
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

ÇİFT ANADAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ 

  

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak 

  

Amaç 

Madde-1:Bu yönergenin amacı, kayıtlı olduğu anadal lisans programında başarılı öğrencilerin aynı 
zamanda ikinci bir anadalda yapacakları lisans öğrenimi ve sınavlar ile ilgili ilkeleri belirlemektir. 

  

Kapsam 

Madde-2:Bu yönerge, Uludağ Üniversitesi’nde lisans düzeyinde kredili öğretim yapan 
fakültelerdeki çift anadal programlarıyla ilgili ilkeleri kapsar. 

  

Yasal Dayanak 

Madde-3:Bu yönerge, Uludağ Üniversitesi Kredili Ön1isans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği'nin 
ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

  

İKİNCİ BÖLÜM 

İlkeler ve İşleyiş 

  

Çift Anadal Lisans Programı Açılması 

Madde-4:Çift Anadal Lisans Programı açılması: 

a)Çift anadal lisans programı açacak ilgili birimler, ikinci anadal program önerisi içinde 
kontenjanlarını, eğer varsa özel koşullarını, ikinci anadal için ders planlarını fakülte kuruluna 
sunarlar. 

b)Çift anadal lisans programı ve kontenjanları, ilgili fakü1te kurulunun önerisi, ve Uludağ 
Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile kesinleşir. 



c)Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında çift anadal 
programı Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile yapılabilir. 

d)İkinci anadal lisans programı en az 36 krediden oluşur. 

  

Çift Anadal Lisans Programına Başvuru ve Kabul Koşulları 

Madde-5:Senato’da belirlenen Çift Anadal Lisans Programı açılması: 

a)Çift anadal lisans programı açacak ilgili birim, her eğitim-öğretim yılı başında, kontenjanlarını da 
belirterek, ikinci anadal lisans ders programını ve kayıt tarihlerini öğrencilere duyurur. 

b)Öğrenci, belirtilen tarihte; a1mış olduğu dersler ve not dökümünü eklediği bir dilekçe ile ilgili 
birimin Öğrenci İşlerine başvurur. 

c)Öğrenci, ikinci anadal lisans programına, en erken kayıtlı olduğu anadal lisans programının 
III.yarıyılının, en geç de V. Yarıyılının başında başvurabilir. Ancak Devlet Konservatuvarına daha 
önce de başvuru yapılabilir. 

d)Bir öğrenci, aynı anda birden fazla çift anadal programına ya da hem çift anadal hem de yandal 
lisans programına kayıt yaptıramaz. 

e)Çift anadal lisans programı açılacak birimde kontenjan o yılki 1.sınf 1.yarıyıl asli öğrenci 
sayısının %20’sini geçemez. 

f)Çift anadal lisans programı açacak birim gerekli görürse seçme sınavı yapabilir. 

  

Madde-6 Çift Anadal Lisans Programına Başvurabilmek İçin: 

a)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. 

b)Başvuru sırasında öğrencinin anadal lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarı ile 
tamamlamış ve genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. 

c)Kesin kayıt Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. 

  

  

Madde-7 Çift Anadal Uygulaması: 

a)Çift anadal lisans programını seçen öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının 
amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, her çift anadal programı için kayıt yapılan 
ilgili birim başkanlığınca bir çift anadal lisans programı koordinatörü atanır. Çift anadal lisans 



programı koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programlarındaki danışmanları ile iletişim içinde 
görev yapar. 

b)Öğrenci anadal lisans programı saatleri çakışmamak koşulu ile haftalık kredi saatinde bir 
sınırlama olmaksızın koordinatörünün danışmanlığında, ikinci anadal lisans programı derslerine 
yazılabilir. İkinci anadal lisans öğrencisi yaz öğretiminden yararlanabilir. İkinci anadal programı 
genel not ortalaması 1.80’in altında olan öğrenci ancak başarısız derslerini tekrarlar. 

c)İkinci anadal lisans programı için ayrı not dökümü düzenlenir. 

d)Kayıtlı olduğu lisans programında izinli sayılan öğrenci Çift Anadal Lisans programında da izinli 
sayılır. Ek süre hakkı kullananlar U.Ü. Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği’nin verdiği 
izinli sayılma hakkından, anadal programındaki izinli sayılma süresini de dikkate alarak, en fazla iki 
yarıyıl yararlanabilir. 

e)Öğrenci Çift Anadal Lisans programını kendi isteği ile bırakabilir. 

  

Başarı ve Mezuniyet: 

Madde-8:Başarının değerlendirilmesi 

a)Kayıtlı olduğu anadal lisans programından mezun olan ve ikinci anadal lisans programını da en 
az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye çift anadal lisans diploması verilir. 

b)Anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden öğrenciye Çift Anadal programınınlisans 
diploması verilmez. 

c)Kayıtlı olduğu anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak Çift Anadal programını 
bitiremeyen öğrencilere ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile iki yarıyıl ek süre verilir. Bu ek 
süre ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile iki yarıyıl daha uzatılabilir. Ancak 
öğrencinin kullanacağı ek süreler dahil toplam öğrenim süresi 2547 sayılı yasanın öngördüğü 
azami öğrenim süresini aşamaz. Bu öğrenciler ek süre ve ek sınavlar süresince öğrencilik 
haklarından yararlanırlar. Ek süre kullanan öğrencilere, kayıtlı olduğu anadal lisans programından 
mezun olduğu yarıyıl sonunda bu birime ait diploma verilir. 

  

Kaydın Silinmesi 

Madde-9 Başarısızlık Halinde: 

a)Öğrencinin kayıtlı olduğu anadal lisans programında genel not ortalaması 2.00 altına düştüğü 
yarıyılda, ikinci anadal lisans programından kaydı silinir. 

b)İkinci anadal lisans programı genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2.00’nin altına düşen 
öğrencinin ikinci anadal lisans programı ile ilişiği kesilir. 

  

Katkı Payı 



Madde-10 Katkı Payının Ödenmesi 

a)Öğrenci, ek süre boyunca çift anadal lisans yaptığı programa ait öğrenci katkı payını anadal 
lisans programında geçirdiği toplam yarıyıl süresi göz önüne alınarak öder. 

b)Çift anadal programı devam ederken, yüksek lisans programına kayıt olan öğrenci ayrıca 
yüksek lisans öğrenci katkı payını da öder. 

  

Yatay Geçiş 

Madde-11 Çift anadal programındaki öğrencinin, anadal lisans programında Yükseköğretim 
Kurumları Arasında Önlisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümlerine 
uygun koşulları sağlamadan çift anadal lisans programlarına yatay geçiş yapamaz. 

  

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

  

Yürürlük 

Madde-12:Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi Senatosu'nda kabul edildiği 13 Haziran  2007 (2007-
12/1) tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

  

Yürütme 

Madde-13: Bu yönerge hükümlerini, Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  

Geçici Madde:Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte daha önce yürürlükte olan “Uludağ 
Üniversitesi İkinci Anadal Lisans Programı Yönergesi” yürürlükten kalkar. 

 


