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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar  

Amaç 

MADDE 1 – (1) Çift Anadal Programının (ÇAP) amacı, anadal ön lisans programlarını üstün başarıyla yürüten 

öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir dalda önlisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.  

 

Dayanak ve kapsam 

MADDE 2- (1) Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi, Yükseköğretim 

Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar 

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde çift anadal programlarının esaslarını belirlemek üzere 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE3- (1) Bu Yönerge’ de geçen; 

a) Çift Anadal Koordinatörü: Yüksekokulda çift anadal programının genel koordinasyonunun sağlanması 

amacıyla görevli koordinatörü, 

b) Çift Anadal Programı (ÇAP): Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim 

kurumunun iki diploma programından eşzamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diplomayı almaya hak 

kazanabilmesini sağlayan programı, 

c) Anadal Programı (Birinci Anadal): Öğrencinin Yüksekokulda ilk kayıtlı olduğu (birinci anadal) diploma 

programını, 

ç) İkinci Anadal: Aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp 

iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan ikinci programı, 

d) Mütevelli Heyet: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini, 

e) Yönetim Kurulu: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu, 

f)  Yüksekokul: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunu, 

g) Yüksekokul Kurulu: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunu, 

ğ) Yüksekokul Müdürü: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürünü, ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çift Anadal Programında Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar 

 

Çift anadal programının açılması 

MADDE 4- (1) Çift anadal programı, ortak derslerin içeriklerinin tutması koşuluyla önlisans programları arasında 

ilgili bölümün önerisi üzerine Yüksekokul Kurulunun kararı ile açılır. 

 

Çift anadal programı kontenjanları, programa başvuru, kabul ve kayıt koşulları 

MADDE 5- (1) Çift anadal programlarının kontenjanları, ilgili Bölüm Başkanlıklarının ve Yüksekokul Yönetim 

Kurulunun önerisi üzerine Yüksekokul Kurulu kararı ile belirlenir. Öğrenci İşleri Birimi tarafından akademik yılın 

başlamasından bir ay önce ilan edilir. 

a) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 

100 üzerinden 70 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 

oranından az olmamak üzere Yüksekokul Kurulunca belirlenir.   

b) Başvurular, akademik takvimde belirlenip ilan edilen çift anadal başvuru tarihleri içerisinde yapılır. 

c) Çift anadal programı yapılabilecek önlisans programları, Yüksekokulun web sayfasından öğrencilere 

duyurulur. 

ç) Öğrencinin başvuru yapabilmesi için; başvuru anında anadal diploma programındaki genel not 

ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı 

sıralaması itibarı ile en üst %20 de bulunması gerekir. Ayrıca; anadal diploma programındaki genel not 

ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması 

itibarı ile en üst %20 de yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban 

puanından az olmamak üzere puana sahip olanlarda çift anadal programına başvurabilirler. 
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 (2) Çift anadal programında alınması gereken dersler ve krediler, Yükseköğretim Kurulu tarafından 

belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri de dikkate alınarak ilgili bölümlerin önerisi ve Yüksekokul 

Kurulunun onayı ile belirlenir. 

(3) Öğrenci ikinci anadal diploma programına; anadal diploma programında en erken ikinci yarıyılın 

başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında, akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvurabilir. 

(4) Çift anadal programına başvurabilmesi için öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma 

programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir. 

(5) Çift anadal programına başvurular akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar, Çift Anadal 

Başvuru Dilekçesi (ÇAPY EK-1) ve diğer gerekli belgeler ile birlikte Yüksekokul Çift Anadal Koordinatörlüğüne 

yapılır. 

(6) Gerekli koşulları sağlayan adayların başvuruları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından işleme konulur.  

(7) Adayların ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili Bölümün önerisi 

üzerine Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır. 

 

Danışmanlık 

MADDE 6- (1) Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden programlarda; öğrencilerin alacağı derslerin 

belirlenmesi, derslerin alınacağı yarıyılların planlanması ve çift anadal programının amacına uygun biçimde 

yürütülmesinin sağlanması konularında öğrencilerin anadaldaki mevcut program danışmanları sorumludur. 

