
 

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ 

PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL VE YANDAL YAPILMASI 

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı; Hakkari Üniversitesinde, aynı yükseköğretim kurumunda 

yürütülen ön lisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans 

programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında Çift Anadal ve 

Yandal programlarının uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 - Bu Yönerge; Hakkari Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal eğitim-öğretim 

programlarına ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 - Bu Yönerge; 2547 sayılı Kanunun 7’nci ve 44’üncü maddeleri ile 

"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik" ve "Hakkari Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – Bu Yönergede geçen, 

a) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı 

yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı 

diploma alabilmesini sağlayan program, 

b) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Öğrencilerin almış oldukları tüm derslerden 

hesaplanan ağırlıklı not ortalamasını,  

c) İlgili Kurul: Fakülte Kurulu, Yüksekokul Kurulu veya Meslek Yüksekokulu Kurulunu, 

ç) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu veya  

 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu, 

d) Meslek Yüksekokulu: Hakkari Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksekokullarını,  

e) Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörünü, 

f) Senato: Hakkari Üniversitesi Senatosunu, 

g) Üniversite: Hakkari Üniversitesini, 

ğ) Yandal: Öğrencilerin ilgi duydukları başka bir bölümde belirli bir alanda bilgi sahibi 

olmalarına imkân sağlamak amacıyla oluşturulan eğitim öğretim programını, 

h) Yüksekokul: Hakkari Üniversitesi’ne bağlı yüksekokulları,  

ifade eder. 

 

 

 

 

 

 



 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çift Anadal 

 

Çift Anadal Programı 

 

MADDE 5 - (1) Hakkari Üniversitesinde yürütülen önlisans diploma programları ile diğer 

önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans 

programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine 

senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir. Başarı sıralaması şartı aranan 

programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu Yönetmelikte belirlenen diğer 

şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir. 

Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölüm 

başkanlığının önerisi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile yapılır. 

(2) Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda 

çift anadal diploma programı ile yandal programına kayıt yapılabilir. 

(3) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili 

bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. 

İlgili çift anadal programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken 

bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını 

sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. 

(4) Çift anadal programına başvurusu kabul edilen öğrencinin alacağı dersler ilgili diploma 

programları arasında kararlaştırılır ve başvurulan Birimin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

İki programa birden saydırılan dersler, öğrencinin her iki programındaki yarıyıl kaydında yer 

alır ve her iki transkripte de gösterilir. Öğrencinin her iki programda ortak sayılan bir dersten 

çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür.  

(5) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin anadal ve çift anadal programında bir yarıyılda 

alabilecekleri azami ders yükü ana dal programının azami ders yükünün 8 (sekiz) AKTS 

fazlasıdır.  

(6) Çift anadal öğrencisinin, ikinci anadal diploma programından sorumlu tutulacağı dersler; 

lisans diploma programları için anadalından eşdeğer olmayan en az 60 AKTS kredi olmak 

üzere toplamda en az 240 AKTS kredi değerinden, önlisans diploma programları için 

anadalından eşdeğer olmayan en az 30 AKTS kredi olmak üzere toplamda en az 120 AKTS 

kredi değerinden az olamaz.  

 

Başvuru, Kontenjan ve Kabul Koşulları 

MADDE 6– (1) Öğrenci, ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma 

programında 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. Anadal önlisans diploma programında ise 

öğrenci ikinci anadal diploma programına, en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü 

yarıyılın başında başvurabilir. 

(2) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar 

anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Anadal 

diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4.00 üzerinden ise 2.72)  

olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst 

%20’sinde bulunan öğrenciler çift anadal diploma programına başvurabilirler. Ayrıca 



aşağıdaki şartlar uyarınca üniversitemiz senatosu kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu 

şartlar kapsamında başvuru yapabilir. 

a) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not 

ortalaması en az (4.00 üzerinden ise 2.72) 100 üzerinden 70 olmak şartıyla, anadal diploma 

programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversitemiz 

senatosu tarafından belirlenir. 

b) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal 

yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak 

üzere üniversitemiz senatosu tarafından belirlenir. 

c) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4.00 

üzerinden ise 2.72) 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. 

