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T.C. 

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 

ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ortak Konular 

Amaç  

Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Biruni Üniversitesinde kayıtlı olduğu programı 

üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda İkinci Dal Diploma ve/veya Yandal 

Sertifikası almak üzere öğrenim görmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam  
Madde 2 – (1) Bu yönerge, Biruni Üniversitesi bünyesindeki diploma programları 

arasında yürütülecek olan çift anadal, yandal programlarında uygulanacak olan usul ve 

esaslara ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak  

Madde 3 – (1) Bu Yönerge, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 

İlişkin Yönetmelik ile Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

Madde 4 – (1) Yönergede geçen;  

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak 

istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklı not ortalamasını, 

b) Anadal Programı: Öğrencinin üniversiteye girişte kaydolduğu programı, 

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir dersin öngörülen öğrenme çıktılarını 

ve yeterliliklerle ifade edilen hedeflerini başarabilmesi için gereken iş yükü göz önünde 

tutularak hesaplanan kredi sistemidir. 

ç) Çift Anadal Diploma Programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan 

öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders 

alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı, 

d) Değişim Programı: Yurtiçi veya yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında 

düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli 

olarak diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer 

yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı, 

e) Diploma Programı: Üniversitenin fakülte, meslek yüksekokulu veya bölümlerin 

belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenleyen 

programları, 

f) İlgili Yönetim Kurulu: Üniversitede fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, meslek 

yüksekokulunda meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 

g) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını, 

ğ) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu, 

h) Üniversite: Biruni Üniversitesini, 

ı) Yandal / Sertifika Programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen 

şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı 

kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine 

geçmeyen bir belge (Yandal Sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,  

ifade eder.  
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Ortak Konular 

Madde 5 – (1) Senato tarafından Çift Anadal / Yandal Programı açması uygun 

görülen birimler, en geç̧ her eğitim-öğretim yılı sonunda alınacak öğrenci sayılarını 

belirleyerek ilgili kurulların onayına sunar.  

(2) Aynı isimdeki farklı dilde eğitim yapan programlar arasında çift anadal ve yandal 

programları uygulanmaz. 

(3) Çift Anadal  / Yandal Programına başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihte, 

başvuru formu ve not döküm belgesi ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yapılır.  

(4) Asil listede olup da kaydını süresi içerisinde yaptırmayan öğrencilerin yerine sırası 

ile yedekler yerleştirilir.  

(5) Başvuru anında öğrenci kayıtlı olduğu anadal programında aldığı tüm dersleri 

başarmış olmalıdır.  

(6) Çift Anadal / Yandal Programına başvuran sayısının belirlenmiş olan kontenjanı 

aşması durumunda;  

a) Genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.  

b) Genel not ortalaması eşit olduğunda;  

- Öğrencilerin üniversite yerleştirme puanına bakılarak yüksekten 

düşüğe doğru sıralanır.  

(7) Çift Anadal / Yandal Programına kabul işlemi, programın yürütüldüğü ilgili 

birimin Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.  

(8) Aynı anda birden fazla Çift Anadal Programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda 

Çift Anadal Programına ile bir Yandal Programına kayıt yapılabilir.  

(9) Çift Anadal ve Yandal Programları için ek sınıf açılmaz. Çift Anadal ve Yandal 

Programlarına başvuran öğrenciler o bölümün öğrencileri ile birlikte derslere devam ederler. 

(10) Çift Anadal / Yandal Programlarına kabul edilen birinci öğretim öğrencileri 

birinci ve ikinci öğretim programlarından, ikinci öğretim öğrencileri de birinci ve ikinci 

öğretim programlarından ders alabilirler. 

(11) Kayıtlı olduğu programda izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak Çift Anadal / 

Yandal Programından da izinli sayılır.  

(12) Çift Anadal / Yandal Programında, mazeretsiz iki yarıyıl üst üste ders almayan 

öğrencinin Çift Anadal /Yandal Programından kaydı silinir. 

