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   “Hacettepe Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi”nde 
değişiklik yapılması hakkında görüşülerek, Yönerge’nin (Tıp ve Dişhekimliği 
Fakülteleri hariç) ekte belirtilen şekliyle kabulü uygun görüldü. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ 

      
Amaç ve Kapsam 
MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı, kendi bölümlerinin lisans programlarını başarıyla 

yürüten öğrencilerin aynı zamanda ilgi duydukları başka bir bilim dalında bilgilenmelerini 
sağlamak için açılacak olan yan dal programı esaslarını düzenlemektir. Tıp ve Diş 
Hekimliği  Fakülteleri bünyesinde yürütülen yan dal programları bu yönerge kapsamı 
dışındadır. 
      Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu yönerge“Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim 
ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır. Yan dal programı, ikinci bir lisans 
programı veya çift anadal programı anlamı taşımaz. 

 
Programın Açılması 
MADDE 2- (1)Yan dal programı ilgili bölümlerin başvurusu, fakülte/yüksekokul 

kurulunun önerisi, Senato’nun kararı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. 
Yan dal programı en az 18 krediden oluşur. Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme 
programları ile diğer fakültelerin programları arasında yan dal programı uygulanmaz. 
Ancak, Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında yan 
dal programı Yüksek Öğretim Kurulu’ndan onay alınarak uygulanabilir.  

 
Programın Uygulanması 
MADDE 3- (1) Yan dal programı aşağıdaki şekilde uygulanır: 
a) Yan dal programları yarıyıl eğitim-öğretim programı yürüten bölümler arasında 

uygulanabilir. 
b) Yan dal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve 

mezuniyeti etkilenmez. Yan dal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir. 
c)  Aynı anda birden fazla yan dal programına veya hem bir çift anadal hem de bir 

yandal programına kayıt yapılamaz. 
      d) İki programa (anadal ve yan dal) birden sayılacak dersler ilgili bölümler arasında 
belirlenerek yan dal programını açan fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile 
kesinleşir. Her iki programa sayılan dersler (zorunlu-seçmeli)  her iki transkripte de 
gösterilir. Bu dersler, ders yükü hesabında tek ders olarak işlem görür ve toplam kredi üst 
sınırına (22 ve 25 kredi) dahil edilir. Diğer dersler ise bu sınırlara dahil edilmez. 
       e) Her iki programa da sayılan bir dersin ekle-sil işlemleri iki program için de 
uygulanır. 
        f)  Yan dal programına kayıt olmadan önce alınan bir dersin (zorunlu-seçmeli) yan 
dal programına sayılması yan dal programını açan fakülte/yüksekokul yönetim kurulu 
kararı ile  yandal programı süresince alınan  bir dersin yan dal programından ayrıldıktan 
sonra anadal dersi (zorunlu-seçmeli) olarak sayılması öğrencinin bağlı bulunduğu 
fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Ancak, bu dersin sayılabilmesi için 
ilgili programın öngördüğü bir ders olması gerekir. 
           Öğrencinin Yan dal programına kayıt olmadan önce aldığı bir dersin yan dal 
programına sayılması ve daha sonra herhangi bir nedenle öğrencinin yan dal 
programından  ilişiğinin kesilmesi halinde, bu ders ana dal programından silinmez. 
 
        g)  Öğrenci yan dal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yan dal programı 
derslerini tekrarlamak zorunda değildir. 

 
Başvuru ve Kabul Koşulları  
MADDE 4- (1)Yan dal programına başvuru ve kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir: 

       a)  Yan dal programını açan bölüm, yan dal kontenjanlarını belirleyerek bağlı 
bulunduğu fakülte/yüksekokula bildirir ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla 
kesinleşir. Kontenjanlar,koşullarıyla birlikte (son başvuru tarihi ve sonuçların ilan edilmesi 
vb) ilgili fakülte/yüksekokul tarafından en geç akademik takvimde belirtilen ders dönemi 
bitiş tarihinden önce kendi web sayfalarından üniversite öğrencilerine duyurulur. 
Kontenjanlar, ilgili bölümün o yıla ait ÖSS kontenjanının % 20 sinden fazla olamaz. 
       b)  Başvurular, anadal lisans programının en erken 3 üncü ve en geç 5 inci yarıyılın               
başında yapılabilir. 



       c)  Öğrencinin yan dal programına başvuarabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar: 
            - anadal lisans programında aldığı bütün dersleri başarıyla  tamamlamış olması, 
            - başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.70 olması, 
            - başka bir yan dal veya çift anadal programına kayıtlı olmaması, 
            - hiç bir disiplin cezası almamış olması, 
gerekir. 
        d) Koşulları sağlayan öğrenciler, yan dal programına devam etmek istediklerini 
belirten bir dilekçeyi ekleriyle birlikte yan dal programını açan fakülte/yüksekokul yönetim 
kuruluna başvurur. Başvurular yan dal programını açan bölüm tarafından 
değerlendirildikten sonra ilan edilen kontenjan kadar öğrenci kabulu ilgili yönetim kurulu 
kararı ile kesinleşir. Karar (eklerinin fotokopisi ile birlikte), ilgili fakülte/yüksekokul 
tarafından öğrencinin bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokula ve Öğrenci İşleri Dairesi 
Başkanlığna bildirilir. Başvuru ve kabul işlemlerinin yarı yıl başlamadan (ders 
programlarının yapılmasından)  önce tamamlanmış olması gerekir.  
        
          e)  Yan dal programına kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen 
program yaptırma günlerinde  ya da mazereti yönetim kurulu kararı ile kabul edilenler en 
geç ekle-sil günlerinde  program yaptırarak kayıt olmak zorundadırlar. Aksi halde, kabul 
işlemleri geçersiz sayılır.  

