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İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 

ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ 

 

Amaç: 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim Yönetmeliği esaslarına uygun olarak lisans/önlisans öğrencilerine çift anadal ve lisans 

öğrencilerine yandal programlarının açılması ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Kapsam: 

Madde 2- İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde, çift anadal, yan dal programlarında eğitim ve 

öğretim işbu Yönerge hükümleri uyarınca yürütülür. Bu Yönergede hüküm bulunmayan 

konularda, İstanbul Topkapı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 

hükümleri uygulanır. 

Dayanak: 

Madde 3- Bu yönerge 

a) 2547 sayılı Kanunun 14. ve 44. maddeleri, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön-Lisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi 

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 

b) 17.04.201 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumlarında Ön-Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 

Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler hükümleri esas alınarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar: 

Madde 4- Bu yönergede geçen 

1. Anadal Programı: Öğrencinin üniversiteye girişte kaydolduğu diploma programını, 

2. Birim Yönetim Kurulu: İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul, 

meslek yüksekokulu yönetim kurullarını, 

3. Çift Anadal Programı: Üniversitede bir lisans/ önlisans programına kayıtlı olan bir 

öğrencinin başarı şartlarını ve diğer koşulları sağlamak koşuluyla, ikinci bir 

lisans/önlisans programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini 

sağlayan programı, 

4. GNO: Genel not ortalamasını, 

5. Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını, 

6. Rektör: İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörünü, 

7. Senato: İstanbul Topkapı Üniversitesi Senatosunu, 

8. Üniversite: İstanbul Topkapı Üniversitesini, 

9. Yandal Programı: Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, başarı 

şartlarını ve diğer koşulları sağlamak koşuluyla, aynı üniversite içinde ikinci bir lisans 

programı kapsamında belirli bir konuda bilgilenmek amacıyla sınırlı sayıda ders almak 

suretiyle diploma yerine geçmeyen yandal sertifikası almasını sağlayan programı ifade 

eder. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI 

 

Çift Anadal Öğrenimi Açılması  

Madde 5- 

a) Çift anadal öğrenimi aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen önlisans diploma 

programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans 

programları veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul 

kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir. 

b) Öğrencinin ikinci anadal diploma programına kabulü o programın yürütüldüğü ilgili 

bölümün/programın önerisi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile 

yapılır. 

 

Başvuru, 

 

Madde 6- 

 

a) Çift anadal eğitim-öğretimine başvurabilmek için üniversitenin bir lisans/önlisans 

programına kayıtlı olmak gerekir. 

b) Örgün öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında aynı anda birden fazla ikinci anadal 

diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal diploma programı ile 

yandal programına kayıt yapılabilir. 

c) Çift anadal programları, farklı birimlerdeki lisans/önlisans programları arasında 

yürütülebildiği gibi, aynı birimdeki lisans/önlisans programları arasında da 

yürütülebilir. 

d) Senato tarafından çift anadal programı açması uygun görülen birimler, en geç her 

eğitim- öğretim yılı sonunda alınacak kontenjanı belirleyerek ilgili kurulların onayına 

sunar. 

e) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde 

yetenek sınavında başarılı olma şartı uygulanır. 

f) Öğrenciler başvuracakları çift anadal programlarının varsa özel şartlarını yerine 

getirmek kaydı ile(boy, kilo, ehliyet, sağlık raporu vs.) 

• Birinci Öğretim öğrencileri; Birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim 

programları ile, 

• İkinci öğretim öğrencileri; ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programları ile, 

• Uzaktan eğitim programları ise sadece uzaktan öğretim programları ile Çift 

Anadal öğretim yapabilirler. 