 

Program Süresi 

MADDE 7 – (1) 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. 

 

(2) Anadal diploma programını bitiren ve henüz ikinci anadal programını bitiremeyen 

öğrencilere bu programı tamamlamak için ikinci anadal yaptığı birim yönetim kurulu kararı 

ile ikinci anadal yaptığı programa kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 44’üncü maddesinin c fıkrasında belirtilen azami süreler kadar 

hak tanınır. Bu öğrencilere anadal diploma programlarını bitirdikleri yarıyıl sonunda anadal 

diploma programının diploması verilir. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden 

diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yılsonunda, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 46’ncı maddesi hükümlerine göre katkı payı alınır. Bu öğrenciler hakkında 

alınacak kararlarda, öğrencinin izlediği ikinci anadal programını veren Birim yetkilidir. 

 

İlişik Kesme 

MADDE 8 – İlişik kesme ile ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir: 

(1) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir. 

(2) Çift anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 

sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen süreler sonunda mezun olamayan 

öğrencinin çift anadal programından ilişiği kesilir. 

(3) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal diploma 

programından kaydı silinir. 

(4) Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler, kayıtlı oldukları programı bırakarak başvuru 

koşullarını yerine getirmek şartıyla başka bir çift anadal veya yandal programına başvurabilir 

ve kayıt yaptırabilirler. 

(5) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 

100 üzerinden 70 (4.00 üzerinden ise 2.72) olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi 

süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e 

(4.00 üzerinden ise 2.50) kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 70 ’in 

(4.00 üzerinden ise 2.72) altına düşen öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı 

silinir. 

 

Başarı ve Mezuniyet 



MADDE 9 – Başarı ve mezuniyetle ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir: 

(1) Öğrencinin mezuniyet notları her iki lisans/önlisans programı için ayrı ayrı hesaplanır çift 

anadal programı için ayrı kayıt dosyası ayrı transkript belgesi düzenlenir. 

(2) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 100 

üzerinden 70 (4.00 üzerinden ise 2.72) genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye ilgili 

yönetim kurulu kararı ile çift anadal diploması verilir. 

(3) Çift anadal programından mezuniyet hakkını kazanıp anadal programından mezun 

olamayan öğrenciye çift anadal diploması verilmez. 

(4) Çift anadal programından çıkarılan veya kendi isteği ile ayrılan öğrencilere, almış 

oldukları derslerle çift anadal verilen bölümün yandal programı varsa ve bu programın bütün 

gereklerini yerine getirmişse, ilgili yönetim kurulu kararı ile yandal sertifikası verilebilir. Bu 

yapılamıyorsa bu dersler, ilgili bölüm başkanlığı önerisi ve fakülte yönetim kurulunun 

kararıyla anadal programında yer alan seçmeli derslerin yerine sayılabilir. Bu dersler 

dışındaki derslerden alınan notlar, anadal programındaki genel not ortalaması hesabında 

dikkate alınmaz. Öğrencinin yandal talebi yoksa veya başardığı dersler yandal sertifikası 

alabilmek için yeterli değilse, ya da bu dersler anadal programındaki seçmeli derslerine 

karşılık kabul edilmemişse, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma 

ekinde yer alır. 

(5) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin, anadal programında 

almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir. 

(6) Çift anadal programında hem birinci hem ikinci anadala ait bitirme çalışmaları ile farklı 

türdeki uygulama çalışmalarının yapılması zorunludur. Staj ve uygulama çalışmalarının 

eşdeğerliğine ve ikinci anadalda hangilerinin yapılması gerektiğine, ilgili birim tarafından 

oluşturulan komisyon karar verir.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yandal 

Yandal Programı 

MADDE 10 – (1) Hakkari Üniversitesi Lisans/Ön Lisans programları esaslarını ve başvuru 

koşullarını ilgili yönetim kurullarının teklifi ve senato onayı ile belirleyerek, yandal 

programları düzenleyebilir. 

