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İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 

ÇİFT ANADAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 
  
 Amaç ve kapsam 
 MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Rumeli Üniversitesinde anadal 
programlarını başarı ile yürüten ön lisans/lisans düzeyindeki öğrencilerin aynı zamanda 
Üniversite içinde başka bir eğitim-öğretim programına devam ederek ikinci bir dalda ön lisans/ 
lisans diploması ve lisans düzeyinde anadal programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin 
ilgi duydukları alanda yan dal yaparak başarı sertifikası almalarına ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir. 
 
 Dayanak 
 MADDE 2– (1) Bu Yönerge, İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim- 
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 38’inci maddesine ve Yükseköğretim Kurumlarında Ön 
lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar 
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 
 
 Tanımlar 
 MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen, 

a) Çift Anadal Diploma Programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin 
aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, 
iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı, 

b) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin, geçiş yapmak istediği döneme kadar 
almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını, 

c) Yan Dal Sertifika Programı: İstanbul Rumeli Üniversitesinde bir lisans diploma 
programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, başka bir diploma 
programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, 
diploma yerine geçmeyen bir belge (yan dal sertifikası) alabilmelerini sağlayan 
programı ifade eder. 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

 Çift Anadal Programının Açılması, Başvuru ve Kabul, Tüm Uygulama Esasları 
 
 Çift anadal programı açılması 
 MADDE 4– (1) Ön lisans diploma programları ile diğer ön lisans programları arasında, 
lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında ilgili 
bölümlerin ve ilgili birim kurulunun önerisi üzerine Senatonun onayı ile çift anadal programı 
açılabilir. 
 (2) Bölümlerde açılacak olan çift anadal programları öğrencinin çift anadal programında 
alması gereken dersler ve krediler; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim 
Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının kararı ve Üniversite 
Senatosunun onayı ile akademik takvimde ilan edilen “Ders Ekleme” tarihinden bir ay önce 
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belirlenir ve Üniversite web sitesinde ilan edilir. İlgili çift anadal lisans ve ön lisans 
programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve 
yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde 
düzenlenmesi gerekir. 
 
 Kontenjan, başvuru ve kabul koşulları 
 MADDE 5– (1) Çift anadal programı kontenjanları, program kontenjanının %20’sinden 
az olmamak üzere her yarıyıl başında ilgili bölümlerin ve ilgili birim kurullarının önerisi 
üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Üniversite web sitesinde ilan edilir. 
 (2) Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken 
üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında, anadal ön lisans diploma 
programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. 
 (3) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar 
anadal diploma programında öngörülen tüm dersleri alarak başarması, genel not ortalamasının 
4.00 üzerinden en az 3,00 olması ve anadal programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında 
ilk %20’lik dilim içinde yer alması gerekir. 
 (4) Genel not ortalaması koşulunu sağlayan ancak anadal diploma programının ilgili 
sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal 
yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da 
çift anadal programına başvurabilirler. 
 (5) Çift anadal programına başvurular, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde dilekçe, 
transkript ve ÖSYM sonuç belgesi ile birlikte ilgili fakülte/yüksekokul sekreterliklerine yapılır. 
 (6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde 
yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 
 (7) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu 
Yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir. 
 (8) Başvuru sayısının belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not 
ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal 
programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır. 
 (9) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili birim yönetim kurulları tarafından 
değerlendirilir ve kayıt olmaya hak kazanan öğrencilerin almaları gereken derslere göre hangi yarıyıla 
intibak ettirildiği tespit edilerek akademik takvimde ilan edilen “Ders Ekleme” tarihinden en geç 
bir hafta önce sonuçlandırılıp, Üniversite web sitesinde ilan edilir. 
 
 Kayıt 
 MADDE 6 – (1)Çift anadal programına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilen 
tarihler arasında kayıtlarını yaptırırlar. Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt 
yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal ile yan dal programına kayıt yapılabilir. 
 
