Senato 13.08.2020 – 2020/26-01
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1Bu yönergenin amacı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Fakülteleri’nde, Acıbadem Mehmet
Ali Aydınlar Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. ve 34.
maddelerinde belirtilen çift anadal (ÇAP) ve yandal programlarının açılması ve yürütülmesine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2Bu yönerge Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bünyesinde yürütülecek olan çift anadal ve
yandal programlarında uygulanacak olan usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3Bu yönerge 2547 sayılı Kanunun 14. ve 44. maddeleri, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön-Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile
21.09.2012 tarih ve 28418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar
Üniversitesi Ön-Lisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. ve 34. maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen
1) Üniversite, ACU: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini,
2) Senato: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosunu,
3) Rektör: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörünü,
4) Birim: İlgili Akademik Birimi,
5) Anadal Programı: Öğrencinin ACU’ya girişte kaydolduğu diploma programını,
6) Çift Anadal Programı (ÇAP): ACU’da bir lisans veya ön lisans programına kayıtlı olan
öğrencinin başarı şartlarını ve diğer koşulları sağlamak koşuluyla, ikinci bir diploma
programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,
7) Yandal Programı: ACU’da bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, başarı şartlarını ve
diğer koşulları sağlamak koşuluyla, aynı üniversite içinde belirli bir konuda bilgilenmek
amacıyla sınırlı sayıda ders almak suretiyle diploma yerine geçmeyen yandal sertifikası
almasını sağlayan programı
ifade eder.
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇİFT ANADAL PROGRAMI
Çift Anadal Öğrenimi Açılması
Madde 51) Hangi lisans veya ön lisans programları arasında çift anadal öğrenimi yapılacağı, ilgili
bölümlerin / programların / anabilim dallarının görüşü, çift anadal öğrenimi kapsamında
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öğrenci kabul edecek diploma programlarının ait olduğu fakülte veya yüksekokul yönetim
kurullarının kararı üzerine senato onayı ile belirlenir.
2) Senato tarafından çift anadal programı açması uygun görülen birimler, en geç her eğitimöğretim yılı sonunda alınacak öğrenci sayılarını belirleyerek ilgili kurulların onayına sunar.
3) Çift anadal programları, ön lisans diploma programları ile diğer ön lisans programları arasında,
lisans programları ile diğer programları veya ön lisans programları arasında yürütülebilir.
4) Aynı isimdeki farklı dilde eğitim yapan programlar arasında çift anadal ve yandal programları
uygulanamaz.
Başvuru, Kabul ve Kayıt
Madde 61) Öğrenciler, çift anadal öğrenimi için, 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 ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü
yarıyılın başında olmak üzere akademik takvimde öngörülen süreler içinde Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’ne başvurabilirler.
2) ÇAP’a kabul edilecek toplam öğrenci sayısı, ilgili programın kontenjanının %20’sinden az
olmamak üzere senato tarafından belirlenir.
3) Çift anadal öğrenimine başvuran öğrencinin
a. başvurduğu yarıyıla kadar aldığı anadal programındaki tüm dersleri başarıyla
tamamlamış olması,
b. genel not ortalamasının en az 2.80 olması ve esas anadal programında kendi
yarıyılındaki öğrencilerin genel not ortalamasına göre yapılan başarı sıralaması
itibarıyla ilk %20’ye girmiş olması,
c. genel not ortalamasının en az 2.80 olan ancak anadal programında kendi yarıyılındaki
öğrencilerin genel not ortalamasına göre yapılan başarı sıralaması itibarıyla ilk %20’ye
giremeyen öğrenciler çift anadal yapacağı programın ilgili yıldaki taban puanından az
olmamak üzere puana sahip olması halinde başvuru yapabilir. Bu öğrenciler ilk %20’ye
giren öğrencilerin başvurularının sıralanması sonrası kontenjan olması halinde
değerlendirmeye alınır.
d. Öğrenim dili Türkçe olan diploma programına kayıtlı olan öğrencilerin öğrenim dili
İngilizce olan çift anadal programına başvurabilmeleri için ilgili programa yeni öğrenci
kabulünde geçerli olan İngilizce yeterlik koşulunu sağlamaları şarttır.
e. Anadili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim dili Türkçe olan diploma
programları kapsamında açılan çift anadal programlarına başvurabilmeleri için, bu
lisans diploma programlarına yeni öğrenci kabulünde geçerli olan Türkçe yeterlik
koşulunu sağlamaları şarttır.
f. Yetenek sınavı ile öğrenci alan ikinci anadal programları için yetenek sınavından da
başarılı olması gerekir.
g. Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin,
kayıtlı olduğu yıldaki ilgili programın Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen
başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.
