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BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam
Kapsam
Madde 1
[1] İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, çift anadal, yan dal ve üstün başarı
programlarında eğitim ve öğretim işbu Yönetmelik hükümleri uyarınca yürütülür.
[2] Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal Eğitim-Öğretimi
Tanım
Madde 2
[1] Çift anadal eğitim-öğretimi, Üniversite’nin bir lisans programına kayıtlı olan bir
öğrencinin, ikinci bir lisans diploması almak amacıyla Üniversite’nin diğer bir lisans
programına devam etmesidir.
[2] Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı “esas anadal”,
başvurduğu ve kabul edildiği lisans programı “ikinci anadal” olarak adlandırılır.
[3] Çift anadal öğrenimi yapılabilecek lisans programları ilgili bölümlerin ve fakülte
kurullarının önerisi üzerine akademik kurulun kararıyla belirlenir.1
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Ek fıkra: R.G. 17.08.2010/27675.
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Çift Anadal Eğitim-Öğretimine Başvuru ve Kabul Koşulları [2]
Madde 3
[1] Çift anadal eğitim-öğretimine başvurabilmek için Üniversite’nin bir lisans
programına kayıtlı olmak gerekir.
…3
[2] Uluslararası bir programa kayıtlı öğrenciler, ancak kayıtlı bulundukları fakülte
içindeki bir başka lisans programında çift anadal öğrenimi yapmak üzere başvurabilirler.
[3] Çift anadal eğitim-öğretimine, en erken üçüncü yarıyıl, en geç beşinci yarıyıl
başında başvurulabilir. Öğrencinin ek ders ve kredi alması nedeniyle daha sonraki bir
yarıyılda bulunması halinde fiili öğrenim süresi esas alınır. Başvuru tarihleri Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.4
[4] Bir başka programda çift anadala kabul edilmiş olması nedeniyle, işbu maddenin
7’nci bendi uyarınca bir programdaki çift anadal öğrenciliğini yitirmiş öğrenciler hariç
olmak üzere, çift anadal öğrenciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş veya ikinci
anadaldan kayıt sildirmiş olan öğrenciler çift anadal öğrenimi yapmak veya çift anadal
öğrenimine devam etmek üzere başvuramazlar.
[5] Çift anadal eğitim-öğretimine başvuran öğrencinin;
a) Üçüncü yarıyıl başında başvurduğu hallerde kayıtlı olduğu lisans programının ilk
iki yarıyılının, dördüncü yarıyıl başında başvurduğu hallerde ilk üç yarıyılının, beşinci
yarıyıl başında başvurduğu hallerde ilk dört yarıyılın zorunlu dersleri ile zorunlu kredi
yükünü tamamlamış olması,
b) Almış olduğu derslerin tümünden başarılı durumda olması,
c) Genel not ortalamasının (4.00) üzerinden en az (3.00) olması,
ç) 11/11/2002 tarihli ve 24933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi
Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü
maddesi hükümlerine göre belirlenecek sınıfının, başarı durumu itibarıyla ilk % 20’lik dilim
içinde olması 5
gerekir. Üniversitenin veya diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders
alınan hallerde yaz okulu sonrasındaki sıralama esas alınır.6
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Geçici 1. madde uyarınca, bu madde, 6. ve son fıkrası hariç olmak üzere, 2010-2011
Akademik Yılından önce çift anadal veya yan dal öğrenimine kabul edilmiş olan öğrenciler
hakkında da uygulanacaktır.
Geçici 1. madde uyarınca, bu madde, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014
akademik yılında çift anadal veya yandal öğrenimine kabul edilmiş olan öğrenciler hakkında
da uygulanacaktır.
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Mülga fıkra: R.G. 30.06.2014/29046.

4

Değişik fıkra: R.G. 30.06.2014/29046.

5

Değişik bend: R.G. 17.08.2010/27675.

6

Değişik fıkra: R.G. 01.04.2010/27539.
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[6] Aynı anda birden fazla çift anadal programına veya aynı lisans programında hem
ikinci anadala hem yan dala kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda farklı lisans programlarında
ikinci anadala ve yan dala kayıt yapılabilir. Çift anadal öğrenimi yapmaktayken, bir diğer
anadalda çift anadal öğrenimi yapmak üzere başvuran öğrencilerin, devam etmekte oldukları
ikinci anadaldaki öğrencilik statüleri, başvurularının kabul edilmesi halinde sona erer.7
[7] Çift anadal başvurusu, öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisans programının bağlı
olduğu bölüm başkanı ile varsa ikinci anadal lisans programının bağlı olduğu bölümün
önerisi üzerine, ikinci anadal lisans programının bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulunca
karara bağlanır.8 Ancak, bir lisans programına bir akademik yıl içinde, o akademik yılda
programın birinci sınıf birinci yarıyıl asli öğrenci sayısının % 20’sinden fazla öğrenci kabul
edilemez. Kabule değer başvuruların bu sayıyı aştığı hallerde, genel not ortalaması
sıralaması esas alınarak öğrenci kabul edilir.
[8] Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde
yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.9
Kredi Yükü [10]
Madde 4
[1] Çift anadal öğrencileri, yaz öğretimi hariç olmak üzere, bir akademik yılda seksen
(80) krediyi aşmamak kaydıyla bir yarıyılda en fazla kırkiki (42) kredi yükü karşılığı ders
alabilirler. Ancak esas anadalında bulunduğu yarıyılın zorunlu derslerinin kredisi ile ikinci
anadalında bulunduğu yarıyılın zorunlu derslerinin kredi sayısının toplamının kırkikiden
(42) daha fazla olması halinde bu sınır aşılabilir. Esas anadalından mezun olan, ancak
mezuniyet koşullarını ikinci anadal bakımından yerine getirmemiş öğrencilere, ders

