
28 Kasım 2019 Perşembe    RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ          Sayı:136 

    YÖNERGE 
 

 

 

T.C. 

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 

ÇĠFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESĠ 

 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde önlisans ve 

lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift ana dal ve lisans düzeyindeki diploma 

programları arasında yan dal programlarında uyulması gereken esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam  

MADDE 2- Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde önlisans ve lisans 

düzeyindeki diploma programları arasında çift ana dal ve lisans düzeyindeki diploma 

programları arasında yan dal programlarına ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak  

MADDE 3- Bu Yönerge, 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- Bu Yönergede geçen;  

a) Anadal programı: Öğrencinin kayıtlı bulunduğu önlisans/lisans programını,  

b) Birim/ilgili birim : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı bir fakülte, yüksekokul 

ve meslek yüksekokulunu, 

c) Çift anadal programı: Üniversitenin bir programına kayıtlı olan öğrencinin, bu 

Üniversitede kayıtlı olduğu diğer bir lisans veya ön lisans diploma programını, 

ç) Diploma programı: Öğrencilere önlisans/lisans diploması düzenlenen yükseköğretim 

programını,  

d) GANO : Genel ağırlıklı not ortalamasını, 

e) İlahiyat Fakültesi: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesini, 

f) İlgili kurul: Çift anadal/yandal programı açan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu 

kurulunu,  

g) İlgili birim yönetim kurulu: Çift anadal/yandal programı açan 

fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,  

ğ) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci İşleri 

Dairesi Başkanlığını,  

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

ı) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,  

i)Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulunu, 

j)Sağlık Yüksekokulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunu, 

k) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,  

l)Tıp Fakültesi : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesini, 

m)Mühendislik Fakültesi: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesini, 

n) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,  

o) Yabancı Diller Yüksekokulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulunu, 

ö) Yandal Programı: Üniversitenin bir lisans programına kayıtlı öğrencinin belirlenen 

şartları taşıması kaydıyla Üniversitenin başka bir lisans programındaki belirli bir konuya yönelik 
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sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belgeye (Yandal Sertifikası) 

sahip olabilmesini sağlayan programını, 

 

ifade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Çift Anadal Programı  

 

Çift anadal programı açılması  

MADDE 5 - (1)  Çift anadal programı öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programından 

bağımsız bir önlisans/lisans programıdır.  Çift anadal programı, önlisans diploma programları ile 

diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans 

programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine 

senatonun onayı ile açılır ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Çift anadal yapılacak 

programların tespitinde, programların alan itibarıyla benzer olması esastır.  

(2) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift 

anadal yapılacak programların kontenjanları, programın kontenjanının %20’sinden az olmamak 

üzere ilgili bölüm kurullarının önerisi ile Senato tarafından akademik yıl bazında belirlenir.   

(3) Her program, çift anadal programlarını yürütmek için birer ders planı oluşturur.  

Öğrencinin ikinci anadal programında alması gereken dersler ve kredileri YÖK tarafından 

belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölüm ve birim kurullarının 

önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir. İlgili ikinci anadal önlisans/lisans programının, 

öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere 

göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi 

gerekir.  

(4) Çift anadal programı ders planı birinci anadal programında ki eşdeğer dersler de dahil 

olmak üzere ön lisans programı için 120 AKTS,  lisans programı için ise 240 AKTS olarak 

belirlenir. Ancak çift anadal programı ders planı, eşdeğer dersler hariç olmak üzere ön lisans 

programlarında en az 18 kredi veya 30 AKTS, lisans programlarında ise en az 36 kredi veya 60 

AKTS olmak zorundadır.  

 

Başvuru ve değerlendirme  

MADDE 6- (1) Çift anadal diploma programları için başvuru koşulları, gerekli belgeler 

ve tarihleri Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. Başvurular belirtilen tarihlerde ilgili 

birimlere yapılır.  

(2) Başvuruların değerlendirilmesi, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.  

(3) Değerlendirme, öğrencinin başvuru anındaki anadal diploma programı GANO dikkate 

alınarak en yüksek puandan başlayarak yapılır. GANO’ların eşitliği halinde öğrencilerin 

tamamlamış olduğu toplam kredilerine bakılır. Daha fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere 

öncelik verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde üniversiteye girdiği yıldaki ÖSYM 

yerleştirme puanı dikkate alınarak seçim yapılır. 