4) Koşulları sağlayan öğrencilerin kabulü, ikinci anadal programının bağlı olduğu birimin yönetim
kurulunca kararı bağlanır.
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5) Kabul edilen öğrenciler akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’ne başvurarak ikinci anadal programına kayıtlarını yaptırırlar.
6) Bir öğrenci, aynı anda birden fazla ikinci anadal programlarına çift anadal öğrenimi yapamaz.
Ancak aynı anda ikinci anadal diploma programı ile yandal programına kayıt yaptırabilir.
7) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yüksek Öğretim Alan
Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve birim kurullarının önerisi üzerine Senatonun
onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans programının öğrencinin programın sonunda asgari
olarak kazanması gereken bilgiyi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim
kazanımlarını sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlemesi gerekir.
Danışmanlık
Madde 7Çift anadal öğrencilerinin ikinci anadal öğrenimlerini planlamada öğrencilere yardımcı olmak amacıyla,
ikinci anadalın bağlı olduğu fakülte dekanlığı tarafından her öğrenci için bir ikinci anadal akademik
danışmanı atanır. İkinci anadal programındaki akademik danışmanları, esas anadal programındaki
akademik danışmanlar ile iletişim ve iş birliği içinde çalışır.
Başarı Koşulu
Madde 81) Çift anadal programındaki başarı durumu, öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programındaki
başarı ve mezuniyeti etkilemez. Çift anadal programı için ayrı transkript düzenlenir. İki
programa birden sayılan dersler her iki transkriptte gösterilir. Bu ortak dersler ders yükü
hesabında tek ders olarak işlem görür.
2) Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin yılsonu anadal genel not ortalaması bir defaya
mahsus olmak üzere 2.50’e kadar düşebilir. Anadal genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin
altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
Kredi Yükü
Madde 91) Çift anadal programına başvurusu kabul edilen öğrenciler, her iki anadalın mezuniyet için
gerekli toplam kredi saatlerini tamamlamak ve bu programların diğer gereklerini yerine
getirmek zorundadır. Bu öğrenciler her iki program için ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki
programa birden sayılmış olan dersler dışında, kayıtlı oldukları anadal lisans programının
toplam kredisine ek olarak çift anadal programını açan lisans programlarından en az 36 kredilik,
kayıtlı oldukları anadal lisans/ön lisans programının toplam kredisine ek olarak çift anadal
programını açan ön lisans programında en az 18 kredilik ders almak ve bu dersleri başarmak
zorundadır.
2) Çift anadal öğrencisinin, bir yarıyılda alabileceği azami kredi yükü, 36 kredidir.
3) Çift anadal öğrenimi kapsamında ikinci anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan
öğrencinin çift anadal öğrencilik statüsü sonar erer ve ikinci anadal diploma programından
kaydı silinir.

Mezuniyet
Madde 103
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1) Çift anadal öğrencisi, her iki anadalın mezuniyet yükümlülüklerinde yer alan tüm ders ve
çalışmalarından sorumludur. Her iki anadalın müfredatında yer alan ortak dersler hem esas
hem de ikinci anadalın mezuniyet yükümlülüklerine sayılır. Anadal programında mezuniyet
hakkını elde eden ve çift anadal programında almış olduğu dersleri başarı ile tamamlayarak çift
anadal programını en az 2.50 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye ilgili birimin
yönetim kurulu kararı ile çift anadal lisans diploması verilir.
2) Esas anadala ilişkin mezuniyet yükümlülüklerini tamamlayan çift anadal öğrencisine esas
anadalın diploması verilir. Anadalından mezuniyet hakkını elde etmeyen öğrenciye ikinci
anadalına ait diploma verilmez.
