DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1 - Bu yönergenin amacı, anadal programını başarıyla yürüten öğrencilerin
önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans
programları veya önlisans programları arasında öğrenim görerek diploma almalarını sağlayacak ilke ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu yönerge; Düzce Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışında fakülte, yüksekokul ve
meslek yüksekokullarına yürütülen çift anadal programlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 24.08.2012 tarih ve 2012/119 sayılı kararı ile
değiştirilmiştir.) Bu yönerge; 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan " Düzce
Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 32.maddesi ve Düzce Üniversitesi Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu yönergede geçen;
a) Anadal Programı: Öğrencinin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucu girdiği programı
b) Çift
Anadal
Programı:
Bir
önlisans diploma
programına
kayıtlı
öğrencinin
diğer önlisans programının, bir lisans programında kayıtlı olan öğrencinin diğer lisans
programının
veya önlisans programının diplomasını almayı sağlayan eğitim-öğretim
programını,
c) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 18.06.2014 tarih ve 2014/98 sayılı kararı ile

eklenmiştir.) AKTS Kredisi : Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne göre belirlenen krediyi,
ifade eder.
Programın Açılması
MADDE 5 a) Çift anadal programı, ilgili bölümlerin başvurusu, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu
Kurulu'nun önerisi, Senatonun onayı ile açılır.
b) Öğretmen yetiştiren fakültenin programları ile diğer fakültelerin programları arasında çift
anadal programı uygulanmaz. Ancak öğretmen yetiştiren fakültenin bünyesindeki iki ayrı
öğretmen yetiştirme programı arasında çift anadal programı, Yükseköğretim Kurulu'ndan
onay alınarak uygulanabilir.
c) Çift anadal programı açması uygun görülen birimler, eğitim-öğretim yılı sonunda, bir sonraki
dönemde alınacak öğrenci sayılarını belirleyerek ilgili kurulların onayına sunarlar.
d) Çift anadal programlarına kabul edilecek yıllık öğrenci sayısı, ilgili anadal programımın birinci
sınıf ve birinci yarıyıl öğrenci sayısının %20'sini geçemez.

e) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun …...0...2018 tarih ve 2018/…… sayılı kararı ile

kaldırılmıştır.)

Başvuru Koşulları ve Kayıtlar
MADDE 6 a) Açılmasına karar verilen çift anadal programları, alınacak öğrenci sayıları ile birlikte, her eğitimöğretim yılı başında ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından duyurulur.
b) Çift anadal programlarına başvurular, Düzce Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen
tarihte, ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne yapılır.
c) Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü
yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, anadal önlisans
diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında
başvurabilir.
d) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 24.08.2012 tarih ve 2012/119 sayılı kararı ile
değiştirilmiştir.)
Başvuruda bulunan öğrencinin;
*Başvurduğu döneme kadar anadal programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması,
*Başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal programının öğrenci başarı
sıralamasında en üst %20 içinde bulunması,
*Öğrenci başka bir çift anadal ya da yandal programına kayıt yaptırmamış olması; gerekir.

Başvurular, ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından, yarıyılın ders kayıtları döneminden önce değerlendirilir ve
sonuçlar Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu'nda görüşüldükten sonra ilan edilir.
e)
Çift anadal programına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler, ders kaydı süresi içinde her
iki programa birden kayıtlarını yaptırırlar.
f)
Aynı anda birden fazla çift anadal programına ya da hem bir çift anadal hem de bir yandal
programına kayıt olunamaz.
g)
Çift anadal programını kendi isteği ile bırakan veya ilişiği kesilen öğrenciler, başvuru
koşullarını sağladıkları takdirde, öğrenim süresi de dikkate alınarak başka bir çift anadal programına kayıt
yaptırabilirler.
h)
Çift anadal öğrenimi için öğrenci katkı payı alınmaz. Ancak anadal programından mezun
olan ve çift anadal programına devam eden öğrenciler, devam ettikleri programın katkı payını, anadal
programında geçirdikleri toplam yarıyıl süresi de göz önüne alınarak ödemeye devam ederler.
Danışmanlık
MADDE 7 - Çift anadal programına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde, çift
anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere danışmanlık yapmak
amacıyla, ilgili bölüm başkanlıklarınca çift anadal programı koordinatörü atanır. Program koordinatörleri
öğrencilerin anadal programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

