
 

 

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI 

 

Dayanak 

Madde 1 

Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumları’nda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile 

Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 12/10/2012 tarih ve 

28439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğinin 39. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Erzurum Teknik Üniversitesi’nde 

çift anadal lisans programlarıyla ilgili eğitim-öğretim uygulamaları bu yönerge çerçevesinde 

yürütülür. 

 

Tanımlar 

Madde 2 

Çift anadal programı: üniversitenin, bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciye, üniversitenin diğer 

bir lisans programına devam etme olanağını tanımasıdır. Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı 

bulunduğu lisans programı “anadal”, başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans programı “ikinci 

anadal” olarak adlandırılır. 

Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosu’nu ifade eder. 

 

Amaç 

Madde 3 

Bu yönergenin 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. 

 

Kapsam   

Madde 4-  Bu yönerge Erzurum Teknik Üniversitesi’nde lisans düzeyindeki diploma programlarında 

yapılacak olan çift anadal programına ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Programın Açılması 

Madde 5  (Değişik, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı) 
Çift anadal programı aynı üniversitede yürütülen programlar arasından, ilgili bölüm/anabilim 

dallarının görüşü, fakülte kurullarının kararı, Senatonun onayıyla açılır.  

Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak 

programların kontenjanları programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Üniversite 

Senatosu tarafından belirlenir. 

 

Programa Başvuru ve Kabul Koşulları 

Madde 6 

1) Çift anadal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen son başvuru 

tarihine kadar, başvuru formu, not çizelgesi ve diğer gerekli belgelerle birlikte Erzurum Teknik 

Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na, anadal lisans programının en erken 3. en geç 5. 

yarıyılının başında başvurabilir. 

2) Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar lisans programındaki tüm dersleri almış ve başarıyla 

tamamlamış olması gerekir. 



3) (Değişik, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı) Başvuru anında öğrencilerin anadal 

diploma programındaki genel akademik not ortalamasının en az 2.72 olması ve anadal diploma 

programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunmaları gerekir. 

4) İkinci öğretim öğrencileri ikinci öğretim programlarına, örgün öğretim öğrencileri de örgün 

öğretim programlarına çift anadal için başvuru yapabilir. 

5) Aynı anda birden fazla çift anadal programına başvuru yapılabilir, ancak başvuru sırasında en fazla 

3 (üç) tercih belirtilebilir. Öğrencinin tercihi doğrultusunda sadece 1 (bir) çift anadal programına 

kayıt yapılır. Çift anadal diploma programı ile aynı anda farklı bir yandal programına da başvuru ve 

kayıt yapılabilir. 

6) Çift anadal öğrencisi, öğrenim görmekte olduğu çift anadal lisans programına yatay geçiş yapmak 

istediğinde, anadal programında kurum içi yatay geçiş şartlarını sağlamış olması gerekir. Bu koşulları 

sağlamadan çift anadal ikinci lisans programına yatay geçiş yapılamaz. 

7) Çift anadal başvurularında, bütünleme sınavı notları hesaba katılır fakat yaz okulunda alınan 

dersler ve notları başvurularda değerlendirmeye alınmaz. 

8) Çift anadal programlarına yapılan başvurularda sıralama, genel not ortalamasına göre yapılır. 

Genel not ortalaması aynı olan öğrencilerden LYS puanı yüksek olanlar tercih edilir. 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da 

başarılı olma şartı aranır. 

9) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan çift anadal diploma programlarına, Zorunlu Yabancı Dil 

Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavını başarmış öğrenciler veya başvuru sırasında YDS’den 70 puan, 

Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından olan TOEFL / IELTS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından 

eşdeğer olarak kabul edilen sınavların birinden Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 

öngördüğü puanı aldığını belgeleyen öğrenciler başvuru yapabilir. Bu şartlardan herhangi birini 

sağlamayan öğrenciler, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan çift anadal diploma programlarında 

1 (bir) yıl Yabancı Dil eğitimini almak koşuluyla kayıt yapabilirler. 

10) (Mülga, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı)   

11) Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi ve fakülte/yüksekokul kurullarının 

onayı ile kesinleşir. 

12) (Ekleme, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı)  Anadal diploma programındaki 

genel not ortalaması en az 2.72 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. 

 

Kayıt Dondurma ve İzin 

Madde 7 
1) Öğrencinin öğrenim haklarını saklı tutma isteği her iki program için geçerli sayılır. Anadal 

programında akademik sebepler haricinde bir nedenle izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak çift 

anadal programında da izinli sayılır.   

2) Anadal programından mezun olan ve çift anadal programına devam eden öğrencilerden, lisansüstü 

programa kayıtlı olanların izin işlemlerinde her iki program birbirinden bağımsız değerlendirilir.  

3) (Mülga, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı)   

 

Sınavlar, not ve kredi işlemleri 

Madde 8  

1)Çift anadal öğrencileri, çift anadal programında bir dönemde en fazla 15 kredi ders alabilirler.  

2)Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde; öğrenci 

anadal programındaki dersin/derslerin sınavına girip, çift anadal programındaki dersin/derslerin 

sınavına da mazeret sınavı başvurusu yaparak girer. 

3)Anadal programında alınmış ve başarılı olunmuş, çift anadal programı ile ortak olan derslerin 

notları aynen çift anadal programının not kartına da işlenir. 

4)Öğrenci her iki programda ortak sayılan dersleri not yükseltmek için tekrar alabilir ve tekrar alınan 

derslerde alınan en son not geçerli olur. 

