
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 

ÇİFT ANADAL EĞİTİM PROTOKOLÜ 

 

İşbu protokol Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde Çift Anadal 

(ÇAP) yapmak isteyen öğrencilerin yükümlüklerini içermektedir. Yükseköğretim 

Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, Çift Anadal, Yandal 

ile Kurumlar arası Kredi Transferi yapılması esaslarına ilişkin Yönetmelik ve İstanbul Yeni 

Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

(https://www.yeniyuzyil.edu.tr/mevzuat/default.aspx) esaslarına ek olarak aşağıda belirtilen 

maddeler üzerinde mutabık kalınmıştır. 

 

Başvuru Koşulları 

 Birinci anadal programında öngörülen tüm dersleri alarak başarmak. 

 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalaması (GNO)’na sahip olmak ve sınıfında 

başarı sıralamasının ilk %20 içerisinde olması. 

 Başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’de yer almayan öğrencilerden çift anadal 

yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip 

olmak.  

 Başarı sıralamasına göre, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde ÇAP için ayrılan 

kontenjan içinde kalmış olmak. 

 Aynı anda birden fazla ÇAP kaydı yapılamaz.   

Başvurular  

 ÇAP başvurusu en erken birinci anadal programının üçüncü yarıyılında (hazırlık sınıfı 

hariç tutularak), en geç beşinci yarıyılında yapılabilir. 

 Başvuru tarihleri her öğretim yılı başında belirlenerek duyurulmaktadır.  

 ÇAP yapmak üzere kabul edilen öğrenciler ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’nda 

görüşülerek kesinleşir. 

Başarı ve Mezuniyet 

 ÇAP öğretimi, birinci anadal öğretiminde uygulanan yönetmelik ve yönergeler 

kapsamında ve anadal programı için öngörülen yasal süre içinde yürütülür. 

 Mezun olabilmek için öğrencilerin her iki lisans programında da en az 240 AKTS 

alması gerekmektedir.  

 ÇAP öğrenimi gören öğrencilerin iki anadalda da ortak olan derslerinin (YÖK zorunlu 

dersleri, alandışı seçmeli dersleri gibi) ikinci anadalında muafiyeti yapılır. 

 ÇAP için ayrı transkript düzenlenir. Dönem ve genel not ortalamaları ayrı ayrı 

hesaplanır.  

 İzin almadan iki dönem üst üste ÇAP dersi almayan öğrencinin çift anadal 

programından kaydı silinir. 

https://www.yeniyuzyil.edu.tr/mevzuat/default.aspx


 Öğrenciler ikinci anadal programını kendi istekleri ile bırakabilirler. Her ne sebeple 

olursa olsun, Çift Anadal Programından ayrılan öğrencilerin aldıkları tüm dersler ve 

notları genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır. 

 Çift Anadal Programından Anadal Programına aktarılan derslerden ilgili Bölüm 

Başkanlığı tarafından uygun görülenler, öğrencinin talebi üzerine seçmeli derslere 

sayılabilir.  

 Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal 

diploma 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. 

 Anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans 

diploması verilmez. 

 

 

 

 

 