(4) Bir öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına tercih sıralaması 

yaparak başvurabilir.  

(5) Öğrenci, ilan edilen çift anadal diploma programına, anadal lisans 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, anadal önlisans diploma programında en erken, ikinci yarıyılın 

başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.  

(6) Öğrencinin çift anadal diploma programına başvuru yapabilmesi için;  

a) Öğrencinin çift anadal diploma programına başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma 

programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması gerekir.  

b) Çift anadal diploma programına başvuracak öğrencinin anadal diploma programındaki 

GANO’su 4 üzerinden en az 2.71 olmalı ve halen kayıtlı bulunduğu anadal diploma 
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programında, bulunduğu sınıfın başarı sıralaması itibarıyla ilk %20’lik dilimde yer almalıdır. 

c) Anadal diploma programındaki GANO’su 4 üzerinden en az 2.71 olan ancak, anadal 

diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’de yer almayan 

öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere 

puana sahip olanlar da çift anadal diploma programına başvurabilirler. Bu durumdaki 

öğrencilerin başvuruları, GANO’su 4 üzerinden en az 2.71 olan ve sınıfında başarı sıralaması 

itibarıyla en üst %20’de yer alanların kabulü yapıldıktan sonra kontenjan kalması halinde 

değerlendirilir. 

ç) Zorunlu veya kısmen yabancı dil hazırlık sınıfı programı olan çift anadal 

programlarına yabancı dil yeterlik sınavını başaramamış öğrenciler kabul edilmez. Yabancı 

Diller Yüksekokulu/İlahiyat Fakültesi tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 

puan üzerinden en az 60 veya Senatonun eşdeğer kabul ettiği ulusal/uluslararası sınavlardan 

eşdeğer bir puan alması gerekir. 

d) Kayıt dondurma haricinde öğrencilerin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır. 

e) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu 

Yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını da sağlamış olması gerekir. 

 (7) Dikey geçiş veya yatay geçiş ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, anadal 

programındaki yarıyılları dikkate alınarak en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olma şartıyla çift 

anadal programlarına başvuru yapabilirler. 

(8) Yetenek sınavı veya özel şartlar ile öğrenci alan programlarda, çift anadal programına 

öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı veya belirlenen özel şartların 

sağlanması aranır. 

 

Kayıt, ilişik kesme ve kayıt dondurma 
MADDE 7– (1) Birimler tarafından çift anadal diploma programlarına kayıt hakkı 

kazanan öğrencilerin listesi ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına bildirilir. Değerlendirme sonuçları akademik takvimde belirtilen tarihte 

Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. 

(2) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen kesin kayıt tarihlerinde hak kazandıkları çift 

anadal programları için ilanda belirtilen evraklar ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

başvurarak kayıtlarını yaptırırlar. 

 (3) Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı 

anda bir çift anadal ile bir yandal programına kayıt yapılabilir. 

 (4) Öğrenci çift anadal programından kendi istediği ile kayıt sildirebilir. 

          (5) Anadal programında kayıt donduran, değişim programları ile giden veya izinli sayılan 

öğrenci, çift anadal programında da kayıt dondurmuş veya izinli sayılır. Ayrıca öğrenci geçerli 

mazereti olduğu takdirde, çift anadal programının bağlı olduğu birimin yönetim kurulu onayı ile 

sadece çift anadal programında kaydını dondurabilir. 

 

Çift anadal koordinatörü ve danışmanlık 

MADDE 8 − (1) Çift anadal programındaki derslerin belirlenmesinde ve bunların 

alınacağı dönemlerin planlanmasında öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının 

amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm başkanının önerisi ile ilgili 

dekan/müdür tarafından öğretim elemanları arasından bir kişi çift anadal programı koordinatörü 

olarak görevlendirilir.  

(2) Çift anadal programı koordinatörü öğrencilerin anadal programındaki danışmanları ile 

iletişim halinde görev yapar ve öğrencilere çift anadal öğrenimleri süresince danışmanlık hizmeti 

vererek, dersler, ders kayıtları vb. konularda yardımcı olur. 

