
 

 

Hitit Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi    Kasım-2017  

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan 

önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile 

diğer lisans programları veya önlisans programları arasında çift anadal programı açılması ve 

yürütülmesiyle birlikte, başarılı öğrencilerin farklı bir programdan eş zamanlı olarak ders 

alabilmelerine, ikinci bir programdan diploma edinmelerine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Hitit Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokullarında yürütülen çift anadal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 

İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen; 

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni, 

b) Anadal Programı: Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans veya ön lisans 

programını, 

c) Birim Yönetim Kurulu: Hitit Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek 

Yüksekokulu Yönetim Kurullarını, 

ç) 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 sağlayan programı, 
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d) Diploma Programı: Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında lisans ve ön 

lisans diploması veren yükseköğretim programlarını, 

e) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş 

yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış 

not ortalamasını, 

f) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını, 

g) Not Çizelgesi (Transkript): Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve 

başarı notlarının topluca yazıldığı belgeyi, 

ğ) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü, 

h) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu, 

ı) Üniversite: Hitit Üniversitesini, 

i) Yatay Geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin ilgili mevzuat 

hükümlerine göre, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkını 

kazanmasını, 

j) Yandal Programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları 

taşıması halinde, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında 

belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir 

belge (yandal sertifikası) alabilmesini sağlayan programı  

   ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Programın Açılması, Müfredatın Düzenlenmesi, Başvuru,  

Kabul Koşulları ve  Kontenjan 

 

Programın Açılması ve Müfredatın Düzenlenmesi 

MADDE 5- (1) ÇAP, ilgili bölümün talebi üzerine, ilgili Birim Kurulunun önerisi ve 

Senato’nun onay vermesi ile onayı izleyen yarıyıldan itibaren uygulanmak üzere açılır. 

(2)  ÇAP, Üniversitede yürütülen lisans ve önlisans programları arasında açılabilir. 

(3)  ÇAP uygulamaları, farklı ve aynı birimdeki lisans ve önlisans programları arasında 
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yürütülebilir. 

(4)  ÇAP’ın yürütülmesi programı açan bölümle, öğrencinin kayıtlı olduğu anadal 

programının işbirliği ile yapılır. 

(5)  ÇAP’ta uygulanması gereken müfredata ilişkin dersler ve kredileri Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin 

bağlı olduğu fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun 

onayı ile belirlenir. 

Başvuru ve Kabul Koşulları 

MADDE 6- (1) Öğrencinin ÇAP programına başvuru ve kabul koşulları şunlardır: 

a) Üniversitenin bir lisans veya ön lisans programına kayıtlı olmak. 

b) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak. 

c) ÇAP’a başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri 

başarıyla tamamlamış olmak. 

ç) GANO’su, 4 üzerinden en az 2,75 olmak. 

d) Lisans anadal diploma programında, en erken üçüncü en geç beşinci yarıyılın başında 

bulunmak. 

e) Anadal ön lisans diploma programda, en erken ikinci en geç üçüncü yarıyılın başında 

bulunmak. 

f) Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’si 

içinde bulunmak. 

(2)  ÇAP’a başvurular, akademik takvimde belirtilen veya Senato’da belirlenen tarihte, 

başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu 

Müdürlüğüne yapılır. 

(3)  Öğrenciler kontenjanlara, GANO sıralamasına göre kabul edilir. GANO’ların eşit 

olması halinde öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait ÖSYM’nin belirlediği ilgili puan 

türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır. 

(4) Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı 

anda çift anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir. 

(5)  Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere, o bölümlerin belirlemiş olduğu 

sınavlardan başarılı olma şartı aranır. 
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(6)  Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan çift anadal programlarına Yabancı Dil Seviye 

Tespit Sınavını başarmış öğrenciler veya hazırlık sınıfını geçmiş öğrenciler kabul edilir. 

(7)  Yatay geçiş yapan öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal başvurusu 

yapamaz. 

(8) Anadal diploma programındaki GANO’su 2,75 ve üzeri olan ancak anadal diploma 

programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan 

öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere, 

puana sahip olanlar çift anadal programına başvurabilirler. 

Kontenjan 

MADDE 7 – (1) ÇAP Kontenjanları, bölüm başkanlıklarının önerisi ve ilgili birim 

yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Belirlenen kontenjanlar eğitim-öğretim yılı başında 

duyurulur. 

(2) ÇAP'a kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı, hukuk, tıp ve sağlık 

programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, ilgili programların o yıla ait 

Üniversite Giriş Sınavında tanınan anadal kontenjanının %20'sinden az olamaz. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Program Danışmanlığı, Kredi Yükü, Çift Anadal, Anadal ve Yandal Programları İlişkisi, 

Programın Uygulanması ve Başvuruların Değerlendirilmesi 

 

 

Program Danışmanlığı 

MADDE 8 – (1) Öğrencinin çift anadal programları kapsamında alacağı derslerin 

planlamasına yardımcı olmak ve programın amacına uygun yürümesini sağlamak üzere 

programların bağlı olduğu ilgili Bölüm Başkanlıklarının teklifi ile fakülte/yüksekokul/meslek 

yüksekokulu kurulu her bölüm için en az bir ÇAP danışmanı seçer ve bu danışmanlar 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu ÇAP komisyonunu oluşturur. ÇAP Danışmanları 

aynı anda hem çift anadal programı hem de yandal programı danışmanı olur. 

