
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 
MADDE 1 − (1) Bu yönerge, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nda yürütülen çift anadal 
programlarına ilişkin esasları düzenlemektedir. Çift anadal programının amacı, anadal önlisans 
programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda önlisans diploması 
almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.  

Kapsam 
MADDE 2 − (1) İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nda çift anadal programlarında eğitim ve 
öğretim iş bu yönerge hükümleri uyarınca yürütülür ve İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu’ndaki önlisans düzeyindeki öğrencileri kapsar. Bu Yönergede hüküm 
bulunmayan konularda, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  

Dayanak 
MADDE 3 − (1)  Bu yönerge, 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 
Çift Ana dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik ile 9 Haziran 2017 tarih ve 30091 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans 
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası 
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” ve İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 
MADDE 4 − (1) Bu Yönergede geçen; 
 
Anadal: Öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları (ÖSYS) veya eşdeğeri bir 
sınavla yerleştirilerek veya yatay geçiş yolu ile kabul edilerek İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu’nda kayıtlı oldukları önlisans programını,  

Çift Anadal Programı: Kayıtlı oldukları önlisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, bu 
önlisans programına ek olarak İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunda kayıtlı oldukları ikinci 
bir önlisans programını, 

Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme 
kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını, 

Mütevelli Heyet: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini, 

Yüksekokul Müdürlüğü: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokul Müdürlüğünü, 

Yüksekokul Kurulu: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Kurulunu,  

Yönetim Kurulu: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu ifade eder. 
 
 



İKİNCİ BÖLÜM 
Çift Anadal Programı 

 
Çift Anadal Programı Açılması 
MADDE 5 − (1) İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nda yürütülen önlisans diploma 
programları arasında, ilgili programların önerisi üzerine Yüksekokul Kurulu’nun onayı ile çift 
anadal programı açılabilir. 

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul 
MADDE 6 − (1) Yüksekokul Müdürlüğü her akademik yılın başında çift anadal programının 
kontenjanlarını, başvuru tarihlerini ve varsa özel şartlarını belirterek ilan eder. 

(2) Başvurular, Yüksekokul Müdürlüğü’nün uygun gördüğü şekilde ilgili Birim Müdürlüğüne 
yapılmak zorundadır. 

(3) Çift anadal programı kontenjanları, ilgili program başkanlığının önerisi ve Yüksekokul 
Kurul Kararı ile kesinleşir. 

(4) Öğrenciler, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç 
ise üçüncü yarıyılın başında çift anadal programına başvurabilir. 

(5) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurunun yapıldığı döneme kadar 
anadal önlisans programında aldığı tüm dersleri başarmış olan, başvuru anında anadal diploma 
programındaki genel not ortalaması 100’lük sistemde en az 70, 4’lük sistemde en az 2,72 olan 
ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde olan 
öğrenciler çift anadal diploma programına başvurabilirler. 

(6) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması 100’lük sistemde en az 70, 4’lük 
sistemde en az 2,72 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. 

(7) Başvuru sayısının belirlenen kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek 
olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal programı başarı 
sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.  

(8) İlgili programın önerisi ve Yüksekokul Kurulu’nun kararıyla bu yönergede belirtilen 
başvuru ve değerlendirme koşullarına ek koşullar belirlenebilir ve ilanda belirtilir. 
 
(9) Özel koşullar ile öğrenci alan çift anadal programlarında öğrencinin programın gerektirdiği 
özel koşulları sağlaması gerekir.  
 
(10) Öğrencinin çift anadal programına kabulü Yüksekokul Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. 
 
(11) Öğrenci, aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt olamaz.  

(12) Öğrenci, çift anadal programını her zaman kendi isteği ile bırakabilir. 

(13) Çift anadal diploma programı öğrencisi, anadal diploma programında kurum içi geçiş 
şartlarını sağladığında çift anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir. 



(14) Aynı yarıyılda yatay geçiş ve çift anadal başvurusunda bulunan adaylardan, yatay geçiş 
başvurusu kabul edilenlerin çift anadal programlarına yapmış oldukları başvuruları 
değerlendirmeye alınmaz. 

(15) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara çift anadal ile kayıt olan öğrenciler, zorunlu 
hazırlık sınıfını tamamladıktan sonra programın birinci sınıfına geçmeye hak kazanırlar.  

Çift Anadal Programı Koordinatörü 
MADDE 7 − (1) Çift anadal programındaki derslerin belirlemesinde ve bunların alınacağı 
dönemlerin planlanmasında öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına 
uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili program başkanlığı tarafından öğretim 
üyeleri arasından bir Çift Anadal Programı Koordinatörü görevlendirilir. Çift Anadal Programı 
Koordinatörü öğrencilerin anadal programındaki danışmanları ile iletişim halinde görev yapar. 
 
Eşdeğer Dersler 
MADDE 8 − (1) Anadal ve çift anadal programlarında yer alan ve eşdeğer sayılabilecek dersler, 
ilgili diploma programları tarafından kararlaştırılır ve varsa daha önce alınanlar, öğrencinin 
programa kabulü sırasında; diğerleri ise alındıkları dönem içinde, Yüksekokul Yönetim Kurulu 
kararı ile kesinleşir. 

(2) Anadal ve çift anadal programlarında eşdeğer sayılan dersler, öğrencinin her iki diploma 
programındaki yarıyıl kayıtlarında yer alır ve her iki not durum belgesinde (transkript) de 
gösterilir. 

