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Sağlık Bilimleri Fakültesindeki Çift Anadal/Yandal Değerlendirme Komisyonu’nun yapılanma ve 

çalışma ilkeleri faaliyet alanları, amaçları, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esaslarına uygun  

olarak ilgili yönetmelik hükümlerince aşağıda tanım görev ve sorumlulukların tam ve zamanında 

oluşmasını sağlamak amacıyla  komisyonun temel görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır. 

 
1. Akademik Birim Çift Anadal/Yandal Değerlendirme Komisyonu Üyelerinin Görevleri 

a)  Çift Anadal/Yandal Değerlendirme Komisyonu, Çift Anadal/Yandal Programına başvuran 

öğrencilerin; ilgili bölümlerin kontenjanı çerçevesinde, Anadal diploma programındaki genel not 

ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfının başarı 

sıralamasının ilk % 20’sinde bulunan öğrencilerin başvurularını belirlemek.   

b) Çift Anadal/Yandal Değerlendirme Komisyonu, Çift Anadal/Yandal Programına başvuran 

öğrencilerin; ilan edilmiş olan çift anadal/yandal programına, anadal 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; 

anadal önlisans diploma programlarında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın 

başında başvuru yapıp yapmadıklarını tesbit etmek. 

c) Çift anadal/yandal diploma programına başvuru yapan öğrencilerin başvurduğu yarıyıla kadar anadal 

diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olup olmadığını kontrol etmek. 

d) Çift anadal/yandal programı başvurularının değerlendirilmesi, seçimi ve ilanının yapılmasını 

sağlamak 

e) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal/yandal yapmak isteyen öğrenciler diğer 

şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 

başarı sıralaması şartını sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek,  

f) Çift anadal programı öğrencisine ikinci anadal fakültesinde/yüksekokulunda ilgili bölüm başkanlığı 

tarafından danışman atanmasını sağlamak 

g) Yönetmelik hükmünce, (Öğrencinin çift anadal/yandal programından mezun olabilmesi için genel not 

ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin 

genel not ortalaması 2.50/4.00’nin altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. 

Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus 100 üzerinden 

65’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması, ikinci kez 2.72/4.00 100 üzerinden 70’e kadar değerinin 

altına düşen öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir)  kayıt silinme durumunda 

olan öğrencileri tespitini sağlayıp, dekanlık makamına bildirmek. 

h) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. 

i) Çift Anadal/Yandal Değerlendirme Komisyonunda alınan kararları Dekanlık Makamına bildirmek 

j) Çift Anadal/Yandal Değerlendirme Komisyonu, Dekana karşı sorumludur. 

 

 

 


