
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI ve YANDAL PROGRAMI 

UYGULAMA ESASLARI 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde 

yer alan lisans düzeyindeki diploma programları arasında yapılacak olan çift anadal ve yandal 

programlarının uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, lisans düzeyindeki diploma programları 

arasında yapılacak olan çift anadal ve yandal programlarına ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi 

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen; 

a) Anadal lisans programı: Öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programını, 

b) Birim: Fakülte veya yüksekokulu, 

c) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Atatürk 

Üniversitesinin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma 

alabilmesini sağlayan programı, 

ç) İlgili kurul: Fakültelerde Fakülte Kurulunu, Yüksekokullarda Yüksekokul 

Kurulunu, 

d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulunu, Yüksekokullarda 

Yüksekokul Yönetim Kurulunu, 

e) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü, 

f) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu, 

g) Üniversite: Atatürk Üniversitesini, 

ğ) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin bu uygulama 

esaslarında öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Atatürk Üniversitesi 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, ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

 

MADDE 5 – (1) Çift Anadal ve Yandal Programlarındaki dersleri saptamada ve 

bunların alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal ve yandal 

programlarının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm 

Başkanlığı/Müdürlük/ Dekanlık tarafından birer koordinatör atanır. Bu koordinatörler 

öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar. 

(2) Birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda 

çift anadal ile yandal programlarına kayıt yapılabilir. 



ÜÇÜNCÜBÖLÜM 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI 

 

 

Programın Amacı 

MADDE 6 – (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün 

başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere 

öğrenim görmelerini sağlamaktır. 

 

Programın Açılması 

MADDE 7 – (1) Üniversitede yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili 

kurulların önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir ve bu programlar 

ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Çift anadal lisans programı, öğrencinin programın 

sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış 

öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. Çift anadal lisans ders 

programı, ilgili anadal lisans ders programının ortak dersleri hariç olmak üzere çift anadal 

yapılacak programda yer alan bütün derslerden oluşur. 

(2) Çift anadal programı uygulayacak ilgili bölümler tarafından, program kapsamında 

okutulacak olan dersler belirlenir, ilgili kurul kararı ile Senato onayına sunulur. Çift anadal 

programına başvurusu kabul edilen öğrenciler belirlenen bu dersleri almak ve başarmak 

zorundadırlar. 

 

Kontenjan 

MADDE 8 – (1) İlgili bölüm her akademik yılın başında çift anadal programı 

kontenjanlarını belirleyerek ilgili kurulun onayına sunar. İlgili kurul kararı ile onaylanan 

kontenjanlar birim internet sayfasında duyurulur. 

(2) İlgili çift anadal programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı, ÖSYM 

tarafından o programa ilgili yılda yerleştirilen öğrenci sayısının %30’unu geçemez. 

 

Başvuru koşulları ve uygulama 

MADDE 9 – (1) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma 

programının 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. 

(2) Çift anadal programına başvurular akademik takvimde belirlenen tarihlerde 

başvuru formu ve not döküm belgesi ile ilgili birime yapılır. 

(3) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için; 

a) Çift anadal programına başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında 

aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, 

b) AGNO’sunun en az 2.80 olması, 

c) Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde 

yirmisinde bulunması gerekir. 

4) Çift anadal kontenjanları aşağıdaki şartlar uyarınca belirlenir: 

a) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere; çift 

anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı,  anadal programındaki AGNO’su 2.80 ve üzerinde 

olan öğrenci sayısının %20’sinden az olmamak üzere senato tarafından belirlenir.  

b) Anadal diploma programındaki AGNO’su 2.80 ve üzerinde 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. 

(5) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü 

ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. 



(6) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal 

programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not döküm belgesinde 

gösterilir. 

(7) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum 

içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay 

geçiş yapabilir. 

(8) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde 

yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

 

Mezuniyet 

MADDE 10 – (1) Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki 

başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı kayıt dosyası 

ve ayrı not döküm belgesi düzenlenir. 

(2) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal 

diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma 

programının bulunduğu ilgili birim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. 

(3) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için eş değer olarak kabul 

edilen derslerden alınan notlar da dahil edilerek elde edilen AGNO’sunun en az 2.80 olması 

gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin çift anadal programındaki AGNO’su 

bir defaya mahsus olmak üzere 2,50’ye kadar düşebilir. Çift anadal programındaki AGNO’su 

ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. 

(4) Çift anadal programından mezuniyet durumuna gelen ancak FF notu almadıkları 

halde AGNO'ları 2,80'den düşük olan öğrencilere AGNO’larını 2,80 veya üzerine çıkarmaları 

için son dört yarıyıla ait derslerden en çok dört ders için sınav hakkı verilir. Bu durumdaki 

öğrencilerin öncelikli olarak sınavlarına girecekleri dersler, ilgili yönetim kurulunca karara 

bağlanır. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz. Bu derslerin başarı notları ilgili 

dersin ara sınav notları dikkate alınarak belirlenir. Bu durumda öğrencinin AGNO’su yeniden 

hesaplanır. Bu sınavlardan sonra mezuniyet şartlarını yerine getiremeyen öğrenci, bu 

uygulama esaslarında öngörülen toplam süreyi tamamlamamışsa, takip eden yarıyılda 

öğrenimine devam eder, aksi takdirde bu programla ilişiği kesilir. 