 

 

 

 



Programın Yürütülmesi 

Madde 9 

1) Çift anadal programı ilgili bölümün/programın tüm derslerini kapsar. Çift anadal programına 

başlamadan önce, anadal ile ortak olan dersler ve çift anadal programında alınacak olan diğer dersler 

bölümler arasında kararlaştırılır ve öğrencinin programa kabulü sırasında ilgili fakültelerin yönetim 

kurulu kararı ile kesinleşir. İlgili kurulun onayından sonra öğrenciye kayıt yaptırdığı çift anadal 

programından bir danışman atanır 

2) Çift anadal programına başvurusu kabul edilen öğrencilerin, bu programları tamamlamaları için, 

her iki program için ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan derslerin 

dışında, ilgili çift anadal programında yer alan tüm dersleri almaları ve bu dersleri başarmaları 

zorunludur. 

3) Staj zorunluluğu olan çift anadal diploma programına kayıt yaptıran öğrenciler, bu programdaki 

staj yükümlülüğünü de yerine getirmek zorundadırlar. Öğrencinin çift anadal yaptığı bölüm, staj 

içeriği uygun olmak koşuluyla anadal programındaki stajın bir bölümünü kabul edip, çift anadal 

stajına sayabilir. 

 

Başarı ve Mezuniyet 

Madde 10   
1) Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye kayıtlı olduğu ve 

mezuniyet koşullarını sağladığı çift anadal programının diploması verilmez.  

2) Anadal programının normal öğrenim süresi içinde, öğrenci çift anadal için ayrıca katkı payı 

ve/veya öğrenim ücreti ödemez. 

3) Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal programını 

bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl 

uzatılabilir.  

4) (Değişik, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı) Çift anadal programında kayıtlı olan 

öğrenciler, diploma programının öğrenim süresi ve ilave 1 yıl sonunda öğrenim ücreti/katkı payı 

öderler.   

Anadal lisans programını bitiren öğrenci çift anadal programına devam ederken yüksek lisans 

programına kaydını yaptırabilir. Bu durumda yüksek lisans programı öğrenci katkı payını da öder. 

5) (Değişik, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı)  Öğrencinin çift anadal programından 

mezun olabilmesi için, çift anadal programındaki genel not ortalamasının ortak dersler de dahil 

olmak üzere en az 2.72 olması gerekir. İlgili başarı şartlarını sağlayan öğrencilere çift anadal 

diploması verilir. 

6) (Değişik, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı) Tüm çift anadal öğrenimi süresince 

öğrencinin çift anadal programındaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’e 

kadar düşebilir. Çift anadal programındaki genel not ortalaması ikinci kez 2.50 nin altına düşen ve 

çift anadal programından 2 (iki) yarıyıl üst üste ders almayan öğrencilerin çift anadal programından 

kaydı silinir. 

 

Programı Bırakma 

Madde 11 (Değişik, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı) 

Çift anadal programı öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle 

bırakabilir. Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin anadal programından çift anadal 

programına sayılmayıp, çift anadal programında alarak başarılı olduğu dersleri, genel not 

ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır. 

. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

YANDAL PROGRAMI 

Amaç 

Madde 1  

 Yandal programının amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi’nde bir diploma programına kayıtlı 

öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Erzurum Teknik Üniversitesi içinde başka bir 

diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersleri almak suretiyle, 

yandal sertifikası alabilmesini sağlayan yandal programının usul ve esaslarını belirlemektir. 

 



Yandal Programı Açılması 

Madde 2 

Yandal programı ilgili bölümün teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulları’nın kararı üzerine Üniversite 

Senatosu’nun onayı ile açılır. Yandal kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren ilgili 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yandal programı,  ilgili fakültelerin belirleyeceği en az 36 

krediden oluşur. 

 

Yandal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları 

Madde 3 

1) Yandal programına başvurular akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar başvuru 

formu, not çizelgesi ve diğer gerekli belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.  

2) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans 

programındaki tüm kredili dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel 

not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.  

3) Öğrenci,  kontenjanı ilan edilen yandal programına anadal lisans programının en erken 3’üncü ve 

en geç 6’ncı döneminin başında başvurabilir. 

4) Yandal programından kaydı silinmiş öğrenci, yeniden aynı yandal programına kayıt yaptıramaz. 

 

 

 

Başarı ve Mezuniyet 

Madde 4 (Değişik, 14/05/2015 tarihli ve 05/02 sayılı Senato kararı) 

Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının 

en az 2,50 olması şarttır. Anadal programındaki genel not ortalaması 2,50’nin altına düşen ve yandal 

programında iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Anadal 

programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programından mezun olamayan öğrencilere 

ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır. Anadal programından 

mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2,50 ortalamayla tamamlayan öğrenciye 

yandal sertifikası verilir ve bu sertifika diploma yerine geçmez.  

Kaydı silinen Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersleri, genel not 

ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.  

 

Programın Yürütülmesi 

Madde 5 

Yandal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde; öğrenci anadal 

programındaki dersin/derslerin sınavına girip, yandal programındaki dersin/derslerin sınavına da 

mazeret sınav başvurusu yaparak girer. Anadal programının normal öğrenim süresi içinde, öğrenci 

yandal programı için ayrıca katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ödemez.  Ek süre alan öğrenci, katkı 

payını ve/veya öğrenim harcını ödemeye devam eder. Öğrencinin öğrenim haklarını saklı tutma isteği 

her iki program için geçerli sayılır.  

Anadal programında akademik sebepler haricinde bir nedenle izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak 

yandal programında da izinli sayılır.   

Madde 6 

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav 

Yönetmeliği ve Yükseköğretim Mevzuatı uygulanır. 

Madde 7 

 Bu yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

 

Yürürlük  
Bu yönerge Üniversite Senatosu'nun 08/01/2014 tarih ve 01/01 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve  

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.  

 

Yürütme  
Bu yönerge hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 


