MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1- (1) (Değişik- Senato: 07/06/2018-III) Çift anadal programının amacı; öğrencilerin önlisans
programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya
önlisans programları arasında ikinci bir dalda öğrenim görerek önlisans veya lisans diploması almak
üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 - (1) (Ek- Senato: 07/06/2018-111) Bu Yönerge, Tıp Fakültesi dışında, önlisans ve lisans
programlarında kayıtlı öğrencilerin çift anadal programlarına başvuru yapmalarına ilişkin hükümleri
kapsar.

Dayanak
Madde 2- (1) (Değişik- Senato: 07/06/2018-III) Bu Yönerge, 24/4/2010 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 ile 12/02/2018 tarih ve 30330 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17' inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanım
Madde 3- (1) (Değişik- Senato: 07/06/2018-III) Bu Yönergede geçen:
a) Anadal: Öğrencinin kayıtlı olduğu önlisans veya lisans programını,
b) Çift Anadal: Önlisans programına veya lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin Üniversitenin
diğer önlisans programı veya lisans programında eş zamanlı olarak ders aldıkları programı,
c) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
d) İlgili akademik birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
e) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü
f)

Senato: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,

ifade eder.
Programın Açılması
Madde 4- (1) (Değişik- Senato: 07/06/2018-III) Çift anadal programları üniversite içerisinde yürütülen
programlar arasından, ilgili bölümlerin görüşü, akademik birim kurullarının kararı ve senatonun onayıyla

açılır. Çift anadal programları ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.
2) (Mülga- Senato: 10/07/2019-VII)
3) Senatoca çift anadal programı açması uygun görülen birimler, programa alınacak öğrenci sayılarını
belirler ve ilgili kurulların kararına sunar.
4) (Değişik- Senato: 07/06/2018-III) Açılmasına karar verilen çift anadal programları ve alınacak
öğrenci sayıları her eğitim-öğretim yılı başında ilgili akademik birim tarafından duyurulur.
5) Çift anadal programına kabul edilecek yıllık öğrenci sayısı, programın ilgili sınıf öğrenci sayısının %
20'sini geçemez.
Programa Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 5- (1) (Değişik- Senato: 07/06/2018-III) Çift anadal programına başvurular, başvuru formu ve
transkript ile ilgili akademik birime yapılır. Başvuru tarihleri ilgili akademik birimler tarafından belirlenir ve
ilan edilir.
(2)

(Değişik- Senato: 07/06/2018-III) Öğrencinin başvuru yapacağı yarıyıla kadar staj, tasarım ve

dönem projesi vb. dersler dışında alması gereken tüm seçmeli ve zorunlu derslerini başarıyla
tamamlamış olması gerekir.
(3)

Öğrencinin başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması gerekir. Öğrenci aynı anda

birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz.
(4)

(Değişik- Senato: 07/06/2018-III) Çift anadal programına başvuru yapılabilecek yarıyıllar aşağıda

belirtilmiştir:
a) Anadal önlisans - ÇAP önlisans: En erken ikinci en geç üçüncü yarıyıl başında.
b) Anadal lisans - ÇAP lisans : En erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl başında.
c) Anadal lisans - ÇAP önlisans: En erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl başında.
(5) (Değişik- Senato: 07/06/2018-III) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not
ortalaması en az 4 üzerinden 3.00 ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari
ile en üst % 20'sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
(6) İlgili bölüm kurulu, adayları akademik ortalamalarına göre sıralayarak, daha önce ilan edilen
kontenjanların yarısı kadar yedek adayı da belirleyerek ilan eder.
(7) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da
başarılı olma şartı aranır.
(8) (Değişik- Senato: 07/06/2018-III) İlgili bölüm tarafından başvurusu uygun görülen öğrencinin kabul
işlemi başvurulan bölümün önerisi üzerine bağlı olduğu ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararı ile
tamamlanır.