(2) Öğrencinin yandal programında alması gereken dersler ve AKTS/kredileri, ilgili bölüm 

başkanlığının ve ilgili kurulun önerisi üzerine Senato'nun onayı ile belirlenir. 

(3) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim 

kurulu tarafından belirlenir. 

(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir. 

 

Başvuru, Kontenjan ve Kabul Koşulları 

MADDE 11 – (1) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en 

geç altıncı yarıyılın başında anadal ön lisans programlarında ise en erken ikinci, en geç 

üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. 

(2) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans/önlisans programındaki tüm 

kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. 

(3) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 100 

üzerinden 65 olması gerekir (4.00 üzerinden ise 2.50).  

 (4) Aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yapılamaz ancak, hem yandal hem çift 

anadal programına kayıt yapılabilir. 

 

Program Süresi 



MADDE 12 - Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını 

bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. 

 

İlişik Kesme 

MADDE 13 – İlişik kesme ile ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir: 

(1) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel not 

ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4.00 üzerinden ise 2.29)  olması şarttır. Bu şartı 

sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve 

anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve 

diploma ekinde yer alır. 

(2) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle 

bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt 

yaptıramaz. 

(3) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı 

silinir. 

(4) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında başarılı oldukları dersler 

ilgili yönetim kurulununca uygun görülürse anadal programlarına aktarılabilir. 

 

Başarı ve Mezuniyet 

MADDE 14 – Başarı ve mezuniyetle ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir: 

(1) Yandal programlarını en az 100 üzerinden 65 (4.00 üzerinden ise 2.50) genel not 

ortalaması ile tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) 

düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez. 

(2) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen 

öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. 

(3) Yandal programını tamamlayan öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkı 

kazanmadığı sürece yandal sertifikası verilmez. Ancak, öğrencinin isteği halinde aldığı 

dersleri belirten bir belge verilebilir. 

(4) Yandal programındaki başarı durumu, öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programındaki 

başarı ve mezuniyetini etkilemez. Yandal programı için ayrı kayıt dosyası ayrı transkript 

belgesi düzenlenir. 

(5) Yandal programına kabul edilen öğrenci, bu programı tamamlamak için, anadalı ile ortak 

alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler dışında, önlisans 

programlarında en az 15 AKTS kredilik, lisans programlarında ise an az 30 AKTS kredilik 

dersten başarılı olması gereklidir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çift Anadal/ Yandal Ortak Hükümler 

 

MADDE 15- (1) Öğrenci, çift anadal/yandal programına kabul edildiği ilk yarıyılda kayıt 

yaptırmak zorundadır.  

(2) Çift anadal/yandal programı için ek sınıf açılmaz. Çift anadal/yandal programına başvuran 

öğrenciler o bölümün öğrencileri ile birlikte derslere devam ederler. 

(3) Koşulları sağlayan öğrenciler, çift anadal/yandal programına devam etmek istediklerini 

belirten dilekçe ve transkriptleri ile akademik takvimde belirtilen süre içinde çift 

anadal/yandal programını açan ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvururlar. Başvurular çift 

anadal/yandal programını açan bölüm başkanlığı tarafından değerlendirildikten sonra, ilan 

edilen kontenjan kadar öğrenci kabulü ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Karar, ilgili 

dekanlık/müdürlük tarafından öğrencinin bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul/meslek 



yüksekokulu ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na bildirilir. Başvuru ve kabul işlemlerinin 

ilgili en geç yarıyıldaki eğitim/öğretim başlamadan önce tamamlanmış olması gerekir.  