7

Değişik fıkra: R.G. 17.08.2010/27675.
Geçici 1. madde uyarınca 2010-2011 Akademik Yılından önce çift anadal veya yan dal
öğrenimine kabul edilmiş olan öğrenciler hakkında bu fıkra yerine aşağıdaki hüküm
uygulanacaktır:
“Aynı anda birden fazla çift anadal programına veya hem çift anadal hem de yan dal
programına kayıt yapılamaz. Çift anadal veya yan dal öğrenimi yapmaktayken, bir diğer
anadalda çift anadal öğrenimi yapmak üzere başvuran öğrencilerin, devam etmekte oldukları
ikinci anadal veya yan daldaki öğrencilik statüleri, başvurularının kabul edilmesi halinde
kalkar.”

8

Değişik cümle: R.G. 17.08.2010/27675.

9

Ek fıkra: R.G. 17.08.2010/27675.
Geçici 1. madde uyarınca bu fıkra 2010-2011 Akademik Yılından önce çift anadal veya yan
dal öğrenimine kabul edilmiş olan öğrenciler hakkında uygulanmayacaktır.
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Geçici 1. madde uyarınca, bu madde 2010-2011 Akademik Yılından önce çift anadal veya
yan dal öğrenimine kabul edilmiş olan öğrenciler hakkında da uygulanacaktır.
Geçici 1. madde uyarınca, bu madde, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014
akademik yılında çift anadal veya yandal öğrenimine kabul edilmiş olan öğrenciler hakkında
da uygulanacaktır.
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durumları ikinci anadalın yapıldığı fakültenin yönetim kurulu kararıyla değerlendirilerek bir
yarıyılda kırkbeş (45) krediye kadar ders verilebilir.11
[2] Çift anadal öğrencileri her iki programın tüm zorunlu dersleri ile program ders
listesinden seçilmesi zorunlu seçimlik derslerini alırlar.
[3] Her iki anadalın zorunlu derslerini almış olmak koşuluyla, çift anadal öğrencileri
anadal programlarında yer alan, ancak zorunlu olmayan dersleri, işbu maddenin birinci
fıkrasında öngörülen kredi yüküne ulaşana kadar alabilirler.
[4] Her iki anadalın zorunlu olarak alınacak derslerinin kredi toplamının, esas
anadalın ilgili yarıyıllık asgari kredi yükünü karşılamaya yetmediği hallerde, öğrenci eksik
kredi karşılığı kadar dersi serbest seçimlik dersler arasından alır. Öğrencinin talebi üzerine,
daha önceki yarıyıllarda çift anadal yükümlülüklerinin ötesinde aldığı derslerin kredileri,
eksik kredi karşılığı olarak sayılabilir.
…12
[5] İkinci anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci
anadal programından kaydı silinir.13
Başarı Denetimi
Madde 5
[1] Çift anadal öğrenimi sırasında genel not ortalaması iki kez 2.60’ın altına veya
ikinci anadala ilişkin not ortalaması iki kez 2.00’ın altına düşen öğrencinin ikinci anadal
programından kaydı silinir ve öğrenci çift anadal öğrencisi statüsünü yitirir.14 Esas anadala
ve ikinci anadala ilişkin not ortalamalarının hesaplanmasında ilgili anadalın zorunlu dersleri
ile anadal seçimlik ders listesinden alınması gereken dersler esas alınır.15
[2] Çift anadal öğrenciliği sıfatını başarısızlık nedeniyle yitiren öğrenci, herhangi bir
dalda çift anadal öğrenimi yapamaz. Burslu öğrenciler bakımından Yükseköğretim
mevzuatında ve Üniversite düzenlemelerinde yer alan kısıtlamalar ve hukuksal sonuçlar
saklıdır.

11

Değişik fıkra: R.G. 30.06.2014/29046.

12

Mülga fıkra: R.G. 30.06.2014/29046.

13

Ek fıkra: R.G. 17.08.2010/27675.

