
 

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ 

 
  

Amaç 
MADDE 1– (1)  Bu Yönergenin amacı; Samsun Üniversitesi’nde önlisans diploma 

programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans 
programları arasında çift anadal programının açılması, programa başvuru, kabul şartları, çift 
anadal programı ile başarı ve mezuniyete ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Samsun Üniversitesi lisans programlarında 

yürütülen  çift anadal Programına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile uygulamalarına ilişkin 
hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. Maddesinin 

birinci fıkrasının (e) bendine ve 44. Maddesinin (c) fıkrasına, Yükseköğretim Kurumlarında 
Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle 
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve 
Samsun Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 
  Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 
a)    Üniversite: Samsun Üniversitesini, 
b)    Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü, 
c)    Senato: Samsun Üniversitesi Senatosunu, 
ç)   Çift Anadal Programı (ÇAP): Üniversitenin bir diploma programına kayıtlı öğrencinin 

başarı şartını ve diğer koşulları sağlayarak Üniversitenin iki farklı diploma programından eş 
zamanlı olarak ders alarak, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programını, 

d)  Birinci Anadal: Öğrencinin Çift Anadal programına başvuru tarihinde kayıtlı olduğu 
lisans/önlisans programını, 

e)   İkinci Anadal: Öğrencinin başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans/önlisans 
programını,           

f)  Aynı alan: Öğrencinin birinci anadalı ile başvurduğu ikinci anadalın ÖSYM tarafından 
belirlenen puan türünün (SAY, SÖZ, EA) aynı olması 

g)  Farklı alan: Öğrencinin birinci anadalı ile başvurduğu ikinci anadalın ÖSYM 
tarafından belirlenen puan türünün (SAY, SÖZ, EA) farklı olması 

h) Başarı Sırası Şartı: YÖK tarafından belirlenen, bir programa kayıt için üniversite giriş 
sınavında elde edilmesi gereken minimum başarı sırası,  

 
  Programın Açılması  

MADDE 5– (1) Üniversitenin bütün lisans programları kendi arasında ve önlisans 
programları da kendi arasında ÇAP yapılabilir. ÇAP takvimine göre alınan başvurular ve 
değerlendirme sonucunda ÇAP yapmaya hak kazanan öğrencilerin birinci ve ikinci 
anadallarının ÇAP koordinatörleri tarafından ikinci anadalda alınması gereken dersler 
belirlenir ve birinci anadalın fakülte/yüksekokul kurulu önerisi ile senatoya onay için sunulur.  
2) Çift anadal lisans programı, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması 
gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını 
sağlayacak şekilde düzenlenir.  



 

(3) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken derslerin ve kredilerin belirlenmesinde 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınır. 

 
Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları 
MADDE 6 – 1) İlgili Dekanlık/Müdürlük; her akademik yılın başında çift anadal 

Programının kontenjanlarını, başvuru tarihlerini ve varsa özel şartlarını belirterek ilan eder. 
2) Üniversitenin lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, çift anadal programına, 

birinci anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç ise beşinci 
yarıyılın başında, birinci anadal ön lisans programınınım en erken ikinci yarıyılının başında 
Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne başvurabilirler. 

3) Çift anadal programının başvuru, değerlendirme, sonuçların ilanı ve başvuru 
sonuçlarının ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilmesi işlemleri Üniversite Akademik 
Takviminde belirtilen tarihlerde yapılır. 

4) Öğrencinin ÇAP'a başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar birinci anadal 
önlisans/lisans programında ders planındaki tüm dersleri almış ve başarmış olması, başvuru 
sırasında ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve birinci anadal 
programının başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20'de bulunması gerekir. Başarı sıralaması 
şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu yönergede belirlenen 
diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir. Kısmen veya tamamen 
yabancı dilde eğitim yapan programlara yapılacak başvurularda yabancı dil şartının da 
sağlanması gereklidir.  

5) Öğrencinin çift anadal programına kabulü, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu 
kararına bağlıdır. 

6) Öğrenci, aynı anda iki ayrı programa başvuruda bulunabilir fakat birden fazla 
programına kayıt olamaz.  

7) Öğrenci, çift anadal programını her zaman kendi isteği ile bırakabilir. 
8) Çift anadal diploma programı öğrencisi, birinci anadal diploma programında kurum 

içi geçiş şartlarını sağladığında çift anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir. 
9)  Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler 

ÇAP’a başvuramazlar. 
10) ÇAP’a kayıtlı olan öğrencinin, yatay geçişle, birinci anadalını değiştirmesi 

durumunda ÇAP’taki kaydı düşürülür. 
11) ÇAP öğrencisi kayıt dönemi içerisinde her iki anadala birlikte ders kaydı yaptırır. 
12)  ÇAP için ek sınıf açılmaz.  
13) Çap başvurularının değerlendirilmesinde öncelikle ağırlıklı genel not ortalamasına, 

ortalamanın eşitliği halinde, tamamlanan toplam krediye bakılır. Toplam kredi sayısının da 
eşit olması halinde, yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM sıralaması dikkate 
alınarak seçim yapılır. Bu değerlendirmede öncelik aynı alan gruplarından yapılan 
başvurulara verilir. Kontenjanların dolmaması halinde diğer alan grubundaki programlardan 
yapılan başvurular değerlendirmeye alınır.  
 

