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SİNOP ÜNİVERSİTESİ  

ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Sinop Üniversitesinde bir önlisans ya da lisans 

programında kayıtlı olan başarılı öğrencilerin, gerekli şartları sağladıkları ve kabul edildikleri 

takdirde, ikinci bir yükseköğretim programından diploma veya sertifika almalarına ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesinde yürütülen çift anadal ve yandal 

programlarına ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim 

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile 

Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat 

hükümleri uyarınca hazırlanmıştır. 

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Anadal programı: Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu önlisans ya da lisans 

programını, 

b) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversitenin iki 

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

ikinci anadal diploma programını, 

c) Diploma programı: Öğrencilere önlisans ya da lisans diploması düzenlenen yükseköğretim 

programını, 

d) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması: Her bir dersin AKTS kredisi ile dersten alınan notun 

katsayısının çarpımı sonucunun, alınan toplam AKTS kredisine bölünmesi suretiyle en 

yüksek 4,00 puan üzerinden hesaplanacak değeri, 

e) İkinci anadal: Öğrencinin ikinci bir önlisans ya da lisans diploması almak amacıyla 

başvurduğu ve kabul edildiği önlisans ya da lisans programını, 

f) İlgili kurul: Fakülte/yüksekokul kurullarını, 

g) İlgili yönetim kurulu: Fakülte/yüksekokul yönetim kurullarını, 

h) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını, 

i) Kredi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine (TYYÇ) uygun olarak ve Avrupa 

Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemine (AKTS) göre ders saati, öğrenci iş yükü ve öğrenim 

hedefleri gibi parametrelere göre oluşturulan akreditasyon ölçüsünü, 

j) Not çizelgesi (transkript): Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı 

notlarının topluca yazıldığı belgeyi, 

k) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosunu, 

l) Üniversite: Sinop Üniversitesini, 

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

kaydıyla, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında bilgi ve görgülerini 

artırmaları için sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine 

geçmeyen yandal sertifikası alabilmelerini sağlayan programı, 
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n) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin ilgili mevzuat 

hükümlerine göre, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme 

hakkını kazanmasını, 

o) Yönetim Kurulu: Sinop Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM  

Çift Anadal Programı  

Genel Hususlar, Başvuru Koşulları ve Değerlendirme, Kayıtlar, Eğitim-Öğretim, Mezuniyet, 

Diğer Hususlar  

 

Genel Hususlar  

 MADDE 5 - (1) Sinop Üniversitesi bünyesinde yürütülen önlisans diploma programları ile 

diğer önlisans diploma programları arasında; lisans diploma programları ile diğer lisans 

veya önlisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının 

önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir. Açılan program takip eden 

yarıyıldan itibaren ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülmeye başlar. 

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

Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve 

fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans 

programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve 

yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde 

düzenlenmesi gerekir. 

(3) Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift 

anadal programı ile yandal programına kayıt yapılabilir. 

(4) Çift anadal programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş 

hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir. 

(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programlarına öğrenci kabulünde 

yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

(6) Çift anadal programı açılması uygun görülen birimler, en geç her eğitim-öğretim yılının 

sonunda ilgili programın kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere (sağlık ve mühendislik 

programları hariç) kontenjanlarını belirler ve fakülte/yüksekokul kuruluna sunar. Fakülte/yüksekokul 

Kurulu her akademik yılın Haziran ayının sonuna kadar bölümlerin önerdiği kontenjanları karara 

bağlar ve Senatonun onayına sunar. Senatonun onayı ile kontenjan açılır. Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı Senatonun onayladığı kontenjanları ve başvuru takvimini Temmuz ayının başından 

itibaren duyurur. 

 

 Başvuru Koşulları ve Değerlendirme 

 MADDE 6 – (1) Öğrenciler çift anadal programına, anadal lisans diploma programında 

en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal önlisans diploma 

programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. 

(2) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 

2,75 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde 

bulunan öğrenciler çift anadal programına başvurabilirler. 