14

Değişik fıkra: R.G. 17.08.2010/27675.
Geçici 1. madde uyarınca 2010-2011 Akademik Yılından önce çift anadal öğrenimine kabul
edilmiş olan öğrenciler hakkında aşağıdaki hüküm uygulanacaktır:
“Genel not ortalaması, esas anadala ilişkin not ortalaması veya ikinci anadala ilişkin not
ortalamasından herhangi biri (2.00)’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal programından
kaydı silinir ve öğrenci çift anadal öğrencisi statüsünü yitirir.”

15

Ek (R.G. 04.08.2006/26249) ve değişik son cümle: R.G. 01.04.2010/27539.
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Bitirme Tezi ve Projesi
Madde 6
[1] Çift anadal öğrencileri, esas anadallarının zorunlu tez derslerine kayıt yaptırarak
esas anadallarında bitirme tezi hazırlar. İkinci anadal bakımından ise; öğrenci, ya zorunlu tez
dersine kayıt yaptırarak ikinci anadalda da bitirme tezi hazırlar, ya da ikinci anadalın zorunlu
tez dersi ve bitirme tezi yerine sayılmak üzere ikinci anadal için öngörülmüş olan ve kredi
yükü ikinci anadalın tez dersi kredisini karşılayan en az iki seçimlik ders alır. Bu derslerden
başarılı olması halinde öğrenci ikinci anadal için tez hazırlama yükümlülüğünden muaf olur.
Öğrenci dilerse, öğrenimi sırasında çift anadal yükümlülüğünün ötesinde ikinci anadaldan
fazladan almış ve başarmış olduğu en az iki adet seçimlik dersi, daha önce zorunlu ders veya
kredi yüküne saydırmamış olmak ve tez dersi kredisini karşılamak koşuluyla, ikinci anadalın
tez dersi ve bitirme tezi yerine saydırabilir.
[2] Esas anadalın bağlı bulunduğu bölüm kurulu, bölüm kurulu yoksa fakülte kurulu;
başvurusu üzerine, öğrencinin esas anadal yerine ikinci anadalın zorunlu tez dersine kayıt
yaptırıp bitirme tezini ikinci anadalda hazırlamasına; esas anadalın zorunlu tez dersi ve
bitirme tezi yerine sayılmak üzere esas anadal için öngörülmüş olan ve kredi yükü esas
anadalın tez dersi kredisini karşılayan en az iki seçimlik ders almasına ve bu derslerden
başarılı olması halinde esas anadalda tez hazırlamak yükümlülüğünden muaf olmasına karar
verebilir. Öğrenci dilerse, öğrenimi sırasında çift anadal yükümlülüğünün ötesinde esas
anadaldan fazladan almış ve başarmış olduğu en az iki adet seçimlik dersi, daha önce
zorunlu ders veya kredi yüküne saydırmamış olmak ve tez dersi kredisini karşılamak
koşuluyla, esas anadalın tez dersi ve bitirme tezi yerine saydırabilir.
[3] Esas anadal veya ikinci anadalın sadece birinde zorunlu bitirme tezi veya projesi
bulunduğu hallerde, zorunlu bitirme tezi veya projesinin bulunduğu anadalın bağlı olduğu
fakültenin yönetim kurulu kararıyla, öğrencinin diğer anadalda bitirme tezi veya projesi
hazırlamasına izin verilebilir.16
[4] Tez dersine kayıt yaptırabilmesi için, öğrencinin ilgili anadalda İstanbul Bilgi
Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca son sınıf öğrencisi
niteliğini kazanmış olması gerekir.
[5] Danışmanının uygun görmesi halinde, öğrenci, bitirme tezi yerine bitirme projesi
hazırlayabilir.
[6] Tez ve proje danışmanlığı, bitirme tezi veya projesinin yürütülmesi,
tamamlanması, kabulü ve ilgili diğer hususlarda, 11/11/2002 tarihli ve 24933 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
[7] İkinci anadalın bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu tarafından öğrenciye
ikinci anadalın müfredatında bulunan uygulama semineri veya benzeri nitelikte ders veya
uygulamalar yerine, bunların kredi sayısını karşılayacak şekilde ikinci anadalın seçimlik
dersleri arasından seçimlik ders yükü getirilebilir ve öğrencinin çift anadal yükümlülüğünün