(13) Kurumlararası yatay geçiş veya dikey geçiş ile Üniversitenin diploma 

programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin Çift Anadal / Yandal Programlarına başvurabilmesi 

için, kayıt yaptırdıkları programda en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur.  

(14) Öğrenim dili Türkçe olan lisans diploma programına kayıtlı öğrencilerin herhangi 

bir Yandal Programına başvurabilmeleri için yeni öğrenci kabulünde geçerli olan Türkçe 

yeterlik koşulunu, öğrenim dili İngilizce olan lisans diploma programına kayıtlı öğrencilerin 

herhangi bir Yandal Programına başvurabilmeleri için yeni öğrenci kabulünde geçerli olan 

İngilizce yeterlik koşulunu sağlamaları şarttır.  

(15) Yabancı dil zorunluluğu olan programlarda Çift Anadal ve Yandal Programlarına 

öğrenci kabulünde, yabancı dil için ilgili program tarafından istenen koşulları yerine getirme 

şartı aranır. 

(16) Öğrenci, başvurduğu Çift Anadal / Yandal Programını yürüten birimin yönetim 

kurulunun teklifi ve senato kararı ile bu yönergede belirtilenlere ek olarak getirilen başvuru ve 

kabul koşullarını sağlaması gerekir.  

(17) Başarı durumu tanımları, ilgili programların yönetmeliğine tabidir. 

(18) Öğrencinin Çift Anadal / Yandal Programındaki başarı durumu, öğrencinin kayıtlı 

olduğu anadal programındaki başarı ve mezuniyetini etkilemez.  

(19) Öğrenci, Çift Anadal / Yandal Programını kendi isteği ile bırakabilir.  
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(20) Öğrenci Çift Anadal / Yandal Programından ayrıldığında, başarısız olduğu Çift 

Anadal / Yandal Programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.  

(21) Başvurusu kabul edilen öğrencilerden, anadal eğitimleri süresince Çift Anadal ve 

Yandal Programları için ilave öğretim ücreti alınmaz. Sürenin uzaması halinde öğrencinin 

alması gereken her 60 AKTS için ilgili birimin yıllık ücretinin tamamı alınır. Öğrencinin 

alması gereken kredi 60 AKTS’den az ise o yılın eğitim-öğretim ücretinin AKTS başına 

düşen miktarının alınması gereken AKTS değeri ile çarpımı sonucu elde edilen miktar kadar 

ücret alınır.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çift Anadal Diploma Programı 

Genel İlkeler 

Madde 6 – (1) Çift Anadal Programı, Üniversitede yürütülen önlisans diploma 

programları ile önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları 

veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin başvurusu, Fakülte / Meslek 

Yüksekokulu kurulunun önerisi ve senatonun onayı ile açılabilir.  

(2) Çift Anadal Programları, farklı birimlerdeki lisans programları arasında 

yürütülebildiği gibi, aynı birimdeki lisans programları arasında da yürütülebilir 

(3) Başvuru sırasında öğrenci istek sırasına göre en fazla üç ikinci anadal tercihi 

yapabilir. Öğrenci kabul ve tercih sırasına göre Çift Anadal Programına yerleştirilir.  

(4) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, başvurulan bölümün 

önerisi ilgili Fakülte / Meslek Yüksekokulu yönetim kurulunun onayı ile tamamlanır.  

(5) Çift Anadal Programına başvurusu kabul edilen öğrenciler, her iki anadalın 

mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini tamamlamak ve bu programların diğer 

gereklerini yerine getirmek zorundadır.  

(6) Çift Anadal Diploma Programında en az bir yarıyıl okuduktan sonra, bu programı 

bırakarak başka bir Çift Anadal Diploma veya Yandal Sertifika Programına kayıt yaptıran 

öğrencilerin ilk programda başarılı oldukları dersler ve kredileri, yeni kaydoldukları 

programda yer alması veya ilgili yönetim kurulu tarafından eşdeğer sayılması koşuluyla 

geçerli sayılabilir. 

