
T.C. 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ 
 

 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını üstün 

başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir ana dal / yan dal da öğrenim 

görmelerini sağlamaktır. 

 
Dayanak 

MADDE 2- Bu Yönerge; 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3- Bu Yönergede geçen; 

Çift Ana Dal Programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin 

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

alabilmesini sağlayan programı, 

Yan Dal Programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları 

taşıması kaydıyla, Üniversitemiz içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir 

konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle yan dal sertifikası (diploma yerine geçmez) 

alabilmelerini sağlayan programı ifade eder. 

 

Çift Ana Dal Programının Açılması 

MADDE 4- Çift ana dal programı; ilgili bölümün teklifi, Fakülte/Yüksekokul 

Kurulunun kararı ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile açılır. 

 

Çift Ana Dal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları 

MADDE 5 

a) Senatoca çift ana dal programı açılması uygun görülen birimler en geç eğitim-

öğretim yılı/yarıyılı sonunda alınacak öğrenci sayılarını belirler ve Fakülte /Yüksekokul 

Kuruluna sunarlar. İlgili kurullar her akademik yılın/yarıyılın başlangıcından bir ay önce 

bölümlerin önerdiği kontenjanları karara bağlarlar ve duyururlar. 

b) Çift ana dal programına başvurular, başvuru formu ve not durum belgesi ile birlikte 

ilgili Fakülte Dekanlığı/ Yüksekokul Müdürlüğü’ne yapılır. 

c) (Değişik: Senato Kararı 14/03/2019-019/07-13) Hukuk, tıp ve sağlık programları 

ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların 

kontenjanları programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere senato tarafından 

belirlenir. Başvuruların belirlenen kontenjandan fazla olması halinde not ortalamasına göre 

sıralama yapılır. Sıralamada eşitlik halinde üniversite giriş puanı dikkate alınır. 

d) (Değişik: Senato Kararı 14/03/2019-019/07-13) Öğrenci ikinci anadal diploma 

programına, anadal diploma programının 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. 

e) (Değişik: Senato Kararı 14/03/2019-019/07-13) Öğrencinin çift ana dal programına 

başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar ana dal lisans programında tüm dersleri almış, 

başarmış, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması ve ana 

dal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunması gerekir. 



f) (Değişik: Senato Kararı 14/03/2019-019/07-13) Anadal diploma programındaki 

genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan 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. 

g) Kabul işlemi ilgili Fakülte /Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır. 

Kabul edilen öğrenciler kayıt dönemi içerisinde her iki ana dala birlikte kayıt yaptırırlar. 

h) Aynı anda birden fazla çift ana dal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, 

aynı anda çift ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir. 

ı) Çift ana dal diploma programındaki öğrenci, ana dal diploma programında kurum içi 

geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında çift ana dal diploma programına yatay geçiş 

yapabilir. 

 

Çift Ana Dal Program Koordinatörlüğü 

MADDE 6- Çift ana dal diploma programlarına öğrenci kabul eden bölümlerde 

öğrencilerin alacağı dersleri belirlemede ve derslerin alınacağı dönemleri planlamada 

öğrencilere yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanınca Çift Ana dal Program Koordinatörü 

atanır. Çift ana dal programı kapsamında alınacak dersler ilgili yönetim kurulu kararı ile 

kesinleşir. Çift Ana dal Program Koordinatörü öğrencilerin ana dal lisans programı 

danışmanları ile işbirliği içinde çalışır. 

 

Ana Dal ve Çift Ana Dal Programı İlişkileri 

MADDE 7 

a) Çift ana dal programı, öğrencinin ana dalının dışında ayrı bir lisans programıdır. Bu 

nedenle, öğrencinin ana dal programındaki başarısı ve mezuniyeti çift ana dal programından 

hiçbir şekilde etkilenmez. Çift ana dal programı için ayrı bir transkript düzenlenir. 

b) Çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, ana 

dal ve ana dalın ortak dersleri dışında, ilgili çift ana dal programını açan bölümce verilen en 

az 36 kredilik ders almaları gerekir. Ayrıca, çift ana dal programını açan bölüm tarafından 

gerekli görüldüğü taktirde, staj ve benzeri uygulamalar da ilave edilebilir. 