16

Ek fıkra: R.G. 04.08.2006/26249.
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ötesinde ikinci anadaldan fazladan almış ve başarmış olduğu seçimlik dersler bu ders yüküne
sayılabilir.17
Mezuniyet [18]
Madde 7
[1] Çift anadal öğrencisi; izlediği anadalların müfredatını başarılı şekilde
tamamladığı takdirde, her iki anadalda da ayrı lisans diploması almaya hak kazanır. Ancak,
ikinci anadaldan mezun olabilmek için; ikinci anadala ilişkin tüm derslerin başarılmış, genel
not ortalamasının en az 2.80, ikinci anadala ilişkin not ortalamasının en az 2.00 ve ikinci
anadaldan alınan derslerin kredi toplamının, oniki dersin altına düşmemek üzere ikinci
anadalın toplam kredisinin en az %25’ini karşılaması gerekir. Bu kredinin ikinci anadaldan
veya diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından fiilen alınan ve başarılan derslerle
tamamlanması gerekir.19
[2] Esas anadala ilişkin yükümlüklerini tamamlayan öğrenciye, esas anadalın lisans
diploması verilir.
[3] İkinci anadalın tüm zorunlu derslerini başarıyla tamamlamakla beraber, esas
anadala ilişkin yükümlülüklerini tamamlamamış olan çift anadal öğrencisi, ikinci anadal
diplomasını da esas anadalı tamamladığında almaya hak kazanır.
[4] Esas anadaldan mezun olan, ancak bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen
mezuniyet koşullarını ikinci anadal bakımından yerine getirmemiş öğrencilerin öğrenim
süresi, ikinci anadalın yapıldığı fakültenin yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl
uzatılabilir. Bu fıkra kapsamındaki öğrenciler, kayıt koşullarını ikinci anadal için yerine
getirmek zorundadır.20

17

Ek fıkra: R.G. 01.04.2010/27539.

18

Geçici 1. madde uyarınca, bu madde, 1. ve son fıkrası hariç olmak üzere, 2010-2011
Akademik Yılından önce çift anadal veya yan dal öğrenimine kabul edilmiş olan öğrenciler
hakkında da uygulanacaktır.
Geçici 1. madde uyarınca, bu madde, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014
akademik yılında çift anadal veya yandal öğrenimine kabul edilmiş olan öğrenciler hakkında
da uygulanacaktır.

19

Değişik fıkra: R.G. 30.06.2014/29046.
2010-2011 Akademik Yılından önce çift anadal öğrenimine kabul edilmiş olan öğrenciler
hakkında bu fıkra yerine aşağıdaki hüküm uygulanacaktır:
“Çift anadal öğrencisi; izlediği anadalların müfredatını başarılı şekilde tamamladığı takdirde,
her iki anadalda da ayrı lisans diploması almaya hak kazanır. Ancak, ikinci anadaldan mezun
olabilmek için; ikinci anadala ilişkin tüm derslerin başarılmış, genel not ortalaması ile ikinci
anadala ilişkin not ortalamasının en az (2.00) ve bu anadaldan alınan derslerin kredi
toplamının en az otuzaltı olması gerekir.”

20

Değişik fıkra: R.G. 17.08.2010/27675.
Geçici 1. madde uyarınca 2010-2011 Akademik Yılından önce çift anadal öğrenimine kabul
edilmiş olan öğrenciler hakkında bu fıkra yerine aşağıdaki hüküm uygulanacaktır:
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…21
[5] Çift anadal öğrencilerine, 11/11/2002 tarihli ve 24933 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki koşulları esas anadalları bakımından
karşılamaları halinde esas anadalları bakımından ek bir sınav hakkı verilir. Ek sınav
sonrasında esas anadallarından mezun olup ikinci anadallarına devam etme koşullarını
taşıyan öğrencilere, aşağıdaki koşulları karşılamaları halinde, aynı yarıyılda ve ders kaydı
yaparak devam ettikleri yarıyıllarda ek bir sınav hakkı verilir:
a) Tek bir dersten başarısız durumda bulunan, ancak mezuniyet için aranan not
ortalaması koşullarını karşılayan öğrenciye başarısız durumda olduğu dersi için ek bir sınav
hakkı verilir.
b) Tek bir dersten başarısız durumda bulunan öğrenciye, bu dersten başarılı olması
halinde mezuniyet için aranan not ortalaması koşullarını karşılayabilecek olması kaydıyla,
başarısız durumda olduğu dersi için ek bir sınav hakkı verilir.
c) Mezuniyet için gerekli tüm derslerden başarılı olmasına rağmen, mezuniyet için
aranan not ortalaması koşullarını karşılamayan öğrenciye, sınavda başarılı olması halinde not
ortalaması koşullarını karşılayabilecek olması kaydıyla, ikinci anadalın derslerinden seçeceği
bir dersten ek bir sınav hakkı verilir.22
[6] Bu madde uyarınca yapılan ek sınavlarda aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Ek sınavlarda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav
sonucunda alınan not eski notun yerine geçer.
b) Ek sınavlarda mazeret kabul edilmez ve bütünleme ve telafi sınavı hükümleri
uygulanmaz.
c) Ek sınavda mezuniyet koşullarının karşılayamayan öğrenciler öğrenim süreleri
varsa ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar.
ç) Ek sınavlar final ve varsa bütünleme ve telafi sınavları sonrasında yapılır.23

“Esas anadaldan mezun olan, ancak bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen mezuniyet
koşullarını ikinci anadal bakımından yerine getirmemiş öğrenciler, esas anadala ilişkin azami
öğrenim süresini doldurmamış olmaları koşuluyla, ikinci anadalı iki yarıyıl içinde tamamlamak
zorundadır. Bu süre, ikinci anadala devam için aranan başarı koşullarının taşınması ve esas
anadala ilişkin azami öğrenim süresinin aşılmaması koşuluyla, ikinci anadalın yapıldığı
fakültenin yönetim kurulu kararıyla uzatılabilir. Bu fıkra kapsamındaki öğrenciler, kayıt
koşullarını ikinci anadal için yerine getirmek zorundadır.”
21

Mülga fıkra: R.G. 01.04.2010/27539.