3) Çift anadal programından ilişiği kesilen veya kendi isteği ile ayrılan öğrenciye, çift anadal
programı açan birimin yandal programı varsa ve öğrenci bu programın bütün yükümlülüklerini
yerine getirmişse, ilgili birimin yönetim kurul kararı ve senatonun onayı ile öğrenciye yandal
sertifikası verilir.
Süre
Madde 11Anadal diploma programından mezuniyet hakkı elde eden ancak ikinci anadal diploma programını
bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim
yılından itibaren 2547 sayılı kanunun 44’üncü maddesi (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. İkinci
anadal programından azami süresi içinde mezuniyet hakkı elde edemeyen öğrencinin çift anadal
öğrencilik statüsü sona erer ve ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
Yatay Geçiş
Madde 12Çift anadal öğrencisi, kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında, esas anadal
programından ikinci anadal programına yatay geçiş başvurusu yapabilir. Herhangi bir programa yatay
geçiş yapan öğrencinin çift anadal öğrencilik statüsü sona erer.
Ayrılma, Kayıt Silme
Madde 131) Öğrenciler, ikinci anadal programından Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak, kendi istekleri
ile ayrılabilirler. İkinci anadal programından kendi isteği ile ayrılmak için başvuran öğrenciler
ve bu yönerge hükümlerine göre çift anadal öğrencilik statüsü sona eren öğrencilerin ikinci
anadal programından kaydı silinir.
2) Çift anadal programından ayrılan öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorunda
değildir.
3) Çift anadal programından ayrılan öğrencinin aldığı ve başardığı bazı dersler, ilgili birimin
yönetim kurul kararıyla anadal programındaki ana derslerin veya seçmeli derslerin yerine
sayılabilir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı
olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

Ücretler
Madde 14-
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Çift anadal programına kabul edilen öğrenciler kayıtlı oldukları ön lisans/lisans programı ücretinden
ayrı olarak o yıl Mütevelli Heyeti tarafından kredi başına belirlenen ön lisans/lisans programı öğretim
ücretini öderler.
Madde 15
Çift anadal öğrencilerinin öğrencilik işlemleri, esas anadal programının bağlı olduğu birim tarafından
yürütülür. Esas anadal programında izinli sayılan öğrenci, aynı zamanda ikinci anadal programında da
izinli sayılır. Esas Anadalından mezun olan öğrencilerin öğrencilik işlemleri ikinci anadalın bağlı olduğu
birim tarafından yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM
YANDAL PROGRAMI
Yandal Programının Açılması
Madde 16Yandal programı, ilgili bölüm/anabilim dallarının görüşü ve yandal öğrenimi kapsamında öğrenci kabul
edecek bölümün bağlı olduğu birim kurulunun teklifi ve senato kararıyla açılır.
Kontenjanlar
Madde 17Kontenjanlar, yandal programının bağlı olduğu fakülte yönetim kurul kararı ve senatonun onayıyla
belirlenebilir.
Yandal Dersleri
Madde 18Yandal programı, yandal yapılan konuda bilgi ve yetkinlik oluşturmak için alınması gereken derslerden
oluşur. Bu dersler, yandal programının yürütüldüğü ilgili birim kurulunun teklifi ve senato kararıyla
belirlenir. Hem anadal hem de yandal programında yer alan ortak dersler her iki programın da
mezuniyet yükümlülüklerine sayılır.
Yandal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları
Madde 191) Öğrenci, yandal programına, anadal programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın
başında başvurabilir.
2) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının
en az 2.50 olması ve başvurduğu yarıyıla kadar anadal programına ilişkin aldığı tüm dersleri en
az geçer not ile tamamlamış olması gerekir.
3) Kurumlar arası yatay geçiş veya dikey geçiş ile ACU’nun lisans diploma programına kayıt
yaptıran öğrencilerin yandal programlarına başvurabilmesi için, kayıt yaptırdıkları programda
en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur.
4) Öğrenim dili Türkçe olan lisans diploma programına kayıtlı olan öğrencilerin öğrenim dili
İngilizce olan yandal programına başvurabilmeleri için ilgili programa yeni öğrenci kabulünde
geçerli olan İngilizce yeterlik koşulunu sağlamaları şarttır.