Başarı Koşulu ve Başvuru İşlemleri, 

Kayıt Madde 7- 

a) Öğrenciler, ikinci anadal diploma programına, 

-Anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında en geç ise dört yıllık 

programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın 

başında, 



3  

-Anadal Önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise 

üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. 

b) Çift anadal programına kabul edilecek toplam öğrenci sayısı, Sağlık programları ile 

Mühendislik programları hariç olmak üzere ilgili programın kontenjanının % 20' sinden 

az olmamak üzere senato tarafından belirlenir. Sağlık programları ile Mühendislik 

programları kontenjanları birim önerileri üzerine senato tarafından belirlenir. 

c) Başvurular başvuru takviminde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

yapılır. 

d) Başvuru anında; 

-Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2.80 olan ve 

anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde 

bulunan, 

-Başvurduğu yarıyıla kadar aldığı anadal programındaki tüm dersleri başarıyla 

tamamlamış, başarısız dersi olmayan(FF ve FD, E, DZ Dersi olmayan), 

-Başvurduğu ikinci anadal programının varsa İngilizce yeterlik koşulunu sağlayan, 

e) Başvurular ilgili birim tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonunda başvuranlar 

en yüksek not ortalamasına göre kontenjan dahilinde sıralanır. 

f) Kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığına başvurarak ikinci anadal programına kayıtlarını yaptırırlar. 

Danışmanlık 

Madde 8- Çift anadal programına kabul edilen öğrenciye anadal danışmanının yanısıra çift 

anadal programına kabul eden program içerisinden ikinci bir danışman atanır. 

Müfredat Hazırlanması ve Kredi Yükü 

Madde 9- Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yüksek 

Öğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve birim kurullarının önerisi 

üzerine Senatonun onayı ile belirlenir. Çift anadal programına başvurusu kabul edilen 

öğrenciler, 

a) Her iki anadalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini tamamlamak ve bu 

programların diğer gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bu öğrenciler her iki 

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

dersler dışında, kayıtlı oldukları anadal programının toplam kredisine ek olarak çift 

anadal programında yer alan tüm zorunlu derslerini tamamlamak zorundadır. 

 

b) Çift anadal öğrencileri her iki programın tüm zorunlu dersleri ile program ders 

listesinden seçilmesi zorunlu seçimlik derslerini alırlar. 

c) Her iki anadalın zorunlu derslerini almış olmak koşuluyla, çift anadal öğrencileri anadal 

programlarında yer alan, ancak zorunlu olmayan dersleri, işbu maddenin b bendinde 

öngörülen kredi yüküne ulaşana kadar alabilirler. 

d) Çift anadal öğrencileri bireysel ders programlarında, anadalların zorunlu derslerinin 

çakışmaması esasına göre seçim yapar. 

Mezuniyet 

Madde 10- Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için, 

a) Genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.80 olması ve önlisans için en az toplam 
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120 AKTS krediyi, lisans için en az toplam 240 AKTS krediyi tamamlaması gerekir. 

Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya 

mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2.80’in altına düşebilir. Genel not ortalaması ikinci 

kez 4 üzerinden 2.80’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından 

kaydı silinir. 

b) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak 

devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir. 

c) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında 

almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir. 

d) Esas anadalından mezun olan öğrencilerin öğrencilik işlemleri ikinci anadalın bağlı 

olduğu önlisans/lisans programı tarafından yürütülür. 

Süre 

Madde 11- Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal 

diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına 

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

fıkrasında belirtilen azami süredir. 

Yatay Geçiş 

Madde 12- İkinci anadal programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi yatay 

geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş 

yapabilir. Herhangi bir programa yatay geçiş yapan öğrencinin çift anadal öğrencilik statüsü sona 

erer. 

Ayrılma, Kayıt Silme 

Madde 13- Çift anadal öğrencisi, 

a) Çift anadal öğrenimi kapsamında ikinci anadal programından iki yarıyıl üst üste ders 

almayan öğrencinin çift anadal öğrencilik statüsü sona erer ve ikinci anadal diploma 

programından kaydı silinir. 

b) Öğreniminin herhangi bir yarıyılında kendi isteğiyle ikinci anadaldan kayıt sildirebilir. 

