
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 
ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç – Kapsam  

  
Amaç 

  
Madde 1.  Bu yönetmeliğin amacı, Çağ Üniversitesi’nde yürütülecek çift anadal eğitim-öğretim 
programı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 
  
Kapsam 

  
Madde 2. Çağ Üniversitesi Senatosu’nun 11 Aralık 2002 tarihli ve 12/1 sayılı kararı ile kabul edilen 
bu yönetmelik, Çağ Üniversitesi’nde verilen çift anadal eğitim-öğretim programları ile ilgili fakülte 
ve bölümlere ilişkin usul ve esasları kapsar. Çift anadal programlarında eğitim-öğretim bu 
yönetmelikte yer alan hükümler uyarınca yürütülür. 
  
                Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
  

İKİNCİ BÖLÜM 
Çift Anadal Eğitim-Öğretim Programı 

  
Tanım 

  
Madde 3. Çift anadal eğitim-öğretim programı, Üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan bir 
öğrencinin, ikinci bir lisans diploması almak amacıyla, Üniversitenin aynı fakültesi içindeki diğer bir 
lisans programına kabul edilip devam etmesidir. 
  
                Öğrencinin, çift anadal programı için yaptığı başvuru tarihinde, kayıtlı bulunduğu lisans 
programı “esas anadal”, başvurduğu ve  kabul edildiği lisans programı “ikinci anadal” olarak kabul 
edilir. 
  
Çift Anadal Programının Açılması 
  
Madde 4. Çift anadal eğitim-öğretim programı, ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi 
üzerine üniversite senatosunun kararı ile açılır. 
  
Çift Anadal Eğitim-Öğretim Programına Başvuru ve Kabul Koşulları 
  
Madde 5. Çift anadal eğitim-öğretim programına başvurabilme ve kabul koşulları aşağısdaki 
şekildedir. 
  

(1)     Üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olmak gerekir. 
  

(2)     Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilen çift anadal programı 
ücretinin ödenmiş olması gerekmektedir. 

  
(3)     Zorunlu dersleri % 50’den fazla örtüşen programlarda çift anadala başvuramaz. Bu 

programlar, en geç her akademik yılın başında Öğrenci İşleri Daire  Başkanlığı tarafından 
ilan edilir. 

  
(4)     Başvuran öğrencinin, başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm 

kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. 
  

(5)     Çift anadal eğitim-öğretimine, en erken 3ncü yarıyıl, en geç 6ncı yarıyıl başında 
başvurabilir. Başvurular, ilgili yarıyılın ders ekleme – bırakma süresinin başlangıç tarihine 
kadar yapılabilir. Ancak, çift anadal öğrenciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş olan 
öğrenciler, yeniden çift anadal öğretimini yapmak veya çift anadal öğrenimine devam 
etmek üzere başvuramazlar. 



  
(6)     Çift anadala başvuru sırasında, başvuranın genel not ortalamasının en az (2.75) olması 

gerekir. 
  

(7)     Çift anadal başvurusu, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ve başvurduğu lisans 
programlarının bağlı bulunduğu bölüm başkanlarının ve fakülte dekanlarının olumlu 
görüşü üzerine, başvurduğu programın bağlı bulunduğu fakültenin yönetim kurulunca 
kabul edilir. 

  
Çift Anadal Programına Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanı 
  
Madde 6. Çift anadal programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı, o programın o yılki 1nci 
dönem asıl öğrenci sayısının %20’sini geçemez. 
  
Kredi Yükü 

  
Madde 7. Çift anadal eğitim-öğretim programının yürütülmesinde, kredi yükleri ile ilgili aşağıdaki 
esaslar uygulanır. 
  

(1)      Çift anadal eğitim-öğretim programının, en az otuz altı (36) krediden oluşması 
gereklidir. Ancak, iki programın toplam zorunlu ders kredi toplamı otuz altı (36) krediyi 
aşması durumunda bu sınır aşılabilir. 

  
(2)      Çift anadal öğrencileri, her iki programın tüm zorunlu derslerinin alırlar. 

  
(3)      Çift anadal öğrencileri, ancak zorunlu olmayan dersleri, her iki anadalın zorunlu 

derslerinin almış olmak koşuluyla, (1) numaralı bentte öngörülen otuz altı (36) kredi 
yüküne ulaşana kadar alabilirler. 

  
(4)      Her iki anadalın zorunlu derslerinin kredi toplamının, esas anadalın ilgili yarıyıllık 

asgari kredi yükünü karşılamaya yetmediği hallerde, öğrenci eksik kredi karşılığı kadar 
dersi serbest seçimlik dersler arasından alır. Ancak, öğrencinin daha önceki yarıyıllarda 
çift anadal yükümlülüklerinin ötesinde aldığı derslerin kredileri, eksik kredi karşılığı 
sayılabilir. 