 

Çift anadal programı uygulanması 

MADDE 9– (1) Çift anadal, öğrencinin anadal programındaki başarısını ve mezuniyetini 

hiçbir biçimde etkilemez.  
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 (2) Anadal ve çift anadal programlarında eşdeğer sayılan dersler , öğrencinin her iki 

diploma programındaki yarıyıl kayıtlarında yer alır ve her iki not durum belgesinde de gösterilir. 

 

(3) Öğrencilerin anadal ve çift anadal programlarına derse kayıt ve danışman onay 

işlemlerini ayrı ayrı yapmaları gerekir. 

(4) Öğrencinin çift anadal programından alacağı derslerin anadal programının haftalık 

ders saatleri ile çakışması durumunda, anadal programı dersine kayıt olması gerekir. 

 (5) Çift anadal programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş 

hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş 

yapabilir. 

 

Başarı, mezuniyet ve ilişik kesme  

MADDE 10- (1) Çift anadal programındaki başarı ve mezuniyet koşulları, Recep 

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine göre belirlenir. 

(2) Çift anadal programları öğrencileri arasında başarı sıralaması yapılmaz.  

(3) Başarı ve mezuniyet koşulları:  

a) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal programı 

GANO’sunun 4 üzerinden en az 2.71 olması gerekir.  

b) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını başarıyla 

tamamlayan öğrenciye ayrıca çift anadal yaptığı programın diploması verilir. Çift anadal 

programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını 

elde etmeden çift anadal programı diploması verilmez.  

c) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak ikinci anadal 

diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına 

kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) 

fıkrasında belirtilen azami süre kadardır. Bu öğrencilere, anadal programlarından mezun 

oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları verilir. Bu öğrenciler, ek süre boyunca çift 

anadal öğrenimi gördükleri bölüme ait öğrenci katkı payını, ikinci anadal programında 

geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam eder. Bu süre içinde çift 

anadal programından mezun olamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir. 

ç) Çift anadal programı öğrencileri programda yer alan derslerin gerekli önkoşullarını 

sağlamak zorundadır. 

(4) Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile 

başka çift anadal programlarına başvurabilirler ve önceki programdan kaydını sildirmek koşulu 

ile yeni bir programa kayıt olabilirler. 

(5) Çift anadal programında, kayıt dondurmadan veya izinli olmadan iki dönem üst üste 

derse kayıt yapmayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. 

(6) Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal programındaki GANO’su bir 

defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir. GANO’su ikinci kez 4 

üzerinden 2,71’in altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.  

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yandal Programı 

 

Yandal programı açılması  

     MADDE 11 - (1)  Yandal programı, ilgili bölüm başkanlığının talebi üzerine 

fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile açılır ve bu 

program ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.  

(2) Kontenjanlar ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve birim yönetim kurulu kararı ile 

belirlenir.  

(3) Yandal programlarına ait ikinci programın ders planı ilgili birim yönetim kurulunun 

önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Yandal programı ortak dersler dışında en az 18 ulusal 
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kredi veya 30 AKTS’den oluşur.  

 

Başvuru ve değerlendirme  

MADDE 12- (1) Yandal programları için başvuru koşulları, gerekli belgeler ve tarihleri 

Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. Başvurular belirtilen tarihlerde ilgili birimlere 

yapılır.  

(2) Başvuruların değerlendirilmesi, başvurulan ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.  

(3) Değerlendirme, öğrencinin başvuru anındaki anadal programı genel ağırlıklı not 

ortalaması dikkate alınarak en yüksekten başlayarak yapılır. GANO’ların eşitliği halinde 

öğrencilerin tamamlamış olduğu toplam kredilerine bakılır. Daha fazla kredi tamamlamış olan 

öğrencilere öncelik verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde üniversiteye girdiği 

yıldaki ÖSYM yerleştirme puanı dikkate alınarak yerleştirme yapılır. 

(4) Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına tercih sıralaması yaparak 

başvurabilir. 

(5) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç 

altıncı yarıyılın başında başvurabilir. 

(6) Öğrencinin yandal programına başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma 

programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması gerekir.  

