KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ
Maksat
MADDE 1- Bu Yönergenin maksadı; Kastamonu Üniversitesinde gerekli şartları sağladıkları

ve tastik edildikleri taktirde bir önlisans programını başarıyla sürdüren talebelerin ikinci bir
önlisans programından, bir lisans programını başarıyla sürdüren talebelerin ise önlisans veya
ikinci bir lisans programından diploma almalarına yönelik usul ve esasları tertip etmektir.
Muhteviyat
MADDE 2- Yönerge; Kastamonu Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/konservatuar/

meslek yüksekokullarında yürütülen çift anadal eğitim-öğretim programlarına yönelik
hükümleri ihtiva eder.
Dayanak
MADDE 3- Bu Yönerge, 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Anadal programı: Talebenin, müracaat tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans/önlisans
programını,
b) Çift Anadal Programı (ÇAP): Başarı şartını ve diğer şartları sağlayan talebelerin
Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma
alabilmesini sağlayan programı,
c) Diploma Programı: Talebelere önlisans/lisans diploması tertip edilen yükseköğretim
programını,
ç) AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) : Talebenin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak
istediği döneme kadar, almış olduğu tüm derslerin AKTS/kredilerine göre genel ağırlıklı
not ortalamasını,
d) İlgili Kurul: Fakülte/yüksekokul/konservatuar Fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek
yüksekokulu kurullarını,
e) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu yönetim
kurullarını,
f) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen talebe sayısını,
g) Not Çizelgesi (Transkript): Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, AKTS/kredi ve
başarı notlarının topluca yazıldığı evrakı,
h) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

ı) Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosunu
i) Yandal Programı: Bir diploma programına kayıtlı talebenin öngörülen şartları taşıması kaydıyla,
aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı muhteviyatında belirli bir konuya
yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir evrak (yandal sertifikası)
alabilmelerini sağlayan programı,
j) Yatay Geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine
göre, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkını kazanmasını,
ifade eder.
Programın Açılması
MADDE 5- (1) Talebenin çift anadal programında alması gereken dersler ve AKTS/kredileri,

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate
alınarak ilgili bölümlerin/programların bağlı olduğu fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek
yüksekokulu yönetim kurullarının önerisi üzerine senatonun tasdiki ile belirlenir. Senatoca
uygun görülen çift anadal programı karar tarihini izleyen yarıyıldan itibaren açılır. İlgili çift
anadal programının, talebenin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi,
beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak
şekilde tertip edilmesi gerekir.
(2) Çift Anadal Programı, Üniversitede yürütülen programlar arasında açılabilir.

(3) Eğitim Fakültesi ile diğer fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu
programları arasında çift anadal programı uygulanmaz. Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı
program arasında çift anadal programı Yükseköğretim Kurulu'ndan tasdiki ile tatbik
edilebilir.
(4) Çift anadal programı kontenjanları, hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik
programları hariç olmak üzere Üniversite Giriş İmtihanında tanınan kontenjanın %20’sinden
az olmamak üzere bölüm başkanlıklarının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ve
senatonun tasdiki ile belirlenir. Belirlenen kontenjanlar akademik yıl başlamadan önce ilan
edilir.
Müracaat ve Tasdik Şartları
MADDE 6- (1) Talebenin çift anadal programına müracaat ve tasdik şartları şunlardır:

a) Üniversitenin bir önlisans veya lisans programına kayıtlı olmak,
b) Çift anadal diploma programına, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci
yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında anadal lisans diploma programının en
erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında,
beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu
yarıyılın başında, müracaatta bulunmak,
c) Müracaat dönemine kadar anadal lisans bölümünde veya anadal önlisans programında
alması gereken tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmak,
ç) Anadal diploma programındaki ağırlıklı genel not ortalaması 100 üzerinden 70 olan ve
anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’sinde

bulunan talebeler ikinci anadal diploma programına müracaat yapabilirler. Ancak anadal
diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’sinde yer almayan
talebelerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere
puana sahip olanlar da çift anadal programına müracaat yapabilirler.
d) AGNO’su, 4.00 üzerinden en az 3.00 olmak.
e) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
(2) Çift anadal programına müracaatlar, akademik takvimde belirlenen tarihte, müracaat
formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır.
(3)Kontenjanlara, talebeler AGNO sıralamasına göre tasdik edilir. AGNO’ların eşit olması
halinde talebenin anadal programına yerleştiği yıla ait Üniversite Giriş İmtihanı puanı
dikkate alınır.
(4)Mecburi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan çift anadal programlarına Yabancı Dil Seviye
Tespit İmtihanını başarmış talebeler veya hazırlık sınıfını geçmiş talebeler tasdik edilir.
(5)Yatay geçiş yapan talebeler aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal müracaatı
yapamaz.
(6) Çift anadal diploma programındaki talebe, anadal diploma programında kurum içi geçiş
hükümlerine uygun şartları sağladığında çift anadal diploma programına da yatay geçiş
yapabilir.
(7) Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz.
(8) Özel yetenek imtihanı ile talebe alan bölümlere, o bölümlerin belirlemiş olduğu
imtihanlardan başarılı olma şartı aranır.
(9) Çift anadal programına tasdik, programın yürütüleceği ilgili bölümün önerisi ve fakülte/
yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu kurullarının tasdiki ile kesinleşir.
Programın Uygulaması
MADDE 7- (1) Çift anadal programı, ortak ve eşdeğer dersler dışında önlisans programları

