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ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesindeki bir önlisans 
diploma programı ile diğer önlisans programları arasındaki, bir lisans programı ile diğer lisans 
programları veya önlisans programları arasındaki çift anadal programı ile ilgili usul ve esasları 
düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde önlisans ve lisans düzeyindeki 
programlar arasında yürütülen çift anadal programına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile bu 
programın uygulamalarına ve açılacak çift anadal programına ilişkin hükümleri kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve 44 üncü maddesine, 24 Nisan 2010 
tarihli ve 27561 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim 
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, 
Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 
hükümlerine ve 27 Ağustos 2011 tarih ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağrı 
İbrahim Çeçen Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 35 
inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Çift Anadal Programı Açılması

Madde 4-a) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen önlisans diploma programları ile diğer 
önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans 
programları arasında ilgili bölümlerin önerisi ve ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim 
Kurullarının kararı üzerine Üniversite Senatosunun onayı ile çift anadal programı açılabilir.

b) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu 
Yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.



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.

b) Çift anadal programına başvurular yarıyıl başında ders kayıtlarının başlama tarihinden 
10 gün öncesine kadar başvuru formu ve transkript belgesi ile ilgili bölüme yapılır.

c) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar 
anadal önlisans ve lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, 
başvurusu sırasındaki Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) 4.00 üzerinden en az 2.80 
olması, anadal önlisans ve lisans programının ilgili  sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst 
%20’lik dilimde bulunması gerekir. Kabul işlemi başvurulan bölümün bağlı olduğu 
Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

ç) Gerekli şartları sağlayan ve çift anadala başvuran öğrencilerden AGNO’su en yüksek 
olandan en düşük olana doğru sıralama yapılarak açılan kontenjan kadarı alınır. AGNO’nun 
eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi 
tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir.

d) AGNO’su 4.00 üzerinden en az 2.80 olan, ancak anadal programının ilgili sınıfında 
başarı sıralaması itibari ile en üst %20’lik dilimde bulunamayan öğrenciler çift anadal yapılacak 
programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere, puana sahip olanlar da çift anadal 
programına başvurabilirler. Çift anadal programı için ilgili bölümler tarafından belirlenen o 
yılki kontenjanın en fazla %25 kadarı çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban 
puanından az olmamak üzere puana sahip olanlara verilebilir.

e) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift 
anadal yapılacak programların kontenjanları programların o yılki 1. sınıf 1. dönem asil öğrenci 
sayısının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.

Madde 6- a) Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve 
mezuniyeti hiçbir 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 başkanlığınca bir çift anadal programı koordinatörü atanır. 
Çift anadal programı koordinatörü öğrencilerin anadal programı danışmanı ile iletişim içinde 
görev yapar.

c) İki program arasında intibakı yapılacak dersler, bölümler arasında kararlaştırılır ve 
daha önce alınan dersler öğrencinin programa kabulü sırasında, daha sonra alınan derslerin ise 



alındıkları dönem içinde Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile intibakı yapılır. 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) Bir öğrenci aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yaptıramaz. 
Ancak, en fazla 2 (iki) çift anadal başvurusu yapabilir. Anadal programına ek olarak bir çift 
anadal programına ve bir yandal programına kayıt yaptırılabilir.

d) Kayıt olacağı çift anadal programındaki öğretim türü, anadalındaki öğretim türü ile 
aynı olmalıdır. Anadalındaki öğretim türünün bulunmaması durumunda çift anadal 
programında diğer öğretim türünde öğrencilik hakkı verilir. 

e) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi 
geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş 
yapabilir.

f)  Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde 
yetenek sınavında da başarılı olması şartı aranır.

g) Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim yapan bir programa başvuru yapılması 
durumunda ilgili bölümün dil yeterliliğinin sağlanmış olması gerekir.

ğ) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili 
bölümlerin ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarının önerisi üzerine Üniversite 
Senatosunun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal programının, programın sonunda öğrencinin 
asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim 
kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

h) Disiplin cezası almış olan öğrenci çift anadal programına müracaat edemez.

ı) DGS ile yerleşen adaylar, başarı sıralaması şartı bulunan programlara başvuru yapamaz.

i) Çift anadal programı için ek sınıf açılmaz. Çift anadal programına başvuran öğrenciler 
o bölümün öğrencileri ile birlikte derslere devam ederler. 

k) Çift anadal programına kayıtlı öğrenci, bir dönemde anadal ve çift anadal 
programlarında haftalık en fazla 36 kredilik ders saati alabilir. 

l) Çift anadal programı açılabilmesi için anadal programında olan dersler dışında çift 
anadal programı açan bölümce lisans programlarında en az 80 AKTS, en fazla 210 AKTS; 
önlisans programlarında ise en az 45 AKTS, en fazla 90 AKTS’lik ders verilmesi gerekir. İki 
program arasında bu şart sağlanamıyorsa çift anadal programı açılamaz. Çift anadal programı 
ile anadal programındaki içerik uyumu olan dersler ile Üniversite ortak zorunlu/seçmeli dersler 
eşdeğer kabul edilir ve anadal programından alınır.



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 derslerinin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders 
alamayacak olan öğrencilere çift anadal programı veren bölümün ve çift anadal programının 
bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı onayı ile dönem izni verilebilir.

c) Çift anadal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift 
anadal programından kaydı silinir.

ç) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış 
oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceğini Üniversite Senatosu belirler. Öğrencinin 
anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel 
not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır. 

d) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal ve çift anadal 
programı AGNO’sunun 4.00 üzerinden en az 2.72 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi 
süresince öğrencinin anadal ve çift anadal programındaki AGNO’su bir defaya mahsus olmak 
üzere 4.00 üzerinden 2.50’ye kadar düşebilir. AGNO’su ikinci kez 4.00 üzerinden 2.72’nin 
altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

e) Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı 
derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

f) Çift anadal programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği 
birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

g) Anadal programına devam eden öğrenciler çift anadal programı için katkı payı 
ödemezler. 

ğ) Anadal programında kaydı dondurulan öğrencinin çift anadal program kaydı da 
dondurulur.

h) Anadalında aktif olan öğrencilerin çift anadal program kaydını dondurma talepleri 
kabul edilmez.

ı) Anadal programında Erasmus, Mevlana gibi değişim programı kapsamında olan 
öğrencinin çift anadal program süresi işler. Ancak bu Yönergenin 7 inci maddesinin (c) 
bendindeki hüküm uygulanmaz. İlgili dönemde çift anadal programından ders alamaz.

 i) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal programını 
bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift anadal programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim 
yılından itibaren 2547 sayılı kanun 44 üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen azami süredir.



k) 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/Yüksekokul 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 ile 02.02.2012 tarih ve 02.05 sayılı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi çift 
anadal yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 10- Bu Yönerge Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten 
itibaren yürürlüğe girer.

Madde 11- Bu Yönergeyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür.


