
                                         T.C.İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ 

 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans ve 

önlisans düzeyindeki diploma programları arasında yapılacak çift anadal ve yandal programlarının 

uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2–(1) Bu Yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans ve önlisans  

düzeyindeki diploma programları arasında yapılacak çift anadal ve yandal programlarına ilişkin 

hükümleri kapsar. Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda, İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans 

ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu 

kararları uygulanır. 

Dayanak 

Madde 3-(1) Bu Yönerge, 24.4.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, 

Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 10.11.2014  

tarih ve 29171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a)Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini, 

b)Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

c)Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu, 

d)Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu: İstanbul Aydın Üniversitesinde lisans ve 

önlisans eğitimi yapılan fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını, 

e)Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesinde lisans 

ve ön lisans eğitimi yapan fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları kurullarını 

f)Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, almış olduğu tüm derslerin 

AKTS kredilerine göre ağırlıklı not ortalamasını, 

g)Çift Anadal Programı: Koşulları sağlayan öğrencilerin ikinci bir lisans veya önlisans 

programından ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı, 

h)Yandal Programı: Lisans öğrenimini başarıyla yürütmekte olan ve diğer koşulları sağlayan 

öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere öğrenim görmesini sağlayan 

sertifika amaçlı eğitim-öğretim programını ifade eder. 

Çift Anadal Programı Açılması 

Madde 5 (1) Çift anadal programı, İAÜ önlisans diploma programları ile diğer önlisans 

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

ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı 

ile açılabilir. 

(2) Senatoca çift anadal programı açması uygun görülen birimler, en geç her eğitim-öğretim yılı 

sonunda alınacak öğrenci sayılarını belirler ve ilgili kurulların kararına sunar. 

(3) Açılmasına karar verilen çift anadal programları, alınacak öğrenci sayılarıyla birlikte her 

eğitim-öğretim yılı başında ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından duyurulur. 

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

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

üniversite senatolarınca belirlenir.  

Programa Başvuru ve Kabul Koşulları 

Madde 6- (1) Çift anadal programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler; form dilekçe, 

transkript, ÖSYS puan çıktısı ve başarı sıralamasında %20 içerisinde yer aldığına dair belge (Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınacaktır) ile çift anadal yapmak istediği bölüme başvurur. Eğitim dili 



Türkçe olan programlara kayıtlı olan öğrencilerden, eğitim dili yabancı dil olan çift anadal programına 

başvuru yapmak isteyenlerin Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan veya 

geçerliliği Üniversitemizce kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlardan yeterli puanı aldığını 

gösterir sınav sonuç belgelerini başvuru sırasında sunmaları gerekmektedir. 

(2 )Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar ana dalında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış 

olması gerekir. 

(3) Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptırılamaz. 

(4)Anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık 

programlarda beşinci yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın 

başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında öğrenci çift anadal diploma programına, başvurabilir. 

(5) Öğrencinin başvuru sırasında anadal diploma programındaki genel not ortalamasının dörtlü 

sistemde en az 3.00 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması açısından en 

üst % 20 içinde yer alması gerekir. Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı 

ile en üst %20’sinde yer almayan ancak genel not ortalaması 3.00 ve daha yukarı olan öğrencilerden çift 

anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere aynı türden puana sahip 

olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. Mühendislik ve  mimarlık fakültelerinde çift anadal 

yapılabilmesi için ÖSYS kılavuzunda yayımlandığı yıldan itibaren belirlenen başarı sıralaması koşulu 

aranır.  

(6)Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile öğretmenlik programlarında çift 

anadal yapılamaz. 

(7)Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara çift anadal öğrenci kabulünde özel yetenek 

sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

(8)Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün 

önerisi üzerine fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunun onayı ile yapılır. 

(9) Çift anadala kabul edilen öğrenciye ilgili bölüm öğrencilerine verilen öğrenci numarası 

verilir ve kimlik bilgileri sisteme kaydedilir. 

(10) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıtlı olan öğrencilerden, eğitim dili yabancı dil olan 

yandal programına çift anadal için başvuru yapmak isteyenlerin Üniversitemiz Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından yapılan veya geçerliliği İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından kabul edilen 

ulusal veya uluslararası sınavlardan yeterli puanı aldığını gösterir sınav sonuç belgelerini başvuru 

sırasında sunmaları gerekmektedir. Eğitim dili yabancı dil olan bölümlerde kayıtlı olan öğrencilerin 

eğitim dili Türkçe olan bölümlerde çift anadal yapabilmeleri için anadili Türkçe olan öğrenciler hariç 

olmak üzere Türkçe Öğretim Merkezinden dil puan belgesi getirmeleri zorunludur. 

