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Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı, İstinye Üniversitesi çift anadal ve yandal uygulamaları
ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe ve İstinye Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Yönerge’de geçen;
a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak
istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklı olarak hesaplanmış genel
not ortalamasını,
b) Çift Anadal Programı (ÇAP): Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin
Üniversite’nin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini
sağlayan programı,
c) Diploma Programı: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen
yeterlilikleri sağlayan öğrencilere Önlisans veya Lisans diploması düzenlenen yükseköğretim
programlarını,
d) Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından
içeriklerinin en az yüzde sekseninin aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
e) Farklı Puan Türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına
yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler dikkate alınarak oluşan
puanları,
f) İlgili Yönetim Kurulu: Yatay geçiş başvurusunun yapıldığı fakülte, yüksekokul veya birimin
yönetim kurulunu,
g) İntibak Programı: Yatay geçiş yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak
amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,
h) Kontenjan: Önceden belirlenen kabul edilecek öğrenci sayısını,
i) Mütevelli Heyeti: İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,
ı) Not Çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca
yazıldığı belgeyi,
j) Puan Türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına
yerleştirmede kullanılan puanları,
k) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörü’nü,
l) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosu’nu,

m) Taban Puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş
puanını,
n) Üniversite: İstinye Üniversitesi’ni,
o) Yükseköğretim Öğrenci Veri Tabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde, tüm
yükseköğretim kurumlarında Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeylerde öğrenim gören öğrencilerin
bilgilerinin tutulduğu merkezi veri tabanını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal Programı
Çift Anadal Programı
MADDE 4 – (1) 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 Senato’nun onayı ile “Çift Anadal Programı” açılabilir.
(2) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili
bölümün önerisi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile yapılır.
(3) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda
ikinci anadal diploma programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.
(4) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş
hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
Başvuru süresi
MADDE 5 – (1) Öğrenci, ikinci Anadal diploma programına;
a) 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,
b) Anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü
yarıyılın başında,
başvurabilir.
(2) Başvuru anında anadal diploma programındaki ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) en az
4 üzerinden 3,00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst
%20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilir.
(3) Anadal diploma programındaki ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) en az 4 üzerinden
3,00 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 puanına eşit
ya da daha yüksek puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilir.
(4) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar
anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
(5) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının
(AGNO) en az 4 üzerinden 2,72 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin ağırlıklı
genel not ortalaması (AGNO) bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,5’e kadar düşebilir.
Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) ikinci kez 4 üzerinden 2,5’in altına düşen öğrencinin ikinci
anadal diploma programından kaydı silinir. Ağırlıklı genel not ortalamasına anadal ve çift anadal
programlarında ayrı ayrı bakılır. İkisinde de bu şartı sağlaması gerekir.
(6) İkinci anadal lisans/önlisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak
devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
(7) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış
olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
(8) 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.
(9) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma
programından kaydı silinir.
Kabul ve kayıt süresi
MADDE 6 – (1) Başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci Kayıt İşleri
Direktörlüğü tarafından alınır.
(2) Başvuranlar ağırlıklı genel not ortalamasına (AGNO) göre sıralanıp kontenjan dahilinde
kabul edilir.
(3) Kabul edilen öğrenciler kayıt sürecini Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü’nde tamamlar.
(4) Belirtilen tarihlerde kaydını yapmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder.
Ders alma ve intibak
MADDE 7 – (1) Çift Anadal Programına kabul edilip kayıt yaptıran öğrenciler, ders almalarda
Anadal normal kredi yüküne 18 AKTS ek olarak toplamda 48 AKTS ders alabilir.
(2) Ders almalarını çakışmalar dikkate alınarak öğrenci otomasyon sistemi üzerinden
danışmanın onayı ile yapar.
(3) Anadal ve çift anadal da ders saati az olmamak kaydıyla içerikleri %80 ortak olan dersler
eşdeğer sayılır. Bu dersleri sadece bir defa alır ve diğer programda notuyla gösterilir. Her iki tarafta da
ortalamaya katılır.
(4) Öğrenci, çift anadal programından ayrılır ise almış oldukları dersler ayrı bir not çizelgesinde
gösterilir. Bu dersleri intibak koşulları uygun olması durumunda farklı bir programda saydırabilir veya
farklı bir yerde kullanabilir.