(2) Öğrencinin anadal program danışmanı, ikinci anadal program danışmanları ile iletişim ve işbirliği içinde 

görev yapar. 

(3) Yüksekokulda çift anadal programlarının genel koordinasyonunun sağlanması amacıyla; Yüksekokul 

Müdürü tarafından Yüksekokul Çift Anadal Koordinatörü atanır. 

 

Anadal ve çift anadal programı ilişkileri 

MADDE 7– (1) Aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kayıt yapılamaz.  

(2) İkinci anadal programındaki öğrenci, anadal programında kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun 

koşulları sağladığında ikinci anadal programına yatay geçiş yapabilir. 

(3) Anadal programı ile çift anadal programının ayrılığı esastır. Bu ayrılık çerçevesinde ikinci anadal 

programının tamamlanabilmesi için ilgili ders planındaki stajlar dâhil tüm derslerin başarılmış olması ve 

mezuniyet için gerekli diğer koşulların yerine getirilmesi gerekir. 

(4) Öğrencinin her iki programdaki ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda, dersten çekilme 

işlemi her iki program için uygulanır. 

(5) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin birinci ve ikinci anadal programlarını tamamlayabilmeleri 

için, her iki programın öğretim planında yer alan, ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış 

olan dersler dışındaki tüm dersleri de almış olması gerekir. 

(6) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin, anadal diploma programında almış 

olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler not çizelgesinde gösterilir. 

(7) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma 

programından kaydı silinir. 

(8) Çift anadal programından ayrılma veya çıkarılma halinde; öğrencinin ikinci anadal programında almış 

ve başarmış olduğu dersler, danışmanın önerisi ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile anadal diploma 

programında yer alan seçmeli derslerin yerine sayılabilir. 

(9) Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında almış ve başarmış olduğu 

dersler, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin not çizelgesi (transkript) ve diploma ekinde yer alır. 

(10) Birinci anadal programında kayıt donduran öğrenci, eşzamanlı olarak ikinci anadal programında da 

kayıt dondurmuş sayılır.  

(11) İkinci anadal diploma programında ders/uygulamanın açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle 

ders alamayacak öğrencilere, ilgili bölümün onayı ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ikinci anadal 

programı için en çok iki yarıyıl kayıt dondurma izni verilebilir. Bu izin, birinci anadal programını yürüten 

programa bildirilir. 
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Başarı ve mezuniyet koşulları 

MADDE 8- (1) Öğrencinin mezuniyet genel not ortalamaları her iki anadal diploma programı için ayrı ayrı 

hesaplanır. Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 

üzerinden 70 olması gerekir. 

(2) Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 

üzerinden 65’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin ikinci 

anadal diploma programından kaydı silinir. 

(3) İkinci anadal diploma programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği 

birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.  

(4) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını 

bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılından 

itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.  

(5) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen 

kısmi burslu öğrenciler, devam ettikleri ikinci anadal diploma programındaki öğrenim ücretine ilişkin esaslara 

tabidirler. Anadal diploma programından mezun olan ancak ikinci anadal diploma programı devam eden öğrenciler 

(%100 burslular hariç), anadal diploma programının azami burs alma süresi tamamlanıncaya kadar ikinci anadal 

diploma programı öğrenim ücretini bursları oranında öderler. %100 burslular normal öğrenim süresini aşar ise 88 

nolu MH Kararı madde 16 gereği, %75 burslu olarak işlem görürler. 

(6) Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde 

etkilenmez. Her iki anadal diploma programın da ayrı ayrı derslerini ve not ortalamasını gösterecek şekilde iki ayrı 

not çizelgesi düzenlenir. 

 

Çift anadal programından ayrılma 

MADDE 9- (1) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.  

(2) Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler de başvuru koşullarını sağladıkları takdirde başka çift anadal 

programlarına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilirler. 

 

Yaz okulu 

MADDE 10- (1) Yüksekokulda çift anadal programına kayıtlı öğrencilerden, yaz okulunda kredi başına Mütevelli 

Heyet tarafından her yıl için belirlenen miktarda ücret alınır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 11- Bu Yönerge, Mütevelli Heyet tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

MADDE 12- Bu Yönerge hükümlerini Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütülür. 

 

 


