GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Galatasaray Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları önlisans/lisans
programını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir önlisans/lisans programında
diploma alabilmelerine olanak sağlayacak çift anadal programlarına ilişkin esas ve usulleri
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge Galatasaray Üniversitesi’nde çift anadal programlarının açılmasına,
içeriğinin, kontenjanlarının ve öğrenci kabulü koşullarının belirlenmesine, bu programlarda eğitimöğretim ile başarı değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri
ile 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 16 ıncı ve 17 inci maddelerine ve
23.05.2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Çift anadal programı (ÇAP): Galatasaray Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları önlisans/lisans
programını üstün başarıyla yürüten ve bu Yönergede belirtilen koşulları sağlayan öğrencilerin,
Üniversitenin ikinci bir önlisans/lisans programından belirlenen dersleri alarak, başarılı olmaları
halinde ikinci bir önlisans/lisans diploması alabilmelerine olanak sağlayan programı,
b) Birinci anadal programı: Öğrencinin çift anadal programına başvuru yaptığı tarihte Galatasaray
Üniversitesi’nde kayıtlı bulunduğu önlisans/lisans programını,
c) İkinci anadal programı: Öğrencinin kabul edildiği çift anadal programını başarı ile tamamlaması
halinde, bu program çerçevesinde, birinci anadal programı dışında diploma almaya hak kazanacağı
diğer önlisans/lisans programını,
ç) Çift anadal program koordinatörü: Çift anadal programlarının amacına uygun bir biçimde
yürütülmesini sağlamak ve bu programlara kabul edilen öğrencileri bilgilendirmek, yönlendirmek ve
danışmanlık faaliyetlerini yürütmek üzere, ilgili programlara taraf olan bölüm başkanlarının önerisi
üzerine Yüksekokul Müdürlüğünce/Dekanlıklarca görevlendirilecek birer öğretim üyesini,
d) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci iş yüküne
dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan
Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
e) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
g) Yüksekokul: Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal Programlarının Açılması, İçeriği ve Kontenjanlarının Belirlenmesi
Çift anadal programı açılması
MADDE 5 – (1) Üniversitede yürütülen;
a) Önlisans programları arasında bir çift anadal programı, ilgili programların talebi ve Yüksekokul
Kurulu tarafından sunulacak çift anadal programı önerisinin,
b) Lisans programları arasında bir çift anadal programı, ilgili bölümlerin talebi ve Fakülte Kurulları
tarafından sunulacak çift anadal programı önerisinin,
Senato tarafından onaylanmasıyla açılır ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.
(2) Çift anadal programlarına öğrenci kabulü, taraf olan her iki program/bölüm arasında karşılıklı
olabileceği gibi, programlar/bölümlerden sadece birinin öğrencilerinin, diğer program/bölümden
ikinci anadal diploması almalarına yönelik olan şekilde tek taraflı olarak da uygulanabilir.
Çift anadal programlarının içeriği
MADDE 6 – (1) Üniversitede çift anadal programı açılmasına yönelik olarak ilgili Yüksekokul veya
Fakülte Kurulları tarafından Senatoya sunulacak çift anadal programı önerilerinde öğretimin içeriği
planlanırken aşağıdaki esaslar dikkate alınır:
a) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve AKTS kredileri Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak hazırlanır. Çift anadal
programının içeriği, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve
yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.
b) Çift anadal programının içeriğinde, birinci ve ikinci anadal programlarında ortak olan ve/veya
eşdeğer kabul edilen dersler ile her iki anadal programının diğer dersleri yer alır. Öğrencilerin, çift
anadal programı süresince, birinci ve ikinci anadalların her birinden ön lisans programlarında en az
120, lisans programlarında en az 240 AKTS kredisine karşılık gelen ders yükünü tamamlamaları
gerekir. Belirlenmiş ortak ve/veya eşdeğer derslerin AKTS kredi karşılıkları, kredi yükümlülüğü
hesabında her iki anadal programı için de sayılır.
c) Öğrenciler çift anadal programına başladıkları yarıyıldan itibaren, ortak olan, içerik bakımından
eşdeğer olan veya eşdeğer sayılan ya da içerikleri itibarıyla benzer olan dersleri, birinci anadal
programından alırlar. İkinci anadaldan alınacak derslerin AKTS kredileri toplamı, o anadaldan
mezun olmak için gerekli AKTS kredisi toplamının %40’ından az olamaz.
ç) İki anadal arasında ortak ve/veya karşılıklı her iki programa birden saydırılacak dersler ile ikinci
anadaldan mezuniyet koşulunu yerine getirmek üzere bu derslere ek olarak alınması gereken zorunlu
ve seçimlik dersler programlar/bölümler tarafından belirlenerek, birinci anadal ve ikinci anadal
programları yüksekokul/fakülte kurullarının uygun görüşü üzerine Senato tarafından karara bağlanır.
Kontenjan belirlenmesi
MADDE 7 – (1) Çift anadal programlarına kabul edilecek öğrenci kontenjanlarının ilan edileceği tarih,
başvuru süresi ve kabul edilen öğrencilerin ilan edileceği tarih akademik takvimde gösterilir.
