İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı; kayıtlı oldukları önlisans/lisans düzeyindeki
diploma programları arasında yapılacak çift anadal programlarının uygulanması ile ilgili usül
ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge kayıtlı oldukları önlisans/lisans programlarını başarıyla
yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda önlisans/lisans diploması almak üzere
öğrenim görmelerindeki esasların belirlenmesini kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “İstanbul Gedik Üniversitesi Önlisans,
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Anadal Programı: Öğrencinin İstanbul Gedik Üniversitesine girişte kaydolduğu
diploma programını,
c) Bölüm: Fakültelerde ve yüksekokullarda diplomaya yönelik eğitim-öğretim
programına sahip olan alt akademik birimi,
ç) Çift anadal programı: Lisans öğrenimini üstün başarıyla yürütmekte olan ve diğer
koşulları sağlayan öğrencinin ikinci bir diploma programından eş zamanlı olarak ders
alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,
d) Fakülte: İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı fakülteleri,
e) FYK: İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı fakültelerin yönetim kurullarını,
f) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
g) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim
kurulunu,
h) İkinci program: Öğrencinin anadal programının yanısıra, çift anadal programı
kapsamında diploma almak üzere kaydolduğu ikinci diploma programını,
ı) Meslek Yüksekokulu: İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulunu,
i) Program: Meslek Yüksekokullarında diplomaya yönelik eğitim-öğretim programına
sahip olan alt akademik birimi,
j) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: İstanbul Gedik Üniversitesi Senatosunu,
l) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,
m) YDYS: İstanbul Gedik Üniversitesince yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavını,
n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ifade eder.
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Çift Anadal Programı Açılması ve Kontenjanların Tesbiti
MADDE 5- (1) Üniversitemizde yürütülen önlisans diploma programları ile
diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları
veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul/meslek
yüksekokulu kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.
(2) Önlisans/lisans diploma programlarında açılacak olan çift anadal programları, bu
programlara hangi önlisans/lisans diploma programı öğrencilerinin başvurabileceği ve
öğrencilerin çift anadal programında alacakları dersler, ilgili bölüm/programın önerisi, ilgili
kurulun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile belirlenir.
(3) Kontenjanlar, Üniversiteye bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu önerisi
üzerine Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayına sunulur.
(4) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yükseköğretim alan yeterlilikleri dikkate alınarak
ilgili bölüm/programların ve Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kurullarının önerisi
üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal önlisans/lisans programının, öğrencinin
programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre
tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.
Çift Anadal Program Danışmanları
MADDE 6- Çift anadal programlarını hazırlamak ve amacına uygun biçimde
yürütülmesini sağlamak üzere, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurullarınca
her bölüm/program için bir ÇAP danışmanı atanır ve ilgili ÇAP danışmanları işbirliği içinde
görev yaparlar.
Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları
MADDE 7- (1) a) ÇAP başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Fakülte
Dekanlıklarına ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılır.
b) Öğrenci ÇAP’a, 4 yıllık programlarda en erken 3'üncü ve en geç 5'inci yarıyılın başında,
iki yıllık programlarda en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında
başvurabilir.
c) Öğrencinin ÇAP'a başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal lisans
ve önlisans programlarında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, anadal diploma
programındaki genel not ortalaması (GNO) en az 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,15) olması
ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de
bulunması gerekir. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 80
olan ancak başarı sıralaması itibariyle en üst %20 de yer almayan öğrencilerden çift anadal
yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlarda
çift anadal programına başvurabilirler.