(4) Çift anadal/yandal programının kontenjanları ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili yönetim 

kurulu kararıyla kesinleşir. Kontenjanlar koşullarıyla birlikte ilgili fakülte/yüksekokul/meslek 

yüksekokulu tarafından en geç yarıyıl başlamadan (en az iki hafta ) önce tamamlanmış olması 

gerekir.  

(5) Zorunlu hazırlık sınıfı olan çift anadal/yandal programına yeterlilik sınavını başaramamış 

öğrenciler kabul edilmez.  

(6) Değerlendirme, genel not ortalaması dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru tercih 

sırasına bağlı olarak kontenjan sayısınca yapılır. Genel Ağırlık not ortalamasının eşit olması 

halinde ÖSYM merkezi yerleştirme sınavı taban puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. 

Kabul işlemi başvurulan diploma programının bağlı olduğu Birim yönetim kurulu kararı ile 

yapılır.  

(7) Ara sınavlarda anadal ile çift anadal/yandal sınav programının çakışması durumunda, 

öğrenci, anadal programına ait çakışan dersler için ara sınavlara, çift anadal/yandal 

programına ait çakışan dersler için ise mazeret sınavlarına girebilir. Dönem sonu/Bütünleme 

sınavlarında benzer bir çakışmanın yaşanması durumunda, öğrenci anadal programına ait 

çakışan dersler için, Dönem sonu/Bütünleme sınavlarına girecektir. Çift anadal/yandal 

programına ait çakışan dersler için ise Dönem sonu/Bütünleme sınavları, dersin sorumlu 

öğretim elemanının yapacağı düzenlemeyle Dönem sonu/Bütünleme sınav haftasında 

yapılmalıdır.  

(8) Çift anadal/yandal öğrencisi, öğrenim görmekte olduğu çift anadal/yandal programına 

yatay geçiş yapmak istediğinde, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans 

Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi 

Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerindeki koşulları da sağlaması 

gerekir. Bu koşulları sağlamadan çift anadal/yandal programına yatay geçiş yapamaz.  

(9) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek 

sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

(10) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlar, ancak kendi aralarında 

yandal programı yürütebilir.  

(11) Çift anadal/yandal değerlendirme sonuçları üniversite resmi web sitesinde öğrencilere 

duyurulur. 

 

Danışmanlık 

MADDE 16 – (1) Çift anadal/yandal programına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen 

bölümlerde çift anadal/yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak 

ve öğrencilere danışmanlık yapmak amacı ile ilgili bölüm başkanlarınca çift anadal/yandal 

program koordinatörü atanır. Program koordinatörü öğrencilerin anadal programı 

danışmanları ile iletişim içinde görev yapar. 

(2) Öğrencinin çift anadal/yandal yarıyıl kayıt onayı, anadal danışmanı tarafından yapılır.  

 

Ulusal ve Uluslararası Değişim Programları    

MADDE 17 – Öğrencinin değişim programları ile aldığı derslerin eşdeğerleri, ilgili yönetim 

kurulu kararı ile çift anadal/yandal transkriptine işlenebilir. 

 

Mazeret ve İzin       

MADDE 18 –  
(1) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, çift anadal/yandal programında da izinli 

sayılır. Çift anadal/yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması veya mazereti 

(ilgili yönetim kurulu kararı ile) kabul edilen nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere çift 



anadal/yandal programının bağlı olduğu ilgili birim yönetim kurulu kararı onayı ile ilgili 

yarıyılda izin verilebilir. Bu izinde geçirilen süre, çift anadal/yandal programını bitirmek için 

belirlenen süreye eklenmez.  

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 19 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, “Yükseköğretim Kurumlarında 

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile 

Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, ilgili diğer 

mevzuat hükümleri ve Senato Kararları geçerlidir. 

 

Yürürlük 

MADDE 20 – Bu yönerge hükümleri, Hakkari Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 

tarihten sonra yürürlüğe girer.   

 

Yürütme 

MADDE 21 – Bu Yönerge hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

Senato Karar Tarihi: ../../2020 No:….. Sayısı: 


