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FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 

ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Fenerbahçe Üniversitesi’nde yer alan lisans programları 

arasında yapılacak çift anadal ve yandal programlarının uygulanması ile ilgili usul ve esasları 

belirlemektir. 

 

Dayanak 

Madde 2- (1) Bu yönerge, 24.04.2010 tarihli 27561 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmeliğe ve Fenerbahçe Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 3- (1) Bu yönergede geçen; 

a) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini, 

b) Rektörlük: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünü, 

c) Senato: Fenerbahçe Üniversitesi Senatosunu 

d) Bölüm: Fakültede diplomaya yönelik eğitim-öğretim programına sahip olan alt akademik 

birimi, 

e) Çift Anadal Programı (ÇAP): Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin 

Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma 

alabilmesini sağlayan programı, 

f) Anadal: Öğrencinin çift anadal programına başvurduğu tarihte kayıtlı olduğu diploma 

programını, 

g) Çift anadal (İkinci anadal): Öğrencinin başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans 

programını 

h) Yandal Programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması 

kaydıyla, Üniversite 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, 

i) Genel not ortalaması: Öğrencinin almış olduğu tüm derslerinin kredilerine göre 

ağırlıklandırılmış not ortalamasını, 

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çift Anadal Programı 

 

Programın Açılması 

Madde 4- (1) Çift Anadal Programı, lisans diploma programları ile diğer lisans diploma 

programları arasında, ilgili bölümlerin önerisi, Fakülte Kurul kararı ve Senatonun onayı ile 

açılabilir. 

(2) Farklı fakültelerde çift anadal programı kararları her iki fakültenin de onayı ile alınabilir. 
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(3) Aynı isimli programlarda çift anadal programı uygulanamaz. 

 

Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları 

Madde 5- (1) Çift anadal programı başvuruları Akademik Takvimde ilan edilen tarihlerde 

ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılır. 

(2) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 3,25 olan ve anadal 

diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile ilk %20’de bulunan öğrenci 

çift anadal programına başvurabilir. 

(3) Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında 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 başvurabilir. 

(4) Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. 

(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavı 

yapılıp yapılmaması senato kararı ile belirlenir. 

(6) Yabancı dil zorunluluğu olan programlarda çift anadal programına öğrenci kabulünde, 

yabancı dil için ilgili program tarafından istenen koşulları yerine getirme şartı aranır. 

(7) Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için, başvurduğu dönem itibari ile 

kayıtlı olduğu anadal diploma programında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması 

gerekir. 

(8) Başvuruların değerlendirilmesinde öncelikli olarak öğrencinin anadal diploma 

programındaki genel not ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde, anadal diploma programı 

başarı sıralamasındaki yüzdelik orana bakılır. 

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

(10) Çift anadal programı öğrencisi kayıt dönemi içerisinde her iki anadalda da ders kaydı 

yaptırır. 

(11) Çift anadal programlarının düzgün yürütülebilmesi ve öğrencilere destek olunması üzere 

ilgili bölümlerde danışman ataması yapılır. 

 

Kontenjanlar  

Madde 6- Bölümlerin önerdiği ve Fakülte kurulları tarafından karara bağlanan çift anadal 

program kontenjanları her eğitim öğretim yılı içerisinde Senato’nun onayı ile oluşturulur. 

 

Başarı ve Mezuniyet Koşulları 

Madde 7- (1) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve krediler 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate 

alınarak ilgili bölümlerin ve Fakülte Kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile 

belirlenir. İlgili çift anadal lisans programının, öğrencinin program sonunda asgari olarak 

kazanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına 

sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. 

(2) Çift anadal programı müfredatı, anadal programı ortak dersleri toplam kredisine ek olarak 

lisans programlarında en az 120 AKTS, benzer programlar arasında ise en az 100 AKTS ders 

yüküne sahip olmak üzere ilgili diploma programlarının bağlı olduğu birimler tarafından 

belirlenir ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. 

(3) Çift anadal programında öğrenim gören öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği 

anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir. 

(4) Çift anadal programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve 

eşdeğerlikleri kabul edilen dersleri ortalamaya dahil edilerek not durum belgesine (transkripte) 

işlenir. 

(5) Öğrencinin çift anadal programındaki başarı durumu, anadal programındaki başarısını ve 
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mezuniyetini etkilemez. 

(6) Öğrencinin ikinci anadaldan mezun olabilmesi için ikinci anadal genel not ortalamasının 4 
üzerinden en az 2,50 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal 

genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50’ye düşebilir. Genel not 

ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma 

programından kaydı silinir. 

 

Anadal ve Çift Anadal Programı İlişkileri  

Madde 8- (1) Öğrenci anadal diploma programını değiştirdiği ya da programdan ayrıldığı 

durumlarda çift anadal programındaki kaydı düşer. 

(2) Çift anadal programı öğrencisi derslere anadal öğrencileri ile birlikte devam eder. 