ç) Öğrenim dili Türkçe olan programlarda okuyan ve öğrenim dili kısmen veya tamamen
yabancı dil olan programlarda ÇAP yapmak isteyen öğrencilerin, İstanbul Gedik
Üniversitesinin ilgili yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olmaları veya Üniversitece
eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri
gerekir.
d) Öğrenim dili tamamen bir yabancı dil olan lisans ve önlisans programlarına kayıtlı ve ana
dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim dili Türkçe olan programlarda ÇAP
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yapmak istedikleri taktirde, İstanbul Gedik Üniversitesi Türkçe Yeterlik Sınavından başarılı
olmaları veya ilgili kurumların Türkçe yeterlik sınavlarında başarılı olduklarını belgelemeleri
gerekir.
e) ÇAP’a başvuru sayısının Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenmiş
olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel
not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal önlisans/lisans programı başarı
sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.
f) Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin ÇAP’a başvuruları, Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
g) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek
sınavında da başarılı olma şartı aranır.
h) Aynı anda birden fazla çift anadal programına veya hem çift anadal hem de yandal
programına kayıt olunamaz.
Ders kaydı
MADDE 8- (1) Çift anadal programları için ders kaydı işlemleri akademik takvimde
belirtilen ders kaydı döneminde yapılır.
(2) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal
programından kaydı silinir.
(3) Çift anadal programının ders yükü, öğrencinin anadal programından mezuniyeti
için gereken ders yükünün azaltılmasına yönelik kullanılmaz.
(4) Çift anadal yapan öğrencinin alacağı ders yükü ilgili bölüm/program önerisi ile
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kurullarınca belirlenir.
Programa devam
MADDE 9- (1) Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal genel not ortalaması
bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Anadal genel not
ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma
programından kaydı silinir. Anadal programından mezun olan çift anadal öğrencisinde bu
koşul aranmaz .
(2) İkinci anadal programından kaydı silinen öğrencinin, anadal programında kabul
edilmeyen, 2. anadal programında başarılı olduğu dersler genel not ortalamasına dahil
edilmeksizin anadal diploma programının transcript ve diploma ekinde yer alır.
(3) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal
programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler ortalamaya dahil edilerek not
çizelgesinde gösterilir.
Mezuniyet
MADDE 10- (1) Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki
başarısı ve mezuniyeti etkilenmez.
(2) Çift anadal programında, ikinci programdan mezuniyet diploması ancak anadal
programından mezun olunması halinde verilir.
(3) Öğrencinin ikinci anadaldan mezun olabilmesi için ikinci anadal GANO’sunun en
az 100 üzerinden 70 olması gerekir. GANO öğrencinin muaf olduğu derslerle birlikte
hesaplanır.
(4) Değişim programları kapsamında yurt dışına giden öğrencilerin çift anadal
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programından mezuniyeti için ilgili yönetim kurulu kararı ile ek süre tanınabilir.
(5) Çiftanadal programı öğrencileri çiftanadal izledikleri programın anadal öğrencileri
ile birlikte sınıf ve mezun öğrenci başarı sıralamasına dahil edilmez.
Anadal Programından ÇAP Programına Yatay Geçiş
MADDE 11- İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma
programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ve üniversitece
kontenjan açılması halinde ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
Çift Anadal Programında Öğrenim Süresi
MADDE 12- Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden, ancak ikinci anadal
programını bitiremeyen öğrencilerin azami öğrenim süresi, ikinci anadal diploma programına
kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c)
fıkrasında belirtilen azami süredir. İkinci anadal programından azami süresi içinde mezuniyet
hakkı elde edemeyen öğrencinin çift anadal öğrencilik statüsü sona erer ve ikinci anadal
diploma programından kaydı silinir.
Mali yükümlülükler
MADDE 13- Öğrenciler Eğitim-Öğretim süresi boyunca Mütevelli Heyetce belirlenen
mâli hükümlere uyarlar. Öğrenciler anadal diploma programından mezun olduktan sonra
ikinci anadal programında alacakları dersler için o yıla ait kredi başına ücreti ayrıca öderler.
Kaydı silinen ücretli öğrenciye, öğrenim ücreti iade edilmez.
Diğer Hükümler
MADDE 14- Bu yönergede yer almayan konularda “İstanbul Gedik Üniversitesi
Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri
uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu yönetmelik hükümleri halen Üniversitenin çeşitli
birimlerinde ÇAP eğitimi yapmakta olan öğrencilere de uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15- Bu yönerge, Üniversite Senatosunun onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 - Bu yönergeyi İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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