
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ 

 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı üniversitede Çift Anadal Programı açılması ve 

yürütülmesine ilişkin esasları belirlemektir.  

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge üniversitede Çift Anadal Programı açılması ve 

yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ncü maddesi 

ve “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik”in 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen; 

 

a) Anadal programı: Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans 

programını,  

b) Çift anadal programı (ÇAP): Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin 

Üniversitenin iki lisans programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı lisans diploması 

alabilmesini sağlayan programı, 

c) ÇAP danışmanı: ÇAP açılan bölümlerde ilgili bölüm başkanının teklifi üzerine 

dekan/müdür tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen öğretim elemanını, 

ç) ÇAP komisyonu: Fakülte veya Yüksekokullarda ÇAP danışmanlarının oluşturduğu 

komisyonu, 

d) İkinci anadal programı: Öğrencinin ikinci bir lisans diploması alabileceği programı,  

e) Üniversite: Bartın Üniversitesini, 



f) Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi 

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği,  

 

ifade eder.  

 

Programların açılması 

MADDE 5- (1) ÇAP, Üniversitede yürütülen lisans programları arasında açılabilir.  

(2) İkinci anadal programında alınacak derslerin kredilerinin toplamı 90 dan az ve 180 

den çok olamaz.  

(3) ÇAP; ilgili bölüm başkanlığının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 

Yükseköğretim Alan Yeterliliklerini dikkate alarak öğrencinin alması gereken ders ve 

kredileri de içeren talebi, fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile izleyen 

yarıyıldan itibaren uygulanmak üzere açılır.  

 

 Kontenjanlar 

 MADDE 6- (1) İkinci anadal programı kontenjanları, LYS sınavında tanınan 

kontenjanın %10 unu aşmamak üzere bölüm başkanlıklarının önerisi ve ilgili yönetim 

kurulunun kararı ile belirlenir. Belirlenen kontenjanlar eğitim öğretim yılı başında duyurulur.  

 

 Başvuru koşulları 

 MADDE 7- (1) Öğrencinin ÇAP’a başvuru koşulları şunlardır: 

 

a) Üniversitenin bir lisans programına kayıtlı bulunmak, 

b) Başvuru dönemine kadar anadal programındaki tüm dersleri almış ve başarıyla 

tamamlamış olmak,  

c) Başvuru tarihi itibarıyla anadal programı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 

3.00 olmak ve sınıf başarı sıralamasında ilk %20 de yer almak, 

ç) Başvurulan ikinci anadal programı tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim 

yapan ve yabancı dil zorunlu hazırlık sınıfı bulunan bir program ise; yabancı dil hazırlık 

sınıfını başarmış, muaf tutulmuş, üniversitenin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında 

başarılı olmuş, ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Yabancı 



Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenen muadili puan almış ve başvuru sırasında bunu 

belgelemiş olmak. 

 

Başvuru 

 MADDE 8- (1) ÇAP’a, anadal programının en erken üçüncü ve en geç beşinci 

yarıyılının başında başvurulabilir.  

(2) Başvurular, başvuru formu ve transkript ile birlikte akademik takvimde belirtilen 

süre içerisinde ilgili birime yapılır. 

 

Kabul koşulları 

MADDE 9- (1) Yetenek sınavı ile öğrenci alan ÇAP’a öğrenci kabulünde yetenek 

sınavında da başarılı olmak şartı aranır.  

(2) Aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kayıtlı olunamaz.  

(3) Başvuru sayısının kontenjandan fazla olması halinde kontenjanlar, genel not 

ortalaması dikkate alınarak kontenjan doldurulur. Genel not ortalamasının eşit olması halinde 

anadal programına kayıt puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.  

 

Kabul 

MADDE 10- (1) Öğrencinin ikinci anadal programına kabulüne, bu programın bağlı 

bulunduğu bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile karar verilir. 

(2) Kabulüne karar verilen öğrenciler ilan edildikten sonra programa kayıt edilir.    

