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Yakın Doğu Üniversitesi’nde Çift Anadal ve Yandal Programları Yönetmeliği Yakın Doğu 

Üniversitesi’nde bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri ve kabul edildikleri 

takdirde Üniversite içinde başka bir programa daha devam ederek ikinci bir lisans diploması ya da 

yandal belgesi almasına ilişkin kuralları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.*  

Öğrenciler, kayıtlı bulundukları esas lisans eğitim programında dönem not ortalaması en az 2.30 olan 

ve bölüm bazında ilk %20 arasında yer alan öğrenciler en erken üçüncü ve en geç yedinci yarıyılında 

fakülte dekanlığına dilekçe ve not belgeleriyle başvurarak çift anadal programına katılmak 

isteyebilirler. Fakülte Yönetim Kurulunun başvuruyu uygun gördüğü takdirde hangi derslerden muaf 

olacağına ve hangi dersleri alacağına karar verir ve durumu koordinatöre bildirir. Koordinatörün 

danışman atamasıyla öğrenci Çift Anadal veya Yandal programına başlar. 

Çift Anadal İkinci Lisans Programının mezuniyet kredisi, Eczacılık Fakültesinin mezuniyet kredisinin 

üçte birinden az olamaz. Çift anadal programı için öğrenci en az 36 kredilik ders almak zorundadır, 

yandal için en az kredi limiti 18’dir.  

Kayıtlı bulundukları esas lisans eğitim programında dönem not ortalaması 2.50’nin altına düşen 

öğrencinin Çift anadal veya yandal programından ilişiği kesilir. Bu durumdaki öğrenciye bir defaya 

mahsus tolere edilir, tekrarında ilişik kesme işlemi uygulanır.  

Çift anadal programından mezun olabilmek için ikinci anadal genel not ortalamasının en az 2.70 

olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Yandal sertifikası alabilmek 

için anadal genel not ortalamasının en az 2.30 olması gerekir. Çift anadal veya yandal programına 

devam eden öğrenciye ikinci anadal diploması veya yandal sertifikası, devam ettiği birinci anadal 

programından mezun olması halinde verilir. Anadal lisans programından mezun olmadan Çift anadal 

lisans diploması veya yandal sertifikası almak mümkün değildir. Çift anadal programına başvuran 

öğrenciler en fazla 7 yılda mezun olmak zorundadır. Yabancı öğrenciler için bu koşul uygulanmaz.  

Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, yan dal programının gerekliliklerini yerine getirmişse 

Yandal sertifikası alabilir.  

Yandal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü ve en geç sekizinci yarıyılında 

başvurulabilir.  

İkinci anadal programına Eczacılık Fakültesinde kabul edilen, genel not ortalamaları 3.80’in üzerinde 

olan, öğrencilere % 75 oranında burs verilecektir.  

*https://neu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/11/02/ydu-cift-anadal-02.11.2017.pdf  