için en az 24 AKTS, lisans programları için en az 48 AKTS krediden oluşur. Eşdeğer
sayılacak derslerle ikinci anadal programından alınacak derslerin toplamı önlisans programı
için 120 AKTS, dört yıllık lisans programları için 240 AKTS, beş yıllık lisans programları
için 300 AKTS ve altı yıllık lisans programları için 360 AKTS olacak şekilde tertip edilir.
(2) Çift anadal talebelerinin bireysel ders programlarında, çift anadal derslerinin haftalık
programlarının saatlerinin çakışmaması için gerekli planlama yapılır. Ancak, mecburi olarak
çakışma olması halinde, birinci anadal programı dersine girmek esastır, ikinci anadal dersi
alınamaz. Birinci öğretimde çift anadal yapan talebeler, çakışma durumunda; varsa ikinci
öğretim derslerini, ikinci öğretimde çift anadal yapan talebeler varsa birinci öğretim derslerini
alabilir. Anadal programında kayıt donduran talebe, otomatik olarak çift anadal programında
da kayıt dondurmuş sayılır. Çift anadal programında ikinci anadaldaki bir dersin açılmaması
veya ders çakışması gibi sebeplerle ders alamayacak olan talebelere çift anadal programı

veren bölümün ve çift anadal programının bağlı olduğu ilgili yönetim kurulu kararı ile dönem
izin verilebilir.
(3) Çift anadal programında kayıtlı olan talebelerden programın öğrenim süresi ve ilave bir
yıl sonuna kadar katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.
Başarıyı değerlendirme
MADDE 8- (1) Çift anadal talebesinin, izlediği anadalların tüm derslerinden başarılı olması,

staj ve varsa bitirme tezi veya tezleri tasdik edilmesi, ayrıca ağırlıklı genel not ortalaması
şartlarını da sağlaması durumunda, her iki anadalda da ayrı diploma almaya hak kazanır. Tez
konusu uygun görüldüğü takdirde muaf tutulabilir.
(2) Talebe, çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.

(3) Talebe, çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal eğitim öğretimi
derslerini tekrarlamak mecburi değildir.
(4) Çift anadal talebeleri de, diğer talebeler gibi Üniversitenin yaz öğretiminden
yararlanabilir.
(5) Çift anadal programından çıkarılan talebelerin ikinci anadal programında almış oldukları

derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir. Talebenin anadal
programında tasdik edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, ağırlıklı
genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
Mezuniyet
MADDE 9- (1) Talebenin Çift Anadal Programından mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not

ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince talebenin birinci
anadaldaki ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) bir yarıyıl için 3.00'ın altına (2.50’a kadar)
düşebilir. İkinci kez 3’ün altına düşen talebenin kaydı, çift anadal diploma programından
silinir. Çift anadal programını tamamlayan talebe, her iki anadal alanında önlisans/lisans
diploması ile verilen haklardan yararlanır.
(2) Çift anadalın derslerini başarıyla tamamlamakla beraber, anadalına ilişkin
yükümlülüklerini tamamlamamış olan son sınıf talebesi niteliğindeki çift anadal talebesi,
anadalını tamamladığında çift anadal diplomasını almaya hak kazanır. Anadal diploma
programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak çift anadal diploma programını
bitiremeyen talebelerin azami öğrenim süresi, ikinci anadal diploma programına kayıt
yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren önlisans programlarında dört yıl, dört yıllık lisans
programlarında yedi yıl, beş yıllık lisans programlarında sekiz yıl ve altı yıllık lisans
programlarında dokuz yıldır. Öğrenci bu sürede 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.
maddesine göre katkı payı/öğrenim ücretini yatırır.
(3) Çift anadal programından mazeretsiz iki yarıyıl üst üste ders almayan talebenin, çift
anadal diploma programından kaydı silinir. Çift anadal programından çıkarılan ve bu sebeple

çift anadalı tamamlamamış olan talebelerin çift anadal programında almış oldukları dersler,
ayrı bir not çizelgesi şeklinde verilir. Ağırlıklı genel not ortalamasına dahil edilmeksizin
transkript ve diploma ekinde yer alır.
(4) Talebenin; anadal programı ile birlikte almakta olduğu çift anadal programı ayrı ayrı
değerlendirilir. Çift anadal programı, talebenin anadal programındaki başarısını ve
mezuniyetini etkilemez. Çift anadal lisans programı için ayrı not çizelgesi tertip edilir.
(5) Çift anadal programının maksadına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve talebelere
yardımcı olmak üzere ilgili bölüm/anabilim dalı başkanları tarafından birer koordinatör veya
danışman vazifelendirilir. Talebelerin çift anadal eğitim-öğretimleri ile ilgili diğer durumlar
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu yönetim kurulları tarafından
değerlendirilir.
Hükmü Bulunmayan Haller
MADDE 10- Bu yönergede bulunmayan hükümler için; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile

senato kararları tatbik edilir.
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 11- 26.04.2013 tarihli ve 2013-13/63 sayılı Senato Kararı ile tasdik edilen

Kastamonu Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

MADDE 12- Bu Yönerge hükümleri Kastamonu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- Bu yönerge hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
Üniversite Senatosunun 08.08.2018 tarihli ve 2018-12/167 sayılı kararı