 

Başarı ve Mezuniyet Koşulları 

MADDE 8  

a) Öğrencinin çift ana dal programından mezun olabilmesi için genel not 

ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift ana dal öğrenimi süresince 

genel not ortalaması 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin çift ana dal programından 

kaydı silinir. Ancak, öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 

üzerinden 65’e kadar düşebilir.  

b) Çift ana dal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak, 

devam ettiği ana dal diploma programından mezun olması halinde verilebilir. 

c) (Değişik: Senato Kararı 14/03/2019-019/07-13) 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 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. 

d) Ana dal ve çift ana dal program stajları, bölümler arası karşılıklı anlaşma 

çerçevesinde yürütülür. Staj ve diğer uygulamaların eş değerliğine ve çift ana dalda 

hangilerinin yapılması gerektiğine ana dal ve çift ana dal bölüm kurulları tarafından birlikte, 

ilgili çift ana dal koordinatörlerinin de görüşleri alınarak karara bağlanır. Ancak, ana dal ve 

çift ana dala ait bitirme çalışmalarının ayrı ayrı yapılması gerekir. 

e) Çift ana dal programından ayrılan veya ilişiği kesilen bir öğrenci, programdan 

ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği döneme kadar almış olduğu dersler ile, eğer çift ana dal 



verilen bölümce yan dal programı da veriliyorsa ve öğrenci tercih ettiği ilgili bir yan dal 

programının tüm şartlarını yerine getirmişse, o yan dal programına ait sertifikayı almaya hak 

kazanır. Öğrenci eğer tercih ettiği ilgili yan dal programının tüm gereklerini yerine 

getirememişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, kendisine bulunduğu döneme 

bakılmaksızın o yan dal programına kayıt yapılabilir. 

 

Çift Ana Dal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma ve İlişik Kesme 

MADDE 9 

a) Öğrenci, çift ana dal programını kendi isteği ile bırakabilir. 

b) Mezuniyet haricinde, ana daldan ilişiği kesilen öğrencinin çift ana daldan da ilişiği 

kesilir. 

c) Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders alamayan öğrencinin çift ana dal 

programından kaydı silinir. 

d) Ana dal programında izinli sayılan öğrenci, talep aranmaksızın çift ana dal 

programında da izinli sayılır.  

e) Çift ana dal programından kendi isteği ile veya başarısızlığı nedeni ile ayrılan 

öğrenci, başarısız olduğu çift ana dal derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Çift ana dal 

programından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler, yeniden bu programa 

başvuramazlar. Ancak, aldığı dersleri gösterir öğrenim durum belgesi verilir. 

f) Ana dal programında genel not ortalaması 100 üzerinden 65’in altına düşen 

öğrencinin çift ana dal programından kaydı silinir. 

g) Kendisine verilen ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencinin çift ana dal 

programından ilişiği kesilir. 

 

Yan Dal Programı 

MADDE 10 

a) Yan dal programı; ilgili bölümün teklifi, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun Kararı ve 

Üniversite Senatosu’nun onayı ile açılır. Akademik takvim, çift ana dal diploma programı ile 

aynıdır.  

b) Yan dal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi 

(Yan dal Sertifikası) düzenlenir. 

c) Yan dal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

d) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından 

değerlendirilir. 

 

Başvuru Kabul ve Kayıt Koşulları 

MADDE 11 

a) Öğrencinin başvuru sırasında ana dal programındaki tüm kredili dersleri başarıyla 

tamamlamış ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. 

  

b) (Değişik: Senato Kararı 14/03/2019-019/07-13) Öğrenci yan dal programına, ana 

dal lisans programının 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.  

 

Başarı ve Mezuniyet Koşulları 

MADDE 12 

a) Yan dal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yan dal programı kapsamında, 

ilgili kurulların kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.  

b) Yan dal programı en az 18 krediden oluşur. 



c) Öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki genel 

not ortalamasının 100 üzerinden 60 olması şartı aranır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan 

dal programından kaydı silinir. 

d) (Değişik: Senato Kararı 14/03/2019-019/07-13) Ana dal programından mezuniyet 

hakkını elde eden ancak yan dal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim 

kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. 

f) Öğrencinin yan dal programındaki başarı durumu, ana dal programındaki 

mezuniyetini etkilemez. 

g) Çift ana dal programındaki ilişik kesme, izinli sayma gibi hususlar yan dal programı 

için de geçerlidir. 

h) Yan dal programından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler, yeniden 

bu programa başvuramazlar. Ancak, aldığı dersleri gösterir öğrenim durum belgesi verilir. 

 

Yürürlük 

MADDE 13- Bu Yönerge 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmak üzere 

yürürlüğe girmiştir. 

 

Yürütme  

MADDE 14- Bu Yönerge hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



FAKÜLTE ÜM ÇİFT ADADAL YANDAL 

FEN  -  EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

FİZİK  
FEF : MATEMATİK  FEF : MATEMATİK  

MİM MÜH FAK : İNŞ.MÜH. MİM MÜH FAK : İNŞ.MÜH. 

BİYOLOJİ  FEF : KİMYA  FEF : KİMYA  

KİMYA  FEF : BİYOLOJİ  FEF : BİYOLOJİ  

MATEMATİK  

FEF : FİZİK  FEF : FİZİK  

İİBF :İKTİSAT  - İŞLETME  İİBF :İKTİSAT  - İŞLETME  

MİM MÜH FAK : İNŞ.MÜH. MİM MÜH FAK : İNŞ.MÜH. 

FELSEFE  
FEF : SOSYOLOJİ  - İNG.DİL.VE ED.  FEF : SOSYOLOJİ  - İNG.DİL.VE ED.  