(3) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 2,75 olan ancak 
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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. 

(4) Çift anadal programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal 

diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. 

(5) Çift anadal programına başvurular ilan edilen tarihler arasında ilgili fakülte/yüksekokula 

yapılır.  

(6) Çift anadal programına kabul işlemi, başvurulan bölümün önerisi ve ilgili 

fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile tamamlanır.  

(7) Çift anadal programına başvurularının değerlendirilmesinde öncelikle adayın anadal 

diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin 

tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir. 

Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM 

sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır. 

(8) Çift anadal programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ilgili akademik 

yılın ders kayıt süreci başlangıcından iki hafta önce yedekleri ile birlikte ilan edilir.  

 

Kayıtlar 

MADDE 7 – (1) Çift anadal programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ilgili 

akademik yılın ders kayıtları başlamadan önce kayıt yaptırmaya hak kazandığı fakülte/yüksekokula 

başvurmalıdırlar. Başvuran öğrencilerin kesin kayıtları fakülte/yüksekokul tarafından ilgili programa 

yapılır. Asil öğrencilerden yerleştirildiği programa kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler olması 

durumunda kayıt yapmaya hak kazanan yedek öğrencilerin kayıtları ilgili akademik yılın ders kayıt 

dönemi içerisinde başvuruları üzerine fakülte/yüksekokul tarafından yapılır.  

(2) Çift anadal programı öğrencisine, ikinci anadal fakülte/yüksekokulunda ilgili bölüm 

başkanlığı tarafından danışman atanır. Çift Anadal programları, ilgili anadal programları revize 

edildiğinde tekrar gözden geçirilerek değişiklik varsa öğrencilerin yeni programa intibakı sağlanır. 

(3)  Kayıt yaptıran öğrenciler kayıt dönemi içerisinde her iki anadala birlikte ders kaydı 

yaptırırlar. 

 

Eğitim-Öğretim 

MADDE 8 – (1) Çift anadal programı için ek sınıf açılmaz. Çift anadal programına kayıt 

yaptıran öğrenciler o programın öğrencileri ile birlikte derslere devam ederler. 

(2) Çift anadal programı öğrencilerinin hem anadala hem ikinci anadala ait müfredatlarında 

yer alan bitirme çalışmaları ile farklı türdeki pratik çalışmaların yapmaları zorunludur.  

(3) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 

4,00 üzerinden 2,75 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not 

ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4,00 üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir. Genel not 

ortalaması ikinci kez 4,00 üzerinden 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma 

programından kaydı silinir.  

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

diploma programından kaydı silinir.  

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

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

MADDE 9 – (1) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması 

ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir. 

(2) 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. 

  

Diğer Hususlar 

MADDE 10 – (1) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında 

alarak başarılı oldukları dersler ilgili bölümlerin uygun görüşü ve fakülte/yüksekokul kurullarının 

onayı ile anadal diploma programında yer alan zorunlu ve/veya seçmeli derslerinin yerine sayılabilir.  

Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, 

genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır. 

(2)  Öğrencinin anadal diploma programı ile ikinci anadalın ayrılığı esastır. Öğrencinin ikinci 

anadal programı nedeniyle anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. 

Kayıtlı olduğu birinci anadaldan mezun olan öğrenciye anadalına ait lisans diploması verilir.  

(3) Çift anadal programı öğrencisine her iki anadalda aldığı dersleri gösteren öğrenim 

belgeleri verilir. 

(4) Çift anadal öğrencileri arasında başarı sıralaması yapılmaz. Çift anadal programı 

öğrencileri ikinci anadal öğrenimi gördükleri sınıflardaki öğrencilerden farklı olarak değerlendirilir.  

(5) Çift anadal programında kayıtlı öğrenciler, lisans öğrenimi gördükleri anadaldan mezun 

oluncaya kadar sadece bu anadala ait, mezun olduktan sonra ise sadece ikinci anadala ait öğrenci 

katkı payını öderler. Eğer bu öğrenciler lisansüstü bir programa kayıt yaptırırsa bu programın katkı 

payını da ayrıca öderler. 