 
 
Danışmanlık 
MADDE 5- (1) Yan dal programına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen 

bölümlerde yan dal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve 
öğrencilere danışmanlık yapmak amacı ile ilgili bölüm başkanlarınca birer yan dal 
program koordinatörü atanır. Program koordinatörleri öğrencilerin anadal lisans programı 
danışmanları ile iletişim içinde görev yapar. 

 
Program Süresi 
MADDE 6- (1) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yan dal 

programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için zorunlu hallerde 
öğrencinin gerekçeli başvurusu üzerine yan dalın açıldığı programın yönetim kurulu 
kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu karar öğrencinin bağlı bulunduğu 
fakülte/yüksekokula ve öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir. Ancak, verilen ek 
süreler öğrencinin anadal programında öğrenim gördüğü azami öğrenim süresini 
aşamaz. Ayrıca yan dal program öğrencisine bu sürelerin dışında başka süre ve sınav 
hakkı tanınmaz (Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’nin 11. maddesi uygulanmaz). Bu süreler sonunda da yan dal programını 
başarıyla bitiremeyen öğrencinin yan dal programı ile ilişiği kesilir. 
        (2)Anadal programının mezuniyet koşullarını sağlayan, ancak yan dal programını 
tamamlaması için ek süre verilen öğrencilere anadal lisans diploması verilemez. 
Öğrenciler bu ek süre içinde anadal katkı payını ödemeye devam ederler. 
        (3)Yan dal programını tamamlayan öğrenciye, anadal programından mezuniyet 
hakkı kazanmadığı sürece yan dal sertifikası verilmez. 

  
İlişik Kesme 
MADDE 7- (1)İlişik kesme ile ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir: 
a)   Öğrenci bir dilekçe ile ilgili yönetim kuruluna başvurarak yan dal programını kendi 

isteği ile bırakabilir. Öğrencinin kendi isteği ile yan dal programından ayrılması ile ilgili 
işlemler programa kabul edilme sürecindeki gibi uygulanır. Öğrenci yan dal programından 
ayrıldıktan sonra  her iki programa da sayılan dersler öğrencinin ana dal transkriptinde 
yer almaya devam eder. 
       b)  Yan dal programına kayıtlı öğrenciler, başvuru koşullarını yerine getirmek şartıyla 
kayıtlı oldukları programı bırakarak başka bir çift anadal veya yandal programına 
başvurabilir ve kayıt yaptırabilirler. 

c) Yan dal programında, izinsiz olarak iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin 
yan dal programından ilişkisi kesilir. 

d) Anadal programında genel akademik ortalaması iki yarıyıl (aralıklı olarak veya üst 
üste) 2,50’nin altına düşen öğrencinin yan dal programından ilişkisi kesilir. 



e) Yan dal programı genel akademik ortalaması, yan dal programında ders aldığı iki 
yarıyıl üst üste 2,00’nin altında kalan öğrencinin yan dal programıyla ilişkisi kesilir. 

f) Kendisine verilen ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencinin yan dal 
programından ilişiği kesilir.  

 
Başarı ve Mezuniyet 
MADDE 8- (1) Başarı ve mezuniyetle ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir: 
a) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını en az 

2,00 genel akademik ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir. 
Sertifika, “Hacettepe Üniversitesi Diploma, Sertifika, Geçici Mezuniyet ve  Diğer 
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik” ve “Diploma ve Sertifikaların Şekli, 
Boyutu, Yazı Karakteri ve Büyüklükleri ile İkinci Nüsha Verilmesine Dair Yönerge” ye 
uygun olarak düzenlenir.  

b) Yan dal sertifikası almaya hak kazanıp anadal programından mezun olamayan 
öğrenciye yan dal sertifikası verilmez. Ancak, öğreninin isteği halinde aldığı dersleri 
belirten bir belge verilebilir.  

 
Mazeret ve İzinler 
MADDE 9- (1) Öğrencinin “Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği”ne göre mazeretli sayılma veya izin isteği her iki program için de geçerlidir. 
Yan dal programına ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders 
alamayacak olan öğrencilere, yan dal programının açıldığı fakülte/yüksekokul yönetim 
kurulu kararı ile sadece yan dal programı için izin verilebilir ve bu süre yan dal programını 
bitirmek için öngörülen süreye dahil edilmez. 

 
 

Diğer Hükümler 
 
MADDE 10- (1) Bu yönergede bulunmayan konularda “Hacettepe Üniversitesi 

Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” geçerlidir. 
 
 
Yürürlükten Kaldırma 
 
MADDE 11- (1) 09.09.1998 tarih ve 98-91 sayılı senato kararıyla yürürlüğe giren 

“Hacettepe Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi” ile 24.12.2003 tarih ve 2003-148 
sayılı ve 1.12.2004 tarih ve 2004-104 sayılı Senato kararları yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1- (1) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte bir yan dal programında 
kayıtlı olan öğrenciler de yan dal programlarını bu yönerge hükümlerine göre sürdürürler.  

Geçici Madde 2-  (1) Bu yönergenin 4 üncü maddesinin (a) bendi 2007-2008 öğretim 
yılından itibaren yürürlüğe girer. 

 
Yürürlük 
MADDE 12- (1) Bu yönerge,  Üniversite Senato’su tarafından 16/ 05 / 2007  tarihinde 

kabul edilmiş ve bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. 
 
Yürütme 
MADDE 13- (1) Bu yönerge Hacettepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