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

SOSYOLOJİ  

FEF : TÜRK DİL. ve EDB.  -  İNG.DİL. ve 
EDB.   - FELSEFE  - TARİH-PSİKOLOJİ 

FEF : TÜRK DİL. ve EDB.  -  İNG.DİL. ve EDB.   -  
FELSEFE  - TARİH -PSİKOLOJİ 

İİBF : İKTİSAT  - İŞLETME  İİBF : İKTİSAT  - İŞLETME  

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

SAĞ. BİL. FAK- İŞ SAĞ. VE GÜV SAĞ. BİL. FAK- İŞ SAĞ. VE GÜV 

İNG.DİL.VE ED. 

FEF : TÜRK DİL. ve EDB.  -  SOSYOLOJİ   -  
FELSEFE  

FEF : TÜRK DİL. ve EDB.  -  SOSYOLOJİ   -  
FELSEFE  

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

TÜRK DİLİ VE ED. 

FEF :  İNG.DİL. ve EDB.   -  SOSYOLOJİ   -  
FELSEFE  - TARİH  

FEF :  İNG.DİL. ve EDB.   -  SOSYOLOJİ   -  
FELSEFE  - TARİH  

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

TARİH  

FEF : TÜRK DİL. ve EDB.  -  SOSYOLOJİ   -  
FELSEFE  

FEF : TÜRK DİL. ve EDB.  -  SOSYOLOJİ   -  
FELSEFE  

İİBF. : İŞLETME  İİBF. : İŞLETME  

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

PSİKOLOJİ 
FEF :SOSYAL HİZ.  -  SOSYOLOJİ   -  
FELSEFE  

FEF :SOSYAL HİZ.  -  SOSYOLOJİ   -  
FELSEFE  

SOSYAL HİZMET 

FEF :SOSYAL HİZ.  -  SOSYOLOJİ   -  
FELSEFE  

FEF :SOSYAL HİZ.  -  SOSYOLOJİ   -  
FELSEFE  

SAĞ. BİL. FAK- İŞ SAĞ. VE GÜV SAĞ. BİL. FAK- İŞ SAĞ. VE GÜV 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

FEF : FELSEFE   - İNGİLİZ DİL. ve EDB.  -  
SOSYOLOJİ  - TARİH  - TÜRK DİLİ ve EDB  

FEF : FELSEFE   - İNGİLİZ DİL. ve EDB.  -  
SOSYOLOJİ  - TARİH  - TÜRK DİLİ ve EDB  

İİBF. : İKTİSAT  - İŞLETME  İ.İ.B.F. : İKTİSAT  - İŞLETME  

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

ZOOTEKNİ  

FEF : BİYOLOJİ  FEF : BİYOLOJİ  

ZİRAAT FAK : BAHÇE BİT  - TOPRAK BİLM. 
ve  
BİTKİ BESL. - TARLA BİTK  

ZİRAAT FAK : BAHÇE BİT  - TOPRAK BİLM. ve  
BİTKİ BESL. - TARLA BİTK  

İİBF : İKTİSAT  - İŞLETME  İİBF : İKTİSAT  - İŞLETME  

BAHÇE BİTKİLERİ  
FEF : BİYOLOJİ  FEF : BİYOLOJİ  

İİBF : İKTİSAT  - İŞLETME  İİBF : İKTİSAT  - İŞLETME  

TOPRAK BİLİMİ ve BİTKİ  
BESLEME  

FEF : BİYOLOJİ  - KİMYA  FEF : BİYOLOJİ  - KİMYA  

İİBF : İKTİSAT  - İŞLETME  İİBF : İKTİSAT  - İŞLETME  

TARLA BİTKİLERİ  

FEF : BİYOLOJİ  - FELSEFE   -  
İNGİLİZ DİL. ve EDB.  - KİMYA  -  
FİZİK  -SOSYOLOJİ  

FEF : BİYOLOJİ  - FELSEFE   -  
İNGİLİZ DİL. ve EDB.  - KİMYA  -  
FİZİK  -SOSYOLOJİ  

İİBF : İKTİSAT  - İŞLETME  İİBF : İKTİSAT  - İŞLETME  

ZİRAAT FAK : BAHÇE BİT  - TOPRAK BİLM. 
ve  
BİTKİ BESL.  

ZİRAAT FAK : BAHÇE BİT  - TOPRAK BİLM. ve  
BİTKİ BESL.  

İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

MÜHENDİSLİK ve 
MİMARLIK  FAK. 

İNŞAAT MÜH.  
İİBF : İŞLETME  

 

FEF : MATEMATİK  - FİZİK  
 



ELEKTRİK-ELEKTRONİK 
MÜH. 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ  

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.  

SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

FEF : SOSYOLOJİ FEF : SOSYOLOJİ 

FEF: SOSYAL HİZMET FEF: SOSYAL HİZMET 

 