(6) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, programdan ayrıldığı yarıyıla kadar almış 

olduğu dersler ile eğer çift anadal verilen bölümce yandal programı da veriliyorsa ve öğrenci tercih 

ettiği ilgili bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse, o yandal programına ait 

sertifikayı almaya hak kazanır. Öğrenci bu durumda tercih ettiği ilgili yandal programının tüm 

gereklerini yerine getirememişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, kendisine bulunduğu 

yarıyıla bakılmaksızın o yandal programına kayıt hakkı tanınır. 

(7) Çift anadal programında kayıtlı öğrenciler, başvuru koşullarını sağlamak koşulu ve ikinci 

anadal programından kaydını sildirmek koşuluyla başka çift anadal programına kayıt yaptırabilirler. 

(8) Çift anadal programında kayıtlı öğrenciler, kendi anadalı olan programdan yatay geçiş 

yapması durumunda çift anadal programından ilişiği kesilir. 

(9) Çift anadal programında izinli sayılan öğrenci, talep aranmaksızın ikinci anadal 

programında da izinli sayılır. Çift anadal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi 

nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere ikinci anadal veren bölümün önerisi ve 

fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile dönem izni verilebilir. 

(10) Çift anadal programından ayrılan öğrenci, başarısız olduğu ikinci anadal derslerini 

tekrarlamak zorunda değildir. 

(11) İkinci anadal programından ayrılan öğrenciler yeniden aynı programa başvuramaz.  

(12) Çift anadal programı öğrencileri devam ettikleri her iki anadal programlarında Sinop 

Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir. 

(13) (İlave:22-10-2020) Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler sadece ikinci anadal programında 
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uygulanmak üzere Sinop Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen 

AKTS kredi sınırlamasına ilave olarak 5 AKTS daha ders alabilirler. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yandal Programı 

Genel Hususlar, Başvuru Koşulları ve Değerlendirme, Kayıtlar, Eğitim-Öğretim, Mezuniyet, 

Diğer Hususlar 

 

Genel Hususlar 

MADDE 11 - (1) Üniversite bünyesindeki lisans programları arasında ilgili bölümlerin ve 

fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile yandal programı açılabilir. Öğrencinin yandal 

programında alması gereken dersler ilgili kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. 

Açılan program takip eden yarıyıldan itibaren ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülmeye başlar. 

(2) Yandal açılması uygun görülen bölümler, en geç her eğitim-öğretim yılının sonunda 

kontenjanlarını belirler ve fakülte/yüksekokul kuruluna sunar. Fakülte/yüksekokul kurulu her 

akademik yılın Haziran ayının sonuna kadar bölümlerin önerdiği kontenjanları karara bağlar ve 

Senatonun onayına sunar. Senatonun onayı ile kontenjan açılır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Senatonun onayladığı kontenjanları ve başvuru takvimini Temmuz ayının başından itibaren duyurur. 

 

Başvuru Koşulları ve Değerlendirme 

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) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 

2,50 olan öğrenciler yandal programına başvurabilirler. 

(4) Yandala başvurular ilan edilen tarihler arasında ilgili fakülte/yüksekokula yapılır. 

(5) Yandal başvurularının değerlendirilmesinde öncelikle adayın anadal diploma 

programındaki genel ağırlıklı not ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış 

olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir. Toplam 

kredi sayısının da eşit olması halinde yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM sıralaması 

dikkate alınarak seçim yapılır.  

(6) Kabul işlemi, başvurulan bölümün önerisi ve ilgili fakülte/yükseokul yönetim kurulu 

kararı ile tamamlanır. Yandala kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ilgili akademik yılın 

ders kayıt süreci başlangıcından iki hafta önce yedekleri ile birlikte ilan edilir. 

