T.C.
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesinde yürütülen çift anadal ve yandal programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu uygulama esasları, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde
yürütülen çift anadal ve yandal programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile bu
programların uygulamalarına ve açılacak çift anadal ve yandal programlarına ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu uygulama esasları, 24 Nisan 2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu uygulama esaslarında geçen;
a) Anadal: Öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları (ÖSYS) veya
eşdeğeri bir sınavla yerleştirilerek veya yatay geçiş yolu ile kabul edilerek Üniversitede
kayıtlı oldukları lisans veya önlisans programını,
b) Çift anadal programı: Bir lisans/önlisans programını başarı ile sürdüren
öğrencilerin, bu lisans/önlisans programına ek olarak kayıtlı oldukları ikinci bir
lisans/önlisans programını,
c) GNO: Genel Ağırlıklı Ortalamasını,
ç) İlgili bölüm: çift anadal / yandal yapılan lisans veya önlisans programını,
d) İlgili kurul: Fakülte/Yüksekokul Kurulunu,
e) İlgili yönetim kurulu: Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunu,
f) Kredi: Avrupa kredi transfer sistemine (AKTS) göre belirlenen ders kredisini,
g) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,
ı) Yandal programı: Lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, bu lisans
programına ek olarak üniversitede kayıtlı oldukları yandal programını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
MADDE 5 – (1) Çift anadal ve yandal programı, ilgili bölümün önerisi, ilgili kurulun
kararı ve Senato’nun onayı ile açılır.
(2) İlgili bölüm, her akademik yılın başında çift anadal/yandal programı
kontenjanlarını belirleyerek ilgili kurulun onayına sunar. İlgili kurul kararı neticesinde Senato
tarafından onaylanan kontenjanlar birim internet sayfasında duyurulur.
(3) Çift anadal ve yandal programlarında, alınacak dersleri ve dönemlerini planlamak,
programların amacına uygun yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm başkanlığının önerisi
ile ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından bir koordinatör atanır. Bu koordinatör öğrencilerin
anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çift Anadal Programı
Amaç
MADDE 6 – (1) Çift anadal programının amacı, kendi bölümlerinde lisans/önlisans
programlarını başarıyla sürdüren öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir anadalda
lisans/önlisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.
Programa başvuru ve koşullar
MADDE 7 – (1) Çift anadal programına başvurular, anadal programının en erken
üçüncü yarıyılının 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 ilgili birime yapılır.
(2) Aynı anda birden fazla çift anadal programına başvuru yapılabilir ancak öğrencinin
tercihi doğrultusunda sadece bir çift anadal programına kayıt yapılabilir. Aynı anda çift anadal
programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.
(3) Öğrencinin çift anadal başvurusunda bulunabilmesi için:
a) Anadal diploma programında bulunduğu döneme kadar tüm derslerini almış ve
başarmış olması gerekir.
b) Genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. GNO’nun
hesaplanmasında başvuru yapılan yarıyıl itibarı ile üst yarıyıldan alınmış derslerin başarı
durumuna bakılmaz ve bu dersler GNO hesabına katılmaz.
c) Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile ilk yüzde
yirmisinde bulunması gerekir. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması 3,00 olan
ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile ilk yüzde
yirmisinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban
puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
(4) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde
yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Şartlar ilgili bölüm tarafından belirlenip ilgili
yönetim kurulunca onaylanır.
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(5) Özel koşullar istenen çift anadal programına öğrenci kabulünde ÖSYM
kılavuzunda yer alan koşullara sahip olma şartı aranır.
(6) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan diploma programlarına başvuru yapmak
isteyen öğrencinin, ilgili bölümün zorunlu yabancı dil eğitiminden muaf olabilmesi için ilgili
yönetim kurulu tarafından belirlenmiş başarı kriterini sağlaması gerekir.
Değerlendirme ve programa kabul
MADDE 8 – (1) Başvurular, ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu
tarafından değerlendirilir.
(2) Çift anadal başvurularının değerlendirilmesinde genel not ortalamasına bakılır.
Ortalamanın eşitliği halinde öğrencilerin anadal programına yerleştiği merkezi yerleştirme
puanına göre değerlendirme yapılır.
(3) Başvuru sonuçları ilgili birimin internet sitesinde ilan edilir.
(4) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar
yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asil adaylardan başvuru yapılmaması halinde
sırayla yedekler çağrılır.
