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10.07.2013     SENATO   2013/6-XXIII  
 
 

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ  
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ 

 
 

Amaç  
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; anadal lisans programlarını üstün 

başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak 
üzere öğrenim görmelerini sağlamak ve çift anadal programı ile ilgili esasları 
düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu yönerge; Bitlis Eren Üniversitesi’nde yürütülecek olan “çift 

anadal programı” ile ilgili hükümleri kapsamaktadır. 
  Dayanak  

MADDE 3 – (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, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi 
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Bitlis Eren Üniversitesi Ön lisans ve Lisans 
Eğitim -Öğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  
MADDE 4 – (1) Yönergede geçen;  
a) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini, 
b) Senato: Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunu, 
c) Anadal programı: Öğrencinin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı 

sonucu girdiği lisans programını, 
ç) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin 

aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, 
iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programını, 

ifade eder. 
Çift Anadal Programının Açılması 
MADDE 5 – (1) Hangi programlar arasında çift anadal öğretimi yapılabileceği, 

ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi ve üniversite senatosunun onayı ile 
kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. 

(2) 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 gerekir. 

Çift Anadal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları 
MADDE 6 – (1) Çift anadal programına başvuru, kabul ve kayıt koşulları 

şunlardır:  
a) (Değişik: 08/01/2014 – Senato- 2014 /1-XVI) İlgili birim kurulu her 

akademik yarıyılın başlangıcında senatoca çift anadal programı açılması uygun görülen 
bölümlerce önerilen kontenjanları karara bağlar.    

b) Çift anadal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı ilgili 
programın o yıla ait birinci sınıf birinci dönem anadal öğrenci sayısının % 20'sini 
geçemez.  

c) Çift anadal programına başvurular üniversite senatosunca belirlenen tarihte 
başvuru formu ve not durum belgesi ile birlikte öğrenci işleri daire başkanlığına yapılır.  

ç) Öğrenci çift anadal ikinci diploma programına, anadal diploma programının 
en erken üçüncü, en geç beşinci döneminin başında başvurabilir.  
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d) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme 
kadar anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, 
başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Başvuruların 
belirlenen kontenjandan fazla olması halinde başvurusu sırasındaki genel not 
ortalamasına göre sıralama yapılır; eşitlik halinde üniversiteye giriş puanına bakılır.   

e) Çift anadal ikinci diploma programına yapılan başvurular, ilgili bölüm 
başkanlığı tarafından, yarıyılın ders kayıtları döneminden önce değerlendirilir ve 
sonuçlar ilgili yönetim kurulunda görüşüldükten sonra ilan edilir. Kabul edilen 
öğrenciler kayıt dönemi içerisinde her iki anadala birlikte kayıt yaptırırlar.  

f) Bir öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına ya da hem bir çift 
anadal hem de bir yandal programına kayıt yaptıramaz. 

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

Çift Anadal Program Koordinatörlüğü 
MADDE 7– (1) Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden bölümlerde 

öğrencilerin alacağı dersleri belirlemede, derslerin alınacağı dönemleri planlamada 
öğrencilere yardımcı olmak ve ikinci anadal programının amacına uygun biçimde 
yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm başkanınca çift anadal program koordinatörü 
atanır. Çift anadal program koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı 
danışmanları ile işbirliği içinde görev yapar.  

Anadal ve İkinci Anadal Programı İlişkileri        
MADDE 8 – (1) Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal 

programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı 
için ayrı not belgesi düzenlenir. 

(2) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları 
için, anadal programında olan dersler dışında, ilgili çift anadal programını açan bölümce 
verilen en az 80 AKTS kredilik ders almaları ve transfer edilen dersler ile birlikte 240 
AKTS kredisini tamamlamaları gerekir.  

(3) Her iki programda eşdeğer kabul edilecek dersler, bölümler arasında 
kararlaştırılır ve çift anadal programına başlamadan önce alınanlar öğrencinin programa 
kabulü sırasında ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Daha sonra alınacak 
ortak dersler ise dönem kayıtları sırasında her iki programa da kaydedilir. Eşdeğer kabul 
edilen dersler öğrencinin her iki programındaki dönem kaydında yer alır ve her iki 
programındaki not belgelerinde gösterilir. Öğrencinin eşdeğer sayılan bir dersten 
çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür. 

(4) Çift anadal ikinci lisans programına başvurusu kabul edilen öğrencilerin 
hangi zorunlu, seçmeli ve ortak dersleri alacağı ilgili bölümlerce belirlenir ve ilgili 
birimin yönetim kurulu kararıyla uygulanır.  

