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YÖNERGE
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL PROGRAM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi’nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi’nde yürütülen çift anadal programlarına öğrenci kabul ve
kayıt işlemleri ile çift anadal programı uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik” ve “Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine”, dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki
diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,
c) İlgili yönetim kurulu: Fakülte yönetim kurulunu,
ç) İlgili kurul: Fakülte kurulunu,
d) İlgili komisyon: Fakültelerin veya bölümlerin kendi bünyelerinde kurmuş oldukları çift anadal başvurularını
değerlendirme komisyonunu,
e) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesi’ni
g) YÖK Çerçeve Yönetmeliği: 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmeliğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal Programı İle İlgili Esaslar
Programın açılması ve kontenjan
MADDE 5 - (1) Çift anadal programı açacak bölümler, çift anadal programı açılmasına ilişkin önerilerini,
kontenjanlarını, hangi programlardan öğrenci kabul edeceklerini ve ders planlarını Mayıs ayının sonuna kadar ilgili
kurullarına sunar.
(2) Çift anadal programı ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.
(3) Senato tarafından onaylanan başvuru ve değerlendirme takvimi ile kontenjanlar, başvuru tarihinden 15 gün önce
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından internet sayfasında ilan edilir.
Başvuru ve kabul koşulları
MADDE 6 - (1) Başvuru anında anadal programındaki AGNO şartı en az 3.00/4.00 ‘tür. Üst yarıyıldan alınmış
derslerin başarı durumuna bakılmaz ve AGNO hesabına katılmaz.
(2) Öğrencinin çift anadal başvurusunda bulunduğu yarıyıla kadar tabi olduğu öğretim planındaki derslerin
tümünden başarılı olması gerekir.
(3) Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler
ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
(4) Başvuru anında anadal programındaki AGNO’su en az 3.00/4.00 olan ancak anadal diploma programının ilgili
sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili
yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
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(5) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencilerin, bu yönergede belirlenen
diğer şartların yanısıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması
şartını sağlamış olması gerekir.
(6) Çift anadal programına başvurular, ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasında
açılan linkten elektronik olarak yapılır. Öğrenciler yalnız bir program için çift anadal başvurusunda bulunabilirler.
Değerlendirme ve sonuçların ilanı
MADDE 7 - (1) Elektronik başvurular bu yönergedeki koşullar çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(2) Değerlendirme, AGNO dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru kontenjan sayısına göre yapılır. Kontenjan
kadar asil liste ve en çok bir o kadar da yedek liste belirlenir.
(3) AGNO’nun eşit olması durumunda Üniversiteye giriş puanı yüksek olana öncelik verilir.
(4) Başvuruların değerlendirilmesi ilgili komisyonlar tarafından yapılır, bölümün bağlı olduğu ilgili yönetim kurulu
kararı ile tamamlanır.
(5) Sonuçlar, başvuru sisteminde elektronik olarak ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
Programın eğitim-öğretim esasları
MADDE 8 - (1) Çift anadal programında hangi derslerin alınacağına ve derslerin alınacağı yarıyılı belirlemede
öğrencilere yardımcı olmak ve programın amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, ilgili bölüm tarafından bir
“Çift Anadal Programı Bölüm Koordinatörü” atanır.
(2) Çift anadal programı ilgili bölümün anadal programının tüm derslerini kapsar. Çift anadal programına
başvurusu kabul edilen öğrenci, çift anadal programını açan bölümce verilen en az 60 AKTS’lik ders almak ve bu dersleri
başarmak zorundadır.
(3) Çift anadal veren bölüm hangi bölümlerin stajını ortak sayacağına kendi bölüm kurulunda karar verir.
(4) Anadal ve çift anadala ait bitirme çalışmaları ayrı ayrı yapılır.
Mezuniyet
MADDE 9 - (1) Her iki dalda mezuniyet hakkını elde eden ve anadal programındaki AGNO’su en az 2.72, ikinci
anadal programındaki AGNO’su ise en az 2,00 olan öğrenciye çift anadal lisans diploması verilir.
Geçici veya sürekli ayrılma
MADDE 10 - (1) Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadalında AGNO’su bir defaya mahsus 4 üzerinden
2.50’in altına düşebilir. AGNO’su, toplamda ikinci defa 4 üzerinden 2.72’in altında olan öğrencinin çift anadal diploma
programından kaydı silinir.
(2) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı
silinir.
(3) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği, danışman görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile bırakabilir.
(4) Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift anadal
programlarına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilirler.
(5) Çift anadal programından herhangi bir nedenle ayrılan öğrenciler çift anadal programına tekrar başvuramaz.
(6) Anadal programından herhangi bir nedenle izinli sayılan veya değişim programları çerçevesinde başka bir
yükseköğrenim kurumunda öğrenim gören öğrenci, çift anadal programında da izinli sayılır.
(7) Çift anadal programında tüm derslerin açılmaması veya çakışması durumunda ders alamayacak olan öğrencilere
çift anadal programı veren bölümün ve çift anadal programının bağlı olduğu ilgili yönetim kurulunun kararı ile yarıyıl izni
verilebilir. Verilen izin eğitim öğretim süresinden sayılmaz.
(8) Çift anadal programından ayrılan/çıkarılan öğrencinin başarılı olduğu dersler için ayrı bir transkript düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, YÖK Çerçeve Yönetmeliği, “Bursa Teknik
Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 12 - (1) 12/06/2015 tarih ve SEN-2015/7/1 nolu Senato kararıyla kabul edilmiş olan Bursa Teknik
Üniversitesi Çift Anadal Program Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu Yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 15/05/2020 tarih ve SEN-2020/5/4 nolu
kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 14 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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