 Uygulama esasları 
  MADDE 7– (1) Öğrencilerin çift anadal programında alacakları dersleri belirlemek ve 
bu derslerin alınacağı yarıyılları planlamada yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanı 
tarafından "Çift Anadal Programı Koordinatörü" görevlendirilir. Çift Anadal Programı 
Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim kurarak öğrencilerin 
yönlendirilmesini sağlar. 
 (2) Çift anadal programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu 
ve eşdeğerlikleri ilgili bölümlerce kabul edilen dersler, çift anadal not çizelgesinde 
(transkriptte) gösterilir. 
 (3) Çift anadal programında alınan bir ders, anadal programında yer alan ders/derslere 
eşdeğer sayılmaz ve muafiyet işlemi yapılmaz. 
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 Başarı, değerlendirme ve azami süre 
 MADDE 8– (1) Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal programındaki 
genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50’ye (100 üzerinden 65) 
kadar düşebilir. Anadal programındaki genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2,72’nin (100 
üzerinden 70) altına düşen öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir. 
 (2) 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. 
 
 
 İzinli sayılma 
 MADDE 9- (1) Kayıtlı olduğu anadal programında izinli sayılan öğrenciler, otomatik 
olarak çift anadal programında da izinli sayılırlar. 
 (2) Çift anadal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders 
alamayacak olan öğrencilere, Çift Anadal Programının bağlı olduğu birim Yönetim Kurulu 
kararı ile yarıyıl izni verilebilir. 
 
 Kayıt silme 
 MADDE 10-  (1) Öğrencilerin aşağıda belirtilen hallerde çift anadal programından kaydı 
silinir: 

a) Öğrenci çift anadal programını her zaman kendi isteği ile bırakabilir. 
b) İki yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. 

 (2) Yukarıda (a) bendinde belirtilen nedenlerle kaydı silinen öğrenciye, öğretim ücreti 
iade edilmez. 
 (3) Çift anadal programından herhangi bir sebeple kaydı silinen veya çıkan öğrenciler 
tekrar çift anadal programına başvuramazlar. 
 
 Mezuniyet ve diploma 
 MADDE 11-  (1) Öğrencinin çift anadal lisans programından mezun olabilmesi için 
anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,72 (100 üzerinden 70) 
olması gerekir. 
 (2) Çift anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak 
devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir. 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

 Yan Dal Programının Açılması, Başvuru ve Kabul, Tüm Uygulama Esasları 
 
 Yan dal programı açılması 
 MADDE 12- (1) Bölümlerde açılacak olan yan dal programları, bu programlara hangi 
program öğrencilerinin başvurabileceği ilgili bölümün önerisi, ilgili birim yönetim kurulu 
kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile en geç akademik takvimde ilan edilen “Ders 
Ekleme” tarihinden bir ay önce belirlenir ve Üniversite web sitesinde ilan edilir. 
 (2) Yan dal programında öğrencilerin alabileceği dersler, ilgili bölümler arasında 
kararlaştırılır, ilgili birim kurullarının ve üniversite senatosunun onayına sunulur. 
 
 Yan dal sertifika programına başvuru ve kabul koşulları 
 MADDE 13- (1) Kontenjanlar, ilgili bölümlerin görüşü alınarak ilgili birim yönetim 
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kurulu kararı ile belirlenir ve akademik yılın başlangıcından bir ay önce ilan edilir. 
 (2) Yan dal sertifika programına başvurular; ilan edilen tarihlerde, başvuru formu ve not 
belgesi ile ilgili fakülte/yüksekokul sekreterliklerine yapılır. 
 (3) Öğrencinin yan dal sertifika programına başvuruda bulunabilmesi için başvurduğu 
yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm kredili dersleri başarı ile tamamlamış 
olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,50 (100 üzerinden 
65) olması gerekir. 
 (4) Başvuru sayısının belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not 
ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal 
programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır. 
 (5) Başvurular, akademik takvimde ilan edilen “Ders Ekleme” tarihinden en geç bir hafta 
önce ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve Üniversite web sitesinde ilan edilir. 
Aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal ile 
yan dal programına kayıt yapılabilir. 
  
 Başarı, değerlendirme ve ek süre 
 MADDE 14- (1) Yan dal sertifika programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yan dal 
sertifika programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri 
başarmak zorundadır. 
 (2) Yan dal sertifika programındaki başarı derecesi, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans 
programındaki başarısını ve mezuniyet derecesini hiçbir biçimde etkilemez. Yan dal not 
belgesinde, yan dal programlarında alınan dersler ve derslere ait başarı notları gösterilir. 
Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına 
dâhil edilmeksizin anadal transkript ve diploma ekinde yer alır. 
 (3) Öğrencinin, yan dal sertifika programına devam edebilmesi için anadal programındaki 
genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,29 (100 üzerinden 60) olması şarttır. Bu şartı 
sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. Kaydı silinen öğrencinin başarılı 
olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin not 
belgesi ve diploma ekinde yer alır. 
 (4) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak yan dal programını 
bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. 
 
