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KARAR 2021/09-02
T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Çift ana dal programının amacı, ana dal diploma programını üstün başarı ile
sürdüren öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir lisans ya da ön lisans diploması almak üzere
öğrenim görmelerini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Üniversite bünyesindeki tüm lisans ve ön lisans programlarını
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Ana dal programı: Öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları (ÖSYS) veya
eşdeğeri bir sınavla yerleştirilerek ya da yatay geçiş yolu ile kabul edilerek üniversitede kayıtlı
oldukları lisans veya ön lisans programını,
ç) Birim çift ana dal komisyonu: İlgili birimde yürütülen çift ana dal programlarıyla ilgili
tüm işlemleri yürüten ilgili kurul tarafından oluşturulan komisyonu,
d) Bölüm çift ana dal komisyonu: İlgili bölümde çift ana dal programı ile ilgili tüm işlemleri
yürüten bölüm kurulunca oluşturulan komisyonu,
e) Çift ana dal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan lisans öğrencilerinin,
Üniversitenin diğer lisans programları arasında; ön lisans öğrencilerinin ise, Üniversitenin diğer
ön lisans programları arasında eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan
programı,
f) Birim: Çift ana dal programı yürütülen Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunu,
g) Birim Kurulu: Fakültelerde Fakülte Kurullarını, Yüksekokullarda Yüksekokul
Kurullarını, Meslek Yüksekokullarında Meslek Yüksekokul Kurulunu,
ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurullarını, Yüksekokullarda
Yüksekokul Yönetim Kurullarını, Meslek Yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Yönetim
Kurulunu,
h) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
j) Yönetmelik: Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar
Çift ana dal programının açılması ve müfredat
MADDE 5- (1) Üniversitede yürütülen ön lisans ve lisans diploma programları arasında
ilgili bölümlerin önerisi, ilgili kurulların teklifi ve Senatonun onayı ile çift ana dal programları
açılabilir.
(2) Çift ana dal programı müfredatı, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak, öğrencinin programın sonunda asgari olarak
kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip
olmasını sağlayacak şekilde hazırlanır.
(3) Çift ana dal müfredatı, her iki programda ortak olarak bulunan ve/veya eşdeğerliliği
kabul edilen dersler ile birlikte çift ana dal programı açan birim tarafından teklif edilen ve Senato
tarafından kararlaştırılan toplamda lisans programlarında 240 AKTS, ön lisans programlarında
120 AKTS değerindeki derslerden oluşur. Ancak, çift ana dal programından, her iki programda
ortak olarak bulunan ve/veya eşdeğerliliği kabul edilen dersler dışında, lisans programlarında en
az 72 AKTS, ön lisans programlarında en az 30 AKTS değerinde ders alınmak zorundadır.
Duyuru ve kontenjan
MADDE 6- (1) Çift ana dal yapılabilecek programlar ve müfredatları (ana dal
programından intibakı yapılacak dersler ve çift ana dal programında okunması gereken dersler),
ilgili kurullarca Haziran ayının ilk haftasına kadar Rektörlük Makamına teklif edilir, Senato kararı
ile kesinleşir.
(2) İlgili öğretim yılı için belirlenecek çift ana dal kontenjanları, Haziran ayının ilk
haftasında ilgili kurullarca Rektörlük Makamına teklif edilir ve Senato kararı ile kesinleşir. Bu
programa başvuru koşulları, kontenjanlar ve başvuru için gerekli belgeler en geç Temmuz ayının
son haftasında ilgili birim tarafından ilan edilir.
(3) Çift ana dal yapılabilecek programın kontenjanı; mühendislik programları hariç, ilgili
programa ait genel kontenjanın %20’sinden az olmamak üzere ilgili birim kurulunun teklifi
üzerine Senato tarafından belirlenir.
(4) Mühendislik programlarının kontenjanları, ilgili birim kurulunun teklifi üzerine Senato
tarafından belirlenir.
