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BiRiNci BöLüM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar

Amaç

MADDE

Gıda ve Tanm Üniversitesi'nde bir dalda
1 - (1) tsu yönergenin amacı, Konya
ilpi duvdukları başka bir dalda

lisans programını yüksek u.*İ'ii.';;u;";;;*".ilerin
bilgilenmeıerine olanak sagıa*^al;

ı5nireisitesi yan Daı programı

il;ö;",?;;i;r.

esaslarrnr düzenlemektir.

Kapsam

"Iniversitesi,nde yürütülen Yan Dal

\

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Konya Gıda ve T.arım
programlarına oğrenci kabuİ,- İ"yn iİi",nı".i ve ders yükü
uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar,

ve Programlan ile Yan Dal

Prolram,

Dayanak

56l sayılı Resmi Gazetede
lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
yayımlanan Yiikseköğretim ru*İlu"nau Ön
iı, r",nlar...Arası Kredi Transferi, Yapılması
Arasında Geçiş, Çitt A." ;;^Ş;;oui
yönetmeıikJi" i;;y;?,du u" Tur,,r, Üniversitesi Lisans Eğitim_oğretim
Esaslarına ilişkin

MADDE 3

-

(1) Bu Yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve

2'7

Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır,

Tanrmlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;
a) Ana dal: Ögrencilerin Ögrenci Seçme

eşdeğeri bir sınavla 1erleşıiril;;;l;;;;;,"y
oldukları [isans programını,

Y.erlestiıme Sınavları tÖSYS l veya
kalıılı
geçiş yolu ile l<aUul edilerek KCTU'de
ve

.

sürdüren öğrencilerin, bu

programını başaııyla
b) Yan Dat: Kayıtlı oldukları lisans
oldukları Yan Dal programını,
lirunrİ'.ogİu.*a ek olarak KGTU' de kayıtlı
Kurullarını,
Gıda ve Tarım Üniversitesi Fakülte
c) İlgili fakülte kurulu: Konya
Üniversitesi Fakülte Yönetim
İlglll yönetim kurulu: Konya Gıda ve Tarım

ç;

kurullarını,
O;

Öğrenci İşleri Daire Başkanhğını,
Öİ»n: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Rektöri,inü,
Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Üniversitesi Senatosunu,
f) Senato: Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesini,
g) Üniversite: Konya Gıda ve Tarrm

e)

ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim Oğretim
Gıda
Konya
Yönetmelik:
ğ)

Yönetmeliğini,

ifade eder.
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iriNci

eöLüN{

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar
Yan Dal programı

MADDE 5 - (1) Yan Dal programı: Bir diploma programlna kayıtlı öğrencilerden
gerekli şartları sağlayanların, ilgi duydukları ikinci bir alanda sınırlı sayıda dersi alarak

tamamladıklan programdır. Yan Dal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda
sadece başarı belgesi (Yan Dal Sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
(2) Yan Dal dersleri öğrencilerin kendi ana dal programları dışında belirli bir alanda
bilgi ve yetkinlik oluşturmak için alacakları ders grubundan oluşur. Bu dersler disiplinler arası
da olabilir.
(3) Yan Dal Programı on sekiz krediden az olmamak kaydı ile en az a|tı dersten oluşur.

Programın Açılması

MADDE 6 - (1) Yan Dal Programları, ilgili akademik birim tarafından hazrlanır, ilgili
fakülte kurulunun önerisi, Üniversite Senatonun onayı ile açıhr.
Kontenjanlar

MADDE 7 - (1) Kontenjanlar, ilgili bölümün önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafindan
belirlenir ve ÖıDB tarafindan ilan edilir.
(2) Kontenjanlar akademik yıl bazında belirlenir. Başvurulara göre yarıyıllar arasında
dağılımı düzenlenebilir.

Programa başvuru ve kabul koşullar

MADDE 8 - (1) Öğrenci, Yan Dal

programına, Ana Dal Lisans Programrnın en erken
üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

(2) Yan Dal Programına başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ÖİDB
tarafından ilan edilir.

(3) Başvurular, akademik takvimde belirtilen son başvuru tadhine kadar gerekli

belgelerle ÖİDB' ye yapılır.
(4)

Bir öğrenci aynı anda birden fazla çift ana dal velveya yan Dal programına tercih

sıralaması yaparak başvurabilir.

(5) Oğrencinin Yan Dal Programına başvurusunun geçerli olabilmesi i
çin aşağıda
belirtilen koşulları sağlaması gerekir:

yarıyıla kadar ana dal lisans programında aldığı tiim kedili derslerden
DD veya üzeri ve kredisiz derslerden s notu almış olması ve genel not ortalamasının en az
a) BaŞvurduğu

