BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde çift anadal
programlarının açılmasına, başvuru ve kabul koşullarına, yürütülmesine ve bitirilmesine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yürütülen çift anadal
programlarına ilişkin ilkeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esasına İlişkin Yönetmelik ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Çift Anadal Programının Amacı
MADDE 4- (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans ve önlisans programlarını üstün
başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans ve önlisans diploması almak
üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.
Çift Anadal Programının Açılması
MADDE 5- (1) Çift anadal programı açacak bölümler, en geç her akademik yılın sonunda çift
anadal başvurusu kabul edilecek program önerilerini, varsa özel koşullarını ve ders planlarını
Fakülte/Meslek Yüksekokulu Kuruluna sunarlar. Çift anadal programı, Fakülte/Meslek
Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile
belirlenir, ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.
(2) Çift anadal programına kabul edilecek toplam öğrenci sayısı, ilgili anadal programının o
yılki birinci sınıfın toplam öğrenci sayısının %20’sini geçemez.
(3) Çift anadal programı eşdeğer ve ortak dersler dışında en az ilgili programın toplam
kredisinin %35’i olmalıdır.

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları
MADDE 6- (1) Çift anadal programı açacak ilgili birim, her akademik yarıyılın başında
kontenjanlarını belirterek çift anadal ders programını ve kayıt tarihlerini duyurur.
(2) Çift anadal programına başvurular belirlenen tarihler arasında başvuru formu ve transkript
ile ilgili birimin öğrenci işlerine yapılır.
(3) Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, lisans programlarında anadal
programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılının başında önlisans programlarında ise
en erken ikinci yarıyılın başında en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
(4) Bir öğrenci, aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak aynı
anda çift anadal ile yandal programına kayıt yaptırabilir.
(5) Başvuru sırasında anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması
gerekir.
(6) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4’lük sistemde en az
2.80 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde
yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
(7) Başvuruların kontenjandan fazla olması durumunda sıralama öğrencilerin anadal genel not
ortalamasına göre yapılır. Genel not ortalamasında eşitlik olması halinde öğrencinin
yerleştirildiği yıldaki ÖSYM puanına bakılır.
(8) Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili Fakülte/Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.
(9) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Çift Anadal Diploma Programına öğrenci kabulünde
bu öğrenciler için ayrıca yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
Çift Anadal Programı
MADDE 7- (1) Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve
mezuniyeti etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı transkript düzenlenir.
(2) Çift anadal programını seçen öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının
amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, her çift anadal programı için kayıt
yapılan ilgili bölüm başkanlığınca bir çift anadal programı koordinatörü atanır. Çift anadal
programı koordinatörü öğrencilerin anadal programlarındaki danışmanları ile iletişim içinde
görev yapar.
(3) Çift anadala kabul edilecek öğrencilerin sorumlu olacakları 2547 sayılı kanunun 5ı maddesi
kapsamı dışındaki dersler, öğrencinin başvurduğu Bölüm Başkanlığının teklifi ile

Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato onayı ile
belirlenir.
(4) İki programa eşdeğer kabul edilebilecek dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve daha
önce alınanlar öğrencinin programa kabulü sırasında Fakülte/Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı tarafından değerlendirilir.
(5) İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki dönem kaydında
nyer alır ve her iki transkriptte de gösterilir. Öğrencinin her iki programa ortak sayıla bir dersten
çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür.
(6) Kayıtlı olduğu lisans programında izinli sayılan öğrenci çift anadal programında da izinli
sayılır. Çift anadal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders
alamayacak olan öğrencilere çift anadal programı veren bölümün önerisi ve ilgili Yönetim
Kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.
(7) İlgili bölümün ikinci öğretim programı olması halinde I. öğretim programına kayıtlı çift
anadal öğrencileri II. öğretimden, II. öğretim programına kayıtlı çift anadal öğrencileri I.
öğretimden ders alabilir.
(8) Çift anadal programında kayıtlı olan ve diploma programının öğrenim süresi sonunda
mezun olamayan öğrencilerden Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarda katkı payı alınır.
(9) Anadal ve çift anadal programlarında eşdeğer sayılan dersler, öğrencinin her iki diploma
programındaki yarıyıl kayıtlarında yer alır ve her iki not durum belgesinde (transkript) de
gösterilir.
(10) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir .
Başarı ve mezuniyet
MADDE 8- (1) Anadal programındaki bütün derslerini başaran ve anadal genel not ortalaması
4’lük sistemde en az 2.50 olan öğrenciye çift anadal lisans ve önlisans diploması verilir. Tüm
çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak
üzere 2.50’nin altına kadar düşürülebilir. Anadal programının genel not ortalaması ikinci kez
2.50’nin altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
(2) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma
programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının
bulunduğu Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile en fazla
iki yarıyıl uzatılabilir.
(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden, öğrenciye çift anadal programının
lisans ve önlisans diploması verilemez.

(4) Anadal programında mezuniyet hakkını 2,50 genel not ortalaması ile elde eden ve çift
anadal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye çift anadal diploması verilir.
(5) Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı
derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
Kaydın silinmesi
MADDE 9- (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programı genel not ortalaması 2.00’nın
altına düştüğü yarıyılda çift anadal programından kaydı silinir.
(2) Çift anadal programında, iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal
programından kaydı silinir.
(3) Çift anadal programından kaydı silinen öğrencilerin çift anadal programında almış
oldukları dersler transkriptte gösterilir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, eğer bir
yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır.
Katkı payı
MADDE 10- (1) Çift anadal programına tabi öğrenciler, anadaldan mezun oluncaya kadar
sadece bu anadala ait, mezun olduktan sonra ise çift anadala ait öğrenci katkı payını öderler.
(2) Çift anadal programı devam ederken, yüksek lisans programına kayıt olan öğrenci ayrıca
yüksek lisans öğrenci katkı payını da öder.
Yatay geçiş
MADDE 11- (1) Çift anadal programındaki bir öğrenci, anadal programında Yükseköğretim
Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri
ve Senato kararları uyarınca başka bir çift anadal programına yatay geçiş yapabilir.
Diğer hükümler
MADDE 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat
hükümleri ile yetkili kurul kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Yönerge Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunda kabul
edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü
yürütür.