Kontenjanlar Başvuru ve Kayıt 

Madde 7 – (1)  Çift Anadal yapılacak programların kontenjanları,  o programın o yılki 

kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatosunca belirlenir.  

(2) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, 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, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en 

geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.  

(3) Çift anadal öğrencilerinin öğrencilik işlemleri, esas anadal programının bağlı 

olduğu birim tarafından, esas anadalından mezun olup ikinci dalından öğrenciliği devam 

edenlerin öğrencilik işlemleri ikinci anadalın bağlı olduğu birim tarafından yürütülür.  

(4) Öğrencinin Çift Anadal Diploma Programına başvurabilmesi için;  

a) Başvuru anında lisans anadal programında ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 (100 

üzerinden 76,66) önlisans anadal programında en az 2,80 ( 100 üzerinden 72,00 ) olması ve 

anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de 

bulunması gerekir.  

b) Başvuru anında anadal programında ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 (100 

üzerinden 76,66 ) önlisans öğrencileri için 2,80 (100 üzerinden 72,00 )  olması ancak başarı 

sıralamasında 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.  
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Danışmanlık 

Madde 8 – (1) Çift anadal öğrencilerinin ikinci anadal programındaki öğrenimlerini 

planlamada öğrencilere fakülte dekanlığı / meslek yüksekokulu anadal akademik danışmanı 

yardımcı olur. 

(2) Çift Anadal Diploma Programına kabulü kesinleşen öğrencilerin anadal ve çift 

anadaldan seçtiği dersler danışman tarafından onaylanır.  

Kredi Yükü 

Madde 9 – (1) Öğrencinin Çift Anadal Programında alması gereken zorunlu ve 

seçmeli dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan 

Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve Fakülte / Meslek Yüksekokulu kurullarının 

önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir.  

 (2) Çift Anadal öğrencisinin, bir yarıyılda anadal ve ikinci anadal derslerinin toplamı 

45 AKTS’yi geçemez.  

(3) Çift Anadal Programı, programı açan Fakülte/Meslek Yüksekokulunun ders 

programında bulunan dersler arasından oluşturulur. Her program için ayrı düzenleme yapmak 

koşuluyla Çift Anadal Programına kayıtlı lisans öğrencilerinin ortak dersler dışında, kayıtlı 

oldukları çift anadal programından en az 60 AKTS önlisans öğrencileri ise 30 AKTS ders 

almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.  

(4) Çift Anadal Programına başvurusu kabul edilen öğrenciler her iki program için 

ortak alınmış̧ ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış̧ olan dersler, ders yükü̈ 

hesabında tek ders olarak işlem görür.  

(5) İkinci anadal da daha önce alınmış dersler esas anadaldaki derslere muafiyet 

oluşturmaz. 

Başarı Koşulu  
Madde 10 – (1) Çift Anadal Programı için ayrı transkript düzenlenir. Her iki anadalın 

müfredatında yer alan ortak dersler her iki transkriptte gösterilir.  

(2) Tüm Çift Anadal öğrenimi süresince çift anadal genel not ortalaması bir kereye 

mahsus olmak üzere 2.80’ne (100 üzerinden 72) kadar düşebilir. İkinci kez 2.80                         

(100 üzerinden 72) altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. 

(3) Çift Anadal Programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci 

anadal diploma programından kaydı silinir. 

(4) Çift Anadal öğrencilerinin ikinci anadalda başarı sıralaması yapılmaz.  

Süre 

Madde 11 – (1) 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.  

(2) İkinci anadal programından azami süresi içinde mezuniyet hakkı elde edemeyen 

öğrencinin çift anadal Öğrencilik statüsü sona erer ve ikinci anadal diploma programından 

kaydı silinir.  

