T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönerge, Avrasya Üniversitesinde Çift Anadal Programlarının uygulama
esaslarını düzenler. Çift Anadal Programının amacı, kendi bölümlerinin lisans programlarına üstün
başarı ile devam eden öğrencilerin, aynı zamanda, Üniversitede yürütülen programlar arasında
ikinci bir dalda da lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift
anadal, yandal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik
çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği
döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) Birim: Avrasya Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
c) Çift anadal programı (ÇAP): Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı
yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma
alabilmesini ağlayan programı,
ç) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen
yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenlenen yükseköğretim
programını,
d) Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,
e) İlgili yönetim kurulu: Çift anadal başvurusunun yapıldığı fakülte, yüksekokul veya meslek
yüksekokulu birimlerinin yönetim kurulunu,
f) İntibak programı: Çift anadal yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak
amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,
g) Kontenjan: Önceden belirlenip ilân edilen öğrenci sayısını,
ğ) Mütevelli Heyet: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyetini
h) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca
yazıldığı belgeyi,
ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,
i) Puan türü: Öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına yerleştirmede
kullanılan puanların hesaplanmasında yer alan puanları,
j) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,
k) Rektörlük: Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünü,
l) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
m) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,

n) Yan dal 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 (yan dal
sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,
o)Yükseköğretim öğrenci veri tabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde tüm
yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören öğrencilerin
bilgilerinin tutulduğu merkezi veri tabanını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal Programının Uygulama Esasları
Çift Anadal Programı Açılması
MADDE 4(1) Bölümlerde açılacak olan çift anadal lisans programları, bu programlara hangi bölüm
öğrencilerinin başvurabileceği ve öğrencilerin alabileceği dersler, ilgili bölümün önerisi, Fakülte
Kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir.
(2) Çift anadal lisans programı, programı açan bölümün ders programında bulunan dersler
arasından olmak ve ortak ve eşdeğer dersleri de belirleyerek her lisans programı için ayrı
düzenleme yapmak koşuluyla en az 36 kredi veya 60 AKTS’lik derslerden oluşur.
Başvuru ve kabul koşulları
MADDE 5(1) Kural olarak her akademik yılın, istisnai durumlarda ise her yarıyılın başında olmak üzere,
açılacak çift anadal programları ile programlarda yer alan dersler ve kontenjanlar, ilgili bölümün
önerisi, ilgili yönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile belirlenerek ilgili
bölüm başkanlığınca öğrencilere duyurulur.
(2) Çift anadal programlarına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısının, ilgili programın
o yılki birinci sınıf, birinci yarıyıl öğrenci sayısının %20’sini geçmeyecek şekilde belirlenmesi
gerekmektedir. Kontenjanlar, ilgili fakültelerin/yüksekokulların önerisi üzerine Üniversite
Senatosu tarafından belirlenir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından duyurulur.
(3) Çift anadal lisans programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı o programın o
yılki 1. sınıf 1. dönem öğrenci sayısının %20’sini geçemez.
(4) Öğrenciler, duyurulmuş olan çift anadal programına kendi lisans programının en erken üçüncü,
en geç beşinci yarıyıl başında başvurabilir
(5) Programa başvuru, akademik takvimde belirlenen tarihlerde, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
dilekçe ile şahsen yapılır.
(6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da
başarılı olma şartı aranır.
(7) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar
anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
(8) Başvuru anında anadal diploma programındaki ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en
az 2.72 ( 100 üzerinden en az 70) olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı
sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına
başvurabilirler.
(9) Başvurunun başvurulan bölüm kurulunca uygun görüldükten sonra öğrencilerin Çift Anadal
Programı’na kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine o bölümün bağlı
olduğu ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(10) Başvuran sayısının belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması
yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalamasının eşit olması halinde, öğrencinin kayıtlı
olduğu lisans programına yerleştirildiği yıldaki Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda oluşan
ilgili yerleştirme puanının, okumak istediği çift ana dal lisans programına aynı yıl LYS ile en son
yerleştirilen öğrencinin puanına olan uzaklığı göz önüne alınır.