(7) Yandal programına başvuracak öğrencinin anadal programındaki GANO’su 4 

üzerinden 2.50 (100 tam puan üzerinden en az 65) olması gerekir.  

(8) Kayıt dondurma haricinde öğrencilerin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır. 

(9) Dikey geçiş veya yatay geçiş ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, anadal 

programındaki yarıyılları dikkate alınarak en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olma şartıyla yandal 

programlarına başvuru yapabilirler. 

 

Kayıt, ilişik kesme ve kayıt dondurma 
MADDE 13– (1) Birimler tarafından yandal programlarına kayıt hakkı kazanan 

öğrencilerin listesi ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

bildirilir. Değerlendirme sonuçları akademik takvimde belirtilen tarihte Üniversitenin internet 

sayfasında ilan edilir. 

 (2) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen kesin kayıt tarihlerinde kayıt hakkı 

kazandıkları yandal programları için belirtilen evraklar ile birlikte Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına başvurarak kayıtlarını yaparlar. 

           (3)  Bir öğrenci anadal öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kayıt yaptırabilir. 

(4) Yandal programından kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrenci aynı yandal programına 

tekrar kayıt yapamaz. 

(5) Anadal programında kayıt donduran, değişim programları ile giden veya izinli sayılan 

öğrenci, yandal programında da kayıt dondurmuş veya izinli sayılır. Anadal programı tarafından 

öğrencinin kayıtlı bulunduğu yandal programına bildirilir.  

            (6) Ayrıca öğrenci geçerli mazereti olduğu takdirde, yandal programının bağlı olduğu 

birimin yönetim kurulu onayı ile sadece yandal programında kaydını dondurabilir. 

 

Yandal koordinatörü ve danışmanlık 

MADDE 14 − (1) Yandal programındaki derslerin belirlemesinde ve bunların alınacağı 

dönemlerin planlanmasında öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun 

biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili ilgili bölüm başkanının önerisi ile ilgili 

dekan/müdür tarafından öğretim elemanları arasından bir kişi yandal programı koordinatörü 

görevlendirilir. 

(2) Yandal programı koordinatörü öğrencilerin anadal programındaki danışmanları ile 

iletişim halinde görev yapar ve öğrencilere yandal öğrenimleri süresince danışmanlık hizmeti 

vererek, dersler, ders kayıtları vb. konularda yardımcı olur. 
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            Dersler, başarı ve mezuniyet 

MADDE 15- (1) Yandal programındaki başarı ve mezuniyet koşulları, Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine göre belirlenir. 

(2) Yandal programları öğrencileri arasında başarı sıralaması yapılmaz.  

(3) Öğrencilerin anadal ve yandal programlarına derse kayıt ve danışman onay işlemlerini 

ayrı ayrı yapmaları gerekir. 

(4) Yandal programı, öğrencinin anadal programındaki başarısını ve mezuniyetini hiçbir 

biçimde etkilemez. Yandal için ayrı not belgesi düzenlenir. 

(5) Yandal öğrencileri programda yer alan derslerin gerekli önkoşullarını sağlamak 

zorundadır.  

     (6) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki 

GANO’sunun 4 üzerinden en az 2.29 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal 

programından kaydı silinir.  

      (7) Yandal programında iki yarıyıl üst üste ders kaydı yapmayan öğrencinin programdan 

ilişiği kesilir 

           (8) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programında alması 

gereken dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciye yandal programı sertifikası verilir. Yandal 

programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden 

yararlanamaz.  

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

bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, yandal programının bulunduğu ilgili birim yönetim 

kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılır. 

          (10) Anadal programından mezun olan öğrencinin, yandal programına devam ettiği 

dönemlerde, her bir ders için kredi başına ödeyeceği öğrenci katkı payı ilgili mevzuat 

kapsamında belirlenir.  

     

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler  

 

Hüküm bulunmayan haller  

Madde 16 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, diğer ilgili mevzuat hükümleri 

ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve birimlerin ilgili kurullarının kararları uygulanır.  

 

Yürürlük 

MADDE 17- Bu Yönerge Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

MADDE 18- Bu Yönerge Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür. 

 

Yönergenin Kabul edildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunun  
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