(2) Anadal programları revize edildiğinde, ÇAP müfredatları da danışmanlarınca tekrar 

gözden geçirilerek değişiklik varsa ilgili Bölüm Başkanlığının teklifi ve Fakülte, Yüksekokul 

ve Meslek Yüksekokul kurul kararı ile Senato onayına sunulur. 
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Kredi Yükü 

MADDE 9- (1) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları 

tamamlamaları için, anadal programında olan dersler ile ortak ve eşdeğer dersler dışında en az 

ilgili ÇAP programını açan bölümce verilen en az 36 kredi, en çok bölümün teklifi ve 

Senato’nun onayladığı kredi kadar ders almaları gerekir. 

Çift Anadal, Anadal ve Yandal Programları İlişkisi 

Madde 10- (1) Öğrencinin kendi bölümünün lisans/önlisans programı ile Çift Anadal 

Programı'nın ayrılığı esastır. Anadal, çift anadal ve yandal programları için ayrı ayrı transkript 

düzenlenir. İki programa birden saydırılan dersler her iki transkriptte de gösterilir. 

(2) Çift anadal programının ders yükü, öğrencinin anadal programından mezuniyeti için 

gereken ders yükünün azaltılmasına yönelik kullanılmaz. 

(3) ÇAP için ek sınıf açılmaz. ÇAP'a başvuran öğrenciler anadal programı öğrencileri 

ile birlikte derslere devam ederler. 

Programın Uygulanması 

MADDE 11- (1) Derslerin çakışması durumunda, birinci anadal programı dersine girmek 

esastır, çift anadal dersi alınamaz. Birinci öğretimde çift anadal yapan öğrenciler, çakışma 

durumunda; varsa ikinci öğretim derslerini, ikinci öğretimde çift anadal yapan öğrenciler varsa 

birinci öğretim derslerini alabilir. 

(2)  Anadal programında kayıt donduran öğrenci, otomatik olarak çift anadal programında 

da kayıt dondurmuş sayılır. 

Başvuruların Değerlendirilmesi 

MADDE 12 – (1) Çift anadal programlarına öğrenci kabulü, programın yürütüldüğü 

Bölümün önerisi ve Birim Yönetim Kurulu kararı ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde 

yapılır. 

(2) ÇAP programına yapılan başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde öncelikle 

GANO’su, GANO’ların eşitliği halinde öğrencinin anadal programına girdiği yıldaki 

ÖSYM’nin belirlediği ilgili puan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ders Kaydı, Programa Devam, Öğrenim Süresi, Yatay Geçiş ve Mezuniyet 

 

Ders Kaydı 

MADDE 13 – (1) Çift anadal programları için ders kaydı işlemleri akademik takvimde 

belirtilen ders kaydı döneminde yapılır. 

(2) Çift anadal/yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift 

anadal programından kaydı silinir. 

Programa Devam 

MADDE 14 – (1) Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin GANO’su bir defaya 

mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50’ye düşebilir. GANO’su ikinci kez 4 üzerinden 2,50’nin 

altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. 

(2)  Öğrenci Çift Anadal programını kendi isteği ile bırakabilir. 

Öğrenim Süresi 

MADDE 15– (1) 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. Bu süre sonunda ikinci anadal diploma 

programını bitiremeyen öğrencinin, ikinci anadal programdan kaydı silinir. Ancak ÇAP’dan 

aldığı dersler transkriptte belirtilir. 

(2) Öğrencinin çift anadal/yandal programından kaydının silindiğine ilişkin Birim 

Yönetim Kurulu kararı, ÇAP’a bağlı olduğu birim tarafından öğrenciye ve anadal programının 

bağlı olduğu birime yazılı olarak bildirilir. 

Yatay Geçiş 

MADDE 16- (1) Çift anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma 

programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında çift anadal diploma 

programına yatay geçiş yapabilir. 

Mezuniyet 

MADDE 17 – (1) Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki 

başarısı ve mezuniyeti etkilenmez. 
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(2) Çift anadal programında, mezuniyet diploması ancak anadal programından mezun 

olunması halinde verilebilir. 

(3) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 

en az 4 üzerinden 2,75 olması gerekir. 

(4) Çift anadal programından çıkarılan öğrenci, bu programdaki GANO’sunun en az 2,50 

olması şartıyla, bu programda almış ve başarmış olduğu dersler dikkate alınarak, 15 gün içinde 

talep etmesi ve bu uygulama esaslarında yer alan yandal programı kriterlerinde bulunan şartları 

sağlaması halinde Birim Yönetim Kurulu kararı ile yandal programına kayıt yaptırabilir veya bu 

öğrenciye yandal sertifikası verilebilir. Öğrencinin yandal talebi yoksa veya başardığı dersler 

yandal sertifikası alabilmek için yeterli değilse, çift anadal programında alıp başarılı olduğu 

dersler için ilgili birim tarafından transkript düzenlenir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

MADDE 18 – (1) Çift anadal programından kaydı silinen öğrenci, tekrar aynı programa 

kayıt yaptıramaz. 

(2)  Anadal program süresi sonunda çift anadal programından mezun olmamış öğrenci 

ÇAP’a devam ettiği her yarıyıl için ilgili programa ait öğrenci katkı payını öder. 

(3)  Bu yönergede yer almayan konu ve hususlarda Üniversite Senatosu yetkilidir. 

Yürürlük 

MADDE 19- Bu Yönerge hükümleri Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

girer. 

Yürütme 

MADDE 20- Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 


