
Çift Anadal Programı 
 
Çift Anadal Programı (double major) eğitim-öğretimi, bir lisans programına kayıtlı olan bir 
öğrencimizin, İkinci bir lisans diploması almak amacıyla diğer bir lisans programımıza devam 
etmesidir.  
 
Başvuru tarihleri ilgili yılın akademik takviminde belirtilir. 
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Çift Anadal Programının Yürütülmesi  
Çift Anadal Programından izinsiz olarak iki 
yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin, 
ikinci anadaldan kaydı silinir. 
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Çift Anadal Programına başlayan 
öğrencilerin genel not ortalaması birinci 
anadalda bir defaya mahsus olmak üzere 
2.60’a kadar düşebilir. Öğrencinin birinci 
anadalda genel not ortalaması 2.60’ ın altına 
düşerse çift anadaldan kaydı silinir. 
 

Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin 
genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak 
üzere 100 üzerinden 65’e (2,50 ) kadar 
düşebilir. Öğrencinin genel not ortalaması 100 
üzerinden 65’in (2,50 ) altına düşerse çift 
anadaldan kaydı silinir.  
YÖK’ ün 18.04.2016 tarihli yazısına göre; her iki 
anadaldaki GNO ’su ikinci kez 100 üzerinden 65’e 
(2,50 )  düşmesi halinde öğrencinin ikinci anadal 
diploma programından kaydı silinir.  

Çift Anadal Programından öğrencilerin 
mezun olabilmeleri için İKÜ Önlisans ve 
Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 
21. maddesi esas alınır. 
 

Öğrencinin çift anadal programından mezun 
olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 
üzerinden 70 (2,72) olması gerekir.  
 

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.” 
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