
 
YALOVA ÜNİVERSİTESİ  

ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ  
 

Amaç 
Madde 1−−−− Çift Anadal Programının amacı; kendi bölümlerinde lisans programlarını yüksek 

başarı seviyesinde sürdüren öğrencilere, istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans diploması almak 
üzere öğrenim görme imkânı sağlanmasıdır. 
 

Madde 2−−−− YÜ’nün herhangi iki bölümü arasında yapılacak olan ÇAP, Fakülte ÇAP 
komisyonları tarafından hazırlanarak ilgili Fakülte Kurulu kararı ve Senato’nun onayı ile izleyen 
yarıyılda uygulanır. 
 

Başvuru 
Madde 3−−−− ÇAP programları, her akademik yılın başlangıcından 1 ay önce ilgili bölümlerin 

bağlı bulunduğu fakülteler tarafından kontenjanlar belirtilerek ilan edilir. Kontenjan, ilgili bölümün o 
yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna göre 1.sınıfa aldığı öğrenci sayısının 
%20’sinden fazla olamaz. Başvuru sayısının kontenjandan fazla olması durumunda sıralamanın nasıl 
yapılacağı fakülte tarafından önceden belirlenir ve kontenjan ilanı ile birlikte öğrencilere duyurulur. 
 

Madde 4−−−− Kendi lisans programından aldığı tüm dersleri başarmış ve başvuru sırasında 
ağırlıklı genel not ortalaması en az BB (3,00) olan ve bulunduğu sınıfta başarı sıralaması itibari ile 
en üst %20’de bulunan öğrenciler, en erken üçüncü en geç beşinci yarıyılın başında ÇAP programına 
başvurabilirler. ÇAP için başvurular, yarıyılın başlangıcından üç hafta önce hem 1. ve hem de 
2.anadal fakültelerine yazılı olarak yapılır. Başvurular yarıyılın başlangıcından iki hafta önce 
değerlendirilir ve kabul edilen öğrenciler ilan edilir. Kabul edilen öğrenciler, kayıt haftası içerisinde 
her iki anadala birden kayıtlarını yaptırırlar. 
 

Madde 5−−−− Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan  ve Yabancı Dil Zorunlu 
Hazırlık Sınıfı bulunan İkinci Anadal  diploma programlarına başvurabilmek için,  İngilizce hazırlık  
sınıfını başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak); hazırlık  sınıfı okumayanların  
Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı 
olmak (100 üzerinden en az 60 puan almak) ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı 
dil sınavlarından Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenmiş muadili puan almış 
olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.  

 
Program 
Madde 6−−−− ÇAP programları, ilgili bölümün önerisi ve fakülte kurulu kararı ile 3 yıl için 

seçilecek ÇAP danışmanları tarafından izlenir. Bu amaçla fakülte kurulu, her bölümden bir ÇAP 
danışmanı seçer ve bu danışmanlar fakülte ÇAP komisyonunu oluşturur.  
 

Madde 7−−−− ÇAP programına kabul edilen öğrenciler için, her iki anadalın ÇAP 
danışmanlarının hazırlayacakları ÇAP programında; öğrencinin 2.anadal programında okuyacağı 
dersler ve toplam kredisi belirlenir. Hazırlanan bu program 2.anadalın yapılacağı Fakülte Kurulunda 
görüşülür ve ilgili bölüm başkanlığı tarafından öğrenciye bir danışman atanır. 

 
Madde 8−−−− Öğrencinin ÇAP programı hazırlanırken 1. veya 2.anadal programlarında aynı 

isim ve içerikte fakat farklı kredide olup, ÇAP danışmanlarınca eşdeğerliği kabul edilmemiş olan 
zorunlu dersler varsa, kredisi fazla olan dersin, kredisi az olandan önce okunarak başarılı olunması 
halinde öğrenci diğer anadaldaki aynı isimli dersten muaf tutulur.  

 



Madde 9−−−− ÇAP programına kayıtlı öğrencinin 2.anadal programından alacağı derslerin 
toplam kredisi, ilgili programın toplam kredisinin en az %35’i olmalıdır. 
 

Madde 10−−−− Öğrencinin kendi bölümünün lisans programı ile Çift Anadal Programı’nın 
ayrılığı esastır. Öğrencinin 1.anadaldan mezuniyeti, Çift Anadal Programı nedeniyle etkilenmez. 
1.anadaldan mezun olan öğrenciye 1.anadal lisans diploması verilir. 
 

Madde 11−−−− ÇAP programını izleyen öğrencilere istedikleri taktirde 1.anadal ve 2.anadal 
programları için ayrı ayrı “öğrenim belgesi” verilir. ÇAP ikinci diploma programında öğrenim gören 
öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerliliği kabul edilen dersler not çizelgesinde 
gösterilir.  

 
Madde 12−−−− Lisans öğrencilerinin ÇAP programında her iki anadala devam edebilmeleri için 

1.anadala ait genel not ortalaması (GNO)’ nın en az 2.50 olması şartı aranır. Ancak, tüm ÇAP 
süresince 1.anadala ait en fazla bir dönem olmak üzere GNO’ sı 2.50’nin altında kalan öğrencilere 
uyarı yazısı yazılarak programa devam etme hakkı tanınır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenciler, 
ÇAP danışmanının yazısı, ilgili bölüm kurulunun önerisi ve fakülte yönetim kurulu kararı ile ÇAP 
programından çıkarılır. Öğrenciler, ÇAP programını kendi istekleri üzerine ve fakülte yönetim 
kurulu kararı ile bırakabilir.  

 
Madde 13– 1.anadalda izinli sayılan öğrenciler 2.anadalda da aynı statü ile izinli sayılırlar.  

ÇAP programında iki yarıyıl üst üste derslere kayıt yaptırmayan öğrencinin ikinci anadal diploma 
programından kaydı silinir. ÇAP Öğrencisinin ilgili dönemde aldığı derslerin yarıyıl sonu 
sınavlarının çakışması halinde öğrencinin müraacatı ile çakışan ders için ayrıca sınav yapılır.  

 
Süre 
Madde 14−−−− 1.anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak 2.anadal programını 

bitirmeyen öğrencilere iki yarıyıldan fazla süre tanınmaz. Bu süre 2.anadal programının bulunduğu 
Fakültenin Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile 2547 sayılı kanunun 44.maddesinde verilen 
azami ve ek süreler içinde kalmak şartı ile uzatılabilir. 
 

Mezuniyet 
Madde 15−−−− Öğrencinin ÇAP programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en 

az 2.72 olması gerekir. Öğrencinin ÇAP programında hem 1.anadal hem de 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 programı süresi içinde 1.anadaldan mezun olan öğrencinin öğrencilik 
işlemleri, 2.anadala ait Fakülte tarafından yürütülür. 
 

Madde 17−−−− ÇAP programında 1.anadal tamamlanmadan 2.anadaldan mezun olunmaz. Kendi 
bölümlerinden (1.anadaldan) mezuniyet hakkını elde eden ve ÇAP Programını süresi içinde başarı 
ile tamamlayan öğrenciye ayrıca 2.anadalı yaptığı Fakülte/Bölüm’ün lisans diploması verilir.  
 

Madde 18−−−− ÇAP programına katılan öğrenciler, ilgili mevzuat hükümlerine göre katkı payı 
ve öğrenim ücreti öderler. 
 

Madde 19−−−− Bu Yönerge Yalova Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren 
yürürlüğe girer.  

 
Madde 20−−−− Bu Yönerge hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür. 