Danışmanlık
MADDE 8 – (1) Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde
öğrencilerin alacağı dersleri saptamada ve derslerin alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere
yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili
bölüm/program tarafından çift anadal program sorumlusu atanır. Çift anadal program sorumlusu,
öğrencilerin anadal lisans/önlisans programı danışmanları ile iletişim ve işbirliği içinde görev yapar.
Öğrenim durumu
MADDE 9 – (1) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.
(2) Çift anadal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift
anadal programından kaydı silinir.
(3) Anadal programında kayıt donduran bir öğrenci çift anadal programında da kaydı
dondurulmuş olur.
Mezuniyet
MADDE 10 – (1) Öğrencinin çift anadal programındaki başarı durumu, anadal programındaki
mezuniyetini etkilemez.
(2) Çift anadal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle
bırakabilir.
(3) Çift anadal programındaki müfredatında yer alan tüm dersleri başaran öğrenciler çift anadal
programında mezun olabilir.
(4) Çift anadal programından mezuniyet durumuna çift anadal programının bağlı olduğu
fakülte/yüksekokul karar verir.
(5) Mezun olan öğrencilere bitirmiş olduğu programın diploması verilir.
(6) Anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden öğrenciye çift anadal programının
diploması verilemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yandal Programı
Yandal programı
MADDE 11 – (1) Yükseköğretim kurumları esaslarını ve başvuru koşullarını ilgili yönetim
kurullarının teklifi ve senatolarının onayı ile belirleyerek, yandal programları düzenleyebilir.
(2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal
sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
(3) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu
tarafından belirlenir.
(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.
(5) Yandal programı en az 4 zorunlu 2 seçmeli dersten oluşur.
(6) Yandal yapan bir öğrenci Anadal da aldığı dersleri saydırırken en az 3 zorunlu 1 seçmeli
dersi almak zorundadır. En fazla zorunlu 4 ders kalacak şekilde eşdeğer saydırabilir.
(7) Bir yandal programında istenilirse ön koşul olarak ders verilebilir.
Başvuru süresi
MADDE 12 – (1) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en
geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
(2) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili
dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
(3) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki ağırlıklı genel not ortalamasının
(AGNO) en az 4 üzerinden 2,5 olması gerekir.
Krediler
MADDE 13 – (1) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı
kapsamında, Senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu
dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili fakülte/yüksekokul kurullarının ve Senato’nun
onayına sunulur.
(2) Yandal programına kayıt yaptıran öğrenci, ders almalarda anadal normal kredi yüküne 18
AKTS ek olarak toplamda 48 AKTS ders alabilir.
(3) Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki ağırlıklı genel
not ortalamasının (AGNO) en az 4 üzerinden 2,29 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin
yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan
dersleri, ağırlıklı genel not ortalamasına (AGNO) dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer
alır.
(4) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak Yandal programını bitiremeyen
öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
Mezuniyet
MADDE 14 – (1) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki
mezuniyetini etkilemez.
(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 almış oldukları derslerin
ne şekilde değerlendirileceği, Senato tarafından belirlenir.
(5) Senato kararı ile, yandal programlarına ilişkin bu Yönerge’de belirtilenlere ilave olarak yeni
koşullar getirilebilir öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.

Danışmanlık
MADDE 15 – (1) Yandal programlarına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde
öğrencilerin alacağı dersleri saptamada ve derslerin alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere
yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili
bölüm/fakülte tarafından yandal program sorumlusu atanır. Yandal program sorumlusu öğrencilerin
anadal programı danışmanları ile iletişim ve iş birliği içinde görev yapar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçici Madde
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşbu Yönergenin 5’inci Maddesinin 2’nci fıkrasında geçen “Başvuru
anında anadal diploma programındaki ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) en az 4 üzerinden 3,00
olan…” hüküm, sadece 2018-2019 Eğitim Öğretim Güz yarıyılı başvurularında “Başvuru anında anadal
diploma programındaki ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) en az 4 üzerinden 2,72 olan…” şeklinde
uygulanır.
Hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 16 – (1) Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde; Senato, Üniversite Yönetim
Kurulu ve ilgili yönetim kurulu kararları ile Yükseköğretim mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge, Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.