(11) Çift anadal programına kayıt yaptıran öğrenciler, Mütevelli Heyeti Başkanlığınca çift 

anadal için belirlenen ücreti öderler. 

Çift Anadal Programın Yürütülmesi 

Madde 7-(1) Çift anadal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, her iki programa birden 

sayılan eşdeğer dersler dışında ilgili çift anadal programından lisans programlarında en az 60 AKTS’lik, 

önlisans programlarında ise en az 30 AKTS’lik ders almak zorundadır (farklı dersler lisans 

programlarında 60 AKTS, önlisans programlarında ise 30 AKTS’den az ise değişik seçmeli dersler 

verilebilir). Çift anadal programından mezun olabilmek için anadaldan eşdeğer sayılan derslerle  birlikte 

alınan  derslerin kredileri toplamı, lisans programlarında 240 AKTS’den, önlisans programlarında ise 

120 AKTS’den az olamaz. 

(2)  Çift anadal programına kayıtlı olan bir öğrenci, bir dönemde öncelikli olarak anadal dersleri 

30 AKTS olmak üzere toplam 42 AKTS ders alabilirler. Anadal derslerini tamamlayan öğrenciler, 

İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan ders 

alma usul ve esasları kapsamında her bir eğitim öğretim döneminde en fazla 36 AKTS ders alabilir. 

(3) Çift anadal programına başlamadan önce alınan ve çift anadalda saydırılacak eşdeğer dersler, 

öğrencinin programa kabulü sırasında ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul yönetim kurulu 

kararı ile kesinleşir. Çift anadal öğrencilerinin  anadal programı ders planında ve çift anadal programı 

ders planında yer alan eşdeğer dersleri, anadal programından almaları gerekir. Anadal programından 



alınan ve her iki programın ders planlarında yer alan eşdeğer dersler, alınıp başarıldığı yarıyıl sonunda, 

notlarıyla birlikte öğrencinin çift anadal programı transkriptine aktarılır. Çift anadal programı 

transkripitine notu aktarılan dersler, öğrencinin çift anadal mezuniyet kredisine dâhil edilir ve GNO’ya 

katılır.  

(4) İlgili kurulların onayından sonra öğrenciye çift anadal öğrenimi göreceği bölümden bir 

danışman atanır. 

(5) Çift anadal programlarına kayıtlı olan öğrencilerin her dönem alabilecekleri dersler , anadal 

programında aldığı derslerle çakışmaması koşuluyla akademik danışmanın önerisi, bölüm başkanının 

onayı ile belirlenir. 

(6) Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal programındaki genel not ortalaması 

bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’in altına düşebilir. Takip eden dönemlerde Genel not ortalaması 

2.50 veya üzerine çıkarması gerekir. Eğer Genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşerse 

öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. 

(7) Öğrencinin çift anadal programındaki durumu anadal programındaki mezuniyetini 

etkilemez. Lisans veya önlisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal 

programını tamamlamasa bile anadal lisans programı diplomasını alabilir. 

(8) Çift anadal programından çıkarılan veya kendi isteğiyle ayrılan öğrencilerin almış oldukları 

derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Senato tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında 

kabul edilmeyen çift anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil 

edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.  

(9) Anadal programında akademik nedenler haricinde bir nedenle izinli sayılan öğrenci, çift ana 

dal programında da izinli sayılır.  Ancak ana dal programından mezun olan ve çift ana dal programına 

devam eden öğrencilerden, lisansüstü programa kayıtlı olanların izin işlemlerinde her iki program 

birbirinden bağımsız değerlendirilir. 

(10) Çift anadal öğrencisi, öğrenim görmekte olduğu lisans veya önlisans programına yatay 

geçiş yapmak istediğinde, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik” hükümlerindeki koşulları da sağlaması gerekir. Bu koşulları sağlamadan çift anadal ikinci 

lisans veya önlisans programına yatay geçiş yapamaz. 

Mezuniyet Koşulları 

Madde 8-(1) Anadal lisans veya önlisans programından mezuniyet hakkını elde edemeyen 

öğrenciye çift anadal programının diploması verilemez. Ancak, anadal programından mezun olan 

öğrenci, çift anadal programı mezuniyet koşullarını sağladığı takdirde çift anadal diplomasını almaya 

hak kazanır. 

(2)Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal diploma 

programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, çift anadal programına kayıt yaptırdığı eğitim 

öğretim yılından itibaren 2547 Sayılı Kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.  

Programı Bırakma 

Madde 9-(1) Çift anadal programı öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında 

programı kendi isteğiyle bırakabilir. Çift anadal programından kayıt sildiren öğrenci, çift anadal 

programına yeniden kayıt yaptıramaz. 

