
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Çift Ana Dal ve  Yan Dal Eğitimi 
Yapılmasına

İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç-Kapsam-Dayanak

           Madde 1 – Amaç
Bu yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi  bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki diploma 

programlarında çift ana dal ve yan dal eğitimi verilmesinde  uyulması gereken usul ve esasları 
düzenlemektir.

           Madde 2 – Kapsam

Bu yönerge,  Giresun Üniversitesi  bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki diploma 
programlarında çift ana dal ve yan dal eğitimi verilmesine ilişkin hükümlerini kapsar. Bu yönerge 
içinde yer almayan hususlar, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

           Madde 3 – Dayanak

Bu yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe 
göre hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Çift Ana Dal Eğitim-Öğretim Esasları

           Madde 4 – Çift Ana Dal

           4.1  Genel Hükümler

a)    Çift ana dal başvuru koşulları ve değerlendirme süresi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 
internet sayfasında ilan edilir ve başvurular belirtilen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı’na şahsen yapılır.

b)    Çift ana dal programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili
fakülte/yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır.

c)     Çift ana dal programı, aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen programlar arasında 
açılabilir. İkinci ana dal programının açılabilmesi, o programın yürütüldüğü ilgili bölüm ve fakülte
kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir. Çift ana dal programı en az 
36 krediden oluşur.

d)    Kayıtlı bulunduğu ana dal programından izinli sayılan öğrenci, aynı zamanda çift ana dal 
programından da izinli sayılır.

e)    Çift ana dal programında bir dersin açılmaması veya başka bir dersle çakışması gibi 
nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, çift ana dal programı veren bölümün ve çift ana dal 
programının bağlı olduğu dekanlığın onayı ile dönem izni verilebilir.



f)      Eğitim Fakültesi öğrencileri çift ana dal programlarına başvuramazlar.

g)    Kayıtlı bulunduğu ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak henüz çift 
ana dal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, çift ana dal programını tamamlamak 
için ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile en fazla iki dönem uzatılabilir. Bu 
öğrencilere, ana dal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları 
verilir. Bu öğrenciler, ek süre boyunca çift ana dal öğrenimi gördükleri bölüme ait öğrenci katkı 
payını, lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam 
ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı 
payını öderler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği çift ana dal programını 
veren birim yetkilidir.

h)    Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulü, 24 Nisan 
2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 16. maddesinin 5.bendinde 
belirtildiği şekilde yapılır.

i)      Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin AGNO’su (Ağırtlıklı Genel Not Ortalaması) bir 
defaya mahsus olmak üzere, 100 üzerinden 67’ye veya 4.00 üzerinden 2.50’ye kadar düşebilir. 
AGNO’su ikinci kez 100 üzerinden 67 veya 4.00 üzerinden 2.50’ye düşen öğrencinin ikinci ana dal 
diploma programından kaydı silinir.

j)      Çift ana dal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci ana dal programında almış 
oldukları dersler, yan dal programı için yeterli ise yan dal sertifikası verilir. Yeterli değil ise yeterli 
duruma getirilebilmesi için ikinci ana dal programında ek bir yarıyıl süresi tanınır. Eşdeğerliliği 
kabul edilen çift ana dal derslerinin değerlendirilmesi ise fakülte/yüksekokul yönetim kurulu 
kararına göre yapılır.

k)    Çift ana dal programından kendi isteğiyle kaydını sildiren bir öğrenci yeniden aynı 
programa başvuramaz.

l)      Ana dal ve çift ana dal programlarına ait stajlar, bölümler arası karşılıklı anlaşma 
çerçevesinde yürütülür.

m) Çift ana dal programında ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders 
alamayacak olan öğrencilere, çift ana dal programının bağlı olduğu birimin onayı ile dönem izni 
verilebilir ve bu süre çift ana dal programını bitirmek için öngörülen süreye dâhil edilemez.

