İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE1-(1) Bu yönergenin amacı, İnönü Üniversitesi bünyesinde yer alan diploma programları
arasındaki çift anadal programlarının uygulanmasında uyulması gereken usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
Madde2-(1) İnönü Üniversitesi’nde, anadal lisans/önlisans programlarında çift anadal programının
açılması, programa başvuru, kabul şartları, çift anadal programı ile başarı ve mezuniyete ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3–(1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 24.04.2010
tarihli 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –(1) Bu yönergede geçen,
a) Anadal: Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans/önlisans programını,
b) Çift Anadal Programı (ÇAP): Üniversitenin bir diploma programına kayıtlı öğrencisinin, başarı
şartını ve diğer koşulları sağlayarak, Üniversitenin iki farklı diploma programından eş zamanlı
olarak ders alarak, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programını,
c) GNO: Genel not ortalamasını,
d) İkinci Anadal: Öğrencinin başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans/önlisans programını,
e) Öğrenci: İnönü Üniversitesi öğrencisini,
f) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
g) Yönetmelik: İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini,
h) Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Fakülte/yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokulu
yönetim kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Programın Açılması
MADDE 5(1) Üniversitede yürütülen önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında,
lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve
fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.

(2) Her eğitim-öğretim yılı içerisinde, bölümlerin önerdiği ve ilgili birim kurulunda karara bağlanan
kontenjanlar Senato’ya sunulur. Senatonun kararı ve onayı ile kontenjanlar açılır. ÇAP kontenjanı,

öğrencilerin anadal programına kayıt yaptırmış olduğu yıldaki, ikinci dal programının, birinci sınıf,
birinci dönem öğrenci sayısının %20'sinden fazla olamaz.
Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları
MADDE 6 – ÇAP'a başvuru, kabul ve kayıt koşulları şunlardır:
a) Kontenjanlar, akademik takvimde ilan edilen tarihte Üniversitenin resmi internet sitesinden
duyurulur.
b) ÇAP'a başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihte, başvuru formu ve not transkripti ile
birlikte ilgili birime yapılır.
c) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında 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, başvurabilir.
d) Öğrenci ikinci anadal diploma programın, anadalönlisans diploma programında en erken ikinci
yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
e) Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin daha önceki yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri süreler,
öğrencinin başvuracağı yarıyıl hesabına katılır.
f) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler ÇAP’a
başvuramazlar.
g) ÇAP lisans programlarına başvuracak öğrencilerin, birinci yılsonunda en az 60, ikinci yıl sonunda
en az 120 AKTS ders almış ve başarmış olmaları, önlisans programlarına başvuracak öğrencilerin,
birinci yarı yıl sonunda en az 30, ikinci yarı yıl sonunda en az 60 AKTS ders almış ve başarmış olmaları
ile birlikte, GNO’nun 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve Anadal programının başarı sıralaması itibarı
ile % 20 içerisinde bulunması gerekir.
h) %20 başarı sırası hesaplanırken, aynı sınıftaki ve program adı aynı olan (normal ve ikinci öğretim)
programlarında kayıtlı öğrencilerin değerlendirmesi birlikte yapılır.
ı) ÇAP başvurularının değerlendirilmesinde öncelikle ağırlıklı GNO’suna, ortalamanın eşitliği halinde,
tamamlanan toplam AKTS’ye bakılır. Toplam AKTS’nin de eşit olması halinde, yükseköğretim
kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.
i) Öğrenci aynı anda, birden fazla ÇAP veya yandal programına yerleştirilemez. Öğrencinin tercih
sırası göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılır.
j) ÇAP’a kayıtlı olan öğrencinin, yatay geçişle anadal programını değiştirmesi durumunda ÇAP’taki
kaydı silinir.
k) ÇAP’a kabul işlemi, başvurulan programı yürüten bölümün önerisi ve ilgili birimlerin yönetim
kurulu kararı ile akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde tamamlanarak, asil ve yedeklerin
listesi birlikte ilan edilir. Her öğrenci bir kez asil ve farklı bir programın yedek listesinde de bir kez yer
alabilir.
l) ÇAP'a hak kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri, Akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde,
öğrencinin şahsen müracaat etmesi halinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.
m) Asil öğrenci listesinde bulunup ÇAP’a kesin kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine yedek listede
kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi, Üniversitenin internet sayfasından ilan edilir. Bu
öğrencilerin kesin kayıt işlemleri akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde, öğrencinin şahsen
müracaat etmesi halinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.
n) ÇAP öğrencisi kayıt dönemi içerisinde anadal ve çift anadal programına ders kaydını yaptırır.
o) ÇAP için ek sınıf açılmaz. ÇAP öğrencileri anadal programı öğrencileri ile birlikte derslere devam
ederler.