2.75 olması,

b) İlgili

bölümün önerisi ve yönetim kurulu kararıyla bu yönergede belirtilen
başvuru koşullarına ek koşullar belirlenebilir ve ilaıda yer alır.
(6) Başvurularda çekilme işlemi yapılmış (W notu alınmış) dersler, alınmamış ders
kapsamında değerlendirilir.
(7) yaz okulunda ahnan dersler ve notları yaz okulunu izleyen sonbahar yarıyıiı
başvurulannda değerlendirmeye alınmaz.
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Öİ»S tarafindan ön
bu vönersedeki koşullar çerçevesinde
'
uduyl*ın başvuruları değerlendirmeye
değerlendirmeye tabi tutulur, r"rİ,İÜrl'r"gİu.uyun
a|ınmaz.
sayımı
Değerlendirme, programa kabul ve ders
başvuruları ÖİDB tarafindan
MADDE 9 - (l) Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin
ilgili fakülteye iletilir.
Yan Dal başvurusunda bulunan
(2) Aynı yarıyılda yatay geçiş, 9i! ala {1l ve/veya
ana dal ve/veya Yan Dal
(8) Başvurular

adavlardan, yaıay geçiş b";,;;;;' İ<ub,l "dil,nl"in çift
alınmaz,
;;;;;;;"; yup*,İ olj,l,,l,, başvuruları değerlendiımeye
veren bölümün önerisi ve ilgili yönetim
(3) Başvurular, başvurulan Yan Dal programlnı
,,ı.""bul'' ya da ''ret" Şeklinde sonuÇlandırılır.
kurulu kararı ile degerlendirmJ
"ş"-.".aj
yönetim kurulu kararı ile
(4) Yan Dal programını veren bölümün önerisi ve ilgili
olduğu dersler Yan Dal programlna
oo*Ji-.i. i";; ,;/;;;;çtii^unu Ja p.og.u.ında almış
sİvılabilir. Ders sayım işleminde:
a) intibak formu düzenlenir,

cift ana dal programında almış
b) intibak formunda öğrencinin_ana dal ve/veya
olanlar belirtilir,

Dal programına sayİtacak
olduğu veya muaf olduğu derslerİen Yan

c)

programa sayılan dersler öğrencinin

Yan Dal programı not

ortalamas1

hesaplamalarına katılır,

Kayıt

ana dal ya da Yan

Dal programlanndan

MADDE 10 - (l) Öğrenciler kabul edildiği çift
sİdece birine kayıt yaptırabilir,
Uuşr.- ,l.**au U.lİjtigİt","in "rasına göre
kayıt
kabul edildikleri ilk yarıyıldan itibaren
(2) Öğrenciler Yan Dal programlna

zorundadırlar,

_1^_t . .
işlemlerinı
onay
danışman
ve
kay(
(3) Öğrencilerin ana dal ve Yan Dal programlanna
ayn ayn yapmaları gerekir,
ana
kayıt ve ders saydırma işlemleri hem
(4') Her iki program için alınan ortak derslere
ayrı ayrı yapılmalıdır,
aal n..İ. V"" n^l ğrogramları için

yapürmak

Ders yükü

ve Yan Dal

ana dal
öErencilerin
-koşulları
MADDE 11 - (l) Yan Da1 Programına kayıtlı
Gıda ve
Konya
pros,ramındaki azami ders.. ;ükü ve de-rs } ükü anırma
VO",İ"lgi'nin ilgili maddesine göre belirlenir,
Üniversitesi Lisans Eğitim OÜ",İ*

Tarım

kapsamında,
edilen öğrenci, Yan Dal programü
Yan Dal programına başvurusu kabul
zorundadır, Bu
dersleri almak ve.bu dersleri başaİmak
senaıo kararı ile belirlenmişllan
ilgili fakülte kurullarının ve üniversite
r,.r^ri"i,",ı,r.
uru'r,ii"'
bölümler
ilgili
dersler
SenatoSruıun onayına sunulur,

öğrenciler programda yer alan derslerin
(1) Yan Dal programlnl izleyen

gerekli

önkoşulİarını sağlamak zonındadrr,
alınmadı ise yan Dal programında
(2) Önkosul dersleri daha önce ana dal programında
* a",l", Yan Dal not çizelgesinde yer alır,
* .,",lrr'oİj"

j.,,

l,
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Dersten Çekilme

MADDE 12 - (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları

göre çekilebilirler.

derslerden aşağıda belirtiten kurallara

a) Aynı yarıyıl içinde Yan Dal ve ana dal programlarından en çok birer dersten
işlemi
yapılabilir.
çekilme

b) Yan Dal ve ana dal programının ortak bir dersinden çekilme işlemi her iki
program için uygulanır. Ortak dersler tek bir ders olarak değerlendirilir.
c) Yan Dal ve ana dal programlarında kayıtlı olunan kredili toplam ders sayısı üç
dersin altına düşmesi durumunda dersten çekilme izni verilmez.
Başarı ve mezuniyet koşulları

MADDE 13 - (l) Yan Dal programındaki başarı ve nrezuniyet koşulları, Konya Gıda ve
Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddeİerine göre belirlenir.
(2) yan Dal programlna devam edebilmesi için öğrencinin ana dal programındaki genel
not ortalamasıntn en az2.75 olması şarttır. Tüm Yan Dal eğitinıi süresince öğrencilerin Genel

Not ortalamaları bir defaya mahsus olmak üzere 2.5O'ye kadar düşebilir. Genel Not

Ortalaması 2.50'nin altına düşen öğrenciler Yan Dal programından çıkarılır.
(3) Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan Dal programından kaydı silinir. Öğrencinin
başarılı olduğu ve Ana Dal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına ddhil
edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
(4)

alınır.