Çift Anadal Programı Koordinatörü  
MADDE 7 − (1) Çift anadal programındaki derslerin belirlemesinde ve bunların 

alınacağı dönemlerin planlanmasında öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının 
amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm başkanlığı veya Fakülte 
Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü tarafından öğretim üyeleri arasından bir Çift Anadal 
Programı Koordinatörü görevlendirilir. Çift Anadal Program Koordinatörü öğrencilerin 
anadal programındaki danışmanları ile iletişim halinde görev yapar. 



 

Dersler ve Başarı  
MADDE 8 – (1) Bir  Çift Anadal Programında alınması gereken fark dersler aynı alan 

grubunda en çok 70, farklı alan grubunda ise en çok 90 ulusal kredi olacak şekilde düzenlenir. 
Ancak program gereklilikleri sağlanması için kredi üst sınırı bölümün gerekçeli önerisi ve 
senatonun kararı ile artırılabilir.  

(2) Çift anadal programına başlamadan önce alınan ve her iki programda birden 
saydırılacak dersler, öğrencinin programa kabulünden sonra ilgili birimin Yönetim Kurulu 
kararı ile öğrencinin çift anadal not dökümüne işlenir. Daha sonra alınacak ortak derslerin 
notları, öğrencinin anadalında aldığı not dökümü ile birlikte çift anadal danışmanının onayı, 
birim yönetiminin üst yazısı ile birlikte ÖİDB’ye gönderilerek ÖİBS’ye işlenir. İki programda 
birden saydırılan dersler, öğrencinin her iki programındaki transkriptinde gösterilir. 

 (3) ÇAP öğrencileri devam ettikleri her iki programda da Samsun Üniversitesi Lisans 
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin hükümlerinden sorumludurlar. 

(4) ÇAP öğrencisinin hem birinci anadal hem de ikinci anadala ait uygulamalar, proje 
ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi 
üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme tasarım projesi/bitirme ödevi ve benzeri çalışmaları 
yapması zorunludur. Bu çalışmaların eşdeğerliğine ve ikinci anadalda hangilerinin yapılması 
gerektiğine ÇAP komisyonu karar verir.  

(5) ÇAP öğrencisinin birinci ve ikinci anadallarından almış olduğu dersler için ayrı 
transkript düzenlenir.  

(6)   ÇAP öğrencileri arasında başarı sıralaması yapılmaz. ÇAP öğrencileri birinci 
anadal başarı sıralamasına giremez. 

 Geçici veya Sürekli Ayrılma, İlişik kesme 
 MADDE 9– (1) Öğrenci ÇAP programını kendi isteği ile bırakabilir. 
(2)    ÇAP'dan ayrılan bir öğrenci, programdan ayrıldığı döneme kadar almış olduğu 

dersler ile, çift anadal verilen bölüm tarafından yandal programının olması ve başvurması 
halinde, yandal programının tüm gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ilgili yandal 
programına ait sertifikayı almaya hak kazanır. Öğrenci başvuru yaptığı ilgili yandal 
programının tüm gereklerini yerine getirememişse, yandal programının azami süresini 
geçirmemek koşulu ve eksik derslerini tamamlayabilme amacıyla, kendisine ilgili yandal 
programına kayıt hakkı tanınır.  

(3) Çift anadal programına kayıtlı öğrencinin anadal GANO’su bir defaya mahsus 
olmak üzere 2.50’a kadar düşebilir. Anadal GANO’su ikinci kez 2.50’nın altına düşen 
öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. 

(4)   ÇAP'dan ayrılan öğrenci aynı ÇAP'a veya başka bir ÇAP'a tekrar başvuramaz 
 Kayıt Dondurma 
 MADDE 10– (1) Anadal programında kayıt donduran öğrencinin, çift anadal 

programında da kaydı dondurulmuş sayılır.  
(2) Çift anadal programında, herhangi bir dönemde ders açılmaması veya ders 

çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilerin, çift anadal programı veren 
bölümün teklifi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla, o dönem için kayıtları 
dondurulabilir.  

Mezuniyet ve diploma  
MADDE 11– (1) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal 

ağırlıklı genel not ortalamasının (GANO) en az 3.00 olması gerekir.     
(2) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ve henüz çift anadal programını 

bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı 
eğitim öğretim yılından itibaren 2547sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında 
belirtilen azami süredir. Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden anadal diploma 



 

programının öğrenim süresi ve ilave bir yılsonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenci 
katkı payı alınır. 

 (3) Anadal programından mezun olan ancak çift anadal programından mezun 
olamayan öğrencilere anadal programına ait önlisans/lisans diplomaları verilir. Buna karşılık, 
anadal programından mezun olamayan öğrencilere, çift anadal programına ait önlisans/lisans 
diplomaları verilmez.   

(4) ÇAP öğrenimi sırasında birinci anadaldan mezun olan öğrencinin devam eden 
ikinci anadal öğrencilik işlemleri, ikinci anadala ait fakülte tarafından yürütülür. 

Hükmü Bulunmayan Haller  
MADDE 12- Bu yönergede bulunmayan hükümler için; ilgili diğer mevzuat 

hükümleri ile senato kararları uygulanır.  
Yürürlük  
MADDE 13- Bu Yönerge hükümleri Samsun Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer.  
Yürütme  
MADDE 14- Bu yönerge hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının; 

TARİH SAYISI 
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