CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1.
Çift anadal programının amacı, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç diğer fakülte ve
yüksekokullarda anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin aynı
zamanda ikinci bir lisans diploması almak üzere öğrenim görmesini sağlamaktır.
Çift Anadal Programının Açılması
Madde 2.
a. Çift anadal programının açılabilmesi için ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul
kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı gereklidir.
b. Çift anadal programı uygulanan bölümlerin en az 24 kredilik ortak dersleri olmalı ya
da 24 kredilik ortak dersleri yoksa bu yönergenin 4c maddesi uygulanmalıdır.
c. Çift Anadal Programı aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen programlar arasından
açılabilir.
Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 3.
a. Çift anadal programını açan bölüm her akademik yıl için (akademik takvimle birlikte
kararlaştırılabilecek biçimde) kontenjanlarını belirterek çift anadal programını duyurur.
b. Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için, başvuru yarıyılına kadar
anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarmış olması gerekir. Başvurusu
ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi halinde kabul işlemi çift anadal bölümünün
bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
c. Çift anadal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı o programın o
yılki 1. Sınıf 1. Dönem asli öğrenci sayısının % 20’sini geçemez.
d. Öğrenci çift anadal ikinci lisans programına, anadal lisans programının en erken 3. en
geç 5. döneminin başında başvurabilir.
e. Çift anadal programına başvurular, ders kayıt dönemlerinde özel olarak düzenlenmiş
formlar ekinde transkript belgesi ile ilgili bölüm başkanlığına yapılır.
f. Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Programları ile diğer fakülte/yüksekokulların
programları arasında Çift Anadal Programı hiçbir şekilde uygulanmaz. Ancak, Eğitim
Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında Çift Anadal
Programı Yükseköğretim Kurulu’ndan onay alınmak suretiyle uygulanabilir.
Çift Anadal Programı
Madde 4.
a. Çift anadal programında yer alacak derslerin saptanması ve alınacakları dönemlerin
planlanması fakülte ve bölüm kurulunca yapılır. Bu konularda öğrencilere yardımcı
olmak ve çift anadal programının amacına uygun yürütülmesini sağlamak üzere
dekan ve bölüm başkanınca bir çift anadal programı danışmanı atanır. Çift anadal
programı danışmanı, anadal lisans programı danışmanları ile işbirliği içinde görev
yapar.
b. Anadal ve çift anadal lisans programlarının ortak sayılacak dersleri ilgili bölümler
arasında kararlaştırılır.
c. Çift anadal programına başvuran öğrenci, kendi anadalındaki mezuniyet kredisine ek
olarak, anadal ve çift anadalın ortak dersleri dışında kalmak kaydıyla, en az 36
kredilik ders alması ve başarması ya da ortak dersler yoksa en az 60 kredilik ders
alması ve başarması gerekir.
d. Aynı anda birden fazla çift anadal lisans programına ya da hem çift anadal ikinci
lisans hem de yandal programına kayıt yaptırılamaz.
e. Anadal programında aldığı bütün dersleri başarmış olanlara çift anadal programına
kayıt olmaları durumunda C.Ü. Ön Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği 13a
maddesinde belirtilen haftalık toplam 36 saat ders sınırlaması uygulanır.
f. Çift anadal programı uygulayan programlarda 2. Öğretim varsa çift anadal dersleri
hem örgün hem de 2. Öğretimden alınabilir.

Başarı ve Mezuniyet
Madde 5.
a. Öğrenci çift anadal programını kendi isteğiyle bırakabilir. Çift anadal programından
ayrılan öğrenci bu programda başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorunda değildir.
Ancak çift anadal programında CÜ. Yandal Programı yönergesi hükümlerine göre,
ortak sayılan dersler dışında 18 kredilik ders alan öğrenciye yandal sertifikası
verilebilir. Çift anadal programı anadal program başarısı ve mezuniyetini etkilemez.
Çift anadal programını herhangi bir nedenle bırakanlara istemeleri halinde, program
süresince alıp başardıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir ek transkript
verilebilir.
b. Anadal programında kayıt donduran (izinli sayılan) öğrenci, çift anadal programında
da izinli sayılır. Çift anadal bölümünden kaynaklanan bir nedenle (ders açılmaması)
ders alamayacak öğrenci çift anadal programının bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlükçe
çift anadal programından izinli sayılır.
c. Anadal lisans programında, kayıt yenilememe veya başarısızlık nedeniyle 2 yarıyıl
kaybeden öğrencinin çift anadal lisans programından kaydı silinir.
d. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal ikinci
lisans programını bitiremeyen öğrencilere birbirini izleyen dört yarıyıl ek süre tanınır.
e. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden öğrenciye çift anadal
ikinci lisans programının diploması verilemez.
f. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci çift anadal ikinci
lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir.
g. Çift anadal ikinci lisans programındaki öğrenci, anadal lisans programında
“Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş
Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun koşulları sağlamadan çift anadal
lisans programına yatay geçiş yapamaz.
Yürürlük
Madde 6.
03.07.2003 tarihinde kabul edilen Cumhuriyet Üniversitesi Çift Anadal Programı
Yönergesi yürürlükten kaldırılmış olup, bu yönerge Senatonun 27/06/2007 tarihli
toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Madde 7- Bu yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

