Yeditepe Üniversitesi
Çift Anadal ve Yan Dal Yönetmeliği

Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretim
programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde
Üniversite içinde başka bir eğitim-öğretim programına devam ederek ikinci bir lisans belgesi
(Double Major) ya da yan dal belgesi (Minor) almalar ına ilişkin kuralları belirlemektir.

Dayanak
Madde 2 – Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3511 sayılı Kanunun 1
inci maddesiyle değiştirilen 44. maddesinin üçüncü fıkrasına ve Yeditepe Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 54 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3 – Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden
belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içinde
veya dışında başka bir bölüm ya da fakültede, ikinci bir lisans belgesi almalarına olanak
sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına, "Çift Anadal
Lisans Eğitim-Öğretimi” adı verilir.
Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları
yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde aynı fakülte içinde veya dışında
başka bir bölüm ya da fakültede, belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak
üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına "Yan Dal Programı” adı
verilir.

Çift Anadal Lisans Eğitim-Öğretim ve Yan Dal Programlarının Açılması
Madde 4 – Çift anadal ve yan dal lisans eğitim-öğretim programları, ilgili bölümün ve
fakülte kurulunun önerisi üzerine Senatonun kararı ile açılabilir. Bu programlara alınacak
öğrenci sayısı da aynı yolla belirlenir.
Çift anadal ve yan dal eğitim-öğretim programları ve bu programlar için saptanan
kontenjanlar her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

Çift Anadal ve Yan Dal Programlarına Başvuru Yöntemi
Madde 5 – Öğrenciler, kayıtlı bulundukları esas lisans eğitim programının en erken
üçüncü ve en geç beşinci yarıyılında ilgili bölüm başkanlıklarına veya bölümü bulunmayan
durumlarda fakülte dekanlıklarına dilekçe ve not belgeleriyle başvurarak çift anadal
programına katılmak isteyebilirler.
Öğrenciler, kayıtlı bulundukları anadal lisans eğitim programının en erken üçüncü
yarıyılında kendi bölüm başkanlıklarına ya da fakülte dekanlıklarına dilekçe ve not
belgeleriyle başvurarak yan dal programına katılmak isteyebilirler.

Çift Anadal ve Yan Dal Programlarına Kabul Koşulları
Madde 6 – Bir öğrencinin çift anadal ya da yan dal programına kabul edilebilmesi için:
a) Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu lisans programında almış olduğu derslerin
tümünü başarı ile tamamlamış olması,
b) Başvuru sırasında genel not ortalamasının (GNO) çift anadal için en az 3.00/4.00, yan
dal için en az 2.50/4.00 olması,
c) Başvurunun ilgili bölümlerin önerileri ve ilgili fakülte yönetim kurullarının kararıyla
uygun bulunması
gerekir.

Ders Yükü
Madde 7 – Çift anadal eğitim-öğretim programına devam eden öğrenciler, her iki
anadalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini tamamlamak ve bu programların diğer
gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu öğrencilerin kayıtlı oldukları ana lisans
programının toplam kredisine ek olarak en az 30 kredi/saatlik ders almeaları zorunludur.
Yan dal programına devam eden öğrenciler, bu programın gerektirdiği bütün dersleri
almak, gerekli toplam kredi saatlerini tamamlamak ve programın diğer gereklerini yerine
getirmekle yükümlüdürler. Bu öğrenciler yan dal programında en az 21 kredi/saat ders almak
zorundadırlar.

Çift Anadal ve Yan Dal Programlarında Uygulama
Madde 8 – İki programda birden kabul edilebilecek ortak dersler bölümler aras ında
kararlaştırılır ve öğrencinin çift anadal ya da yan dal programına kabulüne ilişkin fakülte
yönetim kurullarının kararlarında bu dersler belirtilir. Ortak dersler her iki lisans programının
da not belgesinde gösterilir.

Çift anadal ve yan dal programları için ayrı not belgeleri düzenlenir.
Çift anadal ve yan dal programlarının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve
öğrencilere yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanlarınca birer danışman atanır.

Programa Devam
Madde 9 – Lisans öğrencilerinin çift anadal programına devam edebilmeleri ve mezun
olabilmeleri için en az 2.75, yan dal programına devam edebilmeleri ve tamamlayabilmeleri
için en az 2.50 GNO şartı aranır.
Ana lisans programını tamamlayan, ancak ikinci anadal programından eksikleri kalan
öğrencilere, kanun ve yönetmeliklerde öngörülen sürenin sonuna kadar ikinci anadal
programını tamamlama imkânı tanınabilir.
Çift anadal programına lisans öğrenimi arasında katılmış ve ikinci anadalın gereklerini
tamamlayamadan Yeditepe Üniversitesinin yüksek lisans programlarından birine kabul
edilmiş olan öğrenciler, lisansüstü öğrenimleri sırasında lisans dersleri alarak çift anadal
programlarını kanuni süre içinde tamamlayabilirler. Ancak bu krediler lisansüstü kredisi
olarak sayılmaz ve lisansüstü öğretim sürelerinin uzatılmasına neden olamaz.

Programdan Çıkma ve Çıkarılma
Madde 10 – Başarılı sayılmak için öğrencinin çift anadal için almış olduğu tüm
derslerden genel not ortalamasının en az 2.75/4.00, yan dal programı için almış olduğu tüm
derslerden genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir. İki dönem üst üste bu
ortalamanın altına düşen öğrencinin kabul edilmiş olduğu ikinci anadal ya da yan dal
programlarından kaydı silinir.
Bu programlarda bulunan öğrencilerden bu Yönetmelikte öngörülen şartları yerine
getirmeyen öğrenciler ilgili bölümlerden en az birinin önerisi ve ilgili Fakülte Yönetim
Kurulu kararı ile bulundukları programladan çıkarılırlar. Çıkarma kararı ilgili diğer yönetim
kuruluna bildirilir ve uygulanır. Bu programlardan ayrılan öğrencilerin özellikle ikinci anadal
ya da yan dal için almış olduğu dersler istedikleri takdirde kredisize çevrilir.
Öğrenci çift anadal ya da dal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde
öngörülen koşullarda bırakabilir.
Öğrenci, çift anadal ya da yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu çift
anadal ya da yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

Tamamlama Belgesi

Madde 11 – Yan Dal programının tamamlanması aşamasında öğrenci "Yan Dal Programı
Tamamlama Formu"nu doldurur. Tamamlama formunda öğrencinin yan dal programında
aldığı bütün dersler, notlar ve genel not ortalaması gösterilir. Yan Dal Tamamlama Formu
hem yan dal ve hem de esas anadal bölüm başkanlarınca onaylanır ve kopyaları her iki bölüm
başkanlıklarına, ilgili fakülte dekanlıklarına ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne verilir.

Diploma
Madde 12 – Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve
çift anadal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir anadal lisans diploması verilir.
Bu diplomada ilgili dekanın ve Rektörün imzası bulunur ve izlemiş olduğu çift anadal lisans
eğitim-öğretim programının adı belirlenir.
Kayıtlı bulunduğu yan dal programını tamamlayan öğrencinin tamamladığı yan dal
programının adı esas lisans diplomasında belirtilir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 13 – 2 Ağustos 2001 tarihli ve 24481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yeditepe Üniversitesi Yan Dal Lisans Eğitim ve Öğretim Programı Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 14 – Bu Yönetmelik 2001-2002 Ders Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

