
27.11.2014 
SENATO 13   EK : 4 

TED ÜNİVERSİTESİ 

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ 

 

Amaç 

 

Madde 1: (1) Çift Anadal Programının (ÇAP) amacı, TED Üniversitesi'nde bir programda 

lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir dalda lisans 

diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. 

 

Dayanak 

 

Madde 2: (1) Bu Yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 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 Yönetmelik 

ile TED Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Programın Açılması 

 

Madde 3: (1) ÇAP eğitim-öğretim programları, ilgili iki programın bağlı olduğu 

Fakültelerin/Bölümlerin önerisi ve Senato onayı ile kesinleşir. 

 

Başvuru ve Kabul Koşulları 

 

Madde 4: (1) Kendi lisans programında, başvuru döneminden önce yer alan tüm dersleri 

başarmış ve en az 3.00 genel not ortalaması sağlayarak anadal lisans programının ilgili 

sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunan öğrenciler en erken 3. en geç 5. 

yarıyılın başında ÇAP programına başvurabilirler. Aynı anda birden fazla çift anadal 

programına kayıt olunamaz. 

 

Madde 5: (1) ÇAP için başvurular, yarıyılın başlangıcından önceki üçüncü hafta içerisinde 

ikinci anadal programının bağlı olduğu Fakülteye ikinci anadal başvuru formu ve not döküm 

belgesiyle yapılır. 

Yarıyılın başlangıcından önceki ikinci hafta içerisinde başvurular Fakülte Yönetim Kurulunca 

değerlendirilir ve kabul edilen öğrenciler ve danışmanları ilân edilir. Kabul edilen öğrenciler 

her iki dala birden kayıtlarını yaptırırlar. 

 

Danışmanlık 

 

Madde 6: (1) ÇAP programına kabul edilen öğrenciler için her iki programın danışmanları 

öğrencinin çift anadal öğretim programını hazırlarlar. Bu programın hazırlanışı sırasında 

aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur: 

(a) ÇAP öğrenimine devam eden öğrenci birinci ve ikinci anadal öğretim programdaki tüm 

dersleri alır. 

(b) Ortak dersler her iki dalın not çizelgesine girer. 

(c) ÇAP'a başladıktan sonra alacağı dersler arasında her iki programda ortak olan derslerden 

kredisi yüksek 

olanı alır ve bu dersler her iki dalın not çizelgesine girer. 

(d) İkinci dalın seçmeli derslerinin seçimi danışmanların gözetiminde yapılır; birinci dalın 

uygun dersleri kullanılabilir. 
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(e) Öğrencinin ikinci anabilim dalında stajı varsa, bunun ne şekilde yapılacağı her iki 

programın danışmanları tarafından belirlenir. 

 

Sürdürme Koşulları ve Mezuniyet 

 

Madde 7:  

(1) Lisans öğrencilerinin ÇAP'a devam edebilmeleri için esas anadalda en az 2.75 Genel Not  

Ortalaması (GNO) şartı aranır. 

(2) GNO'su 2.75'in altına düşen öğrencilerin (2.50’nin altına düşmemek koşulu ile) müteakip 

dönemde ÇAP'a devam hakkı dondurulur. Bu öğrenciler, kendi esas dallarından alacakları 

derslerle GNO'larını 2.75 'ın üstüne çıkardıkları takdirde ÇAP'a devam etmelerine izin verilir. 

(3) GNO'su 2.50 'in altına düşen öğrencilerin ÇAP'a kayıtları iptal edilir. 

(4) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma 

programından kaydı silinir. 

 

Madde 8: (1) Mezuniyet için en az 2.75 GNO şartı aranır. 

(2) ÇAP öğrenimi esnasında birinci daldan mezun olma hakkını kazanmış bulunan öğrenci bu 

dalın diplomasını alır ve ikinci dala transfer etmiş sayılır. Bu öğrencilerin öğrencilik işlemleri 

ikinci dalın bağlı olduğu Fakültece yürütülür ve en çok iki yarıyıl devam eder. Bu durumdaki 

öğrenciler esas dalın devamı niteliğindeki yüksek lisans programlarına başvurabilirler. Bu 

öğrenciler ikinci daldan mezuniyete hak kazandıklarında ikinci dalın diplomasını da alırlar. 

(3) Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeyen öğrenciye ikinci lisans 

programının diploması verilemez. 

 

Madde 9: (1) Esas dala burslu olarak kabul edilmiş ve ÇAP’a başarıyla devam eden öğrencinin 

burs süresi bir yıl artırılır. ÇAP nedeniyle fazla ders alan öğrenciler burslu statüsüne 

bakılmaksızın 20 kredinin üzerindeki ders yükü için ek ücret öder; iki yarıyıl başarıyla ÇAP 

programlarına devam eden öğrencilere otomatik ek ücret bursu verilir; ödemiş olduğu ek ücret 

iade edilir ve programda kaldığı sürece ek ücret ödemez. 

 

Madde 10: (1) ÇAP öğrencisine her iki anabilim dalının öğrenim belgesi verilir. Bu belgelerde 

o dalın tüm dersleri ve bu dersleri içeren mezuniyet ortalaması bulunur. Öğrencinin anadal 

programında almış olduğu ve ikinci dal için eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, ikinci anadal 

not çizelgesinde de bulunur. 

 

Yatay Geçiş ve Ayrılma 

 

Madde 11: (1) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında 

kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına 

yatay geçiş yapabilir. 

 

Madde 12:  

(1) ÇAP öğrencileri yazılı başvuruda bulunarak ÇAP'tan istedikleri zaman ayrılabilirler. 

(2) Süre veya devam şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler, esas dalın veya ikinci dalın bağlı 

olduğu Bölümün önerisi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile ÇAP'tan çıkarılırlar. 

ÇAP'tan çıkarma kararı, diğer dalın bağlı olduğu Dekanlığa bildirilir. 

(3) ÇAP'tan ayrılan öğrencilerin o zamana kadar almış olduğu fazla dersler transkriptinde 

notları ile beraber gözükür; fakat bu notlar, mezuniyet ortalamalarının hesabında gözönüne 

alınmaz. Bu derslerin bazıları, birinci dalın bulunduğu Fakültenin Fakülte Yönetim Kurulunun 

uygun görmesi halinde, seçimli dersleri arasında değerlendirilebilir. 
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(4) ÇAP’tan ayrılan öğrenci, ayrıldığı alandaki YAP’ın tüm gereklerini yerine getirmişse, 

YANDAL Sertifikası almaya hak kazanır. Bu programın gereklerini yerine getirmeksizin 

ayrılan öğrencilere; YAP yönergesi kuralları çerçevesinde, sertifikaya hak kazanmaları için 

eksik kalan derslerini tamamlama hakkı tanınır. 

 

Yürürlük 

 

Madde 13: Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı 27.11.2014 tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

 

Madde 14: Bu yönergeyi TED Üniversitesi Rektörü yürütür. 



TED ÜNİVERSİTESİ 
Senato No: 15 Tarih: 02.11.2017 

ANADAL VE ÇİFT ANADAL / YANDAL ÖĞRENCİLERİNİN DERS YÜKÜ 
Çift anadal veya yandal programına kayıt hakkı olan öğrencilerin bir yarıyılda anadal ve çift ana dal / yandal 

programlarında kayıt yaptırabilecekleri toplam ders kredisi, normal ders yükünün (17 kredi)   8 kredi fazlasıdır. 

(azami 25 kredi) 

Anadal ve çift anadal programının ortak dersleri, ders yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem görür. 

 