(2) Çift anadal programından ayrılan öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorunda 

değildir.  

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

programından kaydı silinir. 

Yandal Programı Açılması 

Madde 10-(1) Yandal programı; bölüm kurullarının görüşü, fakülte/yüksekokul yönetim 

kurullarının teklifi, senatonun onayıyla açılır. 

(2) Yandal programı açmak isteyen ilgili birimler, en geç her eğitim-öğretim yılı sonunda 

öğrenci sayılarını da belirleyerek ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurullarına sunarlar. Açılmasına 

karar verilen yan dal programları, öğrenci sayılarıyla birlikte her eğitim-öğretim yılı başında duyurulur. 



Programa Başvuru ve Kabul Koşulları 

Madde 11-(1)  Yan dal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, yandal yapmak istediği bölüme 

Yandal Form Dilekçesi ve ekleriyle (transkript, öğrenci belgesi)  başvurur. 

(2)    Öğrencinin başvurduğu döneme kadar lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla 

tamamlamış olması gerekir. 

(3) Öğrenci, yan dal lisans programına anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı 

döneminin başında başvurabilir. 

(4) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2,50 

olması gerekir. 

(5)   Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim 

kurulunun onayı ile kesinleşir. 

(6)Yan dal programlarına kayıtlı olan öğrencilerin her dönem alabilecekleri dersler, anadal 

programında aldığı derslerle çakışmaması koşuluyla akademik danışmanın önerisi, bölüm başkanının 

onayı ile belirlenir. 

(7) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıtlı olan öğrencilerden eğitim dili yabancı dil olan 

yandal programına başvuru yapmak isteyenlerin İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından yapılan veya geçerliliği İstanbul Aydın Üniversitesi’nce kabul edilen ulusal 

veya uluslararası sınavlardan yeterli puanı aldığını gösterir sınav sonuç belgelerini başvuru sırasında 

sunmaları gerekmektedir. Eğitim dili yabancı dil olan bölümlerde kayıtlı olan öğrencilerin eğitim dili 

Türkçe olan bölümlerde yandal yapabilmeleri için anadili Türkçe olan öğrenciler hariç olmak üzere 

Türkçe Öğretim Merkezinden dil  belgesi getirmeleri zorunludur. 

(8) Yandala kabul edilen öğrenciye ilgili  bölüm öğrencilerine verilen öğrenci numarası verilir 

ve kimlik bilgileri sisteme kaydedilir. 

(9)Yandal programına kayıt yaptıran öğrenciler, Mütevelli Heyeti Başkanlığınca yandal için 

belirlenen ücreti öderler. 

  Yandal Programın Yürütülmesi 

Madde 12-(1)  Yandal programına kayıt olan öğrenci, anadal eğitimine devam ettiği sürece bir 

dönemde toplam 42 AKTS’lik ders ya da AKTS’ye bakılmaksızın bir ders alabilir. Anadal derslerini 

tamamlayan öğrenciler, İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nde yer alan ders alma usul ve esasları kapsamında her bir eğitim-öğretim döneminde en 

fazla 36 AKTS ders alabilir.  

 (2) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not 

ortalamasının dörtlük sistemde en az 2.00 olması gerekir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencinin yandal 

programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve ana dal programına sayılmayan dersler, genel 

not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır. 

(3) Yandal programına kayıtlı olan bir öğrenci bir dönemde öncelikli olarak anadal dersleri 30 

AKTS kredisi olmak üzere toplam 42 AKTS kredilik ders alabilirler. Bir dönemde aldığı Anadal 

derslerinin AKTS kredileri ile aldığı yan dal derslerinin AKTS kredileri toplamı 42 AKTS kredisini 

geçemez. 

(4)  Öğrencinin yan dal programındaki durumu, ana dal programındaki mezuniyetini etkilemez. 

Programı Bitirme 

Madde 13-(1) Öğrencinin yan dal programı bitirebilmesi için genel not ortalamasının dörtlük 

sistemde en az 2.00 olması gerekir.  

(2) Yan dal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda yan dal sertifikası verilir. Bu 

belge, diploma yerine geçmez. 

(3) Yan dal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye ayrı bir transkript düzenlenir. 

(4) Anadal programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye yandal programı 

sertifikası verilmez. 

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

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



Programı Bırakma  

Madde 14-(1)Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi 

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

yaptıramaz. 

(2) Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı 

silinir. 

Yönergede hüküm bulunmayan hususlar 

Madde 15-(1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat ve İAÜ Önlisans 

ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır. 

Yürürlük 

Madde 16-(1)Bu Yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten 

sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 17-(1)  Bu yönerge hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 


