
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ

ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Fenerbahçe Üniversitesi ön lisans ve lisans düzeyinde
yürütülen çift anadal ve yandal programlarında öğrenime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE  2  – (1)  Bu  Yönerge;  Fenerbahçe  Üniversitesi  ön  lisans  ve  lisans  düzeyi
programlarında yürütülen çift anadal ve yandal programlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c)
fıkrasına  ve  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Ön  Lisans  ve  Lisans  Düzeyindeki  Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin  Yönetmelik”  ile  “Fenerbahçe  Üniversitesi  Ön  Lisans  ve  Lisans  Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;

a) Anadal: Öğrencinin çift anadal veya yandal programına başvurduğu tarihte kayıtlı olduğu
ön lisans veya lisans diploma programını,

b) Birim:  Fenerbahçe  Üniversitesi  bünyesindeki  fakülte,  yüksekokul  ve  meslek
yüksekokullarını,

c) Birim kurulu: Fenerbahçe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu
kurullarını,

ç)  Birim  yöneticisi:  Fenerbahçe  Üniversitesi  bünyesindeki  fakültelerde  dekanları,
yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında müdürleri,

d) Birim  yönetim  kurulu:  Fenerbahçe  Üniversitesine  bağlı  fakülte,  yüksekokul  ve  meslek
yüksekokulu yönetim kurullarını,

e) Çift anadal programı: Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin Üniversitenin
iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan
programı, 

f) Farklı Puan Türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına
yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler dikkate alınarak 2018
yılından itibaren SAY Puan Türü (TYT ile AYT), SÖZ Puan Türü (TYT ile AYT), EA Puan
Türü (TYT ile AYT), DİL Puan Türü (TYT ile YDT) olmak üzere dört puan türünü; 2010
yılından itibaren SAY Puan Türü (YGS-1 ile YGS-2), SÖZ Puan Türü (YGS-3 ile YGS-4), EA
Puan Türü  (YGS-5 ile  YGS-6),  Matematik-Fen (MF)  Puan Türü,  Türkçe-Matematik  (TM)
Puan Türü, Türkçe-Sosyal (TS) Puan Türü, Yabancı Dil (DİL) Puan Türü olmak üzere yedi
puan türünü; 2009 yılı ve öncesinde ise EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve DİL
olmak üzere yedi puan türünü ve bu puan türlerinden SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1 SÖZ
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Puan  Türüne,  EA-1 EA Puan  Türüne,  SAY-2  Matematik-Fen  Puan Türüne,  EA-2  Türkçe-
Matematik  Puan  Türüne,  SÖZ-2  Türkçe-Sosyal  Puan  Türüne,  DİL  ise  Yabancı  Dil  Puan
Türüne karşılığını,

g) GNO: Genel not ortalamasını,

ğ)  İkinci  anadal  programı;  Öğrencinin  kayıtlı  olduğu  çift  anadal  programında  anadalın
dışındaki ikinci ön lisans veya lisans diploma programını,

h) Öğrenci: Fenerbahçe Üniversitesi öğrencisini,

ı) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Fenerbahçe Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Fenerbahçe Üniversitesi Yönetim Kurulunu

l)  Taban  Puan:  Bir  yükseköğretim  kurumunun  diploma  programına  Ölçme,  Seçme  ve
Yerleştirme  Merkezi  (ÖSYM)  tarafından  merkezî  sınavla  yerleştirilen  en  düşük  puanlı
öğrencinin giriş puanını,

m) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması
kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu 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

Çift Anadal Programı

Amaç

MADDE 5 –  (1) Çift  anadal  programının  amacı,  anadal  ön  lisans  ve lisans  programlarını
yüksek başarıyla  yürüten  öğrencilerin,  aynı  zamanda ikinci  bir  dalda  ön lisans  veya lisans
diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Çift Anadal Öğrenimi Açılması

MADDE  6  – (1)  Üniversitenin  hangi  diploma  programları  arasında  çift  anadal  diploma
programı yürütüleceği, çift anadal öğrenimi kapsamında yer alan diploma programlarının bağlı
olduğu ilgili programların/bölümlerin önerisi, ilgili birim kurullarının kararı ve Senato onayı ile
belirlenir.  

