BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Başkent Üniversitesi Senatosu’nun 16.11.2017 tarih ve 848/3 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.)

Amaç
Madde 1- Çift anadal programlarının amacı, kayıtlı olduğu önlisans-lisans
programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci önlisans-lisans diploması
almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.
Dayanak
Madde 2- Bu yönerge Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in 16 ve 17’nci maddeleri ile Başkent Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 14’ncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Çift Anadal Önlisans--Lisans Programı Açılması
Madde 3- a) Bölümlerde açılacak olan çift anadal önlisans-lisans programları, bu
programlara hangi bölüm öğrencilerinin başvurabileceği ve öğrencinin çift anadal
programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul
kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir.
b) (Başkent Üniversitesi Senatosunun 23.07.2020 tarih ve 872 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.) Çift anadal
önlisans-lisans programı, programı açan bölümün ders programında bulunan dersler arasından
olmak ve ortak ve eşdeğer dersleri de belirleyerek;
1. Her lisans programı için ayrı düzenleme yapmak koşuluyla en az toplam 240
AKTS’lik derslerden oluşur.
2. Her ön lisans programı için ayrı düzenleme yapmak koşuluyla en az 120
AKTS’lik derslerden oluşur.
Çift Anadal Önlisans-Lisans Programlarına Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 4- a) Kontenjanlar, her akademik yılın başında ilgili bölümlerin ve
Fakültelerin/Yüksekokulların görüşü doğrultusunda Üniversite Senatosu tarafından
onaylandıktan sonra Öğrenci İşleri tarafından başvuruların başlangıcından onbeş gün önce
ilan edilir.
b) Öğrenci başvuruyu;
1. Çift anadal lisans programına kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü
yarıyılının başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılının başında, beş yıllık
programlarda yedinci yarıyılının başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılının
başında,
2. Çift anadal önlisans programına, kayıtlı olduğu önlisans programının en erken ikinci
yarıyılının başında, en geç ise üçüncü yarıyılının başında,
Yapabilir.
c) Çift anadal önlisans-lisans programına başvurular, akademik takvimde belirtilen
tarihte, başvuru formu ve not döküm belgesi ile Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na yapılır.
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d) Öğrencinin çift anadal önlisans-lisans programına başvurabilmesi için başvurduğu
yarıyıla kadar kayıtlı olduğu önlisans-lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla
tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 2,26 olması ve
anadal önlisans-lisans programının ilgili yarıyılındaki başarı sıralamasının ilk %20’si içinde
bulunması gerekir. Not ortalaması yeterli olduğu halde, ilk %20 içinde bulunmayan ancak,
çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yeterli puana
sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. Bu koşulların yanı sıra, Üniversitenin
özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, ilgili akademik birimler tarafından
yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir. Türkçe eğitim yapılan
program öğrencilerinin kısmen veya tamamen İngilizce eğitim yapılan programlarda çift
anadal yapabilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Yeterlik
Sınavı’nda başarılı olmaları veya uluslararası geçerliliği olan belge sunmaları gereklidir.
İngilizce yeterliğini sağlayamayan öğrencilerin kısmen yabancı dilde eğitim yapılan
programlarda çift anadal yapmaları mümkün olmayacaktır.
Öğrencinin merkezi yerleştirme sınavına girdiği yıl, çift anadal yapmak istediği
program için ÖSYM tarafından başarı sırası belirlenmiş ise; başvuru için, merkezi yerleştirme
puanının belirlenen başarı sınırı içinde olması gerekir.
e) Çift anadal önlisans-lisans programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı
ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Öğrenci İşleri Dairesi
tarafından her yarıyıl başında müracaatların başlangıcından en geç onbeş gün önce ilan edilir.
Başvuran sayısının fakülte/yüksekokul tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması
durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalamasının eşit
olması halinde, öğrencinin kayıtlı olduğu önlisans programına yerleştirildiği yıldaki
Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) veya lisans programına yerleştirildiği yıldaki Lisans
Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda oluşan ilgili yerleştirme puanının, okumak istediği çift
anadal önlisans-lisans programına aynı yıl YGS-LYS ile en son yerleştirilen öğrencinin
puanına yakınlığı göz önüne alınır.
f) Başvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile
Çift anadal önlisans-lisans programına kabul edilen öğrencilerin kayıt için Öğrenci İşleri
Dairesi Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekir.
g) Programa kabul edilen öğrenciler, kayıtlı olduğu önlisans-lisans programı öğretim
ücretinden ayrı olarak, Mütevelli Heyeti tarafından kredi başına belirlenen çift anadal
programı öğretim ücretini öderler. Başkent Üniversitesine yerleştirildiği yıl burslu olarak
önlisans-lisans programlarına kayıtlı öğrencilere, çift anadal önlisans-lisans programlarında da
kazandıkları burs oranında bursluluk işlemi yapılır.
h) Öğrencinin kayıtlı olduğu önlisans-lisans programına yerleştirildiği yıldaki
yerleştirme puanlarının, başvurduğu çift anadalın burslu önlisans-lisans programına aynı yıl
en son yerleştirilen öğrencinin puanına eşit ya da fazla olması durumunda, öğrenciye çift
anadal önlisans-lisans programında puanının yeterli olduğu oranda burslu işlemi yapılır.
i) Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı
anda çift anadal diploma programı ile yan dal programına kayıt yapılabilir.