           4.2. - Başvuru Koşulları

a)    Öğrenci, duyurulmuş olan çift ana dal programına, ana dal lisans programının en erken 
üçüncü ve en geç beşinci döneminin başında başvurabilir. (Dördüncü dönemde başvuru kabul 
edilmez.)

b)    Çift ana dal programlarına başvurabilmek için ana dal programında alınan tüm kredili 
derslerden geçer not alınmış olmalıdır.

c)     Çift ana dal programına başvuracak öğrencinin ana dal programındaki genel not 
ortalaması en az 100 üzerinden 74 veya 4.00 üzerinden 3.00 olmalıdır.

d)    Öğrenci, halen kayıtlı bulunduğu ana dal programında, bulunduğu sınıfın başarı sıralaması 
itibari ile en üst %20’sinde yer almalıdır.

e)    Zorunlu hazırlık sınıfı olan çift ana dal programlarına yeterlik sınavını başaramamış 



öğrenciler kabul edilmezler.

f)      Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye 
alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim 
yapılmaz. Değerlendirme sonuçları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın  internet sayfasında 
duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yan Dal Eğitim-Öğretim Esasları

           Madde 5- Yan Dal 

           5.1. Genel Hükümler

a)    Yan dal başvuru koşulları ve süresi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının  internet sayfasında 
ilan edilir ve başvurular belirtilen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen yapılır.

b)    Yan dal programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili 
fakülte/yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır.

c)    Yan dal programı ilgili bölümün ve fakülte kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosu’nun 
onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. 

d)    Yan dal programı en az 18 krediden oluşur ve bu program içinde alınan dersler için ayrı 
not çizelgesi düzenlenir.

e)    Ana dal programından izinli sayılan öğrenci, yan dal programından da izinli sayılır.

f)      Yan dal programında, öğrencinin alması gereken dersin açılmaması veya ders çakışması 
gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, yan dal programı veren bölümün ve yan dal 
programının bağlı olduğu dekanlığın onayı ile yarıyıl izni verilebilir.

g)    Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yan dal programını 
bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süreleri; yan dal programını bitirebilmeleri için ilgili 
fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl uzatılabilir. Bu öğrenciler ana dal 
programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait öğrenci katkı payını lisans 
programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek 
lisans programına kayıt oldukları takdirde, ayrıca yüksek lisans katkı payını da öderler.

h)    Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

i)      Ana dal ve yan dal programlarına ilişkin stajlar, bölümler arası karşılıklı anlaşma 
çerçevesinde yürütülür.

j)      Yan dal sertifika programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, ana dal 
programından mezun olmadan yan dal programının sertifikası verilmez.

k)    Kayıtlı bulunduğu ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak henüz yan 
dal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, yan dal programını tamamlayabilmeleri 
için, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile en fazla bir dönem uzatılabilir. Bu 
öğrencilere ana dal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları 
verilir. Bu öğrenciler; ek süre boyunca yan dal öğrenimi gördükleri bölüme ait öğrenci katkı payını, 



lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. 
Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını 
öderler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yan dal programını veren birim 
yetkilidir.

l)      Yan dal programından ayrılan veya ilişiği kesilen öğrencinin, yan dal programında aldığı 
ve başarılı olduğu bir dersin, eş değerliği kabul edilen ana dal dersi yerine sayılması 
fakülte/yüksekokul kurul kararı ile kabul edilir.

m)  Yan dal programından kendi isteğiyle kaydını sildiren bir öğrenci yeniden aynı programa 
başvuramaz.

           5.2. Başvuru Koşulları

a)    Öğrenci, ilan edilen yan dal programına, ana dal lisans programının en erken üçüncü ve en 
geç altıncı döneminin başında başvurabilir.

b)    Öğrencilerin başvuru sırasında ana dal programındaki AGNO’su 100 üzerinden en az 67 
veya 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

c)     Zorunlu hazırlık sınıfı olan yan dal programlarına, yeterlik sınavını başaramamış 
öğrenciler kabul edilmezler.

d)    Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye 
alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz,
sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın internet sayfasında duyurulur.

           Madde 6 – Yürürlük

Bu yönerge, Üniversite Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

           Madde 7 – Yürütme

            Bu yönergeye ilişkin hükümleri Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.


