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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ  
ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesinde kayıtlı önlisans ve lisans 

düzeyindeki diploma programları arasında çift anadal ile lisans düzeyindeki diploma programları 

arasında yandal programlarında uyulması geren esasları düzenlemektir  

Kapsam  

MADDE 2 – Bu yönerge, Iğdır Üniversitesinde önlisans ve lisans düzeyindeki diploma 

programları arasında çift anadal ve lisans düzeyindeki diploma programları arasında yandal 

programlarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak  

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına 

İlişkin Yönetmelik ile 

(2) Iğdır Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39uncu ve 

40ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

MADDE 4 – Bu Yönergede geçen;  

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

Üniversitesinin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini 

sağlayan programı, 

b) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması 

kaydıyla, Iğdır Üniversitesinin başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik 

sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) 

alabilmelerini sağlayan programı, 

c) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya 

bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenlenen 

yükseköğretim programlarını, 

d) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,  

e) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,  

f) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,  
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g) Birim Kurulu: Üniversite enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve konservatuar 

kurullarını,  

h) İlgili Yönetim Kurulu: Enstitülerde enstitü yönetim kurulu, fakültelerde fakülte yönetim 

kurulu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulu, meslek yüksekokulu yönetim kurulu ve 

konservatuar yönetim kurulunu, 

i) Yönetmelik: Iğdır Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Iğdır 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

j) Öğrenci: Iğdır Üniversitesine kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı 

uyruklu öğrencileri,  

k) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği 
döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklı not ortalamasını ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çift Anadal Programına İlişkin Esaslar  

Çift Anadal Programına Başvuru Esasları 

MADDE 5 – (1) Önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans 

programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin teklifi 

ve Birim Kurulunun önerisi üzerine Senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir. 

(2) Çift anadal programındaki dersleri belirlemede ve alınacağı dönemleri planlamada 

öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini 

sağlamak üzere ilgili bölüm başkanlıklarınca, öğretim elemanları arasından bir Çift Anadal Programı 

Koordinatörü görevlendirilir. Çift Anadal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal programı 

danışmanları ile iletişim içinde görev yapar. 

(3) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili 

bölümün önerisi üzerine İlgili Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. 

(4) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı 

anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir. 

(5) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi 

geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş 

yapabilir. 

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

yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

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

Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve 

İlgili Birim Kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal 

lisans/önlisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, 
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beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde 

düzenlenmesi gerekir. 

(8) Başvuru anında anadal diploma programındaki GANO’su 2,72 veya üzeri olan ve anadal 

diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler 

ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca Üniversite 

kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir: 

a) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki GANO’su 

2,72 veya üzeri olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 

oranından az olmamak üzere Senato 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 Senato tarafından belirlenir. 

c) Anadal diploma programındaki GANO’su 2,72 veya üzeri 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. 

(9) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla 

kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. 

Çift Anadal Programı Değerlendirme Esasları 

MADDE 6 – (1) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için GANO’sunun en 

az 2,72 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin GANO’su bir defaya mahsus 

2,50’e kadar düşebilir. GANO’su 2,50’in altına düşen veya ikinci kez 2,50’e kadar düşen öğrencinin 

ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. 

(2) İkinci anadal programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam 

ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir. 

(3) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında 

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

(4) 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. 

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

diploma programından kaydı silinir. 

(6) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin, ikinci anadal programında almış 

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

programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, GANO’suna dâhil 

edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır. 



4 
 

(7) Öğrencilerin çift anadal lisans programından alacağı dersler, 60 (altmış) krediden, 

önlisans programından alacağı dersler, 30 (otuz) krediden az olmamak kaydıyla İlgili Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenir ve akademik yılın başında ilân edilir. 

Çift Anadal Programına Başvuru Süresi 

MADDE 7 – Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programında eğitim 

süresi -hazırlık sınıfı hariç- 

a) 2 yıl olan diploma programının; ikinci ve üçüncü yarıyılında, 

b) 4 yıl olan diploma programının; üçüncü, dördüncü ve beşinci yarıyılında, 

c) 5 yıl olan diploma programının; üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci yarıyılında, 

d) 6 yıl olan diploma programının; üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve 

dokuzuncu yarıyılında, 

e) Yıl esasına eğitim-öğretim yapan diploma programlarında ilk ve son yıl dışındaki yıllarda 

başvurabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yandal Programına İlişkin Esaslar  

Yandal Programına Başvuru Esasları 

MADDE 8 –  (1) Üniversite, başvuru esasları ve koşullarını İlgili Yönetim Kurullarının teklifi 

ve Senatonun onayı ile belirleyerek, yandal programları düzenleyebilir. 

(2) Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı yarıyılları planlamada, 

öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak 

üzere, yandal yapılan bölüm başkanlığınca, öğretim elemanları arasından bir Yandal Programı 

Koordinatörü görevlendirilir. Yandal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal programı 

danışmanları ile iletişim içinde görev yapar. 

(3) Yandal programlarının kontenjanları, İlgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü İlgili Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. 

(5) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili 

dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. 

(6) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki GANO’su en az 2,50 olması gerekir. 

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

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

yaptıramaz. 
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Yandal Programı Değerlendirme Esasları 

MADDE 9 – (1) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı 

belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez. 

(2) Öğrencilerin yandal programından alacağı dersler, 30 (otuz) krediden az olmamak 

kaydıyla İlgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik yılın başında ilân edilir. 

(3) Yandal programı nedeniyle öğrencinin, anadal lisans programındaki başarısı ve 

mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için, ayrı karne ve ayrı transkript belgesi 

düzenlenir. İki programa birden saydırılan dersler her iki transkriptte de gösterilir. 

(4) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, 

Senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.   

(5) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki 

GANO’sunun en az 2,29 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından 

kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, GANO’suna dâhil 

edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır. 

(6) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını 

bitiremeyen öğrencilere İlgili Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. 

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

silinir. 

(8) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları 

derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Senato tarafından belirlenir. 

Yandal Programına Başvuru Süresi 

MADDE 10 – Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en 

geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yıllık eğitim-öğretim veren diploma programlarında ikinci 

ve üçüncü yıllarda başvurabilir. Hazırlık sınıfları bu sürelere dâhil edilmez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler  

Hüküm bulunmayan haller  

MADDE 11 –  Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Yönetmelik ve 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanır.  

Yürürlük  

MADDE 12 –  Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 13 – Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.  