 Yan dal sertifikası 
 MADDE 15- (1) Kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve yan 
dal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan derslerin tümünü alarak başarılı 
olan öğrenciye, mezun olduğu yarıyıl sonunda “Yan Dal Sertifikası” verilir. 
 (2) Yan dal sertifika programını başarıyla tamamlayan öğrenciye, kayıtlı olduğu lisans 
programından mezuniyet hakkını elde etmeden “Yan Dal Sertifikası” verilmez. 
 (3) Yan dal sertifikası, lisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanmayı 
sağlamaz. 
 (4) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, herhangi bir yan dal programının tüm 
gereklerini yerine getirmesi halinde, “Yan Dal Sertifikası” almaya hak kazanır. 
 
 İzinli sayılma 
 MADDE 16- (1) Kayıtlı olduğu lisans programında izinli sayılan öğrenciler, otomatik 
olarak yan dal sertifika programında da izinli sayılırlar. 
 (2) Yan dal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders 
alamayacak olan öğrencilere, yan dal programı veren bölümün bağlı olduğu birim Yönetim 
Kurulu kararı ile yarıyıl izni verilebilir. 
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Kayıt silme 
 MADDE 17- (1) Öğrencilerin aşağıda belirtilen hallerde yan dal sertifika programından 
kaydı silinir. 

a) Öğrenci yan dal programını kendi isteğiyle bırakabilir. Yan dal programından kendi 
isteği ile kayıt sildiren öğrenci, aynı yan dal programına tekrar kayıt yaptıramaz. 

b) Yan dal sertifika programından iki yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencinin Yan 
dal sertifika programından kaydı silinir. 

 (2) Herhangi bir nedenle yan dal sertifika programından kaydı silinen öğrenciye, 
öğrenim ücreti iade edilmez ve farklı bir yan dal sertifika programına devam etmek için en 
fazla bir hak daha verilir. 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

 Çift Anadal, Yan Dal Öğrenim ücretleri, Diğer Ortak Hükümler 
 
 Öğrenim ücreti 
 MADDE 18- (1) Çift Anadal ve Yandal başvurusu kabul edilen öğrencilere uygulanacak 
eğitim ücreti, ilgili eğitim öğretim yılı başında Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi ve 
Üniversite Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.  

2) Çift Anadal programları için Üniversite Mütevelli Heyeti’nin karar verdiği burs ve 
indirimler,  bu yönergenin 8 nolu Maddesinin 2 nolu bendi kapsamında uygulanır. Buna göre 
“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.” şeklinde uygulanır.  
 (3) Anadal programından mezuniyet hakkı elde ettiği halde çift anadal programında 
mezun olmak için verilen azami süreyi dolduran ve almakla yükümlü olduğu derslerin 
tamamından  veya bazılarından        tekrara kalan öğrenciler Mütevelli Heyet tarafından kredi 
başına belirlenen öğrenim ücretini öder. 
 (4) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak yan dal programını 
bitiremeyen özğrencilere, bu yönergenin 14 nolu Maddesinin 4 nolu bendi ilgili yönetim 
kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Yandal programında anadal 
programından mezuniyet hakkı elde ettiği halde, yandal programında almakla yükümlü olduğu 
derslerin tamamından      veya bazılarından    tekrara kalan öğrenciler Mütevelli Heyet 
tarafından kredi başına belirlenen öğrenim ücretini öder. 
 
 Diğer hükümler 
 MADDE 19- (1) Bu yönergede yer almayan konularda “T.C. İstanbul Rumeli 
Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Yükseköğretim 
Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan 
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri 
uygulanır. 
 
 Yürürlük 
 MADDE 20- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

(2) Bu yönergenin kabulü ile 14.02.2019 tarih ve 2019/04-03 sayılı Senato kararı ile 
kabul edilen yönerge yürürlükten kaldırılır. 
 
 Yürütme 
 MADDE 21- (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür. 