Ücretlendirme
MADDE 6(1)Başvurusu kabul edilen öğrenciler, kayıtlı olduğu lisans programı öğretim ücretinden ayrı
olarak, Mütevelli Heyet tarafından kredi başına belirlenen çift anadal lisans programı öğretim
ücretini öderler.
Kayıt ve devam koşulları
MADDE 7(1)Çift Anadal Programına ders kaydı yaptıracak öğrenciler, her yarıyılın başında transkriptleri ile
birlikte ders kayıt dönemi içinde Çift Anadal Programı açan ilgili bölüm başkanlığına başvurarak
kayıtlarını tamamlamak zorundadırlar.
(2)Her iki programa da saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve öğrencinin
programa kabulü sırasında ilgili bölümlerin ilgili yönetim kurulu kararlarında belirtilir. İki
programa birden saydırılan dersler her iki transkripte de gösterilir.
(3)Bir öğrencinin, lisans öğrenimi sırasında, aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kaydı
yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.
(4)Öğrencinin Çift Anadal Programı’ndaki başarı derecesi, esas anadal programındaki başarısını
ve mezuniyet derecesini hiç bir şekilde etkilemez. Çift Anadal Programı için ayrı not
değerlendirmesi ve ayrı transkript düzenlenir.
(5)Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en
az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin ağırlıklı genel
not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50 'ye (100 üzerinden 65’e) kadar
düşebilir. Ağırlıklı genel not ortalaması ikinci kez 2.50'nin (100 üzerinden 65’in) altına düşen
öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
(6)Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma
programından kaydı silinir.
(7)Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma
programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu
fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Bu süre sonunda İkinci
Anadal Programı’nı bitiremeyen öğrenci, Çift Anadal Programı’ndan başarısız sayılır.
Danışmanlık
MADDE 8 –
(1)Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde öğrencilerin
alacağı dersleri belirlemede ve derslerin alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı
olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili
bölüm tarafından Çift Anadal Programı Danışmanı atanır. Çift anadal program danışmanı
öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim ve işbirliği içinde görev yapar.

Anadal ve çift anadal programı arasındaki ilişkiler
MADDE 9–
(1)Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir
biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı bir not çizelgesi düzenlenir. Çift anadal not
çizelgesinde çift anadal programının bütün dersleri yer alır.
(2)Anadal programı ile çift anadal programı birbirinden ayrı programlardır. Bu sebeple ikinci
anadal programının tamamlanabilmesi için ilgili ders planındaki tüm derslerin alınarak başarılmış
olması ve mezuniyet için gerekli staj vb. gibi diğer koşulların yerine getirilmesi şarttır. Bu
kapsamda iki programın ders planlarındaki ortak dersler dışında birbirine eşdeğer kabul
edilebilecek dersler, ilgili fakülte kurulları tarafından belirlenir ve bu dersler, not çizelgesinde
gösterilir.
(3)Çift anadal programı öğrencilerinin staj yükümlülükleri, birinci ve ikinci anadalı yürüten
bölümlerin alacakları ortak kararla belirlenir.
(4)Çift anadal programında, birinci ve ikinci anadallardan sadece birinde bitirme ödevi yapılması
koşulu varsa, öğrenci bu ödevden başarılı olmalıdır. Her iki anadal programında da bitirme ödevi
yapılması koşulu varsa, çift anadal programına taraf bölümlerin anlaşmaları halinde öğrencinin
sadece birinci anadala ilişkin bitirme ödevini başarıyla tamamlamış olması yeterli sayılabilir. Söz
konusu bitirme ödevi, her iki anadaldan belirlenecek birer danışmanın ortak gözetiminde de
hazırlanabilir. Bu durum not döküm belgesinde açıklanır.