Başvuru ve şartları
MADDE 7- (1) İlan edilen çift ana dal programlarına ait kontenjanlara başvurular, ilan
edilen başvuru takviminde belirtilen son başvuru tarihine kadar ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe
yapılır.
(2) Çift ana dal programı başvurularında istenecek belgeler;
a) Öğrenci belgesi,
b) Not durum belgesi (onaylı transkript),
c) Kayıtlı olduğu programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasını gösteren onaylı belge,
ç) Ana dal programına kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS sonuç belgesi,
(3) Öğrenci, çift ana dal diploma programına, bu maddenin dördüncü fıkrasındaki şartlara
uygun olarak kendi ana dal diploma programının, lisans programlarında yalnız üçüncü veya
beşinci yarıyıllarının başında, ön lisans programlarında ise, yalnız ikinci veya üçüncü yarıyılların
başında ilan edilen süreler içerisinde başvurabilir.
(4) Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en
az 3,00 olan ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst
%20’sinde bulunan öğrenciler, çift ana dal diploma programına başvurabilirler.
(5) Ana dal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan,
ancak ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’sinde
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yer almayan öğrenciler de sahip oldukları aynı türdeki taban puanının çift ana dal yapılacak
programın ilgili yıldaki taban puanından az olmaması koşuluyla çift ana dal diploma programına
başvurabilirler. Ayrıca, başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift ana dal yapmak isteyen
öğrencinin, bu Yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili
programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması
gerekir.
(6) Çift ana dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla
kadar ana dal diploma programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve herhangi bir disiplin
cezası almamış olması gerekir.
Değerlendirme ve kabul
MADDE 8- (1) Çift ana dal programı için başvuruda bulunan öğrencilerin durumları birim
çift ana dal komisyonları tarafından değerlendirilir.
(2) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlara yapılan çift ana dal başvuruları, adayın
ana dal programındaki AGNO’su, ÖSYS puanı (çift ana dal programının puan türündeki) ve
programın taban puanı (adayın ÖSYS puanını aldığı yıla ait çift ana dal yapılacak programın
taban puanı) dikkate alınarak adayın değerlendirme puanı aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanır:
Değerlendirme puanı =

(3) Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde özel yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal
diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır ve adayın
değerlendirme puanı, aşağıdaki gibi hesaplanır:
Değerlendirme puanı =

(4) Durumu değerlendirilen öğrencilerin asil ve yedek olarak hazırlanan listeleri bölüm
kuruluna sunulur. Bölüm Kurulunda yapılan değerlendirme, bölüm kurul kararıyla birim çift ana
dal komisyonuna gönderilir. Birim çift ana dal komisyonunda yapılan değerlendirmeler ise birim
yönetim kurulunda sonuçlandırılır.
(5) İlgili yönetim kurullarında değerlendirilen çift ana dal programı başvuru sonuçları, ilgili
birim tarafından en geç akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme işlemlerinden bir hafta önce
“kabul” ya da “ret” şeklinde ilan edilir.
(6) Aynı yarıyılda, aynı programa yatay geçişi ve çift ana dalı kabul edilen öğrenci yalnızca
birini tercih etmek zorundadır.
(7) Yabancı dil hazırlığı gerektiren birimlerde çift ana dal yapacak öğrencilerin hazırlık
sınıfını geçmiş olması gerekir.
Kayıt
MADDE 9- (1) Çift ana dal programına kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde
belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde mevzuatta belirtildiği şekilde çift ana dal programına kayıt
yaptırırlar.
(2) Öğrenci aynı anda birden fazla çift ana dal programına kayıt yaptıramaz. Ancak, çift ana
dala kayıtlı bir öğrenci, aynı anda başka bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.
Danışmanlık
MADDE 10- (1) Çift ana dal diploma programına kabul edilen her öğrenci için ilgili
programdan danışman ataması yapılır. Atanan danışman, öğrencilerin ana dal diploma
programındaki danışmanları ile iletişim içerisinde olur.
Katkı Payı/Öğrenim Ücreti
MADDE 11- (1) Çift ana dal programına kayıtlı öğrenci, ana dal ve çift ana dal
programından mezun oluncaya kadar varsa katkı payını/öğrenim ücretini öder.