Kontenjan

MADDE 7  – (1) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak
üzere,  çift  anadal  yapılacak  programların  kontenjanları,  ilgili  programların  kılavuzda
yayınlanmış  kontenjanlarının  %20’sinden  az  olmamak  üzere,  ilgili  program/bölüm
başkanlıklarının  önerisi,  ilgili  birim  yönetim  kurullarının  kararı  üzerine  Senato  onayı  ile
belirlenir. 

(2) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki GNO’su en az
4,00  üzerinden  2.70  olmak  şartıyla,  anadal  diploma  programının  ilgili  sınıfında  başarı
sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunan öğrencilerin sayısından az olamaz.
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(3) Kontenjanlar, Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından akademik yıl başlamadan önce ilan
edilir. 

Başvuru, Kabul ve Kayıt 

Madde 8 – (1) Lisans programlarında ikinci anadal lisans diploma programına başvurular en
erken üçüncü yarıyılın başında, en geç dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş
yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda dokuzuncu yarıyılın başında,  ön
lisans programlarında ikinci ön lisans diploma programına başvurular en erken ikinci yarıyılın
başında en geç üçüncü yarıyılın başında yapılabilir. Lisans programlarından ön lisans ikinci
anadal programına başvurular ise en erken üçüncü yarıyılın başında en geç beşinci yarıyılın
başında yapılabilir.

(2)  Çift  anadal  programı  başvuruları  akademik  takvimde  ilan  edilen  tarihlerde  ilgili  ikinci
anadal birim sekreterliklerine dilekçe ve anadala ait onaylı transkript ile yapılır. 

(3) Öğrencilerin ikinci anadal başvurusu yapabilmeleri için;

a)  Öğrencinin  başvurduğu  yarıyıla  kadar  anadal diploma programında  aldığı  tüm  dersleri
(hastane, klinik, saha vb. alanlarda uygulama dersleri hariç) başarı ile tamamlamış olması,

b) Anadal diploma programındaki GNO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,72 olması, 

c)  Anadal diploma programının ilgili sınıfında öğrencilerin  GNO’ya  göre  yapılan  başarı
sıralamasında ilk %20’nin içinde yer alması,

ç) Anadal diploma programındaki GNO’su 4,00 üzerinden en az 2,72 olmasına rağmen anadal
diploma programının ilgili sınıfında öğrencilerin GNO’ya göre yapılan başarı sıralamasında ilk
%20’nin içinde yer alamayan öğrenciler için, öğrencilerin anadal programına yerleşilen yıldaki
ikinci anadal programının taban puanını sağlamış olması,

d) Başvurunun; üçüncü yarıyıl başında yapıldığı durumda en az 48 AKTS, dördüncü yarıyıl
başında yapıldığı durumda en az 84 AKTS, beşinci yarıyıl başında yapıldığı durumda ise en az
120 AKTS değerinde kredinin tamamlanmış olması,

e) Başvurunun yapıldığı ikinci anadal programının varsa İngilizce yeterlik koşulunu sağlaması,

f)  Yetenek  sınavı  ile  öğrenci  kabul  eden  ikinci  anadal  programları  için  ilgili  özel  yetenek
sınavından başarılı olunması,

g) Sağlık raporu gerektiren programlara öğrenci kabulünde uygunluk raporu,

ğ) YÖK veya Üniversite tarafından ikinci anadal yapılacak programa ait varsa diğer koşulları
sağlaması gerekir.

(4) Aynı anda en fazla üç farklı ikinci anadal diploma programına başvuru yapılabilir. Ancak
sadece bir tek ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırılabilir. 

(5) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz.

(6) Öğrenci, ikinci anadal diploma programına devam ederken bir yandal programına kayıtlı
olabilir veya kayıt yaptırabilir.

(7) Yatay geçişle gelen öğrencinin, ikinci anadal diploma programına başvurabilmesi için kayıt
olduğu programda en az bir yarıyıl öğrenim görmesi gerekir. 

(8) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun
koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

(9) Dikey geçişle kayıt olan öğrenci, ikinci anadal programına başvuruda bulunamaz.
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(10)  Koşulları  sağlayan öğrencilerin  kabulü,  başvurulan programın önerisi  ve ikinci  anadal
diploma programının bağlı olduğu birim yönetim kurulunun kararı ile olur.

(11) Kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci İşleri
Direktörlüğü tarafından ikinci anadal programına kayıtları yapılır.

(12) 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 sağlaması gerekir.

(13) Çift anadal programına kayıt hakkı kazananlar asil ve yedek liste olarak ilan edilir.

