
ÇİFT ANADAL  PROGRAMI (ÇAP) SENATO UYGULAMA ESASLARI
  

Amaç 
MADDE 1- Çift Anadal Programının amacı kendi bölümlerinde lisans programlarını  başarı ile sürdüren öğrencilerin aynı zamanda ikinci dalda 
lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.   
  
MADDE 2- İTÜ’nün herhangi iki bölümü arasında ÇAP yapılabilir. Bölümlerarası ÇAP Madde 5’de belirtilen fakülte ÇAP komisyonları 
tarafından hazırlanıp fakülte kurulu kararı ile üniversite senatosuna sunulur. Senatoda onaylanan program izleyen yarıyılda uygulanır.  
  
MADDE 3- ÇAP kontenjanları her akademik yıl başında ilgili bölümlerin görüşü alınarak fakültelerce yarıyılın başlangıcından bir ay önce ilan 
edilir. Kontenjan bölümün o yıl birinci sınıfa aldığı öğrenci sayısının %5 inden az %20’sinden fazla olamaz. Başvuru sayısı kontenjandan fazla 
olduğu takdirde sıralamanın nasıl yapılacağı fakültece önceden belirlenir ve kontenjan ilanı ile birlikte öğrencilere duyurulur. 
    
MADDE 4- Birinci yıl sonunda en az 35, ikinci yıl sonunda en az 75 krediyi tamamlayan ve genel not ortalamaları en az 3.00 olan, aldığı tüm 
kredili dersleri başarı ile tamamlayan ve bulunduğu sınıfta başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunan öğrenciler ÇAP’a başvuru 
yapabilirler. ÇAP için başvurular yarıyılın başlangıcından önceki üçüncü  hafta içerisinde hem 1. hem 2. anadal fakültelerine yazılı olarak yapılır. 
Yarıyılın başlangıcından bir hafta önce, kabul edilen öğrenciler yedekleri ile birlikte ilan edilir.Öğrencilerin ÇAP’a kabul edilmeleri için o 
programın yürütüldüğü ilgili  bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı gereklidir.  Kabul edilen öğrenciler kayıt haftası 
içerisinde her iki anadala birlikte kayıt yaptırırlar. 
  

Program 
MADDE 5-Çift Anadal Programları, ilgili bölümün önerisi ve fakülte kurulu kararı ile üç yıl için seçilecek ÇAP danışmanlarınca izlenir. Bu 
amaçla, fakülte kurulu, fakülte bünyesinde bulunan her bölüm için en az bir ÇAP danışmanı seçer ve bu danışmanlar fakülte ÇAP komisyonunu 
oluşturur. Bu komisyon her yıl Temmuz ayında hazırlayacağı değerlendirme raporunu senatoya iletilmek üzere dekanlığa sunar.  
  
MADDE 6- ÇAP’na  kabul edilen öğrenciler için, her iki programın ÇAP danışmanları öğrencinin çift anadal programını hazırlarlar. Bu program 
2. anadalın yapıldığı fakülte kurulunda görüşülür.  
ÇAP öğrencisine 2. anadal fakültesinde ilgili bölüm başkanlığı tarafından danışman atanır. 
  
MADDE 7- 1. ve 2. anadal programlarında aynı isim ve içerikte fakat farklı kredide olup ÇAP danışmanlarınca eşdeğerliği kabul edilmemiş 
dersler varsa , öğrenciye kredisi fazla olan ders aldırılır. 
  
MADDE 8- 2.  anadala 3. yarıyılda başlayanlar her yarıyıl en az 6, 5. yarıyılda başlayanlar her yarıyıl en az 9 kredilik ders almak zorundadırlar. 2. 
anadalın yönetim kurulu kararı ile bu krediler yarıya düşürülebilir.  
   
MADDE 9- ÇAP öğrencileri devam ettikleri her iki anadal programlarında İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliğinin hükümlerinden 
sorumludurlar. Yalnız 2. anadalda  %30 İngilizce ders koşulu aranmaz. 
  
MADDE 10- ÇAP öğrencisinin 2. anadal programından alacağı dersler 36 krediden az olamaz.   
  
MADDE 11- Öğrencinin kendi bölümünün lisans programı ile Çift Anadal Programı’nın ayrılığı esastır. Öğrencinin 1. anadaldan mezuniyeti ÇAP 
nedeni ile etkilenmez. 1. anadaldan mezun olan öğrenciye 1.anadal lisans diploması verilir. 
  
MADDE 12- ÇAP öğrencisine her iki anadalda aldığı dersleri birlikte gösteren tek bir öğrenim belgesi verilir. 
  
MADDE 13- Birinci anadal programında not ortalaması 2.00’nin altına düşen yada İkinci anadal programında gözetim listesine giren öğrencinin 2. 
anadalından kaydı silinir. Ayrıca öğrenci ÇAP’ı kendi isteği, danışman görüşü ve 2. anadal yönetim kurulu kararı ile istediği zaman bırakabilir.  
  

Süre 
MADDE 14-Birinci anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal programını bitirmeyen öğrencilere iki yarıyıldan fazla 
süre tanımaz. Bu süre ikinci anadal programının bulunduğu Fakültenin Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile 2547 sayılı kanunun 44.maddesinde 
verilen azami ve ek süreler içinde kalmak şartı ile uzatılabilir. 
  
 MADDE 15- Çift Anadal Programında hem 1. hem 2. anadala ait bitirme çalışmaları ile farklı türdeki pratik çalışmaların yapılması zorunludur. 
Staj ve pratik çalışmaların eşdeğerliğine ve 2. anadalda hangilerinin yapılması gerektiğine ÇAP komisyonu karar verir. 
  
MADDE 16- ÇAP öğrenimi sırasında 1. anadaldan mezun olan öğrencinin öğrencilik işlemleri 2. anadala ait fakültece yürütülür. 
  
MADDE 17- 1. anadaldan mezuniyet hakkını elde etmek koşulu ile Çift Anadal Programını süresi içerisinde  tamamlayan öğrenciye ayrıca 2. 
anadalı yaptığı fakülte / bölüm’ün lisans diploması verilir. 
  
MADDE 18- ÇAP’na tabi öğrenciler , 1. anadaldan mezun oluncaya kadar sadece bu anadala ait, mezun olduktan sonra ise sadece 2. anadala ait 
öğrenci katkı payını cezasız öderler.  
  
MADDE 19- Üniversite Senatosunun  20.7.2000 gün ve 303 sayılı toplantısında kabul edilen “ÇAP Uygulama Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır. 
  
MADDE 20- Bu esaslar İTÜ Senatosunun  9.1.2003  günlü,  363  sayılı toplantısında kabul edilmiştir. 
  