Danışmanlık
MADDE 7 – (1) ÇAP öğrencisine, ikinci anadal programı içerisinden bir öğretim elemanı, danışman
olarak atanır.
(2) ÇAP öğrencileri, seçilen ÇAP danışmanlarınca izlenir. İlgili birim kurulu, birim bünyesinde bulunan
her program için en az bir ÇAP danışmanı seçer ve seçilen danışmanlar, ilgili birim ÇAP komisyonunu
oluşturur.
Anadal ve çift anadal programı ilişkileri
MADDE 8 – (1) Öğrencinin kendi bölümünün lisans programı ile Çift Anadal Programı'nın ayrılığı
esastır. ÇAP nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde
etkilenmez.
(2) ÇAP’ a kabul edilecek öğrencilerin sorumlu olacakları dersler, kredileri Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte
kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir)
3) ÇAP’a kayıtlı öğrencilerin bu programı tamamlamaları için Anadal programında olan eşdeğer ve
ortak dersler dışında, alınacak olan AKTS toplamı mezuniyet için gerekli AKTS toplamının %25’inden
az olamaz.
(4) ÇAP öğrencisine ikinci anadal programı için ayrı transkript düzenlenir. Birinci anadal programında
alınan eşdeğer dersler ikinci anadal programı transkriptine işlenir. İki programa birden saydırılan
dersler öğrencinin her iki programındaki dönem kaydında yer alır ve her iki transkripte de gösterilir.
(5) ÇAP’a 3. yarıyılda başlayan lisans öğrencileri her yarıyıl en fazla 15, 5. yarıyılda başlayanlar ise her
yarıyıl en fazla 20 AKTS ders alabilir. ÇAP’a 2. yarıyılda başlayan önlisans öğrencileri her yarıyıl en
fazla 15, 3. yarıyılda başlayanlar ise her yarıyıl en fazla 20 AKTS ders alabilir.
(6) Anadal programından mezun olan ÇAP öğrencisine İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim
Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. Maddesi hükümleri uygulanır.
(7) ÇAP öğrencileri, devam ettikleri her iki program için de, İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin hükümlerine tabidir.
(8) ÇAP öğrencisinin hem 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.
(9) Lisans/önlisans öğrenimi görülen ana dal ve ikinci ana dal programlarında kredi ve içerik olarak
eşdeğer olan dersler için anadal programındaki derslerin başarılmış olması gerekir.
Başarı ve Mezuniyet
MADDE 9–(1) ÇAP'da başarı ve mezuniyet koşulları şunlardır:
a) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.00 ortalama
ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans/önlisans diploması verilir. Çift anadal programından
mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden
ikinci anadal programının diploması verilmez.
b) Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini
tekrarlamak zorunda değildir.
c) ÇAP'dan ayrılan veya kaydı silinen öğrencinin aldığı ve başardığı dersler, anadal programının
yürütüldüğü bölüm intibak komisyonu önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararıyla, anadal
programındaki seçmeli derslerin yerine sayılabilir.
d) ÇAP'dan ayrılan bir öğrenci, programdan ayrıldığı döneme kadar almış olduğu dersler ile çift
anadal verilen bölümde 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.
Geçici veya Sürekli Ayrılma, İlişik kesme
MADDE 10– (1) ÇAP'dan geçici veya sürekli ayrılma ve ilişik kesme halleri şunlardır:
a) Öğrenci, kendi isteği ile başvurması halinde ikinci anadalı bırakabilir.
b) ÇAP’da, kaydı dondurulanlar dışında iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin, bağlı olduğu
birim yönetim kurulu kararı ile ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
c) Anadal programında genel not ortalaması ikinci kez 2.50'nin altına düşen öğrencinin ÇAP’dan
kaydı silinir.
d) ÇAP’ da GNO’su, iki dönem üst üste 2.00’ın altında kalan öğrencinin, ÇAP’dan kaydı silinir.
e) ÇAP'a kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift anadal programlarına
başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilirler.
f) ÇAP'taki öğrenci, anadal programdan yatay geçiş yapması halinde ÇAP’ taki kaydı silinir. Öğrenci,
ikinci anadal programından başka bir ikinci anadal programına, yatay geçiş yapamaz
g) Anadal programında kayıt donduran öğrenci, talep aranmaksızın ikinci anadal programında da
kayıt dondurmuş sayılır. ÇAP’ da dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle, ders
alamayacak olan öğrencilere, başvurmaları halinde ikinci ana dal programı veren ilgili birimin onayı
ile dönem izni verilebilir.
h) ÇAP'dan ayrılan öğrenci aynı ÇAP'a tekrar başvuramaz.
ı) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal programını bitiremeyen
öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından
itibaren 2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. Bu süre
içinde ikinci anadal programından mezun olamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Hâller
MADDE 11-(1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, senato
kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılma
MADDE 12–(1) İnönü Üniversitesi Senatosunun 07.07.2010 tarih ve 2010/8-3-4 sayılı kararı ile kabul
edilen İnönü Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13–(1) Bu yönerge İnönü Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 141 –(1) Bu yönerge hükümlerini İnönü Üniversitesinin rektörü yürütür.