22

Ek fıkra: R.G. 30.06.2014/29046.

23

Ek fıkra: R.G. 30.06.2014/29046.
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Çift Anadaldan Ayrılma
Madde 8
[1] Çift anadal öğrencisi, öğreniminin herhangi bir yarıyılında kendi isteğiyle ikinci
anadaldan kayıt sildirebilir.
[2] İkinci anadaldan kayıt sildiren öğrenci, başka bir lisans programında çift anadal
öğrenimi yapamayacağı gibi, ayrıldığı anadalda da yeniden çift anadal öğrenimine
başlayamaz.
[3] İkinci anadaldan kayıt sildiren öğrenci, ikinci anadalda tamamlamış olduğu
dersleri, esas anadal programının zorunlu dersleri arasında yer almamış olmaları 24
koşuluyla, esas anadalının seçimlik ders kredi yüküne saydırabilir.
[4] İkinci anadaldan kendi isteğiyle ayrılan veya kaydı silinen öğrenci, esas
anadalının mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olması kaydıyla, aşağıdaki imkanlardan
sadece birinden yararlanabilir:
a) Ayrılma veya kayıt silme tarihi itibarıyla önlisans diploması alma hakkını
kazanmışsa önlisans diploması alabilir,
b) Esas anadaldan mezuniyet tarihinde yan dal öğreniminin tamamlanmasına ilişkin
koşulları yerine getirmişse yan dal belgesi alabilir.25
Yatay Geçiş 26

{27}

Madde 9
[1] Çift anadal öğrencisinin, öğrenim görmekte olduğu ikinci anadala yatay
geçişinde, Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesi
uyarınca, “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş
Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından üniversite içi yatay geçiş için belirlenen usul ve esaslar uygulanır.
[2] Esas anadalından, ikinci anadal dışındaki bir anadala yatay geçiş yapan
öğrenciler; çift anadal öğrenimi için aranan başarı koşullarını taşımaları kaydıyla çift anadal
öğrenimlerine devam edebilir.28

24

Değişik ibare: R.G. 04.08.2006/26249.

25

Ek fıkra: R.G. 01.04.2010/27539.

26

Değişik madde başlığı: R.G. 01.04.2010/27539.

27

Geçici 1. madde uyarınca, bu madde 2010-2011 Akademik Yılından önce çift anadal veya
yan dal öğrenimine kabul edilmiş olan öğrenciler hakkında da uygulanacaktır.
Geçici 1. madde uyarınca, bu madde, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014
akademik yılında çift anadal veya yandal öğrenimine kabul edilmiş olan öğrenciler hakkında
da uygulanacaktır.

28

Ek fıkra: R.G. 30.06.2014/29046.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yan Dal Eğitim-Öğretimi
Tanım {29}
Madde 10
[1] Yan dal eğitim-öğretimi, Üniversite’nin bir lisans programına kayıtlı olan bir
öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır.
[2] Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı “anadal”,
başvurduğu ve kabul edildiği lisans programı “yan dal” olarak adlandırılır.
[3] Yan dal programları ilgili fakültenin yönetim kurulunun önerisi üzerine akademik
kurul kararıyla açılabilir. Yan dal programında alınması gereken dersler, yan dal programını
açan fakültenin, ortak dersler hariç olmak üzere, zorunlu derslerinden olan en az altı ders ve
otuz kredi olarak, ilgili fakültenin yönetim kurulu tarafından belirlenir ve akademik kurul
tarafından onaylanır. Bu dersler anadal programının müfredatındaki derslere ek olarak alınır.
Yan dal programında alınması gereken ve kredi sayısı otuzu aşan altıdan fazla dersin
bulunduğu hallerde, altının üzerindeki dersler öğrencinin serbest seçimlik dersleri yerine
sayılır.30
[4] Belirli bir lisans programında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak, başka bir
lisans programı kapsamında yan dal programı, ilgili lisans programlarının bağlı oldukları
bölümlerin önerisi üzerine, ilgili fakültenin veya fakültelerin yönetim kurulunun kararı ve
akademik kurulunun onayıyla açılabilir. Bu programlarda alınması gereken dersler üçüncü
fıkrada belirtilen esaslarla belirlenir.31
[5] Yandal programlarının kontenjanları, yandal programının bağlı olduğu fakültenin
yönetim kurulu tarafından belirlenir.32
Yan Dal Eğitim-Öğretimine Başvuru ve Kabul Koşulları [33]
Madde 11
[1] Yan dal eğitim-öğretimine başvurabilmek için Üniversite’nin bir lisans
programına kayıtlı olmak gerekir.