Çift Anadal Programından Ayrılma  

Madde 12 – (1) Çift Anadal Programını tamamlamadan ayrılan öğrencilerin ikinci 

anadal programında almış ve başarmış oldukları eş değer sayılmayan dersleri anadal 

programına aktarılamaz, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma 

ekinde yer alır. Öğrencinin talep etmesi halinde bağlı bulunduğu Fakülte / Meslek 

Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtlı olduğu lisans/önlisans programındaki seçmeli 

derslerin yerine sayılabilir. 
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Mezuniyet 

Madde 13 – (1) Çift Anadal öğrencisi, her iki anadalın mezuniyet yükümlülüklerinde 

yer alan tüm ders ve çalışmaları tamamlamak zorundadır.  

(2) Esas anadalından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye ikinci anadalına ait 

diploma verilmez.  

(3) Çift Anadal diploma programında mezun olabilmek için; lisans diploma 

programını öğrencilerin 240 AKTS (Eczacılık Fakültesi 300 AKTS), ön lisans diploma 

programını 120 AKTS ile tamamlamaları ve genel not ortalamalarının en az 3.00                          

(100 üzerinden 76,66 ) olması gerekmektedir. 

(4) Çift Anadal Programını tamamlamadan ayrılan öğrenciye, Çift Anadal Programı 

açan birimin Yandal Sertifika Programı varsa ve öğrenci bu programın bütün 

yükümlülüklerini yerine getirmişse, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ve senatonun onayı 

ile öğrenciye Yandal Sertifikası verilebilir. Aksi takdirde başarılı olduğu dersler için ilgili 

birim tarafından bir belge düzenlenip verilebilir. 

Yatay Geçiş 

Madde 14 – (1) İkinci Anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma 

programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma 

programına yatay geçiş yapabilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yandal (Sertifika) Programı 

Genel İlkeler 

Madde 15 – (1) Yandal (sertifika) Programı lisans bölümleri arasında uygulanır. 

Önlisans öğrencileri Yandal Programına başvuramazlar.  

(2) Yandal Programı, yandal yapılan konuda bilgi ve yetkinlik oluşturmak için 

alınması gereken derslerden oluşur. Yandal Sertifika Programına başvurusu kabul edilen 

öğrenci, ilgili fakülteler arasında kararlaştırılan ve Fakülte kurullarının ve üniversite 

senatosunun onayına sunulan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.  

(3) Uluslararası değişim programlarıyla yurt dışındaki bir üniversiteye giden 

öğrenciler, burada alıp başarılı oldukları dersleri kayıtlı oldukları Yandal Programındaki 

eşdeğer dersler yerine saydırmak üzere başvurabilir. Değişim programında alınan bir ders 

hem ana dal hem de Yandal Programında ortak ders sayılabilir. Bu başvurular Yandal 

Programının bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır. 

(4) Yandal Programından kayıt sildiren öğrenci, aynı Yandal Programına tekrar kayıt 

yaptıramaz.  

Kontenjanlar Başvuru ve Kayıt 

Madde 16 – (1) Yandal Sertifika Programının esasları ve başvuru koşulları ilgili 

fakülte yönetim kurullarının teklifi ve senatonun onayı ile belirlenir.  

(2) Öğrenci Yandal Sertifika Programına, kayıtlı olduğu lisans programının en erken 

üçüncü ve en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.  

(3) Öğrencinin Yandal Sertifika Programına başvurabilmesi için; başvurusu 

sırasındaki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 (100 üzerinden 65) olması gerekir.  

(4) Öğrenciler, aynı anda ikinci anadal diploma programı ile Yandal Programında veya 

birden fazla Yandal Programında öğrenim görebilirler. 

