AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, “Avrupa Meslek Yüksekokulu Önlisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 17.Maddesinde belirtilen çift anadal programlarının
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir. Çift Ana dal programının amacı,
anadal önlisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir
dalda önlisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 24 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmeliğe” dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1)Bu Yönergede geçen;
Anadal : Öğrencinin ÖSYS ile girdiği programı,
Çift Anadal Programı : Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı
yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı
diploma alabilmesini sağlayan programı,
Çift Anadal Programı Açılması
MADDE 4 – (1) Avrupa Meslek Yüksekokulunda yürütülen ön lisans diploma programları
arasında, ilgili program başkanlarının önerisi üzerine Yüksekokul Kurulu’nun onayı ile çift
ana dal programı açılabilir. Çift anadal programında alınacak dersler, 60 Akts kredisinden az
olmamak kaydıyla öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen
dersler dışında kalan tüm derslerden oluşur
Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları
MADDE 5 – (1) Yüksekokul Müdürlüğü her akademik yılın başında çift anadal programının
kontenjanlarını, başvuru tarihlerini ve varsa özel şartlarını belirterek ilan eder. Başvuru yapan
öğrenciler, belirlenen kontenjan dahilinde transkriptlerinde yer alan genel not ortalaması
puanlarına göre sıralama yapılır. Puanların eşit olması durumunda başvurulan programın
merkezi yerleştirme puan türü yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır. Belirlenen kontenjan
kadar yedek aday sıralaması yapılır.

(2) Öğrenci, çift anadal programına, ön lisans programının en erken ikinci yarıyılının başında,
en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilirler.
(3) Çift anadal programına başvurular, akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine
kadar başvuru formu ve transkript ile ilgili Öğrenci İşleri Birimine yapılır.
(4) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal
ön lisans programında alması gereken tüm derslerden başarılı olması gerekir.
(5) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden en
az 2.72 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en
üst %20’ sinde bulunan öğrenciler başvurabilir.
Çift Anadal Programı
MADDE 6 – (1) Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve
mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı karne ve ayrı transkript
düzenlenir.
(2) Çift anadal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada
öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini
sağlamak üzere Müdürlük tarafından bir Çift Anadal Programı Koordinatörü atanır. Çift
Anadal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal önlisans programı danışmanları ile iletişim
içinde görev yapar.
(3)İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve daha önce
alınanlar öğrencinin programa kabulü sırasında, daha sonra alınanlar ise alındıkları dönem
içinde Eğitim-öğretim komisyonu kararı ile intibakı yapılır. İki programa birden saydırılan
dersler öğrencinin her iki programındaki dönem kaydında yer alır ve her iki transkriptte de
gösterilir. Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda
dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür.
(4) Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt olamaz.
Başarı, devam ve mezuniyet
MADDE 7 – (1) Anadal programında izinli sayılan öğrenciler ikinci anadal programında da
izinli sayılır. İkinci anadal programında dersin açılmaması veya ders çakışması halinde dersi
alamayan öğrencilere Müdürlük onayı ile dönem izni verilebilir.
(2) Çift anadal programında izin almadan ikinci anadal programında iki dönem üst üste ders
almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
(3) Çift anadal programından öğrenci istediği zaman kendi isteği ile ayrılabilir.
(4) İkinci anadal programındaki başarı/başarısızlık durumu anadal programını hiçbir şekilde
etkilemez.

(5)Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal genel not ortalaması bir defaya
mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50'ye kadar düşebilir. Anadal genel not ortalaması ikinci
kez 4 üzerinden 2,72'nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı
silinir.
(6 )Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal genel not ortalamasının
en az 4 üzerinden 2,72 olması ve stajını tamamlamış olması gerekir.
(7 )Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için çift anadal genel not
ortalamasının en az 4 üzerinden 2,00 olması ve stajını tamamlamış olması gerekir.
(8) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.00
ortalama ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal önlisans diploması verilir. Çift anadal
programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet
hakkını elde etmeden çift anadal programının önlisans diploması verilmez.
(9) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma
programını bitiremeyen öğrencilerin, ikinci anadal diploma programına kayıt yaptığı tarihten
itibaren yaz okulu hariç olmak üzere 3 dönem ücretsiz eğitim öğretim hakkına sahiptir.
3 dönemin tamamlanmasının ardından mevcut yasal süre içinde kalan tüm dersleri için ACTS
kredisi üzerinden ücret ödemeye devam ederler.
(10) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi
geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş
yapabilir.
(11)Öğrenci, anadal programından "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arasında Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun koşulları sağlamadan
ikinci anadal programlarına yatay geçiş yapamaz.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu yönerge, Yüksekokul Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 - (1) Bu yönerge Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından yürütülür.