29

Geçici 1. madde uyarınca, bu madde, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014
akademik yılında çift anadal veya yandal öğrenimine kabul edilmiş olan öğrenciler hakkında
da uygulanacaktır.

30

Değişik fıkra: R.G. 30.06.2014/29046.

31

Değişik fıkra: R.G. 30.06.2014/29046.

32

Ek fıkra: R.G. 17.08.2010/27675.

33

Geçici 1. madde uyarınca, bu madde, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014
akademik yılında çift anadal veya yandal öğrenimine kabul edilmiş olan öğrenciler hakkında
da uygulanacaktır.
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[2] Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç
altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Başvuru tarihleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.34
[3] Yan dal öğrenimine başvurabilmek için, yan dal öğrenimine başlanmak istenen
yarıyıl başı itibarıyla genel not ortalamasının en az 2.60 ve almış olduğu tüm kredili
derslerin başarıyla tamamlanmış olması gerekir.35
[4] Yan dal öğrenimi yapmaktayken çift anadal öğrenimi veya bir başka lisans
programında yan dal yapmak üzere başvuranlar hariç olmak üzere, yan dal öğrenciliği
sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş veya yan daldan kayıt sildirmiş olan öğrenciler yan dal
öğrenimi yapmak veya yan dal öğrenimine devam etmek üzere başvuramazlar.
[5] Yandal programına başvurular yandal programının bağlı olduğu fakültenin
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yandal programı için belirlenmiş olan derslerin
yandal için başvuran öğrencinin anadal programında zorunlu ders olması nedeniyle anadal
müfredatına ek olarak alınması gereken asgari ders sayısının altının, asgari kredi yükünün ise
otuzun altına düştüğü hallerde, eksik ders ve kredinin tamamlanması için gereken dersler
anadal programının zorunlu derslerinden olmamak kaydıyla, yandal programının bağlı
olduğu fakültenin yönetim kurulu tarafından belirlenir.36
[6] Aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yapılamaz. Yan dal öğrenimi
yapmaktayken, bir başka yan dala başvuran öğrencilerin, devam etmekte oldukları yan
daldaki kayıtları, başvurularının kabul edilmesi halinde silinir.37
Kredi Yükü
Madde 12
[1] Yan dal öğrencileri, lisans öğrencileri için getirilen kredi yükü sınırlamalarına
tâbidirler.
[2] Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal
programından kaydı silinir.38
Başarı Denetimi
Madde 13 - Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal not
ortalamasının en az 2.40 olması gerekir. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal

34

Değişik fıkra: R.G. 30.06.2014/29046.

35

Değişik fıkra: R.G. 17.08.2010/27675.

36

Değişik fıkra: R.G. 30.06.2014/29046.

37

Değişik fıkra: R.G. 17.08.2010/27675.

38

Ek fıkra: R.G. 17.08.2010/27675. Değişiklik yönetmeliği ile getirilen Geçici 1. madde
uyarınca bu fıkra 2010-2011 Akademik Yılından önce yan dal öğrenimine kabul edilmiş olan
öğrenciler hakkında uygulanmayacaktır.
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programından kaydı silinir. Anadal ortalamasının hesaplanmasında yandal programından
anadalın seçimlik dersleri yerine alınmış dersler de dikkate alınır.39
Yan Dal Eğitim-Öğretiminin Tamamlanması
Madde 14
[1] Öğrencinin, yan dal öğrenimini tamamlayabilmesi için,
a) Esas anadaldan mezuniyet hakkını kazanmış olması,
b) Yan dal programı için belirlenmiş olan dersleri başarıyla tamamlamış olması,40
c) Genel not ortalamasının ve yan dal derslerinin ortalamasının en az (2.00) olması,
gereklidir.
[2] Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak yandal programını
bitiremeyen öğrencilere; yandal programının bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu
kararıyla en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır. Bu öğrencilerin, kayıt koşullarını yandal için
yerine getirmeleri gerekir.41
[3] Yan dal öğrenimi yapıldığı not dökümü belgesinde gösterilir ve öğrencilere yan
dal öğrenimini tamamladıklarını gösteren bir yandal sertifikası verilir. Bu sertifika diploma
yerine geçmez.42
[4] Yan dal öğrencilerine, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve
Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki koşulları
anadalları bakımından karşılamaları halinde anadalları bakımından ek bir sınav hakkı verilir.
Ek sınav sonrasında anadalından mezun olup yan dallarına devam etme koşullarını taşıyan
öğrencilere, aşağıdaki koşulları karşılamaları halinde, aynı yarıyılda ve ders kaydı yaparak
devam ettikleri yarıyılda ek bir sınav hakkı verilir:
a) Tek bir dersten başarısız durumda bulunan, ancak mezuniyet için aranan not
ortalaması koşulunu karşılayan öğrenciye başarısız durumda olduğu dersi için ek bir sınav
hakkı verilir.
b) Tek bir dersten başarısız durumda bulunan öğrenciye, bu dersten başarılı olması
halinde mezuniyet için aranan not ortalaması koşulunu karşılayabilecek olması kaydıyla,
başarısız durumda olduğu dersi için ek bir sınav hakkı verilir.
c) Mezuniyet için gerekli tüm derslerden başarılı olmasına rağmen, mezuniyet için
aranan not ortalaması koşulunu karşılamayan öğrenciye, sınavda başarılı olması halinde not
ortalaması koşulunu karşılayabilecek olması kaydıyla, yan dalın derslerinden seçeceği bir
dersten ek bir sınav hakkı verilir.43
39