Dersler, başarı, kayıt dondurma ve mezuniyet 
MADDE 9 − (1) Çift anadal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, bu programları 
tamamlamaları için, her iki program için ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden 
sayılmış olan dersler dışında ilgili anadal ve  çiftanadal program başkanlıklarının belirlediği ve 
Yüksekokul Kurulu tarafından onaylanmış çift anadal müfredatındaki dersleri başarmak 
zorundadır. 

(2) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu anadal 
programından en az 2,72 genel not ortalama ile mezun olması gerekir. Ancak anadal programı 
için mezuniyete hak kazandığı yarıyılda genel not ortalaması 2,50 ‘ye kadar düşen öğrenciler, 
talep etmeleri durumunda not yükseltme sınavına girebilirler. 

a) Not yükseltme sınavı en fazla 3 (üç) ders için talep edilebilir. 
b) Not yükseltme sınavı, her yarıyıl sonunda Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile 

belirlenecek bir tarihte yapılır. 
c) Öğrenciler, başarısız veya daha önce almadığı dersten/derslerden not yükseltme 

sınavına giremez. 
d) Not yükseltme sınavı, sadece anadal programı için yapılır. 
e) Not yükseltme sınavı, aktif çift anadal kaydı bulunan öğrencileri kapsamaktadır. 
f) Not yükseltme sınavlarına, anadal programı müfredatındaki tüm dersleri başarı ile 

tamamlamış (zorunlu yaz stajı hariç) ancak mezuniyete hak kazandığı son yarıyılda 
anadal programı genel not ortalaması 2,50’ye kadar düşen öğrenciler katılabilir. 

g) Anadal genel not ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenciler, not yükseltme sınavına 
giremezler. 



h) Not yükseltme sınavı hakkından bir defa yararlanılır. Hak edildiği (anadal programında 
mezuniyete hak kazandığı) yarıyıl sonunda kullanılmayan not yükseltme sınavı hakkı, 
daha sonraki yarıyıllarda kullanılamaz. 

i) Not yükseltme sınavı başarı notu, başarı durum belgesinde bağımsız olarak gösterilir ve 
genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınır.  

j) Not yükseltme sınavları sonunda anadal genel not ortalaması 2,72’nin altında olan 
öğrenciler, anadal programından mezun edilir, çift anadal programındaki ilişikleri 
kesilir. 

k) Öğrenciler, tamamı uygulamalı olan dersler için not yükseltme sınavına giremezler. 
l) Not yükseltme sınavı başarı değerlendirmeleri, T.C. İstanbul şişli Meslek Yüksekokulu 

Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 24 (6)’da geçen tabloya göre 
gerçekleştirilecektir. 

m) Not yükseltme sınavı ücreti kredi saati esasına göre ödenir. Kredi saat ücreti akademik 
yıl başlamadan önce Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 
 

(3) Çift anadal programına kayıtlı öğrencinin anadal genel not ortalaması 2,50’nin altına 
düştüğünde çift anadal programındaki kaydı silinir. 

(4) Çift anadal programına kayıtlı öğrencinin anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus 
olmak üzere 2,50’ye kadar düşebilir. Anadal genel not ortalaması ikinci kez 2.50’ye kadar 
düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.  

(5) Öğrencinin çift anadal programındaki genel not ortalaması 2,00’nin altına düştüğünde çift 
anadal programındaki kaydı silinir. 

(6) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ve çift anadal programını en az 2.0 
ortalama ile tamamlayan öğrenciye, çift anadal programına ait ön lisans diploması verilir. 
Ayrıca bu programa ait not durum belgesi (transkript) de düzenlenir. 

(7) Anadal programında kayıt donduran öğrencinin, çift anadal programında da kaydı 
dondurulmuş sayılır. Çift anadal programında, herhangi bir dönemde ders açılmaması veya ders 
çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilerin, çift anadal programı veren 
bölümün teklifi ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla, o dönem için kayıtları 
dondurulabilir. 

(8) Çift anadal programında, Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti 
olmadığı halde iki dönem ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. 

(9) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ve henüz çift anadal programını 
bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift anadal diploma programında en fazla iki yarıyıl 
uzatılabilir.  

(10) Anadal programından mezun olan ancak çift anadal programından mezun olamayan 
öğrencilere anadal programına ait ön lisans diplomaları verilir. Buna karşılık, anadal 
programından mezun olamayan öğrencilere, çift anadal programına ait ön lisans diplomaları 
verilmez. 



(11) Çift anadal programından kendi isteği ile ayrılan veya ilişiği kesilen öğrencilerde 
öğrencinin çift anadal programında başarılı olduğu dersler not durum belgesinde (transkript) 
gösterilir. 

(12) Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı 
derslerini tekrarlamak zorunda değildir. 

(13) Öğrenci çift anadal yaptığı programda en fazla 40 kredi 55 AKTS ders seçebilir. 

(14) Öğrenci çift anadal yaptığı programda kendi dönemine ait almadığı dersleri yaz okulunda 
alabilir. 

(15) Anadalından mezun olmuş fakat çift anadalı devam eden öğrenciden alınacak ücrete her 
sene mütevelli heyeti karar verir. 

 

Çift Anadal Programı Öğretim Ücreti 
MADDE 10- (1) Başvurusu kabul edilen öğrenciler, kayıtlı olduğu programın öğretim 
ücretinden ayrı olarak, bir ücret ödemezler. 
(2) Anadal programının normal eğitim öğretim süresi tamamlandıktan sonra anadal ve çift 
anadal programlarından mezun olana kadar yıllık eğitim öğretim ücreti ödenmeye devam edilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
 
Yürürlük 
MADDE 11 − (1) Bu Yönerge Yüksekokul Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 12 − (1) Bu Yönerge hükümlerini Yüksekokul Müdürü Yürütür. 


