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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNETMELİĞİ 

 

Amaç 

Madde 1Çift Anadal Programının amacı; kendi bölümlerinde lisans programlarını 

yüksek başarı seviyesinde sürdüren öğrencilere, istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans 

diploması almak üzere öğrenim görme imkânı sağlamasıdır. 

 

Madde 2İlgili bölümün önerisi, Fakülte Kurulu kararı ve Senato’nun onayı ile söz 

konusu programın KOÜ’nün diğer programlarından hangileri ile ÇAP uygulaması yapacağı 

belirlenir. 

 

Başvuru 

Madde 3ÇAP programları, her akademik yılın başlangıcından 1 ay önce ilgili 

bölümlerin bağlı bulunduğu fakülteler tarafından kontenjanlar belirtilerek ilan edilir. 

Kontenjan, ilgili bölümün o yıl birinci sınıfa aldığı öğrenci sayısının % 5’inden az olamaz. 

Başvuru sayısı kontenjandan fazla olduğunda sıralamanın nasıl yapılacağı fakülte tarafından 

önceden belirlenir ve kontenjan ilanı ile birlikte öğrencilere duyurulur. 

 

Madde 4Kendi lisans programından tüm derslerini almış ve başvuru sırasında 

ağırlıklı genel not ortalaması en az C (3,00) olan öğrenciler, en erken 3. yarıyıldan itibaren 

ÇAP programına başlayabilirler. ÇAP için başvurular, yarıyılın başlangıcından 3 hafta önce 

hem 1. ve hem de 2. anadal fakültelerine yazılı olarak yapılır. Yarıyılın başlangıcından 2 hafta 

önce başvurular değerlendirilir ve kabul edilen öğrenciler ilan edilir. Kabul edilen öğrenciler, 

normal kayıt haftası içerisinde her iki anadala birden kayıtlarını yaptırırlar. 

 

Program 

Madde 5ÇAP programları, ilgili bölümün önerisi ile fakülte kurulu tarafından 3 yıl 

için seçilecek ÇAP danışmanları tarafından izlenir. 

 

Madde 6 (11/6/2007 tarihli ve 26549 sayılı Resmi gazete ile değişik) ÇAP 

programına kabul edilen öğrenciler için, her iki anadalın ÇAP danışmanları öğrencinin ÇAP 

programını hazırlar. Bu program hazırlanırken öğrencinin ikinci anadal programında 

okuyacağı dersler ve toplam kredisi belirlenir. Hazırlanan bu program ilgili fakülte 

kurullarında görüşülerek onaylanır ve izleyen yıllarda uygulanır. 

Madde 7 (11/6/2007 tarihli ve 26549 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Öğrencinin 

ÇAP programı hazırlanırken birinci veya ikinci anadal programlarında aynı isim ve içerikte 

fakat farklı kredide olup, ÇAP danışmanlarınca eşdeğerliği kabul edilmemiş olan zorunlu 

dersler varsa, kredisi fazla olan dersin, kredisi az olandan önce okunarak başarılı olunması 

halinde öğrenci diğer anadaldaki aynı isimli dersten muaf tutulur. ÇAP uygulaması esnasında; 

herhangi bir yarıyılda birinci ve/veya ikinci anadal programında öğrencinin sorumlu olduğu 

seçmeli veya zorunlu derslerden karşılıklı muafiyet yoluna gidilmez. 

 

Madde 8ÇAP programına kayıtlı öğrencinin ikinci anadal programından alacağı 

derslerin toplam kredisi, ilgili programın toplam kredisinin en az % 35’i olmalıdır. 



 

Madde 9Öğrencinin kendi bölümünün lisans programı ile Çift Anadal Programı’nın 

ayrılığı esastır. Öğrencinin 1. anadaldan mezuniyeti, Çift Anadal Programı’ndan etkilenmez. 1. 

anadaldan mezun olan öğrenciye 1. anadal lisans diploması verilir. 

 

Madde 10ÇAP programını izleyen öğrencilere, istedikleri takdirde, 1. anadal ve 2. 

anadal programları için ayrı ayrı “öğrenim belgesi” verilir. Her bir öğrenim belgesinde sadece 

öğrencinin o anadala ait aldığı dersler gösterilir. İkinci anadaldan alınacak olan öğrenim 

belgesinde, öğrencinin ÇAP programına başladığı anda muaf tutulduğu iki anadala ait ortak 

dersler gösterilmez. 

 

Madde 11 (11/6/2007 tarihli ve 26549 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Lisans 

öğrencilerinin ÇAP programında her iki anadala devam edebilmeleri ve mezun olabilmeleri 

için birinci anadala ait genel not ortalaması (GNO)’ nın en az 2.50 olması şartı aranır. Ancak, 

tüm ÇAP süresince birinci anadala ait en fazla bir dönem olmak üzere GNO’ sı 2.50’nin 

altında kalan öğrencilere uyarı yazısı yazılarak programa devam etme hakkı tanınır. Bu koşulu 

yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili bölüm kurulunun önerisi ve fakülte yönetim kurulunun 

kararı ile ÇAP programından çıkarılır. Öğrenciler, ÇAP programını kendi istekleri üzerine ve 

fakülte yönetim kurulu kararı ile bırakabilir. 

 

Süre 

Madde 12Öğrencinin, Çift Anadal Programı’nda, 1. ve 2. anadal programlarının 

tamamını 2547 sayılı yasanın 44. maddesinde verilen azami ek sürelerde tamamlaması 

zorunludur. 

 

Mezuniyet 

Madde 13(21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete ile değişik, 30/6/2008 

tarihli ve 26922 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırılmıştır.)  

Madde 14ÇAP programında hem 1. anadal hem de 2. anadala ait bitirme çalışmaları 

ile farklı türdeki pratik çalışmaların yapılması zorunludur. 

 

Madde 15ÇAP programı süresi içinde 1. anadaldan mezun olan öğrencinin öğrencilik 

işlemleri, 2. anadala ait fakülte tarafından yürütülür. 

 

Madde 16Kendi bölümlerinden (1. anadaldan) mezuniyet hakkını elde eden ve ÇAP 

Programını süresi içinde başarı ile tamamlayan öğrenciye ayrıca 2. anadalı yaptığı 

Fakülte/Bölüm’ün lisans diploması verilir. 

 

Madde 17ÇAP programına katılan öğrenciler, 1. anadaldan mezun oluncaya kadar 

sadece bu anadala ait, mezun olduktan sonra ise sadece 2. anadala ait öğrenci katkı payını 

öderler. 

 

Madde 18 Bu Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe 

girer.  

 

Madde 19 Bu Yönetmelik hükümlerini, Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 



 