Yan Dal programı öğrencileri sadece Ana Dal programında başarı sıralamasına

(5) yan Dal programını izleyen öğrencilere Ana Dal programlarından mezun oldukları
yarıyıl sonunda ana dal programlarına ait lisans diplomaları verilir.
(6) Yan Dal programını tamamlayan öğrenciye. Ana Dal programından mezuniyet
hakkını elde etmeden Yan Dal programının sertifikası verilmez.
(7) Ana Dal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yan Dal programtnı
bitiremeYen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek ,ür"lun,n,..

(8) Öğrenciler ek süre boyunca yan Dal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını,
ana
dal programına kayıt yaptırdıkları tarih göz önüne alınarak ödemeye İevam ederler.' ytıısek

Lisans Programına kayıt oldukları takdirde, ayrıca ytiksek lisans öğrenci katkı payını öderler.
Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yan Daı p.ogra-ını veren fakülte
yönetim kurulu yetkilidir.
(9)

Yan Dal programı nedeniyle, öğrencinin ana dal programındaki

mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez.

başarısı ve

(10) Yan Dal programı için ayrı karne ve ayrl not
çizelgesi düzenlenir. Yan Dal not
çizelgesinde Yan Dal programlnın tüm dersleri yer ahr.

(]ıl iki

programa birden saydırılan dersler öğrencinin her
gösterilir.
çizelgelerinde

.

(12)

iki

programındaki not

Yan Dal programını tamamlayan öğrenci, Yan Dal alanında lisans ve ön lisans

diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yarar|anamaz.
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Programdan geçici veya sürekli ayrrlma

MADDE 14 _ (1) Ögrenci Yan Dal programlnl kendi isteği ile bırakabilir. Yan Dal

programından kaylt sildiren öğrenci, aynı yan Dal programlna tekar kayıt yapıramaz.

(2) Çift ana dal veya yan Dal proglamlna kayıtlı öğrenciler de başvuru koşullarını

ile başka çift ana dal veya yan Dal programlarına başvurabilirler ve önceki
programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilirler.
saglamaı< koşulu

(3)YanDalprogramlndakiöğrenci,AnaDalprogramında''Yiikseköğretim

Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal,
Yan Dal İle Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik" ve
programları yatay Geçiş yönergesi"
konya Gıda ve Tarım Üniversitesi "ön lisans ve Lisans
hükümlerine uygun koşulları sağlamadan yan Dal programl izlediği bölümün ana dal
programlna yatay geçiş yapamaz.

(4) Ana Dal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak Yan Dal programında
yan Dal programına devam
aa izinıi sayılır. Ancak ana dal programından mezun olan ve
eden ögrencilerden, lisansüstü programa kayıtlı olanların izin işlemlerinde her iki program
birbirinden bağımsız değerlendirilir.

(5) yan Dal plogramlnda dersin açılmamasl veya ders çakışmasl gibi nedenlerle ders
aıamayacak olan bğrencilere Yan Dal programl veren bölümün önerisi ve Yan Dal
programının baglı olduğu Fakülte yönetim kurulu kararı ile yarıyıl izni verilebilir.

(6)YanDalprogramında,izinalmadanikiyarıyılüStüstedersalmayanöğrenci,Yan
Dal piogra-rra deram hakk,nı kaybeder. Bu durumdaki öğrenciler başvunı koşullarını
sağladıkları takdirde başka Yan Dal programlarına başvurabilir^

(7) Öğrenci Yan Dal programından ayrıldığında, başansız olduğu Yan Dal programı

derslerini tekrarlamak zoıunda değildir.

(8)AnaDalprogramındaazamisürenedeniileintibakauğrayanöğrencininYanDal

programl da intibak çerçevesinde değerlendirilir.

yan Dal programından çıkarılan öğrencilerin yan Dal programında almış oldukları

derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato taraflndan belirlenir,

yönergede belirtilenlere ilave
(9) senato kararı ile yan Dal programlanna ilişkin bu
olarak yeni koşullar getirilebilir öngörülen asgari başarl notlan yükseltilebilir.

üçüNcü BöLüM

Çeşitli ve Son Hükümler

koordinatörlük

MADDE15-(1)YanDalprogramlolanbölümbaşkanhkları,öğretimelemanları

arasından bir Yan Dal programı koordinatörü atar,
(2) Koordinatörün

işlevleri aşağıda belirtilmiştir:

Yan Dal programına kayıtlı olan öğrencilere akademik danışmanhk yapmak,
b) Yan Dal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak .üzere
işbirliğinde
öğrencilerin ana dal lisans programı akademik danışmanları ile iletişim ve
a)

bulunmak.
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Yürürlük

MADDE 16 - (1)
itibaren yüriirlüğe girer.

Bu Yönerge Mütevelli Heyet

tarafindan kabul edildiği tarihten

Yürütme

MADDE

17

-

(1) Bu Yönerge Rektör tarafından yürütüliir.
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