(5) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak 

devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir. 

(6) Çift anadal programından çıkarılan öğrenciler, bu programda almış ve başarmış 

oldukları dersler dikkate alınarak, öğrencinin talebi, ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi 

ve bu uygulama esaslarında yer alan yandal programı kriterlerinde bulunan şartları sağlaması 

halinde yan dal programına alınabilir veya bu öğrencilere yandal sertifikası verilebilir. 

Öğrencinin yandal talebi yoksa veya başardığı dersler yandal sertifikası alabilmek için yeterli 

değilse, çift anadal programında alıp başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil 

edilmeksizin,  transkript ve diploma ekinde yer alır. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yandal Programı 

Programın Amacı 

MADDE 11 – (1) Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla 

yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. 

 

Programın Açılması 

MADDE 12 – (1) Üniversitede ilgili yönetim kurullarının teklifi ve senatonun onayı 

ile yandal programları açılabilir ve bu programlar ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. 

Yandal programında alınacak dersler, ilgili programlarda ortak olarak kabul edilen dersler 

dışında en az 18 krediden oluşur 

 



Kontenjan 

MADDE 13 – (1) İlgili bölüm, her akademik yılın başında yandal programı 

kontenjanlarını belirleyerek ilgili kurulun onayına sunar. İlgili kurul kararı ile onaylanan 

kontenjanlar birim internet sayfasında duyurulur. 

 

Başvuru koşulları ve uygulama 

MADDE 14 – (1) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken 

üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. 

(2) Yandal programına başvurular akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvuru 

formu ve not döküm belgesi ile ilgili birime yapılır. 

(3) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar 

aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması ve AGNO’sunun en az 

2.50 olması gerekir. Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından 

değerlendirilerek karara bağlanır. 

(4) Yandal programı uygulayacak ilgili bölümler tarafından, yandal programı 

kapsamında okutulacak olan yandal ders programları belirlenir ve ilgili Yönetim Kurulu onayı 

ile kesinleşir. Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenciler belirlenen bu dersleri 

almak ve başarmak zorundadırlar. 

(5) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki 

AGNO’ sunun en az 2.40olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal 

programından kaydısilinir.Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan 

dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin, transkript ve diploma ekinde yer alır. 

(6) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını 

bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır. 

 

Mezuniyet 

MADDE 15 – (1) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal 

programındaki mezuniyetini etkilemez. Yandal programı için ayrı kayıt dosyası ve ayrı not 

döküm belgesi düzenlenir. 

(2) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 

2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir. Bu belge diploma yerine 

geçmez. 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 16 – (1) Anadal, Çift anadal ve/veya yandal programları için ayrı ayrı not 

döküm belgesi düzenlenir. İki programa birden saydırılan dersler her iki not döküm 

belgesinde de gösterilir. Öğrencinin iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi 

durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür. 

(2) Öğrenci çift anadal ve yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Bu 

programlardan kayıt sildiren öğrenci, tekrar aynı programa kayıt yaptıramaz. 

(3) Anadal programında kayıt donduran veya izinli sayılan öğrenci, çift anadal/yandal 

programında da kayıt dondurmuş veya izinli sayılır. 

(4) Çift anadal/yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift 

anadal/ yandal diploma programından kaydı silinir. 

(5) Anadal programına devam eden öğrenciler çift anadal/yandal programları için 

katkı payı ödemezler. 



(6) Çift anadal ve yandal programı için verilen ek süreyi kullanan öğrenciler bu ek 

süre boyunca çift anadal/ yandal yaptıkları programa ait öğrenci katkı payını ilgili mevzuat 

hükümlerine göre öderler. 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 17- (1) Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, 

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik” ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir. 

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

MADDE 18 – (1) Bu Uygulama Esaslarının yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, 

14/05/2010 tarih ve 3/55 sayılı Senato kararı ile kabul edilen “Atatürk Üniversitesi Çift 

Anadal Programı Ve Yandal Programı Uygulama Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Mevcut programlar 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının yürürlüğe girdiği tarihten önce 

uygulanmaya başlanan çift anadal ve yandal programlarına tabi olan öğrenciler, bu Uygulama 

Esaslarının 18 inci maddesi ile uygulamadan kaldırılan uygulama esasları hükümlerinde 

belirlenen esaslara göre öğrenimlerine devam ederler. 

 

Yürürlük 

MADDE 19- (1) Bu Uygulama Esasları, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar 

yarıyılından itibaren yürürlüğe girer. 

(2) Bu uygulama esaslarının değişik; 

a) 9 uncu maddesinin 1 inci ve 4 üncü fıkraları,  

b) 10 uncu maddesinin 6 ncı fıkrası,  

c) 14 üncü maddesinin 5 inci fıkrası hükümleri  

2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 20 - (1) Bu Uygulama Esasları hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 


