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TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türk-Alman Üniversitesi’nde bir lisans programına kayıtlı başarılı
öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir lisans programından diploma veya sertifika almalarına ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge Türk-Alman Üniversitesi’nde çift anadal ve yandal programlarına ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) AGNO : Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) Anadal programı: Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programını,
c) İkinci Anadal Bölümü/Fakültesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programı haricindeki
bölümü ya da fakülteyi ifade eder.
d) Çift anadal programı: Öğrencilerin kayıtlı oldukları lisans diploma programında başarı
şartını ve diğer koşulları sağlamaları şartıyla Üniversitenin iki diploma programından eş
zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,
e) Yandal programı: Öğrencilerin kayıtlı oldukları lisans diploma programında başarı şartını ve
diğer koşulları sağlamaları şartıyla, Üniversitenin başka bir diploma programı kapsamında
belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir
belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,
f) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesi’ni
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal Programı
Çift anadal programı açılması
MADDE 5- (1) Çift Anadal Programı, Çift Anadal Programı’na katılacak bölümlerin kendi bölüm
kurullarının ortak önerisi, ilgili fakülte kurullarının ve senatonun onayı ile açılır. Çift Anadal Programı,
katılacak bölümlerin ortak olarak hazırladığı bir plan çerçevesinde yürütülür.
(2) İlgili anadal eğitim-öğretim programlarında değişiklik olması durumunda; bölümler birbirlerini
bilgilendirmekle yükümlüdür. Değişiklik çerçevesinde çift anadal eğitim-öğretim programı yeniden

düzenlenerek ilgili fakülte kurulu kararı ile Senatonun onayına sunulur. Öğrencilerin yeni programa intibakı
sağlanır.
(3) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlikleri dikkate alınarak ilgili bölümün başvurusu, fakülte kurulunun
önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Çift anadal programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak
kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını
sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.
Çift anadal programına başvuru ve kabul
MADDE 6- (1) Hukuk ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal programlarının
kontenjanları ilgili anadal programlarının kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Senato tarafından
belirlenir.
(2) Çift anadal programının başvuru, değerlendirme, sonuçların ilanı ve başvuru sonuçlarının ilgili fakülte
dekanlığına bildirilmesi işlemleri Üniversite Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde yapılır.
(3) İlgili Dekanlık; akademik takvime uygun olarak çift anadal programının kontenjanlarını, başvuru
tarihlerini ve varsa özel şartlarını belirterek ilan eder. Çift anadal programına başvurular ilan edilen tarihler
arasında ikinci anadal dekanlığına yapılır.
(4) Öğrenci, Çift anadal programına, anadal programının en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç ise
beşinci yarıyıl başında ikinci anadal dekanlığına başvurabilir.
(5) Öğrencinin Çift Anadal Programı’na başvurabilmesi için, başvurduğu yarıyıla kadar anadal programındaki
almış olması gereken tüm dersleri başarmış olması, başvurusu sırasındaki AGNO’sunun en az 100 üzerinden
70 ya da dengi not olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20'sinde
bulunması gerekir.
(6) Anadal programındaki AGNO’su en az 100 üzerinden 70 ya da dengi not olan ancak anadal programının
ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile ilk %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak
programın üniversiteye giriş yılındaki taban puanından daha yüksek puana sahip olanlar da çift anadal
programına başvurabilirler.
(7) Kabul işlemi, başvurulan bölümün önerisi ve fakülte yönetim kurulu kararı ile tamamlanır.
(8) Öğrenci, aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt olamaz. Ancak çift anadal programında
kayıtlı öğrenci şartları taşıması halinde bir yandal programına da kayıt yaptırabilir.
(9) Çift anadal programı başvurularının değerlendirilmesinde öncelikle AGNO’ya, ortalamanın eşitliği halinde
öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik
verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYS
sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.
(10) Çift anadal programı öğrencisi, anadal programında kurum içi geçiş şartlarını sağladığında ikinci anadala
yatay geçiş yapabilir.
(11) Anadal ve çift anadal programlarında eşdeğer sayılan dersler, öğrencinin her iki programındaki yarıyıl
kayıtlarında yer alır ve her iki not durum belgesinde gösterilir.
Danışman
MADDE 7- (1) Çift anadal programındaki derslerin belirlenmesinde ve alınacağı dönemlerin planlanmasında
öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere
ilgili bölüm başkanlığının teklifi üzerine fakülte dekanlığı tarafından öğretim üyeleri arasından Çift Anadal
Programı Danışmanı görevlendirilir. Çift Anadal Programı Danışmanı öğrencilerin anadal programındaki
danışmanları ile iletişim halinde görev yapar.