İkinci anadaldan kayıt sildiren öğrenci, başka bir programda çift anadal öğrenimi 

yapamayacağı gibi, ayrıldığı anadalda da yeniden çift anadal öğrenimine başlayamaz. 

c) İkinci anadaldan kayıt sildiren öğrenci, ikinci anadalda tamamlamış olduğu dersleri, 

esas anadal programının zorunlu dersleri arasında yer almamış olmaları koşuluyla, esas 

anadalının seçimlik ders kredi yüküne saydırabilir. 

d) İkinci anadaldan kendi isteğiyle ayrılan veya kaydı silinen lisans öğrencisi, esas 

anadalının mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olması kaydıyla, aşağıdaki 

imkanlardan sadece birinden yararlanabilir: 

- Ayrılma veya kayıt silme tarihi itibarıyla önlisans diploması alma hakkını kazanmışsa 

önlisans diploması alabilir, 

- Esas anadaldan mezuniyet tarihinde, çift anadal programı açan birimin yandal 

programı varsa ve öğrenci bu programın bütün yükümlülüklerini yerine getirmişse, ilgili 

birimin yönetim kurulu kararı ve senatonun onayı ile öğrenciye yandal sertifikası 

verilebilir. 

Ücretler 

Madde 14- İstanbul Topkapı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 
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Yönetmeliğindeki hükümlere uygun olarak eğitim-öğretim yılı için belirlenen öğrenim ücreti 

alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

YANDAL PROGRAMI 

 

Yandal Programının Açılması 

Madde 15- Yandal programı, ilgili bölüm/ana bilim dallarının görüşü ve yandal öğrenimi 

kapsamında öğrenci kabul edecek bölümün bağlı olduğu birim kurulunun teklifi ve senato 

kararıyla açılır. Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı “anadal”, 

başvurduğu ve kabul edildiği lisans programı “yandal” olarak adlandırılır. 

Kontenjanlar 

Madde 16- Kontenjanlar, yandal programının bağlı olduğu Fakülte Kurulunun kararı ve 

Senatonun onayıyla belirlenebilir. 

Yandal Dersleri 

Madde 17- Yan dal programında alınması gereken dersler, en az 60 AKTS olmak üzere, 

ilgili Fakültenin Kurulu tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır. 

Yandal Programına Başarı Koşulu ve Başvuru İşlemleri, Kayıt 

Madde 18- Yan dal eğitim-öğretimine başvurabilmek için 

a) Üniversite’nin bir lisans programına kayıtlı olmak gerekir. 

b) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı 

yarıyılın başında başvurabilir. 

c) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili 

dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. 

d) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4 

üzerinden 2.50 olması gerekir. 

e) Yandal programlarına başvurular, akademik takvimde öngörülen süreler içinde, Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır. Koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları, yandal 

programının yürütüldüğü Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara 

bağlanır. Yandal programlarına kabul edilen öğrenciler, ilan edilen tarihler arasında 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurarak kabul edildikleri yandal programlarına 

kayıtlarını yaptırırlar. 

f) Yandal öğrenimi yapmaktayken çift anadal öğrenimi veya bir başka lisans programında 

yan dal yapmak üzere başvuranlar hariç olmak üzere, yan dal öğrenciliği sıfatını 

herhangi bir nedenle yitirmiş veya yan daldan kayıt sildirmiş olan öğrenciler aynı alana 

yan dal öğrenimi yapmak veya yan dal öğrenimine devam etmek üzere başvuramazlar. 

g) Yandal programına başvurular yandal programının bağlı olduğu Fakültenin Yönetim 

Kurulu tarafından karara bağlanır. Yandal programı için belirlenmiş olan derslerin 

yandal için başvuran öğrencinin anadal programında zorunlu ders olması nedeniyle en 

az 30 AKTS’nin altına düştüğü hallerde, eksik kredinin tamamlanması için gereken 

dersler anadal programının zorunlu derslerinden olmamak kaydıyla, yandal 

programının bağlı olduğu Fakültenin Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 



6  

h) Öğrenim dili Türkçe olan lisans diploma programına kayıtlı öğrencilerin herhangi bir 

yandal programına başvurabilmeleri için öğrenim dili tamamıyla veya kısmen İngilizce 

olan lisans diploma programlarına yeni öğrenci kabulünde geçerli olan İngilizce yeterlik 

koşulunu sağlamaları şarttır. 

