ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ
Amaç
Madde–1: Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci
bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.
Çift Anadal Programı Açılması
Madde–2: Çift anadal programı ilgili Bölümün ve Fakülte Kurulunun önerisi, Üniversite Senatosu'nun onayı ile kesinleşir ve ilgili
bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Çift anadal programı en az 36 krediden oluşur.
Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde–3:
a. İlgili bölüm her akademik yılın başında kontenjanları belirterek çift anadal programını duyurur. “Çift anadal programına kabul
edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı ilgili programın o yıla ait birinci sınıf birinci dönem anadal öğrenci sayısının % 10’nunu geçemez.”
b. Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3’üncü ve en geç 5’inci yarıyılın başında
başvurabilir.
c. Çift anadal programına başvurular Akademik Takvimde belirtilen ders kayıtları süresince başvuru formu ve transkript ile
birlikte Anadal Bölüm Başkanlığının oluru ile, ders almak istediği Çift Anadal Bölüm Başkanlığına yapılacaktır.
d. Anadal programına kayıt yaptırmış olduğu yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdan çift anadal
yapacağı programla ilgili almış olduğu puanın, kayıtlı olduğu Üniversitenin söz konusu programının belirtilen yıldaki taban puanına eşit veya
daha fazla olması gerekir.
e. Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili
(W notu alınan dersler alınmamış ders kapsamındadır) dersleri başarıyla tamamlamış olması, başarısız dersinin bulunmaması ve başvurusu
sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir.
f. Çift Anadal programına kabul edilen öğrenci, Çift Anadal programı öğrenci harcı kadar ayrıca öğrenim harcı öder.
g. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı
aranır.
Kabul işlemi, başvurulan Çift Anadal bölümünün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülmesi halinde
tamamlanır. Çift Anadal programından ders alınması uygun görülen öğrencilerin isimleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
Çift Anadal Programı
Madde–4:
a. İkinci anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Çift
anadal programı için ayrı transkript düzenlenir. Öğrencinin anadal programında almış olduğu derslerden ikinci anadal programındaki derslere
eşdeğerlikleri kabul edilenler bu transkriptte gösterilir.
b. Çift anadal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift
anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanınca bir Çift Anadal Programı Koordinatörü
atanır. Çift Anadal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar ve öğrencinin Çift
Anadal programından almış olduğu dersleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Çift Anadal programında öğrenim gören öğrenciler en
fazla bir dönemde 4 ders ve 12 kredi ders alabilirler. Daha fazla ders alınmasına izin verilmez. Öğrencinin isteği üzerine bu ders sayısı
azaltılabilir.
c. İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve daha önce alınanlar öğrencinin programa kabulü
sırasında, daha sonra alınanlar ise alındıkları dönem içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. İki programa birden saydırılan
dersler öğrencinin her iki programındaki dönem kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir.
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d. Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için
işlem görür. Öğrencinin her iki program için ortak sayılan bir dersten çekilme talebinde bulunması ve uygun görülmesi halinde, Çift Anadal
Bölüm Başkanlığına öğrencinin dersten çekildiği ilgili anadal Bölüm Başkanlığı tarafından bildirilir. Öğrencinin Çift Anadal programı
nedeniyle meydana gelen ders muafiyetleri ve diğer durumları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ders kayıtların bitiminden sonra bir ay
içinde bildirilir.
e. Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal
programına kayıt yapılabilir.
f. Çift Anadal programı ders kayıtları ve öğrenim harcı için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kayıt Kabul Yönetmeliğinin 12.
maddesi uygulanır.
Başarı ve Mezuniyet
Madde–5:
a. Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir. Başvuru işlemi Çitf Anadal programına yapılır. İlgili Bölüm
tarafından öğrencinin Çift Anadaldan çekildiği yazı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve anadal Bölüm Başkanlığına bildirilir.
b. İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum için yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları
sağlamadan çift anadal diploma programına yatay geçiş yapamaz.
c. Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak çift anadal programında da izinli sayılır. Çift anadal programında
dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere çift anadal programı veren bölümün ve çift anadal
programının bağlı olduğu Dekanlık onayı ile dönem izni verilebilir. Çift Anadal programından izin verilmesi halinde, izin verildiği Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
d. Çift anadal programından izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal programından çift anadal
bölüm başkanlığının önerisi üzerine fakülte yönetim kurulu tarafından kaydı silinir. Kayıt silinme işlemi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve
anadal bölüm başkanlığına yazı ile bildirilir.
e. Öğrencinin anadal diploma programındaki genel not ortalamasının ikinci kez 2.00'nin altına düşmesi halinde öğrencinin ikinci
anadal programından çift anadal veren Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kaydı silinir. Öğrencinin
kaydının silindiği Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve anadal Bölüm Başkanlığına yazı ile bildirilir.
f. Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı dersleri tekrarlamasına ve devamına izin
verilmez.
g. Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.00 ortalama ile istenilen krediyi
tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans diploması verilir. Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal
programından mezuniyet hakkını elde ederek mezuniyet belgesini almadan çift anadal programının mezuniyet belgesi verilmez.
h. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz çift anadal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi bu
programı tamamlamaları için çift anadal programının bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulunca en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
ı. İkinci anadal programından ayrılan/çıkarılan öğrencinin ikinci anadal programında alıp başarılı olduğu dersler (her iki programa
da sayılan ortak dersler hariç) öğrencinin anadal bölümünün bağlı oluğu fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca anadal programındaki
seçmeli ders/dersler yerine sayılabilir. Yönetim kurulunca alınan karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilir.
Bu öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları dönem sonunda, bu bölüme ait anadal diplomaları verilir.
Ek süre boyunca öğrenciler çift anadal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Yüksek Lisans
programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin
izlediği çift anadal programını veren Fakülte yetkilidir.
Madde–6: Bu yönerge Üniversitemiz Senatosunun 07/04/2004 tarih ve 45 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
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