Dersler, başarı ve mezuniyet

MADDE 8- (1) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal AGNO’su en az 100
üzerinden 70 ya da dengi not olması gerekir.
(2) Çift anadal programına kayıtlı öğrencinin Anadal AGNO’su ikinci kez 100 üzerinden 65’in ya da dengi
notun altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
(3) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ve ikinci anadalda iki yüz kırk (240) AKTS kredisini
sağlayarak en az 2.00 ortalama ile çift anadal programını tamamlayan öğrenciye, çift anadal programına ait
lisans diploması verilir.
(4) Çift anadal programında, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadığı halde iki dönem
üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
(5) Anadal programından mezun olan ancak çift anadal programından mezun olamayan öğrencilere anadal
programına ait lisans diplomaları verilir. Buna karşılık, anadal programından mezun olamayan öğrencilere,
çift anadal programına ait lisans diplomaları verilmez.
(6) Çift anadal programından kendi isteği ile ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler, çift anadal yaptıkları
programda yandal programı varsa ve bu programın bütün gereklerini yerine getirmişlerse, istekleri halinde
yandal sertifikası alabilir. Çift anadal yapılan programda yandal programı yoksa, öğrencinin çift anadal
programında başarılı olduğu dersler anadal not durum belgesinde ve diploma ekinde gösterilir ancak
AGNO’ya katılmaz.
(7) Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini
tekrarlamak zorunda değildir.
(8) Çift anadal öğrencisi sadece kendi anadal programında başarı sıralamasına katılır.
Programın süresi ve katkı payı
MADDE 9- (1) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ve henüz çift anadal programını bitiremeyen
öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal programına kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılından itibaren 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.
(2) Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden anadal programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl
sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenci katkı payı alınır.
Kayıt dondurma
MADDE 10- (1) Anadal programında kayıt donduran öğrencinin, çift anadal programında da kaydı
dondurulmuş sayılır.
(2) Çift anadal programında, herhangi bir dönemde ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders
alamayacak olan öğrencilerin, çift anadal programı veren bölümün teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun
kararıyla, o dönem için kayıtları dondurulabilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Yandal Programı
Yandal programı açılması
MADDE 11- (1) Yandal Programı, Programa katılacak bölümlerin kendi bölüm kurullarının ortak önerisi,
ilgili fakülte kurullarının ve Senatonun onayı ile açılır. Yandal Programı, katılacak bölümlerin ortak olarak
hazırladığı bir plan çerçevesinde yürütülür.
Yandal programına başvuru ve kabul
MADDE 12- (1) Yandal Programlarının kontenjanları, ilgili fakülte kurulu tarafından belirlenir.
(2) Yandal programının başvuru, değerlendirme, sonuçların ilanı ve başvuru sonuçlarının ilgili fakülte
dekanlığına bildirilmesi işlemleri Üniversite Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) İlgili Dekanlık; akademik takvime uygun olarak yandal programının kontenjanlarını, başvuru tarihlerini
ve varsa özel şartlarını belirterek ilan eder.
(4) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılının
başında, başvuru formu ve not durum belgesi ile ikinci anadal dekanlığına başvurabilir.
(5) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal programındaki almış
olması gereken tüm dersleri başarmış olması ve başvuru sırasında anadal programındaki AGNO’sunun en az
100 üzerinden 65 ya da dengi not olması gerekir.
(6) Öğrenci, aynı anda sadece bir yandal programına kayıt yaptırabilir.
(7) Yandal programı başvurularının değerlendirilmesinde öncelikle AGNO’ya, ortalamanın eşitliği halinde
öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik
verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYS
sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.
(8) Kabul işlemi, başvurulan bölümün önerisi ve fakülte yönetim kurulu kararı ile tamamlanır.
Danışman
MADDE 13- (1) Yandal programındaki derslerin belirlenmesinde ve alınacağı dönemlerin planlanmasında
öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere
ilgili bölüm başkanlığının teklifi üzerine fakülte dekanlığı tarafından öğretim üyeleri arasından Yandal
Programı Danışmanı görevlendirilir. Yandal Programı Danışmanı öğrencilerin anadal programındaki
danışmanları ile iletişim halinde görev yapar.
Dersler, başarı ve programı tamamlama
MADDE 14- (1) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini
etkilemez.
(2) Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki AGNO’sunun en az 2.50
olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrenciye fakülte
yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
(4) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.
(5) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal
programından kaydı silinen öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
(6) Yandal programından kaydı silinen öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler,
AGNO’ya dahil edilmeksizin not durum belgesinde ve diploma ekinde yer alır.
(7)Anadal programından mezun olan ancak yandal programını tamamlayamayan öğrencilere anadal
programına ait lisans diplomaları verilir. Buna karşılık, anadal programından mezun olamayan öğrencilere,
yandal programı sertifikası verilmez.
(8) Yandal programı için ayrı not durum belgesi düzenlenir.
Kayıt dondurma
MADDE 15- (1) Anadal programında kayıt donduran öğrencinin, yandal programında da kaydı dondurulmuş
sayılır.
(2) Yandal programında, herhangi bir dönemde ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders
alamayacak olan öğrencilerin, yandal programı veren bölümün teklifi ve fakülte yönetim kurulu kararıyla, o
dönem için kayıtları dondurulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 16- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda, yürürlükteki Türk-Alman Üniversitesi Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17- Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- Bu Yönergeyi Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.

