ORDU ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans programlarını başarıyla
yürüten öğrencilerin, gerekli şartları sağladıkları ve kabul edildikleri takdirde aynı zamanda ikinci bir dalda lisans
diploması almalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge, Ordu Üniversitesi bünyesinde yürütülecek olan çift anadal programında uygulanacak
usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 3- 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 ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) Anadal Programı: Öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisans programını,
b) Çift Anadal Programı (ÇAP): Ordu Üniversitesinde bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin başvuru,
kayıt, başarı şartını ve diğer koşulları sağlamak kaydı ile Üniversitede yürütülen bir başka lisans programından eş
zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,
c) Diploma Programı: Öğrencilere lisans diploması düzenlenen yükseköğretim programını,
ç) İlgili Kurul: Çift anadal programı açan fakülte/yüksekokul kurulunu,
d) İlgili Yönetim Kurulu: Çift anadal programı açan fakülte/yüksekokul yönetim kurulunu,
e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Ordu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,
f) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Ordu Üniversitesini,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: Ordu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
Çift Anadal Programı Açılması
MADDE 5- (1) Çift anadal programı ilgili bölümün başvurusu, ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi ve
Üniversite Senatosunun onayı ile açılır.
(2) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri, ilgili bölümün önerisi ve ilgili
kurulun kararı üzerine Senatonun onayı ile belirlenir. Çift anadal lisans programına ait müfredatlar ile ders kredileri ve
içerikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan yeterlilikleri dikkate alınarak öğrencinin,

programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim
kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.
(3) Öğrenci, ÇAP’tan ortak dersler ve denkliği kabul edilen dersler dışında en az 60 AKTS ders almak
zorundadır.
(4) Eğitim Fakültesi ile diğer fakülte/yüksekokul programları arasında çift anadal programı uygulanmaz.
Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı program arasında ÇAP Yükseköğretim Kurulundan onay almak şartı ile
uygulanabilir.
(5) ÇAP kontenjanları;
a) Çift Anadal yapacak öğrenci kontenjanları, 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,
b) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak
programların kontenjanları da, programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere,
Bölüm başkanlıklarının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Senatosunun onayı ile
belirlenir. Belirlenen kontenjanlar eğitim-öğretim yılı başında en az bir ay önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından ilan edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal Programı Uygulanması ile Başvuru ve Kabul Koşulları
Çift Anadal Programı Uygulanması
MADDE 6- (1) ÇAP, ortak dersler ve denkliği kabul edilen dersler hariç en az 60 AKTS krediden oluşur.
(2) Öğrencinin ÇAP’tan alacağı derslerin anadal programının haftalık ders saatleri ile çakışması durumunda,
anadal programı dersine kayıt olması esastır.
(3) ÇAP nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. ÇAP
için ayrı not belgesi ve diploma eki düzenlenir. Çift anadal not çizelgesinde ÇAP’ın tüm dersleri yer alır.
(4) İki programa birden saydırılacak dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır. Öğrencinin ÇAP’a
başlamadan önce aldığı dersler çift anadal programı derslerinden sayılması ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.
İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki not çizelgelerinde gösterilir. Ancak bu ortak
dersler ders yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem görür.
(5) Bir öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal
diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
(6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da
başarılı olma şartı aranır.
Başvuru ve Kabul Koşulları
MADDE 7- (1) ÇAP’a başvuru ve kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir.
a) Öğrenci, ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında,
en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık
programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.
b) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için,

1- Başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında yer alan tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış
olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2. 63 (100 üzerinden 70 ) olması ve anadal programının ilgili
sınıfında başarı sıralaması itibarı ile sınıf mevcudunun asgari % 20’de bulunması,
2- Lisans programında yer alan tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış, başvuru sırasındaki genel not
ortalamasının en az 2. 63 (100 üzerinden 70 ) olan ancak anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile
en üst % 20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak
üzere puana sahip olanlar da çift anadala başvurabilirler
3- Başvurduğu programın varsa diğer koşullarını sağlaması gerekir.
c) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
ç) Koşulları sağlayan öğrencilerin, çift anadal programına dilekçe ve transkriptleri ile belirtilen tarihlerde
başvurmaları gerekmektedir.
d) Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili Yönetim Kurulunun onayı ile tamamlanır.
e) Yatay geçiş, dikey geçiş yapan öğrenciler aynı eğitim öğretim döneminde çift anadal başvurusu yapamaz.
f) İkinci Anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine
uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
g) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler için o bölümlerin belirlemiş olduğu sınavlardan başarılı olma
şartı aranır.
ğ) Değerlendirme, öğrencinin başvuru anındaki anadal lisans programı genel ağırlıklı not ortalaması dikkate
alınarak en yüksekten başlayarak yapılır. Eşitlik olduğu takdirde Merkezi Yerleştirme puanlarına bakılarak puanı
yüksek olan aday sıralamaya alınır. Kabul edilecek öğrenciler kontenjan kadar asil ve kontenjan kadar yedek olmak
üzere belirlenerek ilan edilir.
h) ÇAP’a başvurusu kabul edilen öğrenciler; belirtilen kayıt günlerinde, yazılı olarak bildirdikleri mazeretleri
yönetim kurulu kararı ile kabul edilen öğrenciler ise mazeret kayıtları için belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini
yaptırmak zorundadır. Aksi halde, kabul işlemleri geçersizdir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışmanlık, Başarı ve Mezuniyet Koşulları, Mazeret ve İzin,
Başarısızlık ve İlişik Kesme

Danışmanlık
MADDE 8- ÇAP’ta öğrenim gören öğrencilerin alacağı derslerin belirlenmesine yardımcı olmak ve ÇAP’ın
amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm başkanı tarafından ÇAP Koordinatörü atanır.
Koordinatör, öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim ve işbirliği içinde görev yapar.
Öğrenim Süresi, Başarı ve Mezuniyet Koşulları
MADDE 9- (1) Başarı mezuniyetle ilgili koşullar şunlardır:
a) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden,

anadal diploma programı ve çift anadal diploma

programında genel not ortalaması en az 2.63 ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans diploması verilir. ÇAP’tan
mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden ÇAP’ın lisans diploması
verilmez.
b) Dönem ve genel not ortalaması itibarı ile başarı durumu tanımları anadal programları ile aynı şekilde yapılır.

c) Çift anadal programından kendi isteği ile ayrılan veya ilişiği kesilen bir öğrenci, programdan ayrıldığı veya
ilişiğinin kesildiği döneme kadar almış olduğu dersler ile eğer çift anadal verilen bölümün yandal programı varsa ve yan
dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse o yandal programının bulunduğu ilgili yönetim kurulu ile yan dal
sertifikayı almaya hak kazanır.
ç) Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel
not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
d) Anadal programından mezuniyet hakkı 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.
Mazeret ve İzin
MADDE 10- (1) Mazeret ve izinli sayılma ile ilgili koşullar şunlardır.
a) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, ÇAP’tan da izinli sayılır. Lisansüstü programa kayıtlı olanların
izin işlemlerinde ise her iki program birbirinden bağımsız değerlendirilir.
b) ÇAP’ta dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere ÇAP’ı
veren bölümün önerisi ve ÇAP’ın bağlı olduğu ilgili Yönetim Kurulu kararı ile dönem izni verilebilir. Bu süre ÇAP’ı
bitirmek için öngörülen süreye dâhil edilmez.
Çift Anadal Programından Başarısızlık ve İlişik Kesme
MADDE 11- (1) Başarısızlık ve ilişik kesme ile ilgili koşullar şunlardır:
a) Öğrenci ÇAP’ı kendi isteği ile bırakabilir.
b) ÇAP’a kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift anadal programlarına
başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilirler.
c) ÇAP’ta, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin ÇAP’tan kaydı silinir.
ç) Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.63’ün
altına 2.32’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.63’ün altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma
programından kaydı silinir.
d) Öğrenci ÇAP’tan ayrıldığında, başarısız olduğu ÇAP derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
e) Kanunen tanınan azami süre sonunda mezun olamayan öğrencinin ÇAP ile ilişiği kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 12- Bu Yönerge Ordu Üniversitesi Senatosunun kararı ve Rektörün onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13- Bu yönerge Ordu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

30.01.2014 Tarih 2014/09 Sayılı Senato Kararı ile kabul edildi

30/06/2014 tarih ve 2014-66 sayılı Senato Kararı ile değişiklik yapıldı.
24/06/2016 tarih ve 2016-77 sayılı Senato Kararı ile değişiklik
yapıldı.