(3) Çift anadal programı mezuniyet belgesi ancak öğrencinin anadal programından mezun 

olması durumunda verilir. 

(4) Çift anadal programı öğrencisi, ikinci anadal öğrencileri ile birlikte sınıf ve başarı 

sıralamasına dahil olmaz. 

(5) Anadal programından mezuniyet hakkı elde ettiği halde, çift anadal programını 

tamamlayamayan öğrenci için azami öğrenim süresi, çift anadal programına kayıt 

yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı kanunun 44. Maddesinin (c) 

fıkrasında belirtilen azami süredir. 

 

Geçici veya Sürekli Ayrılma Durumu 

Madde 9- (1)Öğrenci çift anadal programından kendi isteğiyle dilekçe vererek, ikinci anadal 

Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ayrılabilir. 

(2) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, çift anadal programında da izinli sayılır. 

(3) Çift anadal programından, izin almadan iki yarıyıl üstüste ders almayan öğrencinin çift 

anadal programından kaydı silinir. 

(4) Çift anadal programından ayrılan öğrencinin ikinci anadal programında almış olduğu 

dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin not durum belgesi ve diploma ekinde yer 

alır. 

(5) Anadal programında kayıt donduran öğrenci, çift anadal programında da kayıt dondurmuş 

kabul edilir. 

(6) Çift anadal programında ders açılmaması, ders çakışması vb. nedenlerle ders alamayan 

öğrenci için dönem bazında kayıt dondurma kararı çift anadal programının yürütüldüğü 

bölümün teklifi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun onayıyla alınabilir. 

(7) Çift anadal programını tamamlayamayan, kaydı silinen veya ayrılma durumunda olan 

öğrenciye, ikinci anadal programınca kabul edilen bir yandal programı şartlarını sağladığı 

taktirde yandal sertifikası verilir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yandal Programı 

 

Yandal Programı Açılması 

Madde 10- (1) Yandal programı, Üniversitenin bölümlerinin önerisi, ilgili kurulların kararı ve 

Senatonun onayı ile açılabilir. 

 

Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları 

Madde 11- (1)Yandal programı başvuruları Akademik Takvimde ilan edilen tarihlerde 

yapılır. 
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(2) Başvurular o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. 

(3) Öğrenci yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı 
yarıyılın başında başvurabilir. 

(4) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden 

en az 2,50 olması gerekir. 

(5) Öğrencinin yandal programına başvurduğu yarıyıla kadar aldığı tüm dersleri başarıyla 

tamamlamış olması gerekir. 

(6) Öğrenci birden fazla yandal programına ya da hem bir çift anadal hem de bir yandal 

programına kayıt yaptıramaz. 

(7) Yabancı dil zorunluluğu olan programlarda yandal programına öğrenci kabulünde, yabancı 

dil için ilgili program tarafından istenen koşulları yerine getirme şartı aranır. 

(8) Yandal programlarının düzgün yürütülebilmesi ve öğrencilere destek olunması üzere ilgili 

bölümlerde danışman ataması yapılır. 

 

Kontenjanlar 

Madde 12- (1)Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren 

yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

 

Başarı ve Mezuniyet Koşulları 

Madde 13- (1)Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı 

kapsamında, bölümler arasında belirlenen, ilgili Fakülte Kurullarınca karara bağlanan ve 

Senato tarafından onaylanan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. 

(2) Yandal programında alınacak dersler, anadal programı ortak dersleri hariç en az 10 ders 

olacak şekilde belirlenir. 

(3) Yandal programını tamamlayana eğitim aldığı alanda sadece başarı belgesi (yandal 

sertifikası) düzenlenir. Bu belge diploma yerine geçmez. 

(4) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not 

ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 olması gerekir. Bu şartı sağlamayan öğrencinin yandal 

programından kaydı silinir. 

(5) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını 4 üzerinden en az 

2,50 ortalamayla tamamlayan öğrenci yandal sertifikası alabilir. 

 

Anadal ve Yandal Programı İlişkileri 

Madde 14-(1)Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu anadal programındaki 

mezuniyetini etkilemez. 

(2)Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen 

öğrenciye ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. 

 

Geçici veya Sürekli Ayrılma Durumu 

Madde 15- (1)Yandal öğrencisi öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi 

isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına 

tekrar kayıt yaptıramaz. 

(2) Anadal programında izinli sayılan öğrenci yandal programında da izinli sayılır. 

(3) Anadal programında kayıt donduran öğrenci yandal programında da kayıt dondurmuş kabul 

edilir. 

(4) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı 

silinir. 

(5) Yandal programından ayrılan öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan 

dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin not çizelgesinde (transkript) ve diploma 

ekinde yer alır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hükümler ve Yürürlük 

 

 

Madde 16- Hüküm Bulunmayan Haller 

(1) Bu Yönerge hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve 

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası 

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Fenerbahçe Üniversitesi Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük ve Yürütme 

Madde 17- (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu’nun kararı ile yürürlüğe girer ve bu yönergeyi 

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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