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5) Anadili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim dili Türkçe olan diploma
programları kapsamında açılan yandal programlarına başvurabilmeleri için, bu lisans diploma
programlarına yeni öğrenci kabulünde geçerli olan Türkçe yeterlik koşulunu sağlamaları şarttır.
6) Öğrencinin yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans diploma programları kapsamında açılan yandal
programlarına kabul edilebilmesi için yetenek sınavından da başarılı olması şarttır.
7) Öğrencinin, başvurduğu yandal programını yürüten fakülte yönetim kurulunun teklifi ve senato
kararı ile bu yönergede belirtilenlere ek olarak getirilen başvuru ve kabul koşullarını sağlaması
gerekir.
8) Yandal programlarına başvurular, akademik takvimde öngörülen süreler içinde, Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’ne yapılır. Koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları, yandal programının
yürütüldüğü fakülte yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yandal
programlarına kabul edilen öğrenciler, ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne
başvurarak kabul edildikleri yandal programına kayıtlarını yaptırırlar.
9) Öğrenciler, aynı anda ikinci anadal diploma programı ile yandal programında veya birden fazla
yandal programında öğrenim görebilirler.
10) Bir yandal programından ayrılan öğrenci yeniden aynı yandal programına kayıt yaptıramaz.
Danışmanlık
Madde 20Yandal öğrencilerine, esas anadal programlarındaki akademik danışmanları, yardımcı olmak ve yandal
programının yürütülmesini sağlamak üzere danışmanlık yaparlar.
Ders Yükü
Madde 21Yandal öğrencileri, ACU Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerince
tanımlanmış kredi yükü sınırlamalarına tabidirler. Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan
öğrencinin bu programdan kaydı silinir.
Başarı Koşulu
Madde 22Yandal öğrencisine hem anadal hem de yandal da aldığı dersleri birlikte gösteren tek bir not döküm
belgesi (transkript) verilir. Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki
genel not ortalamasının en ez 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlamayan öğrenci, yandal programından
çıkarılır.
Yandal Sertifikası
Madde 231) Öğrencinin yandal öğrenimini tamamlayabilmesi için,
a) anadalından mezuniyet hakkını kazanmış olması,
b) yandal programı kapsamında aldığı derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının
en az 2.00 olması gereklidir.
2) Yandal programını tamamlayan öğrenciye, anadalından mezun olduğu dönem sonunda, anadal
lisans diploması ile birlikte yandal programını tamamladığını gösteren bir yandal sertifikası
verilir.
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3) Çift anadal öğrenimi kapsamında ikinci anadal programından ayrılan veya ilişiği kesilen bir
öğrenci, başvurması halinde, almış olduğu dersler ile ilgili bir yandal programının tüm
gereklerini yerine getirmişse, yandal programını yürüten birimin yönetim kurulunun onayı ile,
anadal lisans diploması ile birlikte yandal sertifikası almaya hak kazanır.
Yandal Programında Öğrenim Süresi
Madde 24Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrenciye
bu programı tamamlamak için yandal programını yürüten birimin yönetim kurulu kararı ile en fazla iki
yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre sonunda programını tamamlayan öğrenciye mezun olduğu yandalın
sertifikası verilir.
Yandal Programından Ayrılma
Madde 251) Öğrenciler, istedikleri zaman, yandal programından, kendi istekleri ile ayrılabilirler.
2) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini
etkilemez.
3) Yandal programından ayrılan veya çıkarılan öğrenci, anadal programındaki ortak dersler
dışında başarısız olduğu yandal derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Öğrencinin başarılı
olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin
transkript ve diploma ekinde yer alır.
Ücretler ve Burslar
Madde 26Yandal programına kabul edilen öğrenciler kayıtlı oldukları lisans programı ücretlerinden ayrı olarak
senato tarafından kredi başına belirlenen lisans programı öğretim ücretini öderler.
Diğer Hükümler
Madde 27Bu yönergede hüküm bulmayan konularda Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 28Bu yönerge, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 29Bu yönerge hükümlerini Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

7