Başarı ve Mezuniyet Koşulları 
           MADDE 9 – (1) İkinci anadal programında başarı ve mezuniyet koşulları 
şunlardır: 

a) Dönem ve genel not ortalaması itibarı ile başarı durumu tanımları ilgili 
programlarının yönetmeliğine tabidir. 

b) İkinci anadal öğrencileri için başarı sıralaması yapılmaz.  
c) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal genel not 

ortalamasının en az 2.75, çift anadal programı genel not ortalamasının en az 2.00 olması 
gerekir.  

ç) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması 
ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde 
verilebilir. 

d) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal 
programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde 
gösterilir. 

e) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci 
anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal 
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diploma programının bulunduğu birim yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl 
uzatılabilir. 

f) Anadal ve ikinci anadal program stajları, bölümler arası karşılıklı anlaşma 
çerçevesinde yürütülür. Staj ve diğer uygulamaların eşdeğerliğine ve çift anadalda 
hangilerinin yapılması gerektiği konusuna, anadal ve çift anadal bölüm başkanları 
tarafından birlikte, ilgili intibak komisyonlarının görüşleri alınarak ilgili yönetim 
kurullarında karara bağlanır. Ancak anadal ve ikinci anadala ait bitirme çalışmalarının 
ayrı ayrı yapılması gerekir. 

g) Öğrenciden ikinci anadal lisans öğretimi için ayrıca öğrenci katkı payı 
alınmaz. Ancak, birinci lisans programını tamamlayıp ikinci lisans programını sürdüren 
öğrenciler, bu programın öğrenci katkı payını bu programdaki sürelerine göre öderler. 
Bu öğrencilerle ilgili öğrencilik işlemleri çift anadalın bağlı bulunduğu fakülte 
tarafından yürütülür. Eğer bu öğrenci lisansüstü bir programa kayıt yaptırırsa bu 
programın katkı payını da öder. 

Çift Anadal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma ve İlişik Kesilme    
MADDE 10 – (1) Çift anadal programından geçici veya sürekli ayrılma ve ilişik 

kesme halleri şunlardır: 
a) Öğrenci dilekçe ile başvurması halinde kendi isteği ile çift anadal programını 

bırakabilir. 
b) Tüm çift anadal öğrenimi süresince anadal genel not ortalaması bir defaya 

mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.75 in 
altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. 

c) Kendisine verilen ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencinin çift anadal 
programıyla ilişiği kesilir. 

ç) Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak koşulu 
ile başka çift anadal programına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile 
yeni bir programa geçebilirler. 

d) Çift anadal programındaki öğrenci, anadal diploma programında ilgili 
hükümlere uygun koşulları sağlamadan çift anadal diploma programına yatay geçiş 
yapamaz. 

e) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, talep aranmaksızın 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 çift anadal programının bağlı olduğu birim yönetim kurulu kararı ile 
iki yarıyıl izin verilebilir. Ancak Erasmus programları ile başka üniversitelere giden çift 
anadal öğrencileri, ikinci lisans programında- eğitim süresinden sayılmamak üzere- 
izinli sayılırlar. 

f) Çift  anadal  programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin, çift 
anadal ikinci diploma programından kaydı silinir. Ancak, bu dersler genel not 
ortalaması hesabına katılmaz ve bu derslerin kredileri anadal diploma programına 
sayılmaz. 

g) Öğrenci kendi isteği ile çift anadal ikinci lisans programını bıraktığında 
sadece başarılı olduğu dersler not çizelgesinde gösterilir. Çift anadal programından 
kendi isteği ile ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenci, çift anadal programı uygulayan 
bölümün yandal programı varsa ve öğrenci almış olduğu derslerle bu programın bütün 
gereklerini yerine getirmişse isteği halinde öğrenciye yandal sertifikası verilir. Adı 
geçen öğrenci eğer tercih ettiği ilgili yandal programının tüm gereklerini yerine 
getirememişse, eksik derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, kendisine bulunduğu 
döneme bakılmaksızın o yandal programına kayıt hakkı tanınır.  

Diğer Hükümler 
MADDE 11 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, “Yükseköğretim 

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, 
Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 
ve “Bitlis Eren Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ile Yükseköğretim 
Kurulu, senato ve yönetim kurulu kararları uygulanır. 
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Yürürlük 
MADDE 12 – (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 
 
 
Yürütme 
MADDE 13 –(1)  Bu yönerge hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 
 
 
 
 