(14)  Başvuruların  değerlendirilmesinde  öncelikli  olarak  öğrencinin  anadal  diploma
programındaki  GNO’suna,  GNO’nun  eşitliği  halinde,  anadal  diploma  programı  başarı
sıralamasındaki yüzdelik orana bakılır.

Danışmanlık

MADDE  9  – (1)  Çift  anadal  programlarına  öğrenci  kabul  eden  program  ve  bölümlerde
öğrencilerin alacağı dersleri belirlemede, derslerin alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere
yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak
üzere  ikinci  anadalın  bağlı  olduğu ilgili  birim yöneticisi  tarafından  her  öğrenci  için  İkinci
Anadal Danışmanı atanır. İkinci anadal danışmanları,  anadal programındaki danışmanlar ile
iletişim ve işbirliği içinde olurlar.

(2) Çift anadal programlarının koordinasyonu için ilgili birim yöneticileri tarafından birimlerde
Çift Anadal Koordinatörü atanır.

Başarı Esasları, Devam ve  Mezuniyet

MADDE 10  – (1) Öğrencinin çift  anadal  programında alması  gereken dersler ve AKTS iş
yükü, Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak, ön lisans programlarında 30 AKTS,
lisans programlarında 60 AKTS değerinde krediden az olmamak üzere ilgili program/bölüm ve
birimlerin kurullarının önerisi  üzerine senatonun onayı  ile  belirlenir. Her koşulda ilgili  çift
anadal programının, öğrencinin program sonunda kazanılması gereken tanımlanmış öğrenim
kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

(2) Anadal programı ile çift  anadal programının ayrılığı esastır. Bu çerçevede ikinci anadal
programının tamamlanabilmesi için ilgili ders planındaki tüm derslerin başarılmış olması ve
mezuniyet için gerekli diğer koşulların yerine getirilmesi gerekir. 

(3)  İki  programa  birden  sayılacak  ortak  ve  eşdeğer  dersler  ile  alınacak  dersler,  ilgili
program/bölüm başkanlıkları tarafından belirlenir ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararıyla
kesinleşir.

(4) İkinci anadal diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal diploma programında
almış ve başarmış olduğu eşdeğerliği kabul edilen dersleri, ikinci anadal diploma programı
transkriptinde transfer “T” harfli başarı notlu ders olarak gösterilir.

(5)  Öğrencinin  her  iki  programda  ortak  sayılan  bir  dersten  çekilmek  istemesi  durumunda
dersten çekilme işlemi her iki program için uygulanır.  

(6)  Çift  anadal  öğrencisinin  bir  yarıyılda  alabileceği  azami  AKTS  iş  yükü,  Fenerbahçe
Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. 

(7) Öğrencinin mezuniyet GNO’su her iki anadal diploma programı için ayrı ayrı hesaplanır.

(8)  Öğrencinin ikinci  anadal  lisans  diploma programından mezun olabilmesi  için  en az 60
AKTS değerinde kredinin ikinci anadal lisans diploma programından alınmış olması koşuluyla
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en az  240 AKTS değerinde  krediyi  sağlaması  ve  GNO’sunun ikinci  anadal  lisans  diploma
programında en az 2,72 olması gerekir. 

(9) Öğrencinin ikinci anadal ön lisans diploma programından mezun olabilmesi için ise en az
30 AKTS değerinde kredinin ikinci anadal ön lisans diploma programından alınmış olması
koşuluyla en az 120 AKTS değerinde krediyi sağlaması ve GNO’sunun ikinci anadal ön lisans
diploma programında en az 2,72 olması gerekir.

(10) Çift anadal diploma programı öğrencisine ikinci anadal programının mezuniyet diploması,
ancak anadal diploma programından mezun olması koşuluyla verilir.

(11)  İkinci  anadal  diploma  programının  yönetim kurulu  kararıyla  öğrencinin  ikinci  anadal
programında almış olduğu dersler, bu programın ilk dört yarıyılında alınması gereken dersleri
karşılıyorsa öğrenciye ön lisans  diploması  verilebilir. Bu durumda öğrencinin ikinci  anadal
programında  başarılı  olduğu  ancak  anadal  diploma  programında  yer  almayan  dersleri,
GNO’suna dâhil edilmeksizin transkriptinde ve Diploma Eki’nde gösterilir.

(12) Staj zorunluluğu olan ikinci anadal diploma programına kayıtlı öğrenci, bu programdaki
staj yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.

