
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ 

 
 
Amaç  
Madde 1- Bu yönergenin amacı; Bir Anadal lisans programını başarıyla yürüten öğrencilerin aynı zamanda 

eş değer ikinci bir Anadaldan lisans diploması alabilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.  
 
Kapsam 
Madde 2- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde Çift Anadal eğitimi alan öğrencileri kapsar.   
 
Yasal Dayanak 
Madde 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine ve 27 Ağustos 2011 tarih ve 28038 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğinin 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
  

Çift Anadal Programı Açılması 
Madde 4- a) Çift Anadal Programı aynı Yükseköğretim Kurumunda yürütülen programlar arasında açılabilir. 

Çift Anadal Programı,  ilgili bölümün ve Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosunun onayı ile 
kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Çift Anadal Programı en az 36 krediden, kredisiz sistemlerde 
eşdeğer sayıda dersten oluşur. 

 
 (1) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, 

lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul 

kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir. 

(2) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine 

fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile yapılır.” 

 
Programa Başvuru ve Kabul Koşulları 

 
Madde 5- a) İlgili bölüm her akademik yılın başında kontenjanları belirterek çift Anadal programını duyurur. 

 
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. 

 
c) Çift Anadal programına başvurular yarıyıl başında ders kayıtlarının başlama tarihinden 10 gün öncesine 

kadar başvuru formu ve transkript belgesi ile ilgili bölüme yapılır. 
ç) Öğrencinin Çift Anadal Programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar Anadal lisans 

programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki Ağırlıklı Genel Not 
Ortalamasının  (AGNO) en az 3.20 olması, Anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst 
%20 de bulunması gerekir. Kabul işlemi başvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile 
tamamlanır. 

d)  Gerekli şartları taşıyan ve Çift Anadal için başvuran öğrencilerden, AGNO’su en yüksek olandan en 
düşük olana doğru sıralama yapılarak açılan kontenjan kadarı alınır. 

e) Çift Anadal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı, o programın o yılki 1.sınıf 
1.dönem asli öğrenci sayısının %20’sini geçemez. 

 
Madde 6- a) Çift Anadal programı nedeniyle, öğrencinin Anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir 

biçimde etkilenmez. Çift Anadal programı için ayrı kayıt dosyası ve ayrı transkript düzenlenir. 
b) Çift Anadal programındaki dersleri belirlemek ve bu derslerin alınacağı dönemleri planlamak için,  

başvurulan bölüm başkanınca bir Çift Anadal Programı Koordinatörü atanır. Çift Anadal Programı Koordinatörü 
öğrencilerin Anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar. 

c) İki programa birden saydırılacak dersler, bölümler arasında kararlaştırılır ve daha önce alınan dersler 
öğrencinin programa kabulü sırasında, daha sonra alınan dersler ise alındıkları dönem içinde Fakülte Yönetim Kurulu 
kararı ile kesinleşir. İki programa birden saydırılan dersler, öğrencinin her iki programındaki dönem kaydında yer alır 
ve her iki transkriptte de gösterilir. Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda 
dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür. 

ç) Aynı anda birden fazla Çift Anadal Programına kayıt yapılmaz. 
d) Disiplin cezası almış olan öğrenci Çift Anadal Programına müracaat edemez. 
 
Başarı ve Mezuniyet  
Madde 7- a) Öğrenci çift Anadal programını kendi isteği ile bırakabilir. 

b) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak Çift Anadal programında da izinli sayılır. Çift 
Anadal dersinin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere Çift Anadal 
Programı veren bölümün ve Çift Anadal Programının bağlı olduğu Dekanlık onayı ile dönem izni verilebilir. 

c) Çift Anadal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin Çift Anadal 
Programından kaydı silinir. 



ç) Anadal programında AGNO 3.00’ın altına düşen öğrencinin Çift Anadal Programından kaydı silinir. 
d) Öğrenci Çift Anadal Programından ayrıldığında, başarısız olduğu Çift Anadal Programı derslerini 

tekrarlamak zorunda değildir. 
e) Çift Anadal Programını en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye, Anadal 

programından mezuniyet hakkını elde etmeden, Çift Anadal Programının lisans diploması verilmez. 
f) Ders çakışması nedeniyle ders alamayacak öğrenciler aynı dersi kayıtlı oldukları öğretim şeklinin dışındaki 

bir öğretim şeklinden (örgün öğretimde kayıtlı ise ikinci öğretimden, ikinci öğretimde kayıtlı ise birinci öğretimden) 
alamazlar. 

g)  Anadal Programına devam eden öğrenciler Çift Anadal Programı  için katkı payı ödemezler. 
ğ) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz Çift Anadal Programını bitiremeyen 

öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla iki yarıyıl ek süre verilir. Bu ek süre, Çift Anadal Programının 
bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile uzatılabilir. Bu öğrencilere Anadal programlarından mezun 
oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları verilir. Ek süre boyunca Çift Anadal yaptıkları bölüme ait öğrenci 
katkı payını lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler.  
Lisans programının son yarıyılında katkı payını normal ödeyenler, ek sürede de Çift Anadal için cezasız katkı payı 
öderler. Aksi durumda, Lisans programının son yarıyılında katkı payını cezalı ödeyenler ek sürede de Çift Anadal 
Programı için cezalı katkı payı ödemeye devam ederler. Yüksek Lisans programına kayıt oldukları takdirde ayrıca 
yüksek lisans öğrenci katkı payını da öderler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği Çift Anadal 
Programını veren Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir. Çift Anadal Programını tamamlayan öğrencilerden AGNO'ları 
3.50 veya daha fazla olanlar "Yüksek Onur" ve AGNO'ları 3.00 ile 3.49 arasında olanlar "Onur" listesine alınırlar. 
Ancak disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınmazlar. 
  

Madde 8- Çift Anadal Programındaki öğrenci, Anadal lisans programında “Yükseköğretim Kurumları 

Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun koşulları 
sağlamadan Çift Anadal Programına yatay geçiş yapamaz. 
  

Madde 9- Bu yönerge Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe 

girer. 
  

Madde 10- Bu Yönergeyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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