  
(5)      Çift anadal öğrencilerinin bireysel ders programlarında, anadalların zorunlu 

derslerinin çakışmaması esastır. 
  

(6)      Her iki anadalda da, Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Weğitim-öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği hükümleri uyarınca son sınıf öğrencisi niteliği kazanan çift anadal 
öğrencileri, her iki anadalın zorunlu tez derslerine kayıt yaptırabilirler. 

  
Başarı denetimi ve Kayıt Silme 

  
Madde 8. Çift anadal ikinci lisans programında not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrencinin çift 
anadal ikinci lisans programından kaydı silinir. Çift anadal öğrenciliği sıfatını yitiren öğrenci, 
herhangi bir dalda çift anadal öğrenimini yapamaz. Burslu öğrenciler bakımından, yükseköğretim 
mevzuatında ve üniversite düzenlemelerinde yer alan kısıtlama ve hukuksal sonuçlar saklıdır. 
  
Yatay Geçiş 

  
Madde 9. Aynı anda, birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Çift anadal lisans 
programında, Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun koşullar sağlanmadan çift anadal ikinci lisans 
programına geçiş yapmaya izin verilemez. 
  
Bitirme Tezi ve Projesi 
  
Madde 10. Her iki anadal bakımından son sınıf öğrencisi niteliğini kazanan öğrenci, esas anadalında 
ve öğretim programı dahilindeki bir konuda bitirme tezi veya projesi hazırlamak zorundadır. 



  
                Tez ve proje danışmanlığı, bitirme tezi veya projesinin yürütülmesi, tamamlanması, 
kabulü ve ilgili diğer hususlarda Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
  
Mezuniyet 

  
Madde 11. Çift anadal eğitim-öğretim programlarından mezuniyet aşağıdaki esaslar çerçevesinde 
gerçekleştirilir. 
  

(1)     Çift anadal öğrencisi, İzlediği anadalların tüm zorunlu derslerinden başarılı olduğu ve 
bitirme tezi veya tezleri kabul edildiği taktirde, her iki anadalda da ayrı lisans diploması 
almaya hak kazanır. Ancak, ikinci anadaldan mezun olabilmek için GNO’nun (2.00) 
olmasıgereklidir. 

  
(2)     Esas anadala ilişkin yükümlülüklerinin tamamlayan öğrenciye, esas anadalın lisans 

diploması verilir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, 
öğrenciye çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. 

  
(3)     İkinci anadalın tüm zorunlu derslerini başarıyla tamamlamakla beraber, esas anadala 

ilişkin yükümlülüklerini tamamlamamış olan sınıf öğrencisi niteliğindeki çift anadal 
öğrencisi, ikinci anadal diplomasını da esas anadalı tamamladığında almaya hak kazanır. 
Bu şekilde çit anadal ikinci lisans programını bitiremeyen öğrencilere iki dönemden fazla 
süre tanınamaz. Bu süre çit anadal ikinci lisans programının bulunduğu fakültenin 
yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile uzatılabilir. 

  
(4)     Çift anadal programını izleme hakkını kaybetmiş öğrenciler, esas anadaldan mezuniyet 

tarihine kadar koşullarını yerine getirmek kaydıyla yan dal öğrenimini yapmış sayılırlar. 
  
Çift Anadal Programını Bırakma 

  
Madde 12. Çift anadal programına devam eden öğrenci kendi isteği ile bu programı bırakabilir. 
  
Çift Kayıt Yapılmaması 
  
Madde 13. Çift anadal programı için başvuran öğrenci, aynı anda birden fazla çift anadal programına 
veya çift anadal, hem de yan dal programına başvuramaz. 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

  
Uygulama 

  
Madde 14. Bu yönetmelik, 2004 – 2005 Akademik yılından itibaren çift anadal programı öğrenimine 
başlamak üzere başvuran öğrenciler ile bu eğitim-öğretim döneminden sonra başvuran ve çift anadal 
programına devam eden öğrenciler hakkında uygulanır. 
  
Yürürlük 

  
Madde 15.  Bu yönetmelik Çağ Üniversitesi Senatosu’nun 11 Aralık 2002 tarihli ve 12/1 Sayılı Kararı 
uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayını müteakip, Resmi Gazetede yayımından sonra 
yürürlüğe girer. 
  
Yürütme 

  
Madde 16. Bu yönetmelik, Çağ Üniversitesi Rektör’ü tarafından yürütülür. 

 