(13) Anadal ve ikinci anadal programlarının her biri için ayrı transkript, diploma ve diploma
eki düzenlenir. Yarıyıl ve genel not ortalamaları ayrı ayrı hesaplanır. 

(14)  Öğrencinin  ikinci anadal  programındaki  başarı  durumu,  anadal  programındaki
mezuniyetini etkilemez.

(15) Çift anadal öğrenimi gören öğrenciler, yaz okulunda açılan dersleri alabilirler. 

(16) Çift anadal programında disiplin cezası almamış olmak koşuluyla ikinci anadal GNO’su
3,00-3,49 arasında olan öğrenciler “onur öğrencisi”; 3,50 ve üstünde olan  öğrenciler  ise
“yüksek onur öğrencisi” olarak nitelendirilir.

Mezuniyet Ek Süresi

MADDE 11 – (1) Anadal diploma programında mezuniyet hakkı elde eden ancak ikinci anadal
diploma  programını  tamamlamamış  öğrencinin  öğrenim  süresi;  ikinci  anadal  diploma
programına  kayıt  yaptırdığı  eğitim-öğretim yılından itibaren  2547 sayılı  Kanunun 44 üncü
maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.

Kayıt Dondurma 

MADDE 12 – (1) Öğrenci, anadal programında kaydını dondurmuş ise eşzamanlı olarak ikinci
anadal programında da kayıt dondurmuş sayılır.

(2)  Birinci  anadal  programından  mezun  olan  ancak  ikinci  anadal  programına  devam eden
öğrencilerden,  birinci  anadal  diploması  ile  lisansüstü  programa  kayıtlı  olanların  kayıt
dondurma işlemlerinde iki program birbirinden bağımsız değerlendirilir.

(3)  İkinci  anadal  diploma  programında  ders  ve/veya  uygulamanın  açılmaması  veya  ders
çakışması  gibi  nedenlerle  ders  alamayacak öğrencilere  ilgili  program/bölüm onayı  ve  ilgili
birim yönetim kurulu kararı ile ikinci anadal programı için en çok iki yarıyıl kayıt dondurma
izni verilebilir. Bu izin, birinci anadal programını yürüten program/bölüme bildirilir.

İlişik Kesme ve Kayıt Sildirme

MADDE 13 – (1) Çift anadal programından izinsiz olarak iki yarıyıl üst üste ders almayan
öğrencinin, çift anadal programından kaydı silinir.

(2) Öğrenci istediği zaman çift anadal programından kendi isteğiyle ilgili ikinci anadal birim
sekreterliğine dilekçe vererek ayrılabilir.
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(3)  Öğrencinin  çift  anadal  programındaki  GNO’su  bir  defaya  mahsus  olmak  üzere  4,00
üzerinden  2,50’ye  kadar  düşebilir.  GNO’su  ikinci  kez  4,00  üzerinden  2,72’in  altına  düşen
öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

(4)  Çift  anadal  programından  çıkarılan  öğrencilerin  ikinci  anadal  programında  almış  ve
başarmış  olduğu  dersler,  anadal  programındaki  danışmanın  önerisi  ve  ilgili  birim  yönetim
kurulunun kararı ile anadal diploma programında yer alan seçmeli dersler yerine sayılabilir.  

(5) Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen veya bir yandal programına sayılmayan
ancak ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, mezuniyet kredisi ve GNO’suna dahil
edilmeksizin, transkript ve Diploma Eki’nde yer alır.

(6)  Anadal  diploma  programından  mezun  olmadan  önce  çift anadal programından ayrılan
öğrenciler yandal programının bulunması ve bu yönergede  belirtilen  kabul  koşullarını
sağlamaları durumunda, kontenjan koşulu aranmaksızın, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla
yandal programına geçebilirler. Bu durumda, çift anadal programında alınan ve başarılı olunan
derslerin yandal programında yer alan derslerin yerine sayılabilmesi için ilgili öğrencinin yazılı
talebi ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı gerekir.