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Ana dal ve çift ana dal diploma programları arasındaki ilişkiler
MADDE 12- (1) Öğrencinin kendi ana dal diploma programı ile çift ana dal diploma
programının ayrılığı esastır. Çift ana dal programı nedeniyle öğrencinin kendi ana dal
programındaki başarı durumu ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Çift ana dal programı için
ayrı not durum belgesi düzenlenir.
(2) Ana dal diploma programından mezun olan çift ana dal programına kayıtlı öğrencinin
öğrencilik işlemleri, çift ana dal programına kayıtlı olduğu birim tarafından yürütülür.
Ders Yükü
MADDE 13- (1) Çift ana dal diploma programındaki öğrenciler, o programa ait
müfredattaki lisans programlarında 240 AKTS, ön lisans programlarında 120 AKTS değerindeki
tüm derslerden sorumludurlar.
(2) Çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin ders yükleri, ders kayıt ve dersten çekilme
işlemleri “Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre
belirlenir. Çift ana dal programına kayıtlı öğrenciler, aynı yarıyıl içinde çift ana dal ve ana dal
programlarından en çok birer dersten çekilme işlemi yapabilir. “Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği” nin ders yüküyle ilgili maddesindeki AGNO ile ilgili gerekli şartları yerine
getiren öğrenci, ana dal, çift ana dal ve (varsa) yan dal programlarından toplamda en fazla 45
AKTS değerinde ders alabilir. Ders yükü belirlenmesinde yüksek olan AGNO dikkate alınır.
Başarı ve Mezuniyet
MADDE 14- (1) Ana dal diploma programında mezuniyet hakkı elde eden öğrenci, çift ana
dal programını verilen sürede en az 2,50 genel not ortalaması ile tamamlarsa bu öğrenciye çift ana
dal diploması da verilir. Ana dal diploma programından mezun olamayan öğrenciye çift ana dal
diploması verilmez.
(2) Öğrencinin çift ana dal diploma programından mezun olabilmesi için, çift ana dal
programı müfredatında yer alan tüm dersleri; uygulamaları, staj, iş yeri eğitimi ve benzeri başarı
ile tamamlaması gerekir.
(3) Ana dal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci çift ana dal
programını bitiremese bile ana dal diploma programına ait diplomasını alabilir.
(4) “Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nde verilen mezuniyet
sınavları hükümleri çift ana dal programı öğrencileri için de geçerlidir.
Öğrenim Süresi
MADDE 15- (1) Ana dal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci
ana dal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci ana dal diploma
programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.
(2) Ana dal programında kayıt donduran öğrenci, çift ana dal programında da kayıt
dondurmuş sayılır.
İlişik kesme
MADDE 16 – (1) Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin,
çift ana dal diploma programından kaydı silinir.
(2) Çift ana dal öğrenimi süresince, çift ana dal programında genel not ortalaması bir defaya
mahsus olmak üzere 2,50’nin altına kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden
2,50’in altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir.
(3) Çift ana dal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süre sona erdiğinde öğrenci çift
ana dal programını tamamlayamamış ise bu programdan kaydı silinir.
(5) Öğrenci çift ana dal programını kendi isteği ile bırakabilir.
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(6) Çift Ana dal Programından ayrılan bir lisans öğrencisi, ayrıldığı çift ana dal
programında başardığı derslere göre bir yan dal programına ders intibakı yaptırabilir.
(7) Çift ana dal programından kayıt sildiren öğrenci aynı veya başka bir çift ana dal
programına başvuru yapamaz.
(8) Çift ana dal diploma programından ayrılan bir öğrenci, başarısız olduğu çift ana dal
programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 18- (1) 02/01/2014 tarih ve 13 sayılı Senato toplantısında kabul edilen “Uşak
Üniversitesi Çift Ana Dal Programı Yönergesi” yürürlükten kalkmıştır.
Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu Yönerge, Uşak Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

