ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL YÖNERGESİ
(Senato Tarihi: 29/05/2013; Senato Sayısı: 2013/04)
Amaç
Madde 1 –
(1) Bu Yönergenin amacı, Özyeğin Üniversitesi’nin bir lisans diploma programına kayıtlı olan, başarı şartlarını
ve diğer koşulları sağlayan bir öğrencinin, ikinci bir lisans diploması almak amacıyla Üniversite’nin diğer bir
lisans diploma programına eş zamanlı devam etmesine olanak tanıyan çift anadal öğrenimine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 –
(1) Bu Yönerge, Özyeğin Üniversitesi’nde çift anadal öğrenimine ilişkin hükümleri kapsar
Dayanak
Madde 3 –
(1) Bu Yönerge, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans 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) Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans diploma programı “esas anadal”, başvurduğu ve
kabul edildiği ikinci lisans diploma programı ise “ikinci anadal” olarak adlandırılır.
Çift Anadal Öğrenimi Açılması
Madde 5 –
(1) Hangi lisans diploma programları arasında çift anadal öğrenimi yapılacağı, çift anadal öğrenimi kapsamında
öğrenci kabul edecek lisans diploma programlarının ait olduğu fakülte/yüksekokul kurullarının kararı üzerine
Senato onayı ile belirlenir.
Başvuru, Kabul ve Kayıt
Madde 6 –
(1) Öğrenciler, çift anadal öğrenimine, lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl başında olmak
üzere akademik takvimde öngörülen süreler içinde Öğrenci Hizmetleri Birimine başvurabilirler.
(2) Çift anadal öğrenimine başvuran öğrencinin;
a)

Üçüncü yarıyıl başında başvurduğu hallerde en az 48, dördüncü yarıyıl başında başvurduğu hallerde en
az 84, beşinci yarıyıl başında başvurduğu hallerde ise en az 120 kredi tamamlamış olması,

b)

Başarısız notu bulunmaması (tekrar edilen derslerde alınan son not geçerlidir),

c)

Genel not ortalamasının en az 2,72 olması ve esas anadal programında kendi yarıyılındaki öğrencilerin
genel not ortalamasına göre yapılan başarı sıralaması itibarıyla ilk %20’ye girmiş olması

d)

Başvurduğu ikinci anadal programının varsa İngilizce yeterlik koşulunu sağlaması

e)

Yetenek sınavı ile öğrenci alan ikinci anadal programları için yetenek sınavından da başarılı olması
gerekir.

(3) Koşulları sağlayan öğrencilerin kabulü, ikinci anadal programının bağlı olduğu fakültenin / yüksekokulun
yönetim kurulunca karara bağlanır.
(4) Kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci Hizmetleri birimine başvurarak
ikinci anadal programına kayıtlarını yaptırırlar.
(5) Bir öğrenci, aynı anda birden fazla ikinci anadal programında çift anadal öğrenimi yapamaz.
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Danışmanlık
Madde 7 –
(1) Çift anadal öğrencilerinin ikinci anadal programındaki öğrenimlerini planlamada öğrencilere yardımcı olmak
amacıyla, ikinci anadalın bağlı olduğu fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü tarafından her öğrenci için bir
ikinci anadal akademik danışmanı atanır. İkinci anadal akademik danışmanları, esas anadal programındaki
akademik danışmanlar ile iletişim ve işbirliği içinde çalışır.
Başarı Koşulu
Madde 8 –
(1) Çift anadal öğrencisine her iki anadalda aldığı dersleri birlikte gösteren tek bir not döküm belgesi
(transkript) verilir. Çift anadal öğrenimi sırasında ortak genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına veya ikinci
ya da esas anadal programına ilişkin genel not ortalaması ikinci kez 2.00’nin altına düşen öğrencinin çift anadal
öğrencilik statüsü sona erer ve ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
Kredi Yükü
Madde 9 –
(1) Çift anadal öğrencisinin, bir dönemde alabileceği azami kredi sayısı, Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.
(2) Çift anadal öğrenimi kapsamında ikinci anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift
anadal öğrencilik statüsü sona erer ve ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
Mezuniyet
Madde 10
(1) Çift anadal öğrencisi, her iki anadalın mezuniyet yükümlülüklerinde yer alan tüm ders ve çalışmalarından
sorumludur. Her iki anadalın müfredatında yer alan ortak dersler hem esas hem de ikinci anadalın mezuniyet
yükümlülüklerine sayılır. Esas anadala ilişkin mezuniyet yükümlülüklerini tamamlayan çift anadal öğrencisine
esas anadalın lisans diploması verilir. Esas anadalından mezuniyet hakkını elde etmeyen öğrenciye ikinci
anadalına ait lisans diploması verilmez. Öğrencinin ikinci anadalından mezun olabilmesi için ikinci anadala ilişkin
mezuniyet yükümlülüklerini tamamlaması ve ikinci anadal programına ait genel not ortalamasının en az 2.72
olması gerekir.
Süre
Madde 11 –
(1) Çift anadal öğreniminde esas anadal ve ikinci anadal programlarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
44 üncü maddesinde öngörülen azami öğrenim süresi içinde tamamlanması zorunludur. Esas anadal
programından mezuniyet hakkı elde eden ancak ikinci anadal programından mezuniyet hakkı elde edemeyen
öğrencilerin öğrenim süresi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde öngörülen azami
öğrenim süresini aşmamak kaydıyla, ikinci anadal programının bulunduğu fakültenin/yüksekokulun yönetim
kurulu kararı ile en fazla 2 yarıyıl uzatılabilir. İkinci anadal programından süresi içinde mezuniyet hakkı elde
edemeyen öğrencinin çift anadal öğrencilik statüsü sona erer ve ikinci anadal diploma programından kaydı
silinir.
Yatay Geçiş
Madde 12 –
(1) Çift anadal öğrencisi, kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında, esas anadal
programından ikinci anadal programına yatay geçiş başvurusu yapabilir. Herhangi bir programa yatay geçiş
yapan öğrencinin çift anadal öğrencilik statüsü sona erer.
Ayrılma, Kayıt Silme
Madde 13 –
(1) Öğrenciler, ikinci anadal programından, Öğrenci Hizmetleri birimine başvurarak, kendi istekleri ile
ayrılabilirler. İkinci anadal programından kendi isteği ile ayrılmak için başvuran öğrenciler ile bu Yönerge
hükümlerine göre çift anadal öğrencilik statüsü sona eren öğrencilerin ikinci anadal programından kaydı silinir.
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Ücretler ve Burslar
Madde 14 –
(1) Çift anadal öğrenimi yapan öğrencilerden ikinci anadal için ek ücret alınmaz; ancak öğrencilerin kayıt
oldukları ikinci anadal programının varsa ek ücretlerini ödemesi gerekir. Öğrencilerin çift anadal öğrenimi
nedeniyle öğrenimlerinin uzaması halinde giriş bursları lisans öğreniminde 12 yarıyıl süresince devam eder.
Öğrencilik İşlemleri
Madde 15 –
(1) Çift anadal öğrencilerinin öğrencilik işlemleri, esas anadal programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokul
tarafından yürütülür. Esas anadal programında izinli sayılan öğrenci, aynı zamanda ikinci anadal programında
da izinli sayılır. Esas anadalından mezun olan öğrencilerin öğrencilik işlemleri ikinci anadalın bağlı olduğu
fakülte/yüksekokul tarafından yürütülür.
Yürürlülük
Madde 16 –
(1) Bu Yönerge, Özyeğin Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
Madde 17 –
(1) Bu Yönergeyi Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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