(5) Çift anadal programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilen başvuru
takviminde belirtilen son kayıt tarihine kadar kayıtlarını yaparlar.
(6) Çift anadal programına yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler, hak doğması
durumunda ilan edilen tarihte kayıtlarını yaparlar.
Eğitim öğretime ilişkin esaslar
MADDE 9 – (1) Çift anadal programı, öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programından
bağımsız bir programdır.
(2) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için
ilgili çift anadal programını açan bölüm müfredatının toplam kredisinin % 25’i ile % 50’si
arasında (% 25 ve % 50 dahil) olmak üzere belirlenen miktarda krediyi alarak başarılı olması
gerekir.
(3) Çift anadal programına kayıtlı öğrencinin anadal programı ile birlikte bir yarıyılda
alabileceği azami kredi miktarı 50 krediden fazla olamaz.
(4) Çift anadal programında kayıtlı öğrencinin, anadal programında almış olduğu ve
eşdeğerlikleri kabul edilen dersler ile çift anadal programında aldığı dersler tek bir not döküm
çizelgesinde (transkript) gösterilir. Eşdeğerlikleri kabul edilen derslerin notları ilgili yarıyılın
sonunda not döküm çizelgesine işlenir. Çift anadal GNO’su, anadal programında almış olduğu
ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler ile çift anadal programında alınan tüm derslerin kredileri
üzerinden hesaplanır.
(5) Öğrencinin çift anadal programına devam edebilmesi için çift anadal GNO’sunun
en az 2,50 olması şarttır. Tüm çift anadal öğrenimi süresince, öğrencinin çift anadal GNO’su
bir defaya mahsus olmak üzere 2,50’nin altına düşebilir. GNO’su ikinci kez 2,50’nin altına
düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
(6) Çift anadal programındaki başarı durumu nedeniyle, öğrencinin anadal
programındaki başarı durumu ve mezuniyeti etkilenmez.
(7) Staj zorunluluğu olan çift anadal programına kayıt yaptıran öğrenciler, bu
programdaki staj yükümlülüğünü de yerine getirmek zorundadırlar.
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Programdan geçici veya sürekli ayrılma
MADDE 10 – (1) Kayıt dondurma başvurusu sadece anadal programı için yapılabilir.
Anadalında kaydı dondurulan öğrencinin çift anadal kaydı da dondurulmuş sayılır. Kayıt
dondurma hususu çift anadal programını yürüten birime de bildirilir.
(2) Anadal programında değişim programı kapsamında olan ya da özel öğrenci
statüsünde başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrencinin çift anadal süresi
işler.
(3) Çift anadal programından ayrılan ya da çıkarılan öğrencilerin çift anadal
programında almış ve başarmış oldukları dersler ayrı bir transkript belgesinde gösterilir.
Mezuniyet koşulları
MADDE 11 – (1) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için;
a) Genel not ortalamasının en az 2,72 olması,
b) Ana dalından eşdeğerliği sayılan dersler ile çift anadal programındaki derslerin
AKTS toplamının ön lisans programları için 120, lisans programları için 240
olması gerekir.
(2) Çift anadal programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam
ettiği anadal programından mezun olması halinde verilebilir.
(3) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal
diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift anadal diploma programına
kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c)
fıkrasında belirtilen azami süredir.
(4) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal
diploma programından kaydı silinir.
(5) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.
(6) Çift anadal programında başarısız olan öğrencilerin çift anadal programı
kapsamında almış oldukları dersler, yandal programı için yeterli ise öğrenciye yandal
sertifikası verilir.
Danışmanlık
MADDE 12 – (1) Çift anadal programı olan bölüm başkanlıkları, öğrencilere
akademik danışmanlık yapmak üzere öğretim elemanları arasından çift anadal program
danışmanı atar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yandal Programı
Amaç
MADDE 13 – (1) Yandal programının amacı, anadaldaki öğrenimlerini başarıyla
yürüten öğrencilerin, başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı
sayıda dersi almak suretiyle öğrenim görmelerini ve diploma yerine geçmeyen bir belge
(yandal sertifikası) alabilmelerini sağlamaktır.
Programa başvuru ve koşullar
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MADDE 14 – (1) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken
üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.
(2) Yandal programına başvurular akademik birimler tarafından belirlenen tarihlerde
dilekçe ve not döküm çizelgesi (transkript) ile ilgili birime yapılır.
