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ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP)
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Çift anadal yapılabilecek programlar ve
müfredatları yönetim kurulunca Rektörlük
Makamına teklif edilir, senato kararı ile
kesinleşir.

İlgili öğretim yılı için belirlenecek çift anadal
kontenjanları, Haziran ayının ilk haftasında
yönetim kurulunca Rektörlük Makamına teklif
edilir ve Senato kararı ile kesinleşir.

ÇAP programa başvuru koşulları, kontenjanlar
ve başvuru için gerekli belgeler en geç
Temmuz ayının başında Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından WEB sayfasından ilan
edilir.

Çift anadal programı için başvuruda bulunan
öğrencilerin durumları çift anadal komisyonu
tarafından değerlendirilir.

Çift anadal programına kabul edilen
öğrencilere öğrenci kartından müfredat
ataması yapılır.

Çift anadal diploma programına kabul edilen
her öğrenci için ilgili programdan danışman
ataması yapılır. Atanan danışman,
öğrencilerin anadal diploma programındaki
danışmanları ile iletişim içerisinde olur.

Çift anadal programına kabul edilen
öğrenciler, akademik takvimde belirtilen
kayıt yenileme tarihlerinde mevzuatta
belirtildiği şekilde çift anadal programına
kayıt yaptırırlar.

Çift anadal programına kayıtlı öğrenci,
anadal ve çift anadal programından mezun
oluncaya kadar anadalına ait katkı
payını/öğrenim ücretini öder.

Anadal diploma programından mezuniyet
hakkı elde eden öğrenci, çift anadal
programını verilen sürede en az 2,50 genel
not ortalaması ile tamamlarsa bu öğrenciye
çift anadal diploması da verilir.

Anadal diploma programından mezun
olamayan öğrenciye çift anadal diploması
verilmez.

Öğrencinin çift anadal diploma programından
mezun olabilmesi için, çift anadal programı
müfredatında yer alan tüm dersleri;
uygulamaları, staj, iş yeri eğitimi ve benzeri
çalışmaları en az DD, MU veya YT harf notu
ile tamamlaması gerekir.

Anadal diploma programından mezuniyet
hakkını elde eden ancak ikinci anadal
diploma programını bitiremeyen
öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal
diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim
öğretim yılından itibaren 2547 sayılı
Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında
belirtilen azami süredir.

Anadal programında akademik izinli sayılan
öğrenciler, çift anadal programında da izinli
sayılırlar.

İzinli olmadığı halde çift anadal
programından iki yarıyıl üst üste ders
almayan öğrencinin, çift anadal diploma
programından kaydı silinir.

Çift anadal öğrenimi süresince, çift anadal
programında genel not ortalaması ikinci kez
2,25’in altına düşen öğrencinin çift anadal
diploma programından kaydı silinir.

Çift anadal diploma programına kayıt
yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin
(c) fıkrasında belirtilen azami süre sona
erdiğinde öğrenci çift anadal programını
tamamlayamamış ise bu programdan kaydı
silinir.

İŞİN YETKİLİSİ
Yönetim Kurulu
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Öğrenci

İŞİN SÜRESİ
Çift anadal yapılabilecek programlar ve
müfredatlarının Rektörlük Makamına teklif
edilmesi ve senato kararı ile kesinleşmesi.
İlgili öğretim yılı için belirlenecek çift anadal
kontenjanlarının Haziran ayının ilk haftasında
Rektörlük Makamına teklif edilmesi ve Senato
kararı ile kesinleşmesi.
Çift anadal programı için başvuruda bulunan
öğrencilerin durumlarının değerlendirilmesi.
Çift anadal programına kabul edilen öğrencilere
öğrenci kartından müfredat ataması yapılması.
Çift anadal diploma programına kabul edilen
her öğrenci için ilgili programdan danışman
atamasının yapılması.
Çift anadal programına kabul edilen
öğrencilerin akademik takvimde belirtilen kayıt
yenileme tarihlerinde mevzuatta belirtildiği
şekilde çift anadal programına kayıt
yaptırmaları.

DAYANAK
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