MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL DİPLOMA PROGRAMI YÖNERGESİ
Dayanak
Madde 1- Bu Yönerge, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik,
09.06.2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası
Kredi
Transferi Yapılması
Esaslarına
İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 11.10.2013 tarih ve 28792 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Muş Alparslan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği 10’uncu maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır. Muş Alparslan Üniversitesinde çift anadal diploma programlarıyla
ilgili eğitim-öğretim uygulamaları bu yönerge çerçevesinde yürütülür.
Tanım
Madde 2- Çift anadal programı, Muş Alparslan Üniversitenin bir lisans programına
kayıtlı olan öğrenciye, Muş Alparslan Üniversitenin diğer bir lisans programına devam etme
olanağının tanınmasıdır.
Bu yönergede geçen;
Anadal

: Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programını,

Çift Anadal: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim
kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini
sağlayan programı,
Yandal: Bir diploma programına kayıtlı olan öğrencinin öngörülen şartları taşıması
kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde ikinci bir lisans programından; yandal yapılacak
programın staj, bitirme çalışması ve 7. yarıyılda yer alan program tasarım/araştırma proje
dersleri dışındaki uzmanlık alan derslerinden oluşan sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma
yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programını,
Üniversite : Muş Alparslan Üniversitesini,
Senato

: Muş Alparslan Üniversitesi Senatosunu

ifade eder.
Çift Anadal Programı
Amaç
Madde 3- Bu yönergenin amacı, anadal lisans programını başarıyla sürdüren
öğrencilerin, ikinci bir lisans programında diploma almak üzere fakülte/yüksekokul içinde veya
dışında başka bir bölümün lisans programına devam ederek öğrenim görmelerini sağlamaktır. Bu
yolla öğrencilerin ikinci bir lisans diploması almalarına veya başka bir lisans programına geçiş
yapmalarına fırsat verilmiş olur.
Programın Açılması
Madde 4a) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen önlisans diploma programları ile
diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya
önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi

üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.
b) Senato tarafından çift anadal programı açması uygun görülen birimler, en geç her
eğitim-öğretim yılı sonunda alınacak öğrenci sayılarını belirler ve ilgili kurulların kararına
sunar.
c) Açılmasına karar verilen çift anadal programları, alınacak öğrenci sayılarıyla
birlikte her eğitim- öğretim yılı başında ilgili fakülte/yüksekokul tarafından duyurulur.
d) Çift anadal programına kabul edilecek yıllık öğrenci sayısı, programın o öğretim
yılında aldığı birinci sınıf, birinci yarıyıl anadal öğrenci sayısının % 20'sini geçemez.
Programa Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 5a) Öğrenciler çift anadal programına Muş Alparslan Üniversitesi Öğrenci
Otomasyon Sistemi üzerinden online olarak başvuru yapar.
b) Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü
ilgili bölümün önerisi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile yapılır.
c) Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak
öğrenci çift anadala ek olarak bir yandal programına kayıt yaptırabilir.
Madde 6 a) Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri
başarıyla tamamlamış olması gerekir.
b) Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en
erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş
yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın
başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise
üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.”
c) Öğrencinin başvuru sırasında anadal diploma programındaki genel akademik
başarı not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı
sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekir.
d) Değerlendirme, ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınarak belirtilen kontenjan
sayısınca Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığı ile yapılır. Genel not ortalamasının eşit olması halinde
ÖSYS taban puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. İlgili bölüm tarafından başvurusu
uygun görülen öğrencinin kabul işlemi başvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul
Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır, başvuru sonuçları yedekleri ile birlikte ilgili birimin web
sayfasında ilan edilir. Asıl listede olup da kaydını süresi içerisinde yaptırmayan öğrencilerin
yerine sırası ile yedekler yerleştirilir.
e) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde
yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
Programın Yürütülmesi
Madde 7a) Çift anadal programına başlamadan önce çift anadal programında alınması
gereken zorunlu dersler, muaf sayılacak dersler ve her iki programa birden saydırılacak ortak
dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve öğrencinin programa kabulü sırasında ilgili
fakültelerin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
b) Çift anadal programına başvurusu kabul edilen öğrencilerin, çift anadal
programında yer alan ve çift anadal programını açan bölümce verilen dersleri alarak başarması
gerekmektedir.
c) Çift anadal programına başvurusu kabul edilen öğrencilere, çift anadal

programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokul tarafından ayrı bir çift anadal akademik
danışmanı atanır. Öğrencilerin ders seçimleri hem anadal hem de çift anadal akademik
danışmanının onayıyla kesinleşir.
d) Başvurusu kabul edilen lisans öğrencilerinin çift anadal lisans programını
tamamlamaları için, çift anadal lisans programından alınması gereken derslerin toplamda en az
36 kredi (60 AKTS) olması gerekir. Öğrencilerin çift anadal önlisans programlarını
tamamlamaları için ise çift anadal önlisans programından alınması gereken derslerin toplamda
en az 18 kredi (30 AKTS) olması gerekir.
e) Çift anadal programı için ayrı kayıt dosyası ve ayrı transkript düzenlenir.
f) Anadal ve çift anadal programında ortak olan derslerin akademik başarıları
transkritplere yazılırken, ilgili derslerin anadal programının transkriptinde yazılan notlarının
aynısı çift anadal programının transkriptine de işlenir.
g) Çift anadal programında alınması gerekli zorunlu dersleri tamamlayan
öğrencilerin elde ettikleri akademik başarı notları çift anadal programı transkriptine işlenir.
h) Çift anadal müfredatında olan fakat anadal programı ile ortak olmayan ve çift
anadal yapılması için alınması gereken zorunlu dersler dışında kalan dersler çift anadal
programının transktriptinde muaf olarak belirtilir.
i) Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal programındaki ağırlıklı
genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere anadal programında 2.50’ye kadar
düşebilir. Anadal programında ağırlıklı genel not ortalaması ikinci kez 2.50’ye kadar düşen
öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir. Çift anadal programında ise genel
akademik başarı not ortalaması ikinci defa 2.0’nin altına düşen öğrencinin çift anadal
programından kaydı silinir.
j) Öğrencinin çift anadal programındaki durumu, anadal programındaki
mezuniyetini etkilemez. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal
programını tamamlamasa bile anadal lisans programı diplomasını alabilir.
k) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak çift anadal
programında da izinli sayılır.
l) Çift anadal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders
alamayacak olan öğrencilere, çift anadal programının bağlı olduğu ilgili birimin yönetim kurulu
kararı onayı ile dönem izni verilebilir ya da o dönem için kayıtları dondurulabilir.
Programı Bitirme
Madde 8a) 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.
b) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal diploma
programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci anadal diploma programının
bulunduğu birimin yönetim kurlununun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatabilir.
c) Çift anadal öğrencisi, öğrenim görmekte olduğu çift anadal lisans programına
yatay geçiş yapmak istediğinde, "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerindeki koşulları da sağlaması
gerekir. Bu koşulları sağlamadan çift anadal çift lisans programına yatay geçiş yapamaz.
d) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal lisans
programı genel akademik başarı not ortalamasının en az 3.00 ve çift anadal programı genel
akademik başarı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

e) Anadal eğitim dili Türkçe olan programlara kayıtlı olan öğrencilerden, eğitim dili
Türkçe dışında bir dil olan çift anadal programına başvuru yapmak isteyenlerin, başvurdukları
çift anadal programının eğitim dilinde Üniversite tarafından yapılan veya geçerliliği Üniversite
tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan yeterli puanı aldığını gösterir sınav sonuç
belgelerini başvuru esnasında sunmaları gerekmektedir.
Programı Bırakma
Madde 9a) 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. Bu öğrencilerin almış olduğu dersler, bölümün uygun görüşü ve birim
yönetim kurulunun onayı ile seçmeli dersler yerine sayılabilir ya da anadalından mezuniyet
tarihine kadar yandal programı ile ilgili koşulları yerine getirmek kaydıyla yandal programı
sertifikası alabilir.
c) Çift anadal programından izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan
öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir.
d) Anadal programında kayıt donduran öğrencinin, çift anadal programında da
kaydı dondurulmuş sayılır.
e) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin, çift anadal programında başarılı
olduğu dersleri gösteren bir transkript verilir.
Yandal Programı
Madde 10a) Yükseköğretim kurumları esaslarını ve başvuru koşullarını ilgili yönetim
kurullarının teklifi ve senatolarının onayı ile belirleyerek, yandal programları düzenleyebilir.
b) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren
yönetim kurulu tarafından belirlenir.
c) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından
değerlendirilir.
Başvuru süresi
Madde 11a) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç
altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
b) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm
kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
c) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az
2.50 olması gerekir.
Krediler
Madde 12a) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında,
senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler
ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili fakülte kurullarının ve üniversite senatosunun
onayına sunulur.
b) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not
ortalamasının en az 2.50 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından
kaydı silinir.

c) Yandal programı en az 18 krediden oluşur. Öğrencinin yandal programında alması
gereken dersler, ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile
belirlenir.
d) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını
bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.
Başarı ve Devam
a) Yandal için ayrı transkript düzenlenir. Yarıyıl ve genel not ortalamaları ayrı ayrı
hesaplanır.
b) Anadal programında ve yandal programında alınan ortak derslerin notları
transkritplere yazılırken, ilgili derslerin anadal programının transkriptinde yazılan notlarının
aynısı yandal programının transkriptine de işlenir.
c) Anadal programında derslere devam edip, alınması gereken zorunlu dersleri başarı
ile tamamlayan öğrencilerin elde ettikleri başarı notları yandal programı transkriptine işlenir.
d) Yandal müfredatında olan fakat anadal programı ile ortak olmayan ve yandal
yapılması için alınması gereken zorunlu dersler dışında kalan dersler yandal programının
transktriptinde muaf olarak belirtilir.
e) Anadal programında izinli sayılan öğrenciler yandal programında da izinli sayılır.
f) Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması halinde dersi alamayan
öğrencilere bölümün önerisi ve fakülte / yüksekokul yönetim kurulu kararı ile dönem izni
verilebilir.
g) Yandal programındaki başarı/başarısızlık durumu anadal programını hiçbir şekilde
etkilemez.
Mezuniyet
a)Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki
mezuniyetini etkilemez.
b) Yandal programını tamamlayan öğrenciye eğitim aldıkları alanda sadece başarı
belgesi olarak “Yandal Sertifikası” düzenlenir. Bu belge diploma yerine geçmez.
Programı Bırakma
a) İzin almadan yandal programında iki dönem üst üste ders kaydı yaptırmayan
öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
b) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi
isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren veya iki dönem üst üste ders kaydı
yaptırmayan öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
c) Yandal programından ayrılan öğrencinin yandal programında almış olduğu
derslerin ne şekilde değerlendirileceği fakülte/yüksekokulun önerisi ve Senatonun kararı ile
belirlenir.
d) Yandal programından ayrılarak ilgili koşulları sağlamak kaydıyla çift anadal
programına kabul edilen öğrencilerin yandal programında aldıkları dersler çift anadal
programına sayılabilir.
Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 13Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Muş Alparslan Üniversitesi Lisans/ önlisans
Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 14Bu Yönerge Muş Alparslan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15Bu yönerge hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.