i) Anadili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim dili Türkçe olan veya 

Türkçe ve İngilizce dilinde karma olarak öğretim yapılan lisans diploma programları 

kapsamında açılan yandal programlarına başvurabilmeleri için, bu lisans diploma 

programlarına yeni öğrenci kabulünde geçerli olan Türkçe yeterlik koşulunu 

sağlamaları şarttır. 

j) Kurumlar arası yatay geçiş veya dikey geçiş ile üniversitenin lisans diploma 

programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin yandal programlarına başvurabilmesi için, 

kayıt yaptırdıkları programda en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur 

k) Öğrencinin, yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans diploma programları kapsamında 

açılan yandal programlarına kabul edilebilmesi için yetenek sınavından da başarılı 

olması şarttır. 

l) Öğrenciler, aynı anda ikinci anadal diploma programı ile yandal programında öğrenim 

görebilirler. 

m) Yandal programından kaydı silinen öğrencilerin yandalda aldığı ve başarılı olduğu 

dersler seçmeli olarak sayılabilir. 

n) Aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yapılamaz. Yan dal öğrenimi 

yapmaktayken, bir başka yan dala başvuran öğrencilerin, devam etmekte oldukları yan 

daldaki kayıtları, başvurularının kabul edilmesi halinde silinir. 

Danışmanlık, 

Madde 19. Yandal programına kabul edilen öğrenciye anadal danışmanının yanı sıra yandal 

programına kabul eden program içerisinden ikinci bir danışman atanır 

Müfredat Hazırlanması ve Kredi Yükü 

Madde 20. Yandal öğrencileri, lisans öğrencileri için getirilen AKTS yükü sınırlamalarına 

tâbidirler. Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal 

programından kaydı silinir 

Madde 21 Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel 

not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.50 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin 

yandal programından kaydı silinir. Yandal öğrencisine hem anadal hem de yandal da aldığı 

dersleri birlikte gösteren tek bir not döküm belgesi (transkript) verilir. 

Yandal Sertifikası 

Madde 22 Öğrencinin yandal öğrenimini tamamlayabilmesi için, 

a) Anadalından mezuniyet hakkını kazanmış olması, 

b) Yandal programı kapsamında aldığı derslere ilişkin genel not ortalamasının en az 2,50 

olması gereklidir. 

c) Yandal programını tamamlayan öğrenciye, anadalından mezun olduğu dönem sonunda, 

anadal lisans diploması ile birlikte yandal programını tamamladığını gösteren bir yandal 

sertifikası verilir. 

d) Çift anadal öğrenimi kapsamında ikinci anadal programından ayrılan veya ilişiği kesilen 

lisans öğrencisi, başvurması halinde, almış olduğu dersler ile ilgili bir yandal 
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programının tüm gereklerini yerine getirmişse, yandal programını yürüten birimin 

yönetim kurulunun onayı ile, anadal lisans diploması ile birlikte yandal sertifikası 

almaya hak kazanır. 

 

Yandal Programında Öğrenim Süresi 

Madde 23- Anadal mezuniyet programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal 

programını bitiremeyen öğrencilere birim yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek 

süre tanınır. 

Yandal Programından Ayrılma 

Madde 24- Öğrenciler, istedikleri zaman, yandal programından, kendi istekleri ile ayrılabilirler. 

Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini 

etkilemez. Yandal programından ayrılan veya çıkarılan öğrenci, anadal programındaki ortak 

dersler dışında başarısız olduğu yandal derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Öğrencinin 

başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil 

edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır. 

Ücretler ve Burslar 

Madde 25- Yandal programı ücretsizdir. 

Diğer Hükümler 

Madde 26- Bu yönergede hüküm bulmayan konularda İstanbul Topkapı Üniversitesi Ön Lisans 

ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uygulanır. 

Yürürlük 

Madde 27- Bu yönerge, İstanbul Topkapı Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 28- Bu yönerge hükümlerini İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü yürütür. 


