyet
MADDE 21 – (1) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki
mezuniyetini etkilemez.
(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 programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı
silinir.
(4) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin
ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.
(5) Senato kararı ile, yandal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak
yeni koşullar getirilebilir öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.
Yandal progamına ilişkin yönetmeliğe http://www.selcuk.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
Çift Anadal Programı
Fakültede çift anadal programı, Selçuk Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi’ne göre
yürütülmektedir. Çift anadal programının amacı, anadal lisans programını başarıyla
sürdüren öğrencilerin, ikinci bir lisans programında diploma almak üzere fakülte içinde
veya dışında anadal lisans programına konu bakımından yakın olan başka bir bölümün
lisans programına devam ederek öğrenim görmelerini sağlamaktır. Bu yolla öğrencilerin
ikinci bir lisans diploması almalarına veya başka bir lisans programına geçiş yapmalarına
fırsat verilmiş olur.
MADDE 16 – (1) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen 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 Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.
(3) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı
anda ikinci anadal diploma ileyandal 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.
(6) (Ek:RG-16/8/2011-28027) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve
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.
Başvuru süresi
MADDE 17 – (1) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en
erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.

(2) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden
70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde
yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
(3) Ç ift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyı la
kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
(4) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az
100 üzerinden 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.
(5) İkinci anadal 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 programının
bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
(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.
(10) Senato kararı ile, çift anadal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave
olarak yeni koşullar getirilebilir, öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.
Selçuk Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi’ne http://www.selcuk.edu.tr/ adresinden
ulaşılabilir.