Öğrenim süresi
MADDE 10 –
(1)Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma
programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu
fakültenin yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Bu süre, ilgili yönetim kurulu
kararı ile bir yıl daha uzatılabilir. Bu durumdaki öğrencilere, anadal programındaki öğrencilerin
tabi oldukları eğitim ücretine ilişkin esaslar aynen uygulanır.
(2)Anadal programında izinli sayılan öğrenciler, çift anadal programında da izinli sayılırlar. Çift
anadal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan
öğrencilere, çift anadal programını veren bölümün ve Dekanlığın/Müdürlüğün uygun görüşü
üzerine ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu onayı ile dönem izni verilebilir.
Ders yükü
MADDE 11 –
(1)Çift anadal programı ilgili bölümün anadal programının tüm derslerini kapsar. Öğrencinin çift
anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte
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
gerekmektedir.
(2)Öğrencinin kayıtlı olduğu Lisans programından aldığı derslerin kredileri ile çift anadal
programında aldığı derslerin kredileri toplamı, bir yarıyılda 8- ders veya 45 AKTS’yi geçmez.
(3)Öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programı ile çift anadal lisans programının ayrılığı esastır. Çift
anadal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, gerekli AKTS miktarı
her iki programda ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler
göz önünde bulundurularak bölüm kurulunun önerisi üzerine fakülre kurulu tarafından belirlenir.

(4) Ortak ve eşdeğer dersler (seçimlik olanlar dahil), çift anadal lisans programı için bu yönergenin
4. maddesinde sözü edilen asgari kredi (36 kredi veya 60AKTS) hesabına dahil edilmez.
(5) Bir çift anadal lisans programında en az bir yarıyıl okuduktan sonra, bu programı bırakarak
başka bir çift anadal lisans 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.
Başarı ve mezuniyet koşulları
MADDE 12–
(1)Öğrencinin mezuniyet notları, her iki lisans programı için ayrı ayrı hesaplanır. Öğrencinin çift
anadal programından mezun olabilmesi için bu programa ait ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00
üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
(2)Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci çift anadal programını bitiremese bile
anadal lisans programına ait diplomasını alır.

(3)Çift anadal programında yer alan bütün derslerini başarıyla tamamlamış ve programın diğer
koşullarını yerine getirmiş olan öğrenciye anadal diploma programından farklı olarak ikinci bir
diploma verilir.
(4)Çift anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği
birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
(5)Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma
programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift anadal diploma programının bulunduğu
fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
(6)Anadal lisans programından mezuniyet hakkı elde eden öğrenci çift anadal programını
bitiremese bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir.
Programı tamamlama ve programdan ayrılma koşulları
MADDE 13(1)Öğrencinin Çift Anadal Programından mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının
4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
(2)Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin esas anadal programında ağırlıklı genel not
ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2.50’ye (100 üzerinden 65’e) kadar
düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.50’nin (100 üzerinden 65’in) altına
düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
(3)Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, başarısız olduğu ikinci anadal programı derslerini
tekrarlamak zorunda değildir
(4)Çift Anadal Programı’ndaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine
uygun koşulları sağladığında ikinci anadal programına yatay geçiş yapabilir.
(5)Bölümünden mezuniyet hakkını elde eden ve ikinci anadal programını 4.00 üzerinden en az
2.72 (100 üzerinde en az 70) ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye, 13.
Maddenin 1. fıkrasına uygun olmak kaydı ile ikinci anadal lisans diploması verilir.
(6)Esas anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci ikinci anadal programını
bitiremese bile Esas Anadal Programına ait diplomasını alabilir.
(7)Esas anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden öğrenciye, ikinci anadal
programının lisans diploması verilemez.
(8)Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir. Bu durumda, öğrencinin başarılı
olduğu ikinci anadal dersleri transkriptinde gösterilir.
(9)Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal
programından kaydı silinir.

(10)Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları
derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Senato tarafından belirlenir.
(11)Öğrenciler ikinci anadal programını kendi istekleri ile bırakabilirler. Her ne sebeple olursa
olsun, Çift Anadal Programından ayrılan öğrencilerin aldıkları tüm dersler ve notları Anadal
transkriptine aktarılmaz.