Mülga edilmiş olan (R.G. 01.04.2010/27539) madde yeniden düzenlenmiştir: R.G.
17.08.2010/27675.

40

Değişik bend: R.G. 17.08.2010/27675.

41

Değişik fıkra: R.G. 17.08.2010/27675.

42

Değişik fıkra: R.G. 17.08.2010/27675.

43

Ek fıkra: R.G. 30.06.2014/29046.
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[5] Bu madde uyarınca yapılan ek sınavlarda aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Ek sınavlarda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav
sonucunda alınan not eski notun yerine geçer.
b) Ek sınavlarda mazeret kabul edilmez ve bütünleme ve telafi sınavı hükümleri
uygulanmaz.
c) Ek sınavda mezuniyet koşullarının karşılayamayan öğrenciler öğrenim süreleri
varsa ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar.
ç) Ek sınavlar final ve varsa bütünleme ve telafi sınavları sonrasında yapılır.44
Yan Daldan Ayrılma
Madde 15
[1] Yan dal öğrencisi, öğreniminin herhangi bir yarıyılında kendi isteğiyle yan daldan
kayıt sildirebilir.
[2] Yandaldan ayrılan öğrenci ayrıldığı lisans programında, başarısızlık nedeniyle
kaydı silinen öğrenci ise herhangi bir lisans programında yeniden yandal öğrenimine
başlayamaz.45
[3] Yan daldan ayrılan veya kaydı silinen öğrencinin, yan dalda başarıyla
tamamlamış olduğu dersleri, esas anadal programının zorunlu dersleri arasında yer almamış
olmaları koşuluyla, esas anadalının seçimlik ders kredi yüküne sayılır.46
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üstün Başarı Programı
Tanım
Madde 16 - Üstün Başarı Programı, kayıtlı olduğu lisans programında üstün başarı
gösteren öğrenciler için oluşturulan özel bir eğitim-öğretim programıdır.
Üstün Başarı Programına İlişkin Özel Kurallar
Madde 17 - Üstün Başarı Programı öğrencileri hakkında, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin veya işbu Yönetmeliğin diğer
hükümlerine aykırı sonuç doğuracak olsa da, işbu bölüm hükümleri uygulanır.

44

Ek fıkra: R.G. 30.06.2014/29046.

45

Değişik fıkra: R.G. 17.08.2010/27675.

46

Değişik fıkra: R.G. 17.08.2010/27675.
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Üstün Başarı Programının Başlatılması
Madde 18
[1] Başarılı öğrencilerin devam edeceği Üstün Başarı Programı, Akademik Kurul
kararıyla başlatılabilir.
[2] Üstün Başarı Programı sadece dört yıllık lisans programlarında ve üçüncü
yarıyıldan itibaren başlatılabilir.
[3] Üstün Başarı Programı’nın hangi alanlarda uygulanacağı önceden ilan edilir.
Üstün Başarı Programına Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 19
[1] Üstün Başarı Programı’na kabul edilecek öğrencilerde aranan nitelikler ve
başvuru tarihleri her akademik yıl başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir
ve ilan edilir.
[2] Üstün Başarı Programı’na kabul edilecek öğrenciler, Üstün Başarı Programı
Koordinatörü ve Üniversite Yönetim Kurulu’nca atanan iki tam zamanlı öğretim üyesinden
oluşan bir komisyon tarafından belirlenir.
Üstün Başarı Programında Eğitim-Öğretim
Madde 20… 47
[1] Üstün Başarı Programı’na katılan öğrenciler bulundukları sınıfın zorunlu
derslerini alırlar. Zorunlu derslere ek olarak, bu öğrencilerden ek ders almalarının istenip
istenmeyeceği, bunların hangi dersler olacağı, ya da hangi dersler arasından seçilebileceği,
ders yılı başında Akademik Kurul tarafından belirlenir.
[2] Üstün Başarı Programı’nda ders tekrarına ilişkin kurallar Akademik Kurul
tarafından belirlenir.48
… 49
[3] Üstün başarı programı öğrencilerinin, ilk kayıt oldukları lisans programına geri
dönme hakları vardır.50
[4] Üstün başarı programının ilk yılı sonunda genel not ortalaması 2.70’in altında
olan veya başarısız dersi bulunan öğrencilerin üstün başarı programından kaydı silinir. Üstün
başarı programından kaydı silinen öğrenciler, ilk kayıt oldukları lisans programına devam
ederler.51
47

Mülga fıkra: R.G. 30.06.2014/29046.