Çift Anadal Programlarının Yürütülmesi
Madde 5- a) (Başkent Üniversitesi Senatosunun 23.07.2020 tarih ve 872 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.) Çift
anadal önlisans-lisans programındaki başarı derecesi, öğrencinin kayıtlı olduğu önlisanslisans programındaki başarısını ve mezuniyet derecesini hiçbir biçimde etkilemez. Çift
anadal önlisans-lisans programı için ayrı not döküm belgesi düzenlenir. Not döküm
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belgesinde, kayıtlı olunan önlisans-lisans programı ile çift anadal önlisans-lisans
programında yer alan ortak ve eşdeğer derslere ilişkin notlar da gösterilir. Kayıtlı olunan
önlisans-lisans programı ile çift anadal önlisans-lisans programında yer alan ortak ve eşdeğer
derslerin transferinde kredi ve/veya AKTS karşılığı esas alınır. Bu dersler ortalamaya dahil
edilir.
b) Öğrencinin kayıtlı olduğu önlisans-lisans programından aldığı derslerin kredileri ile
çift anadal önlisans-lisans programında aldığı derslerin kredileri toplamı, bir yarıyılda 50
AKTS’ yi geçemez.
c) Çift anadal önlisans-lisans programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı
yarı yılları planlamada öğrencilere danışmanlık yapmak üzere, ilgili bölüm başkanı tarafından
bir çift anadal önlisans-lisans programı koordinatörü atanır. Çift anadal önlisans-lisans
programı koordinatörü, öğrencilerin kayıtlı olduğu önlisans-lisans programı danışmanları ile
iletişim içinde görev yapar.
d) Bir çift anadal önlisans-lisans programında en az bir yarıyıl okuduktan sonra, bu
programı bırakarak başka bir çift anadal önlisans-lisans programına kayıt yaptıran
öğrencilerin ilk programda başarılı oldukları dersler ve kredileri, yeni kaydoldukları
programda yer alması veya ilgili yönetim kurulu tarafından eşdeğer sayılması koşuluyla
geçerli sayılabilir.
e) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin bu programında almış oldukları
derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.
Başarı ve Mezuniyet
Madde 6- a) Öğrenci, çift anadal önlisans-lisans programını kendi isteği ile
bırakabilir. Kayıt sildirmek isteyen öğrenciye Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi hükümleri uygulanır.
b) Kayıtlı olduğu önlisans-lisans programında izinli sayılan öğrenci, herhangi bir
karara ihtiyaç olmaksızın çift anadal önlisans-lisans programından da izinli sayılır.
c) Çift anadal önlisans-lisans programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi
nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, çift anadal önlisans-lisans programını yürüten
bölümün bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile bir yarıyıl izin
verilebilir. Bu öğrencilerden izinli oldukları süre içinde çift anadal önlisans-lisans programı
öğretim ücreti alınmaz.
d) Çift anadal önlisans-lisans programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders
almayan öğrencinin çift anadal önlisans-lisans programından kaydı silinir.
e) Öğrenci, çift anadal önlisans-lisans programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift
anadal önlisans-lisans programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Bu durumdaki
öğrencinin başarılı olduğu dersler, bağlı bulunduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu
Kararı ile kayıtlı olduğu önlisans-lisans programındaki seçmeli derslerin yerine sayılabilir.
f) Öğrencinin çift anadal önlisans-lisans programından mezun olabilmesi için genel
not ortalamasının ez az 2,26 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin
genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2,00’nin altına düşebilir. Genel not
ortalaması ikinci kez 2,00’nin altına düşen öğrencinin çift anadal önlisans-lisans
programından kaydı silinir.
g) Çift anadal önlisans-lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye,
kayıtlı olduğu önlisans-lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal
programının önlisans-lisans diploması verilmez.
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h) Kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ancak, çift anadal
programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi; çift anadal diploma programına kayıt
yaptırdığı eğitim-öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü
maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. Bu süre içerisinde de başarılı olamayan
öğrencinin kaydı silinir.
Diğer Hükümler
Madde 7- Bu yönergede yer almayan konularda Başkent Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 8- Bu yönerge Başkent Üniversitesi Senatosu’nun 16 Kasım 2017 tarihli 218
sayılı toplantısında 848/3 sayılı kararı ile onaylanarak, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar
yarıyılından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- Bu yönerge hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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