
 

Fakülte ÇAP(Çift Anadal Programı) ve Yandal Koordinatörlüğünün ve 
Koordinatörlüğe Bağlı Komisyonun Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usul ve 

Esasları 
ÇAP-Yandal Koordinatörlüğe Bağlı Komisyonun Oluşumu  
MADDE 1 – 

a) Fen Edebiyat Fakültesi ÇAP-Yandal koordinatörlüğüne bağlı komisyon; Fakülte 
Koordinatörünün başkanlığında; fakültenin her bölümünden görevlendirilen ÇAP-Yandal 
bölüm sorumluları olmak üzere toplam 11 üyeden oluşur. Fakülte ÇAP-Yandal 
Koordinatörlüğünün yazışma/evrak işleri Fakülte Koordinatörü tarafından yapılır.   
b) Fakülte ÇAP-Yandal Koordinatörünün ve Komisyon üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır. 
Görev süresi sona ermeden ayrılan üyenin yerine veya herhangi bir nedenle boşalan üyelik 
için aynı usul ve esaslarla bölümler tarafından yeni bir üye görevlendirilir. Görev süresi 
sona eren üye, yeniden seçilebilir.  
 
Fakülte ÇAP-Yandal Koordinatörlüğüne Bağlı Komisyonun Görevleri  
MADDE 2 – ÇAP-Yandal Koordinatörlüğüne bağlı Komisyonun görevleri şunlardır:  
a) Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığının ve ilgili Koordinatörlüğün belirleyeceği usul ve 
esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek; 
b) Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünün ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığının ÇAP-
Yandal ile ilgili aldığı kararları bölüm sorumlularına duyurmak, uygulanmasına katkı 
sağlamak ve sonuçlarını izlemek; 
d) ÇAP-Yandal Koordinatörlüğü tarafından sağlanan veri ve bilgileri bölüm temsilcileri ve 
Fakülteye bağlı diğer koordinatörlükler ile paylaşmak; 
e) Bölüm koordinatörleri ve Dekanlık arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak; 
 
f) Bölümlerin ÇAP-Yandal Protokolleri ile ilgili çalışmalarına aktif katılımlarını teşvik etmek; 
g) Süresi dolan ÇAP-Yandal protokollerinin güncellenmesi, Üniversite ve/veya Fen-
Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin talepleri doğrultusunda bölümler arasında yapılacak yeni 
protokollerin takibini yapmak; 
h) ÇAP protokollerinin imza süreçlerinin takibini yapmak; 
i) İmzalanan protokollerin kontrolünün yapılması ve protokolleri Fen-Edebiyat Fakültesi 
Fakülte Kuruluna sunmak; 
i) Diğer Fakülte Koordinatörlükleri ile iş birliği yaparak, Fakültenin kalite çalışmalarına 
katkı sağlamak. 
 

 



 
Fakülte ÇAP-Yandal Koordinatörlüğünün ve Koordinatörlüğe Bağlı 
Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları  
MADDE 3 – ÇAP-Yandal Koordinatörlüğü ve Komisyonu aşağıda belirtilen usul ve esaslar 
doğrultusunda çalışır:  
a) Fakülte ÇAP-Yandal Koordinatörlüğü ve Komisyon her akademik yılda en az iki (2) kez 
olmak üzere, başkanın çağrısı veya Komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı 
başvurusuyla toplanır.  
b) Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.  
c) ÇAP-Yandal Koordinatörlüğüne bağlı Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı, üye tam 
sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda Başkanın 
bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.  
 

 
 