Danışmanlık 
Madde 17 – (1) Yandal öğrencilerine, esas anadal programlarındaki akademik 

danışmanları, yardımcı olmak ve yandal programının yürütülmesini sağlamak üzere 

danışmanlık yapar.  
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Kredi Yükü 
Madde 18 – (1) Yandal öğrencisinin bir yarıyılda anadal ve yandal derslerinin toplamı 

46 AKTS’yi geçemez. 

(2) Yandal Programına başvurusu kabul edilen öğrenciler kayıtlı oldukları programın 

toplam kredisine ek olarak, ortak kabul edilen dersler dışında, Yandal Programını açan lisans 

programlarından en az 30 kredilik ders almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.  

(3) Yan dal programındaki seçmeli derslerin toplam kredisi bu programda alınan tüm 

derslerin toplam kredisinin %50'sini geçemez. 

Başarı Koşulu  

Madde 19 – (1) Öğrencinin Yandal Programına devam edebilmesi için anadal 

programındaki not ortalamasının en az 2,30 (100 üzerinden 60) olması şarttır. Bu şartı 

sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.  

(2) Yandal öğrencisine hem anadal hem de yandal da aldığı dersleri ayrı ayrı gösteren  

not döküm belgesi (transkript) verilir. 

Süre 

Madde 20 – (1) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ve henüz yandal 

programını tamamlayamayan öğrenciye, bu programı tamamlamak için Yandal Sertifika 

Programını yürüten birimin yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.  

Mezuniyet 
Madde 21 – (1) Öğrencinin yandal öğrenimini tamamlayabilmesi için, anadalından 

mezuniyet hakkını kazanmış olması, Yandal Programı kapsamında aldığı derslere ilişkin 

genel not ortalamasının en az 2.30 ( 100 üzerinden 60)  

(2) Yandal Sertifika Programını tamamlayan öğrenciye, anadalından mezun olduğu 

dönem sonunda, anadal lisans diploması ile birlikte Yandal Programını tamamladığını 

gösteren Yandal Sertifikası verilir. Bu belge diploma yerine geçmez. 

(3) Çift anadal öğrenimi kapsamında ikinci anadal programından ayrılan veya ilişiği 

kesilen bir öğrenci, başvurması halinde, almış olduğu dersler ile ilgili bir yandal programının 

tüm gereklerini yerine getirmişse, Yandal Programını yürüten birimin yönetim kurulunun 

onayı ile, anadal lisans diploması ile birlikte Yandal Sertifikası almaya hak kazanır.  

(4) Öğrencinin Yandal Programında alıp başarılı olduğu dersler anadal not 

ortalamasından ayrı hesaplanır.  

Yandal Programından Ayrılma  

Madde 22 – (1) Öğrenci Yandal Sertifika Programını tamamlamadan ayrıldığında, 

öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, bağlı bulunduğu Fakülte 

Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtlı olduğu lisans programındaki seçmeli derslerin yerine 

sayılabilir. Sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve 

diploma ekinde yer alır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  

Diğer Hükümler  

Madde 23 – (1) Bu yönergede yer almayan konularda, ilgili diğer mevzuat hükümleri, 

Senato, Yönetim Kurulu ve ilgili birim kurul kararları uygulanır. Senato kararı ile, Çift anadal 

/Yandal Programlarına ilişkin bu Yönergede belirtilenlere ilave olarak yeni koşullar 

getirilebilir öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.  

(2) Bu yönerge hükümleri İkinci Öğretim öğrencileri için de geçerlidir. 

Mevcut Çift Anadal ve Yandal Programları 
Geçici Madde 24 – (1) Bu Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

uygulanmaya başlanan Çift Anadal ve Yandal Programlarında, bu yönetmelikte geçen 

öğrencinin lehine olan hükümler uygulanır.  
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Yürürlükten Kaldırma 
Madde 25 – (1) Üniversite Senatosu’nun 03.06.2015 tarih ve 7 numaralı Senato karar 

eki ile kabul edilen “Biruni Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi” yürürlükten 

kaldırılmıştır.  

Yürürlük  
Madde 26 – (1) Bu Yönerge, Biruni Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten 

itibaren geçerlidir.  

Yürütme  
Madde 27 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