(3) Aynı anda birden fazla yandal programına başvuru yapılabilir ancak öğrencinin
tercihi doğrultusunda sadece bir yandal programına kayıt yapılabilir. Aynı anda çift anadal
programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.
(4) Öğrencinin yandal başvurusunda bulunabilmesi için:
a) Anadal diploma programında bulunduğu döneme kadar tüm derslerini almış ve
başarmış olması gerekir.
b) Genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. GNO’nun
hesaplanmasında başvuru yapılan yarıyıl itibarı ile üst yarıyıldan alınmış derslerin başarı
durumuna bakılmaz ve bu dersler GNO hesabına katılmaz.
(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan yandal diploma programına öğrenci kabulünde
yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Şartlar ilgili bölüm tarafından belirlenip ilgili
yönetim kurulunca onaylanır.
(6) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan diploma programlarına başvuru yapmak
isteyen öğrencinin, ilgili bölümün zorunlu yabancı dil eğitiminden muaf olabilmesi için ilgili
yönetim kurulu tarafından belirlenmiş başarı kriterini sağlaması gerekir.
Değerlendirme ve programa kabul
MADDE 15 - (1) Başvurular, ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu
tarafından değerlendirilir.
(2) Yandal başvurularının değerlendirilmesinde genel not ortalamasına bakılır.
Ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin anadal programına yerleştiği merkezi yerleştirme
puanına göre değerlendirme yapılır.
(3) Başvuru sonuçları ilgili birimin internet sitesinde ilan edilir.
(4) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar
yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asil adaylardan başvuru yapılmaması halinde
sırayla yedekler çağrılır.
(5) Yandal programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilen başvuru takviminde
belirtilen son kayıt tarihine kadar kayıtlarını yaparlar.
(6) Yandal programına yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler, hak doğması durumunda
ilan edilen tarihte kayıtlarını yaparlar.
Eğitim öğretime ilişkin esaslar
MADDE 16 - (1) Yandal programı, öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programından
bağımsız bir programdır.
(2) Yandal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için ilgili
yandal programını açan bölüm müfredatının toplam kredisinin % 10’u ile % 25’i arasında (%
10 ve % 25 dahil) olmak üzere belirlenen miktarda krediyi alarak başarılı olması gerekir.
Öğrencinin yandal programı kapsamında en az beş ders almak zorundadır.
(3) Yandal programına kayıtlı öğrencinin anadal programı ile birlikte bir yarıyılda
alabileceği azami kredi miktarı 42 krediden fazla olamaz.
(4) Yandal programında kayıtlı öğrencinin, yandal programında almış olduğu dersler
anadal programından ayrı bir not döküm çizelgesinde (transkript) gösterilir.
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(5) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel
not ortalamasının en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal
programından kaydı silinir.
(6) Yandal programındaki başarı durumu nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki
başarı durumu ve mezuniyeti etkilenmez.
Programdan geçici veya sürekli ayrılma
MADDE 17 – (1) Kayıt dondurma başvurusu sadece anadal programı için yapılabilir.
Anadalında kaydı dondurulan öğrencinin yandal kaydı da dondurulmuş sayılır. Kayıt
dondurma hususu yandal programını yürüten birime de bildirilir.
(2) Anadal programında değişim programı kapsamında olan ya da özel öğrenci
statüsünde başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrencinin yandal süresi işler.
(3) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi
isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına
tekrar kayıt yaptıramaz.
(4) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan
kaydı silinir.
(5) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki
mezuniyetini etkilemez. Yandal programı için ayrı kayıt dosyası ve ayrı not döküm çizelgesi
(transkript) düzenlenir.
(6) Yandal programını tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir. Bu belge
diploma yerine geçmez.
(7) Yandal programından başarısız olarak kaydı silinen öğrencinin talebi halinde
yandal programında alıp başarılı olduğu dersler için ilgili birim tarafından bir belge
düzenlenir.
Danışmanlık
MADDE 18 – (1) Yandal programı olan bölüm başkanlıkları, öğrencilere akademik
danışmanlık yapmak üzere öğretim elemanları arasından bir yandal program danışmanı atar.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer
mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu uygulama esasları Senato tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer. Yürürlüğe girmeden önce çift anadal/yandal programına kayıtlı
öğrenciler bu uygulama esaslarından muaftırlar.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu uygulama esasları hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Rektörü yürütür.

Senato Karar Tarihi :
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