48

Değişik fıkra: R.G. 30.06.2014/29046.

49

Mülga fıkra: R.G. 30.06.2014/29046.

50

Değişik fıkra: R.G. 03.09.2015/29464.

51

Ek fıkra: R.G. 03.09.2015/29464.
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[5] Genel not ortalaması ardı ardına iki yarıyıl 2.70’in altına düşen üstün başarı
programı öğrencisi yeni ders alamaz.52
[6] Üstün başarı programından ayrılan veya kaydı silinen öğrencilerin intibakları ilk
kayıt oldukları lisans programının bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu tarafından
yapılır.53
Mezuniyet
Madde 21
[1] Üstün Başarı Programı için öngörülen yükümlülükleri yerine getiren Üstün Başarı
Programı öğrencisi diploma almaya hak kazanır.
[2] Üstün Başarı Programını tamamlayan öğrencilerin diplomasında, Üstün Başarı
Programı’nda eğitim-öğretim gördükleri ve başarılı oldukları gösterilir.
[3] İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası üstün başarı programı öğrencileri hakkında
da uygulanır, ancak üstün başarı programından mezuniyet için aranan genel not ortalaması
esas alınır.54
[4] Üstün başarı programından mezuniyet için genel not ortalamasının en az 2.40
olması gereklidir, ancak Akademik Kurul tarafından daha yüksek bir genel not ortalaması
belirlenebilir.55
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Uygulama ve Geçiş Hükümleri
Madde 22
[1] Bu Yönetmelik 2002-2003 Akademik Yılının İkinci yarıyılından (dahil) itibaren;
a) İşbu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, 11/11/2002
tarihli ve 24933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili
Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında öğrenim görmekte
olup üstün başarı programı, çift anadal ve yan dal öğrenime başlamış öğrenciler ile,
b) 11/11/2002 tarih ve 24933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi
Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında
öğrenim görmekte olup üstün başarı programı, çift anadal ve yan dal öğrenimi yapmak üzere
başvuran öğrenciler hakkında uygulanır.

52

Ek fıkra: R.G. 03.09.2015/29464.

53

Ek fıkra: R.G. 03.09.2015/29464.

54

Ek fıkra: R.G. 03.09.2015/29464.

55

Ek fıkra: R.G. 03.09.2015/29464.
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[2] İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne, öğrenci değişimi konusunda yapılan anlaşmalar ve
üniversitelerarası protokoller uyarınca 2002-2003 Akademik Yılının İkinci Yarıyılı
öncesinde kayıt yaptırıp bu statüde öğrenimlerine devam eden öğrenciler hakkında,
13/12/2002 tarihli ve 24962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kredisiz Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
[3] 2002-2003 Akademik Yılının İkinci Yarıyılından önce yan dal öğrenimine
başlayan öğrencilerin, başarı denetiminde, 2004-2005 Akademik Yılının İkinci Yarıyılı
sonuna kadar bu Yönetmeliğin “Başarı Denetimi” başlıklı 13 üncü maddesindeki asgari
genel not ortalamaları (1,85) olarak uygulanır.
İntibak
Geçici Madde 1
[1] 2010-2011 akademik yılından önce çift anadal öğrenimine kabul edilmiş olan
öğrenciler, öğrenimlerine; bu Yönetmeliğin öğrenimlerine başladıkları tarihte yürürlükte
olan hükümleri uyarınca devam ederler. Ancak bu Yönetmeliğin, altıncı ve son fıkrası hariç
olmak üzere 3 üncü maddesi, 4 üncü maddesi, birinci ve son fıkrası hariç olmak üzere 7 nci
maddesi ile 9 uncu maddesinin yürürlükteki hükümleri bu öğrenciler hakkında da uygulanır.
Bu öğrencilerin mezuniyetleri için ikinci anadaldan almaları gereken asgari kredi sayısı
altmış (60) kredidir.
[2] 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014 akademik yılında çift anadal
veya yandal öğrenimine kabul edilmiş olan öğrenciler, öğrenimlerine; bu Yönetmeliğin
öğrenimlerine başladıkları tarihte yürürlükte olan hükümleri uyarınca devam ederler. Ancak
bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi, 4 üncü maddesi, 7 nci maddesi, 9 uncu maddesi, 10 uncu
maddesi ile 11 inci maddesinin yürürlükteki hükümleri bu öğrenciler hakkında da
uygulanır.56
Yürürlük
Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör’ü
yürütür.

56

Değişik madde: R.G. 30.06.2014/29046. Geçici madde uyarınca uygulanması gereken
hükümler ilgili dipnotlarında gösterilmiştir.
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