(7) İkinci anadal diploma programından kaydını sildiren veya kaydı silinen öğrenciye, talep
etmesi halinde, anadal diploma programında mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olması şartıyla,
anadal transkriptinde yer almayan ve ikinci anadal diploma programının bağlı olduğu birimin
yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiş olan en az 30 AKTS değerinde kredilik dersi başarması
ve  bu  derslerden  GNO’sunun  en  4,00  üzerinden  2,00  olması  hâlinde  “Yandal  Sertifikası”
verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yandal Programları

Amaç

MADDE 14 –  (1) Yandal programının amacı, Üniversite’nin bir diploma programına kayıtlı
öğrencilerinin  belirtilen  koşulları  taşımaları  kaydıyla,  Üniversite  bünyesindeki  başka  bir
diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle,
yandal  sertifikasına  hak  kazanmaları  için  öğrenim  görmelerini  sağlamaktır.  Birden  fazla
diploma  programının  birlikte  açtığı  disiplinler  arası  yandal  programları  için  de  aynı  amaç
hedeflenir.

Yandal Öğrenimi Açılması

MADDE 15 – (1) Üniversitenin ilgili birim yönetim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile
yandal programları açılabilir.  

Kontenjan

MADDE 16 – (1) Yandal programlarının kontenjanları ilgili birim yönetim kurullarının kararı
ve Senatonun onayı ile belirlenir. 

Başvuru, Kabul ve Kayıt 

MADDE 17 – (1) Öğrenci yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en
geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.  

(2)  Yandal  programı  başvuruları  akademik  takvimde  ilan  edilen  tarihlerde  ilgili  birim
sekreterliklerine dilekçe ve anadala ait onaylı transkript ile yapılır. 
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(3) Öğrencilerin yandal başvurusu yapabilmeleri için;

a) Yandal programına başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm dersleri
başarıyla tamamlamış olması,

b) Başvuru sırasında anadal programındaki GNO’sunun en az 4,00 üzerinden 2,50 olması,

c) Başvurunun yapıldığı yandal programının varsa İngilizce yeterlik koşulunu sağlaması,

ç) Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yandal programları için ilgili özel yetenek sınavından
başarılı olunması,

d) Sağlık raporu gerektiren programlara öğrenci kabulünde uygunluk raporu,

e)  YÖK  veya  Üniversite  tarafından  yandal  yapılacak  programa  ait  varsa  diğer  koşulları
sağlaması gerekir.

(4) Öğrenci birden fazla yandal programına kayıt yaptıramaz. 

(5)  Yatay  geçiş  veya  dikey geçiş  ile  Üniversitenin  programlarına kayıt  yaptıran öğrencinin
yandal programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı programda en az bir yarıyıl öğrenim
görmesi zorunludur.

(6) Başvurular, ilgili bölümün önerisi ve ilgili birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilir
ve karara bağlanır.

Danışmanlık
MADDE 18  – (1)  Yandal  programında  öğrencilerin  alacağı  dersleri  belirlemede,  derslerin
alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına
uygun  biçimde  yürütülmesini  sağlamak  üzere  ilgili  yandal  birim  yöneticisi  tarafından  her
öğrenci için Yandal Danışmanı atanır. Yandal danışmanları, anadal programındaki danışmanlar
ile iletişim ve işbirliği içinde olurlar.

(2)  Yandal  programlarının  koordinasyonu için  ilgili  birim yöneticileri  tarafından birimlerde
Yandal Koordinatörü atanır. Disiplinler arası yandal programları için atanacak koordinatör ilgili
programların ortak kararı ile belirlenir. 

Başarı Esasları, Devam ve  Mezuniyet

MADDE 19 –  (1) Öğrencinin yandal programında alması gereken dersler ve AKTS iş yükü,
Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak 30 AKTS değerinde krediden az olmamak
üzere ilgili birimlerin kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. Her koşulda
ilgili  yandal  programının,  öğrencinin  program  sonunda  kazanılması gereken tanımlanmış
öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

(2) Yandal programı için ayrı transkript düzenlenir.  

(3) Anadal ve yandal programında yer alan ortak derslere öğrenci, ders kayıtları sırasında, her
iki program için de kaydolur. İki programa birden sayılan dersler öğrencinin hem anadal hem
de yandal programı transkriptinde gösterilir. Ancak bu ortak dersler ders yükü hesaplamasında
tek ders olarak işlem görür. Öğrenci ortak sayılan bir dersten çekilmek isterse, dersten çekilme
işlemi her iki program için uygulanır.  

(4) Öğrencinin  başarılı  olduğu  ve  anadal  programına  sayılmayan  dersler,  GNO’suna  dâhil
edilmeksizin anadal transkripti ve Diploma Eki’nde yer alır.