 

Kayıtlar 

MADDE 13 - (1) Yandala hak kazanan öğrenciler ilgili akademik yılın ders kayıtları 

başlamadan önce kayıt yaptırmaya hak kazandığı fakülte/yüksekokula başvurmalıdırlar. Başvuran 

öğrencilerin kesin kayıtları fakülte/yükekokul tarafından ilgili yandal programına yapılır. Asil 

öğrencilerden yandal programına kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler olması durumunda kayıt 

yapmaya hak kazanan yedek öğrencilerin kayıtları başvuruları üzerine ilgili akademik yılın ders kayıt 

dönemi içerisinde fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü tarafından yapılır. Kayıt yaptıran 

öğrenciler kayıt dönemi içerisinde anadal diploma programı ve yandal programına birlikte ders kaydı 

yaptırırlar. 

(2) Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yaptıramaz.  
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Eğitim-Öğretim 

MADDE 14 - (1) Yandal programı için ek sınıf açılmaz. Yandal programına kayıt yaptıran 

öğrenciler o programın öğrencileri ile birlikte derslere devam ederler. 

(2) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not 

ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal 

programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, 

genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır. 

(3) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini 

etkilemez. Anadalından mezun olan öğrenciye anadal lisans diploması verilir. 

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

silinir. Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle 

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

yaptıramaz. 

(5) 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 15 - (1) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı 

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

(2) Yandal öğrencisine her iki programda aldığı dersleri gösteren öğrenim belgesi verilir. 

 

Diğer Hususlar 

MADDE 16 - (1) Yandal programından çıkarılan ya da kendi isteği ile ayrılan öğrencilerin 

yandal programında alarak başarılı oldukları dersler ilgili bölümlerin uygun görüşü ve 

fakülte/yüksekokul kurullarının onayı ile lisans öğrenimi gördükleri diploma programında yer alan 

zorunlu ve/veya seçmeli derslerinin yerine sayılabilir.  Öğrencinin lisans programına programında 

kabul edilmeyen yandal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dâhil 

edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır. 

(2) Yandal programı öğrencisine, yandal yaptığı fakülte/yüksekokulun ilgili bölüm başkanlığı 

tarafından danışman atanır. Yandal yapılan lisans programları revize edildiğinde yandal programları 

tekrar gözden geçirilerek değişiklik varsa öğrencilerin yeni programa intibakı sağlanır. 

(3) Yandal programına kayıtlı öğrenciler için sınıf içinde başarı sıralaması yapılmaz.  

(4) Yandal öğrenimi sırasında anadalından mezun olan öğrencinin yandal programındaki 

öğrencilik işlemleri yandal programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokul tarafından yürütülür.  

(5) Yandal yapan öğrenciler, lisans öğrenimi gördükleri anadaldan mezun oluncaya kadar 

sadece bu anadala ait, mezun olduktan sonra ise sadece yandala ait öğrenci katkı payını öderler. Bu 

öğrenciler lisansüstü bir programa kayıt yaptırırlar ise bu programın katkı payını da ayrıca öderler.  

(6) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.  

(7) Yandal programına kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak ve önceki programı 

bırakmak kaydı ile başka yandal programına başvurabilir.  

(8) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli 

sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak 

olan öğrencilere yandal programı veren bölümün önerisi ve yandal programının bağlı olduğu 

fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yandal programından dönem izni verilebilir. 



Sayfa 7 / 7 

 

(9) Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini 

tekrarlamak zorunda değildir. 

(10) Yandal programı öğrencileri devam ettikleri anadal ve yandal programlarında Sinop 

Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 17 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ile Senato ve yönetim kurulu kararları uygulanır. 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge  

MADDE 18- (1) Üniversite Senatosunun 03/07/2015 tarihli ve 2015/83 sayılı Kararı ile kabul 

edilen Sinop Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

MADDE 19 - (1) Bu yönerge Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 20 - (1) Bu yönergeyi Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 

 
Yönergenin kabul edildiği Senato Kararının; 

Tarihi Sayısı 

30/05/2019 2019/73 

Yönergenin değiştirildiği Senato Kararının; 

Tarihi Sayısı 

22/10/2020 2020/182 

 