Programın Yürütülmesi
MADDE 8 -

a) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 18.06.2014 tarih ve 2014/98 sayılı kararı ile
değiştirilmiştir.) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun …...0...2018 tarih ve 2018/……
sayılı kararı ile değiştirilmiştir.) Çift Anadal programındaki alan yeterlilikleri dikkate
alınarak alan derslerinin belirlenmesi, anadalında yer alan ve iki program içinde ortak
olarak kabul edilen derslerin (genel kültür vb. alan dışı dersler) AKTS kredileri
toplamı dahil edilerek bulunan AKTS kredisinin her bir program için ön lisans
bölümlerinde 120 AKTS lisans programlarında 240 AKTS olması yeterlidir. Alınacak
dersler ilgili Bölümler arasında yapılacak protokollerle belirlenir.
b) İki programda da ortak/geçerli sayılacak dersler ilgili bölümlerce kararlaştırılır ve çift anadal
programına başlamadan önce alınan dersler ise öğrencinin programa kabulü sırasında ilgili
Fakültelerin/Yüksekokulların Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. İki programda da
ortak/geçerli sayılan dersler her iki not döküm belgesinde (transkript) de gösterilir. Bu ortak
dersler, ders yükü hesabında tek ders olarak işlem görür.
c) Her iki programda ortak/geçerli sayılan bir dersten ders ekleme-bırakma döneminde çekilmek
istenmesi durumunda silme işlemi her iki program için de uygulanır.
d) Öğrenci çift anadal programından ayrılması durumunda başarısız olduğu çift anadal programı
derslerini tekrarlamaz.
e) Anadal ve çift anadal programları stajları ilgili bölümlerin kendi aralarında yapacakları bir
protokol çerçevesinde yürütülür.
Ders Yükü
MADDE 9a) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 24.08.2012 tarih ve 2012/119 sayılı kararı ile
değiştirilmiştir.)
b) Anadal programı genel not ortalaması 3.00-3.25 arasında olan çift anadal programı
öğrencilerinin bir dönemde anadal ve çift anadal programında alabilecekleri toplam
kredili ders sayısı, anadal programının azami ders yükünün 3 ders fazlası; not
ortalaması 3.25' ten fazla olanlar için 4 ders fazlasıdır.
c) Öğrenciler öncelikli olarak anadal programındaki dersleri sonra da çift anadal programında
öngörülen ve anadal programıyla çakışmayan dersleri almak durumundadır.
Program Süresi
MADDE 10 a) Çift anadal programının süresi, 2547 sayılı kanunun 44. maddesinde belirtilen azami
süreler dahil olmak üzere anadal programının sona erdiği süre kadardır.

(Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 30.06.2016 tarih ve 2016/90 sayılı kararı ile
değiştirilmiştir. Değişik R.G. 18.03.2016/29657) Ana dal diploma programından
mezuniyet hakkını elde eden ancak, ikinci ana dal diploma programını bitiremeyen
öğrencilerin öğrenim süresi ikinci ana dal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim- öğretim
yılından itibaren 2547 sayılı kanunun 44. Maddesinin c fıkrasında belirtilen azami süredir.
b) Anadal programını bitiren, ancak çift anadal programını bitiremeyen öğrencilere programı

tamamlamaları için azami süreyi aşmamak koşuluyla ek süre verilir. Bu süre sonunda
programı bitiremeyen öğrenciye ayrıca ek süre verilmez.
c) Anadal programından mezun olan, ancak çift anadal programına devam eden öğrenciler,
öğrenci katkı payını ödemek zorundadır.

(Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 30.06.2016 tarih ve 2016/90 sayılı kararı ile
değiştirilmiştir.) (Ek R.G. 18.03.2016/29657) Bu madde kapsamında eğitim gördüğü
programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın
azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.
Kayıt Dondurma ve İzinli Sayılma
MADDE 11a) Anadal programında haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle kaydı dondurulan öğrencinin
çift anadal programında da kaydı dondurulmuş sayılır.
b) Çift anadal programında, herhangi bir dönemde ders açılmaması veya ders çakışması gibi
nedenlerle ders alamayacak olan öğrencinin, ilgili bölümün teklifi ve Fakülte/Yüksekokul
Yönetim Kurulu'nun kararıyla o dönem için kayıtları dondurulabilir.
c) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, çift anadal programında da izinli
sayılır.
Programı Bırakma ve ilişik Kesme
MADDE 12 a) Dilekçe ile başvurması halinde, öğrenci, kendi isteği ile çift anadal programını bırakabilir.
b) Çift anadal programında izinsiz olarak iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift
anadal programından ilişiği kesilir.
c) Anadal programında ağırlıklı genel not ortalaması Lisans 2,50, ön lisans 2,00 altına düşen
öğrencinin çift anadal programından ilişiği kesilir.
d) Çift anadal programında ağırlıklı genel not ortalaması Lisans 2,00, ön lisans 2,00 altına
düşen öğrencinin çift anadal programıyla ilişiği kesilir.
e) Kendisine verilen ek süreler sonunda mezun olamayan öğrencinin çift anadal programıyla
ilişiği kesilir.
f) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 24.08.2012 tarih ve 2012/119 sayılı kararı ile
değiştirilmiştir.) Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin
30. maddesinde, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 40. maddesinde
belirtilen hallerden biri oluştuğunda öğrencinin çift anadal programıyla ilişiği kesilir.

Mezuniyet ve Diploma
MADDE 13 a) Anadal programından mezun olamayan, ancak çift anadal programından mezun olan öğrenciye
çift anadal diploması verilmez.

b) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 24.08.2012 tarih ve 2012/119 sayılı kararı ile
değiştirilmiştir.) Anadal programından mezun olarak çift anadal programını da en az 2,50

ağırlık not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye çift anadal programı lisans diploması, anadal
programından mezun olarak çift anadal programını da en az 2,00 ağırlık not ortalaması ile
tamamlayan öğrenciye çift anadal programı ön lisans diploması verilir.
c)Çift anadal programı mezunları için başarı sıralaması yapılmaz.
d)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.
Diğer Hükümler
MADDE 14 - Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Düzce Üniversitesi Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'" ve
ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – Eski yönerge yürürlükten kalkar.
MADDE 16 – Bu yönerge 05/07/20018 tarih ve 2018/119 sayılı Düzce Üniversitesi Senatosu’nda
kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
Madde 17 - Bu yönerge hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