(5)  Anadal  programından  mezuniyet  hakkı  kazanan  ve  yandal  programında  GNO’su  4,00
üzerinden en az 2,00 olan öğrenci Yandal Sertifikası alabilir.
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(6) Yandal programından ayrılarak,  ilgili  koşulları  sağlamak şartıyla çift  anadal programına
kabul  edilen öğrencilerin  yandal  programında aldıkları  dersler, kabul  edildikleri  çift  anadal
programındaki ikinci anadal programının dersleri yerine sayılabilir.

(7)  Öğrencinin  yandal  programındaki  başarı  durumu,  anadal  programındaki  mezuniyetini
etkilemez.

(8) Yandal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye “Yandal Sertifikası” verilir. Bu belge
diploma yerine geçmez.

(9) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında ön lisans ve lisans diplomasıyla
verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

Mezuniyet Ek Süresi

MADDE 20  – (1) Anadal programından mezuniyet hakkı kazanan ancak yandal programını
bitiremeyen öğrencilere ilgili birim yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

Kayıt Dondurma 

MADDE 21  – (1)  Öğrenci,  anadal  programında  kaydını  dondurmuş  ise  eşzamanlı  olarak
yandal programında da kayıt dondurmuş sayılır. Ancak anadal programından mezun olan ve
yandal  programına  devam  eden öğrencilerden,  lisansüstü  programa  kayıtlı  olanların  kayıt
dondurma işlemlerinde iki program birbirinden bağımsız değerlendirilir.

(2)  Yandal  programında  dersin  açılmaması  veya  ders  çakışması  gibi  nedenlerle  ders
alamayacak  olan  öğrencilere  yandal  programını  yürüten  bölümün  önerisi  ve  ilgili  birim
yönetim kurulunun kararı ile bir yarıyıl kayıt dondurma izni verilebilir.

İlişik Kesme ve Kayıt Sildirme

MADDE 22 – (1) Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programında
GNO’sunun  en  az  4,00  üzerinden  2,29  olması  gerekir.  Bu  şartı  sağlayamayan  öğrencinin
yandal programından kaydı silinir.

(2)  Öğrenci  istediği  zaman  yandal  programından kendi  isteğiyle  ilgili  birim  sekreterliğine
dilekçe vererek ayrılabilir.

(3)  Yandal  programından kayıt  sildiren veya kaydı  silinen  öğrenci  aynı  yandal  programına
tekrar kayıt yaptıramaz.

(4)  Yandal  programından  izinsiz olarak iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin  bu
programından kaydı silinir.

(5)  Yandal  programından  ders  aldığı  iki  yarıyılda  üst  üste  yandal  programındaki  GNO’su
2.00’ın altında kalan öğrencinin kaydı silinir. 

(6)  Yandal  programından  ayrılma  veya  çıkarılma  halinde,  öğrencinin  yandal  programında
başarmış olduğu dersler, anadal danışmanının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı
ile anadal diploma programında yer alan seçimlik derslerin yerine sayılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak ve Son Hükümler

Mazeret Sınavı

MADDE  23  –  (1)  Öğrencilerin,  ara  sınav  ve  yarıyıl  sonu  sınav  programlarında  ikinci
anadal/yandal  programındaki  derslerin  sınavlarının  anadal  programı  derslerinin  sınavları  ile
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çakışması  durumunda,  öğrencilere  ikinci  anadal  /yandal  programı  derslerinin  sınavları  için
ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı tanınabilir.

(2)  Sınav programlarında  sınavların  gün ve  saat  olarak  çakışması  halinde  öğrenciler  sınav
programlarının açıklanmasını takip eden üç iş günü içinde devam ettikleri ikinci anadal /yandal
programının  bağlı  olduğu  birimin  sekreterliğine  dilekçe  ile  başvurur.  İlgili  birim  yönetim
kurulu, süresi içinde başvurusunu yapan ve sınav çakışması olduğu belirlenen öğrencilere, ilgili
ders/dersler için mazeret sınav hakkı tanır. Mazeret sınavları ilgili birim yönetim kurulunun
belirleyeceği tarih ve saatte yapılır.

Mali Hükümler

MADDE 24 –  (1) Çift anadal ve yandal öğrencileri, anadal programlarının normal öğrenim
süreleri içerisinde anadal programı öğrenim  ücretine ilave öğrenim  ücreti ödemezler. İkinci
anadal veya yandal programını, öğrencinin kayıtlı olduğu anadalın normal öğrenim süresi ve
ilave bir yıl sonunda tamamlayamayan çift anadal veya yandal öğrencileri, Mütevelli Heyeti
tarafından dersler için kredi başına belirlenen öğrenim ücretini öderler. 