(12)Çift Anadal Programından ayrılan bir öğrenci, bir yan dal programının tüm gereklerini yerine
getirmişse Yan Dal Sertifikası alabilir.
(13)Çift anadal programındaki öğrenciler, "Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Programlarına Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi " hükümlerine uygun
koşulları sağlaması durumunda esas anadal programından ikinci anadal programına yatay geçiş
yapabilirler.
Mezuniyet İçin Ek Sınav Koşulları
Madde 14 (1)Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alarak, bitirme projesi, stüdyo, staj ve benzeri uzun
dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, not ortalamalarına katılan en çok iki dersten FF
notuyla başarısız olan öğrencilere ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile birer ek sınav hakkı
verilir.
(2)Mezuniyet için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde ağırlıklı genel not ortalaması
4.00 üzerinden 2.72'in (100 üzerinden 70’in) altında olan öğrencilere, bitirme projesi, stüdyo ve
benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, DD, DC veya CC notu aldıkları en
çok üç dersten ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile birer ek sınav hakkı verilir. Buna göre
anadaldan mezun olan öğrencilerin çift anadaldan da mezun olabilmeleri için;
A) Başarısız ders sayısını ikiye düşüren öğrencilere, ücretini yatırmak şartıyla başarısız olduğu
ders/dersler için birer ek sınav hakkı verilir.
a) Verilen ek sınav hakkı sonrasında başarısız olan öğrencilere en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.
i) Ek süre alan öğrenci, takip eden yarıyılda başarısız olduğu ders/dersler açılıyorsa, ücretini
yatırarak ders/derslere kayıt yaptırır ve kayıt yaptırdığı yarıyıl süreden sayılır.
ii) Ek süre alan öğrenci, takip eden yarıyılda başarısız olduğu ders/dersler açılmıyorsa, ücretini
yatırarak yarıyıl sonunda sınav hakkı kullanır ve sınav hakkı kullandığı yarıyıl süreden sayılır.
iii) Süreler sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.
B) Başarısız dersi olmadığı halde ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.72'in (100
üzerinden 70’in) altında olan öğrencilere, ücretini yatırmak şartıyla başarılı olduğu en fazla üç
dersten birer ek sınav hakkı verilir.
a) Verilen ek sınav hakkı sonrasında ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.72'in (100
üzerinden 70’in) altında olan öğrencilere en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.
i) Ek süre alan öğrenci, ücretini yatırarak ders/derslere kayıt yaptırır ve kayıt yaptırdığı yarıyıl
süreden sayılır.
ii) Süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.
C) Çift anadal programında almadığı veya kaldığı ders sayısı ikiden fazla olan öğrencilere en fazla
iki yarıyıl ek süre verilir.
a) Verilen süreler sonunda çift anadal programına ait almadığı dersi bulunan öğrencilerin ilişiği
kesilir.
b) Verilen süreler sonunda başarısız ders sayısını ikiye düşüren öğrencilere, ücretini yatırmak
şartıyla başarısız olduğu ders/dersler için birer ek sınav hakkı verilir.
i) Ek sınav hakkı sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

c) Verilen süreler sonunda başarısız dersi olmadığı halde ağırlıklı genel not ortalaması 4.00
üzerinden 2.72'in (100 üzerinden 70’in) altında olan öğrencilere, ücretini yatırmak şartıyla başarılı
olduğu en fazla üç dersten birer ek sınav hakkı verilir.
i) Ek sınav hakkı sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.
BÖLÜM ÜÇ
Diğer Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde karar almaya, Avrasya Üniversitesinin mevcut
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile Senato
yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 16(1) 08.06.2012 tarihli ve 9(21) nolu Senato toplantısında kabul edilen Avrasya Üniversitesi Çift
Anadal Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17(1) Bu yönerge Senato’nun kararı ve Mütevelli Heyetin onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18(1) Bu yönerge hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