Programın Yürütülmesi
Madde 6- (1) (Değişik- Senato: 07/06/2018-III) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken
derslerin AKTS kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yükseköğretim alan yeterlilikleri de
dikkate alınarak aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenir ve ilgili akademik birim yönetim kurulunun teklifi
ve senato onayından sonra yürütülür.
a) Anadal önlisans - ÇAP önlisans: Anadal ile ÇAP ortak derslerinin AKTS toplamı + ÇAP fark
derslerinin AKTS toplamı = 120
b) Anadal lisans - ÇAP lisans: Anadal ile ÇAP ortak derslerinin AKTS toplamı + ÇAP fark
derslerinin AKTS toplamı = 240
c) Anadal lisans - ÇAP önlisans: Anadal ile ÇAP ortak derslerinin AKTS toplamı + ÇAP fark
derslerinin AKTS toplamı = 120
(2) (Mülga- Senato: 07/06/2018-III)
(3) (Değişiklik:Senato 03.01.2014/01-II) İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında
kararlaştırılır ve çift anadal programına başlamadan önce alınan dersler öğrencinin programa kabulü
sırasında belirlenir. Daha sonra alınacak ortak dersler ise dönem kayıtları sırasında öğrenci tarafından
her iki programa da kaydedilir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki
not çizelgelerinde gösterilir. Ancak bu ortak dersler ders yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem
görür.
(4) Birinci öğretimde çift anadal yapan öğrenciler, çakışma durumunda; varsa ikinci öğretim derslerini,
ikinci öğretimde çift anadal yapan öğrenciler varsa birinci öğretim derslerini alabilir.
(5) Çift anadal öğrencilerinin ders programlarında, anadalların zorunlu derslerinin çakışmaması için
gerekli planlama yapılır. Ancak zorunlu olarak çakışma olması halinde birinci anadal derslerinin
öncelikle alınması zorunludur.
(6) Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde öğrencilerin alacağı
dersleri saptamada, derslerin alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal
programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanı tarafından Çift
Anadal Program Koordinatörü atanır. Çift Anadal Program Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans
programı danışmanları ile iletişim ve işbirliği içinde görev yapar.
(7) Öğrencinin çift anadal programındaki akademik başarısı için ayrı bir belge düzenlenir. Öğrencinin
çift anadal ikinci lisans programındaki durumu anadal programındaki mezuniyetini etkilemez. Lisans
programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını tamamlamasa
bile anadal lisans programı diplomasını alabilir.
Programı Bitirme
Madde 7- (1) Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye kayıtlı olduğu
ve mezuniyet koşullarını sağladığı çift anadal programının diploması verilemez. Ancak, anadal

programından mezun olan öğrenci, kayıtlı olduğu ve mezuniyet için gerekli tüm yükümlülüklerini yerine
getirdiği çift anadal programının diplomasını almaya hak kazanır.
(2) Çift anadal programından kendi isteği ile ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler, almış oldukları
derslerle çift anadal verilen bölümün yandal programı varsa ve bu programın bütün gereklerini yerine
getirmişse öğrenciye yandal sertifikası verilebilir.
(3) Anadal programından mezun olan ve çift anadal programına devam eden öğrenciler bu programın
katkı payını veya öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Eğer bu öğrenci lisansüstü bir programa
kayıt yaptırırsa bu programın katkı payını da öder.
(4) Çift anadal öğrencisi, öğrenim görmekte olduğu ikinci anadal lisans programına yatay geçiş yapmak
istediğinde, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
hükümlerindeki koşulları da sağlaması gerekir. Bu koşulları sağlamadan çift anadal ikinci lisans
programına yatay geçiş yapamaz.
(5) Çift anadal programlarına ait diplomalar programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir.
(6) (Değişiklik:Senato 03.01.2014/01-II) Öğrencinin çift anadal programına devam edebilmesi için her
yarıyıl sonunda anadal programındaki GANO'sunun 2.50 ve üstünde olması gerekir. İlgili yarıyıl
sonunda anadal programındaki GANO'su 2.50'nin altında kalan öğrenciler çift anadal programından
ders alamazlar. Anadal programı mezuniyet not ortalaması 2.50'nin altında olan öğrencilerin çift anadal
programından kaydı silinir. Anadal programı mezuniyet not ortalaması 2.50 ve üstü ile çift anadal
programı mezuniyet ortalaması 2.00 ve üstü olanlara anadal diplomasının yanı sıra çift anadal diploması
da verilir.
(7) (Değişik- Senato: 07/06/2018-III) 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.
Programı Bırakma
Madde 8- a) Çift anadal programı öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi
isteğiyle bırakabilir. Çift anadal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı veya başka bir çift anadal
programına yeniden kayıt yaptıramaz.
b) Çift anadal programından ayrılan öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorunda değildir.
c) Çift anadal programından kendi isteği ile ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler, almış oldukları
derslerle çift anadal verilen bölümün yandal programı varsa ve bu programın bütün gereklerini yerine
getirmişse öğrenciye yandal sertifikası verilebilir.
ç) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

Diğer Hükümler
Madde 9- Bu yönergede bulunmayan konularda " Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" geçerlidir.
GEÇİÇİ MADDE 1- (Ek:Senato 03.01.2014/01-II) Bu yönergenin değişen maddelerinin öğrenci lehine
olan hükümleri, yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çift anadal programına başlanmış olan
öğrencilere de uygulanır.
Yürürlük
Madde 10 - Bu Yönerge Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11- Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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