(2) Normal öğrenim süreleri içerisinde öğrenimlerini tamamlayamayan burslu çift anadal ve
yandal  öğrencilerinin  bursları,  bu  öğrencilerin  anadal  programını  normal  öğrenim  süreleri
içerisinde  bitirmiş  olmaları  koşuluyla  ve  geçerli mazeretlerinin bulunması durumunda,
mazeretlerinin Üniversite Yönetim Kurulunca kabulü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile en fazla
bir yıl uzatılabilir.

(3) Burslardan yararlanan ve çift anadal veya yandal yapan öğrenciler, yaz okulunda açılan
dersleri ilk defa almaları durumunda bu dersler için öğrenim ücreti ödemezler. Diğer hallerde
Mütevelli Heyeti tarafından uygun görülen yaz okulu ders ücretini öderler.

Hüküm Bulunmayan Hâller

MADDE  25  –  (1)  Bu  yönergede  hüküm  bulunmayan  hâllerde,  ilgili  mevzuat  hükümleri,
Fenerbahçe  Üniversitesi  Ön  Lisans  ve  Lisans  Eğitim-Öğretim  Yönetmeliği,  Senato  ve
Üniversite Yönetim Kurulunun kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 26  – (1) Bu Yönerge,  Fenerbahçe Üniversitesi  Senatosunda kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu yönerge hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.

9


	Tanımlar
	İKİNCİ BÖLÜM
	Amaç
	MADDE 5 – (1) Çift anadal programının amacı, anadal ön lisans ve lisans programlarını yüksek başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda ön lisans veya lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.
	Çift Anadal Öğrenimi Açılması
	MADDE 6 – (1) Üniversitenin hangi diploma programları arasında çift anadal diploma programı yürütüleceği, çift anadal öğrenimi kapsamında yer alan diploma programlarının bağlı olduğu ilgili programların/bölümlerin önerisi, ilgili birim kurullarının kararı ve Senato onayı ile belirlenir.
	Kontenjan
	Başvuru, Kabul ve Kayıt
	Madde 8 – (1) Lisans programlarında ikinci anadal lisans diploma programına başvurular en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda dokuzuncu yarıyılın başında, ön lisans programlarında ikinci ön lisans diploma programına başvurular en erken ikinci yarıyılın başında en geç üçüncü yarıyılın başında yapılabilir. Lisans programlarından ön lisans ikinci anadal programına başvurular ise en erken üçüncü yarıyılın başında en geç beşinci yarıyılın başında yapılabilir.
	(2) Çift anadal programı başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde ilgili ikinci anadal birim sekreterliklerine dilekçe ve anadala ait onaylı transkript ile yapılır.
	Başarı Esasları, Devam ve Mezuniyet
	Mezuniyet Ek Süresi
	Kayıt Dondurma
	İlişik Kesme ve Kayıt Sildirme
	Amaç
	MADDE 14 – (1) Yandal programının amacı, Üniversite’nin bir diploma programına kayıtlı öğrencilerinin belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla, Üniversite bünyesindeki başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, yandal sertifikasına hak kazanmaları için öğrenim görmelerini sağlamaktır. Birden fazla diploma programının birlikte açtığı disiplinler arası yandal programları için de aynı amaç hedeflenir.
	Yandal Öğrenimi Açılması
	MADDE 15 – (1) Üniversitenin ilgili birim yönetim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile yandal programları açılabilir.
	Kontenjan
	Başvuru, Kabul ve Kayıt
	(2) Yandal programı başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde ilgili birim sekreterliklerine dilekçe ve anadala ait onaylı transkript ile yapılır.
	Başarı Esasları, Devam ve Mezuniyet
	MADDE 19 – (1) Öğrencinin yandal programında alması gereken dersler ve AKTS iş yükü, Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak 30 AKTS değerinde krediden az olmamak üzere ilgili birimlerin kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. Her koşulda ilgili yandal programının, öğrencinin program sonunda kazanılması gereken tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.
	Mezuniyet Ek Süresi
	Kayıt Dondurma
	İlişik Kesme ve Kayıt Sildirme
	DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
	Mali Hükümler
	Hüküm Bulunmayan Hâller
	Yürürlük
	Yürütme