 

İkinci anadal programının uygulanması 

MADDE 11- (1) İkinci anadal programına kabul edilen öğrenciler için ÇAP 

danışmanı tarafından, senato onayına uygun ders programı hazırlanır. Bu programda 

öğrencinin muaf tutulduğu dersler ve kredi sayıları ile ikinci anadal programında alacağı 

dersler ve kredi sayıları gösterilir.   

(2)  Programların birinde izinli sayılan öğrenci diğer programda da izinli sayılır.  

(3) ÇAP öğrencisinin ilgili dönemde aldığı derslerin yarıyıl sonu sınavlarının 

çakışması halinde öğrencinin müracaatı ile çakışan ders için ayrıca sınav yapılır. 



(4) ÇAP öğrencilerine anadal ve ikinci anadal programları için ayrı ayrı “öğrenim 

belgesi” verilebilir. Öğrencinin anadal programında alarak muaf tutulduğu veya eşdeğerliliği 

kabul edilen dersleri de ikinci anadal programı transkriptinde (not çizelgesi) gösterilir. 

 

Kayıt silme 

MADDE 12- (1) Öğrencinin ÇAP’a devam edebilmesi için ikinci anadal genel not 

ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.80 olması gerekir. Bir dönem için bu şartı sağlayamayan 

öğrenciye ÇAP danışmanı tarafından uyarı yazısı yazılır. Aynı şartın ikinci kez 

sağlanamaması durumunda öğrenci, ÇAP danışmanının yazısı, ilgili bölüm kurulunun önerisi 

ve ilgili yönetim kurulu kararı ile ÇAP’tan çıkarılır.  

 (2) ÇAP’ta iki yarıyıl üst üste ders almayan veya kayıt yaptırmayan öğrencinin ikinci 

anadal diploma programından kaydı silinir. 

(3) Öğrencinin yazılı talebi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir. 

(4) Mezuniyet haricinde, anadal programından ilişkisi kesilen öğrencinin ikinci anadal 

programından da ilişkisi kesilir. 

(5) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal programını 

bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal programının bulunduğu fakültenin 

yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Bu süre sonunda mezun olamayan 

öğrencinin kaydı silinir. 

 

Mezuniyet 

MADDE 13- (1) Öğrencinin, ikinci anadal programından mezun olabilmesi için muaf 

tutulan derslerin kredileri de dahil olmak üzere en az 240 krediyi tamamlaması gerekir.  

(2) Öğrencinin ÇAP’tan mezun olabilmesi için ikinci anadal genel not ortalamasının 

en az 2.80 olması gerekir. 

(3) Öğrencinin ÇAP’ta hem anadal hem de ikinci anadala ait bitirme çalışmaları ile 

farklı türdeki pratik çalışmaları yapması zorunludur. Staj ve pratik çalışmaların eşdeğerliğine 

ve ikinci anadalda hangilerinin yapılması gerektiğine ÇAP komisyonu karar verir. 

 

Diğer hükümler 

MADDE 14- (1) ÇAP süresi içinde anadal programından mezun olan ikinci anadal 

öğrencisinin öğrencilik işlemleri, ilgili fakülte/yüksekokul tarafından yürütülür. 



(2) ÇAP’ta anadal programı tamamlanmadan ikinci anadal programından mezun 

olunmaz. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve ÇAP’ı süresi içinde başarı ile 

tamamlayan öğrenciye ayrıca ikinci anadal programına ait lisans diploması verilir.  

(3) ÇAP öğrencisinin katkı payı veya öğrenim ücreti uygulamaları ilgili mevzuat 

hükümlerine göre yapılır. 

(4) Bu yönergede bahsedilmeyen durumlarda Yönetmelik ve Üniversitenin Önlisans 

ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.   

 

Yürürlük 

MADDE 15- (1) Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten 

itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

Yönergenin Yayımlandığı Senato’nun 

Tarihi Sayısı  
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