(2) Çift anadal programına kabul edilecek toplam yeni öğrenci sayısı, her akademik yıl için, o
programın tarafları olan programların her birinin, ilgili akademik yıla ait birinci sınıf birinci yarıyıl
öğrenci sayısının % 20’sini geçemez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Eğitim-Öğretim ve Başarı Değerlendirme Esasları
Başvuru
MADDE 8 – (1) Çift anadal programları çerçevesinde,
a) Birinci anadal önlisans programı öğrencileri, ikinci anadal önlisans programına en erken ikinci, en
geç üçüncü yarıyılın başında,
b) Birinci anadal lisans programı öğrencileri, ikinci anadal lisans programına en erken üçüncü, en geç
beşinci yarıyılın başında başvurabilirler.
(2) Ayrıca, ikinci anadal programına başvuracak öğrencilerin aşağıdaki koşulları da karşılaması aranır:
a) Öğrenci başvuru yaptığı yarıyıla kadar birinci anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla
tamamlamış olmalıdır,
b) Öğrencinin başvuru tarihindeki genel not ortalaması 4,00 tam not üzerinden en az 3,00 olmalı ve
öğrenci birinci anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst yüzde yirmilik
dilimde yer almalıdır,
c) Birinci anadal programında genel not ortalaması en az 3,00 olan ancak birinci anadal programının
ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmilik dilimde yer almayan öğrencilerden çift
anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanı ve üzerinde puana sahip olanlar da çift anadal
programına başvurabilirler.
ç) Yatay geçiş yoluyla bir bölüme gelen öğrenci, yatay geçiş yaptığı programa başladığı yarıyılda çift
anadal programlarına başvuramaz.
(3) Çift anadal programlarına başvurular, başvuru formu ve başvurulan yarıyıla kadar öğrencinin aldığı
dersleri ve notlarını gösteren belge ile birinci anadal programının yürütüldüğü Yüksekokul
Müdürlüğüne/Fakülte Dekanlığına yapılır.
(4) Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına başvuramaz.
Başvuruların değerlendirilmesi ve öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Çift anadal programına başvuru için gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin
başvuruları işleme konulur.
(2) Başvuru sayısının Senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not
ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalamasının eşit olması durumunda öğrencinin
birinci anadal programına yerleştiği yıla ait puanı göz önünde bulundurulur.
(3) Öğrencinin çift anadal programına kabulü, birinci anadal programını yürüten bölümün bağlı olduğu
yüksekokul/fakülte yönetim kurulunun önerisi üzerine, ikinci anadal programını yürüten
yüksekokul/fakülte yönetim kurulunun kararıyla ile tamamlanır. Bu karar öğrencinin ikinci anadal
programına kaydının yapılabilmesi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.
Çift anadal öğretiminin uygulanması
MADDE 10 – (1) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının
4,00 üzerinden en az 2,75 olması gerekir.
(2) Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4,00
üzerinden 2,50’nin altına düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4,00 üzerinden 2,50’nin altına
düşen öğrencinin ikinci anadal programından kaydı silinir.
(3) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal programından
kaydı silinir.
(4) Kendi talebi veya Üniversite tarafından herhangi bir nedenle çift anadal programından kaydı silinen
öğrenci, aynı programa yeniden kabul edilmez. Bu öğrencilerin ikinci anadal programında almış
oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği birinci anadal programının yüksekokul/fakülte
yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu çerçevede, öğrencinin ikinci anadal programında başarılı
olduğu ancak birinci anadal programında kabul edilmeyen dersler, genel not ortalamasına dahil
edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
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(5) Birinci anadal programında kayıt donduran öğrencinin, çift anadal programında da kaydı
dondurulmuş sayılır.
(6) Çift anadal programındaki ara sınav programının çakışması halinde, öğrencinin çakışan sınavları
birinci anadal programı bölüm başkanlığından alacağı bir yazı ile belgelemesi koşuluyla, ikinci anadal
programının bağlı bulunduğu Yüksekokul/Fakültenin Yönetim Kurulu kararıyla, çakışan ikinci anadal
programı ara sınavları için mazeret sınavı açılabilir.
Stajlar
MADDE 11 – (1) Çift anadal programını yürütmekte olan her iki anadal programında da zorunlu staj
dersi bulunması halinde; bu dersler çift anadal ders programında her iki anadal için ortak alınan
ve/veya karşılıklı olarak her iki anadal programına birden sayılan dersler arasında gösterilebilir.
(2) Staj dersinin her iki anadal programında zorunlu ders olmakla birlikte, ortak alınan ve/veya
karşılıklı olarak her iki programa birden sayılan dersler arasında gösterilmemesi halinde, öğrenci her
iki anadal programında da staj dersini almak zorundadır; bu durumda staj dersleri, çift anadal ders
programında zorunlu dersler listesinde yer alır.
(3) Çift anadal programı çerçevesinde, her iki anadal programından sadece birinde zorunlu staj dersi
bulunması halinde; öğrenci bu dersi ilgili olduğu programda almak zorundadır; bu durumda staj dersi,
dersin zorunlu olduğu programın çift anadal ders programında zorunlu ders olarak yer alır.
Bitirme ödevi
MADDE 12 – (1) Çift anadal programını yürütmekte olan her iki anadal programında da zorunlu
bitirme ödevi veya bitirme projesi dersi bulunması halinde; bu dersler çift anadal ders programında
her iki anadal için ortak alınan ve/veya karşılıklı olarak her iki anadal programına birden sayılan dersler
arasında gösterilebilir.
(2) Bitirme ödevi veya bitirme projesi dersinin, her iki anadal programında zorunlu ders olmakla
birlikte, ortak alınan ve/veya karşılıklı olarak her iki programa birden sayılan dersler arasında
gösterilmemesi halinde, öğrenci her iki anadal programında da bitirme ödevi veya bitirme projesi
dersini almak zorundadır; bu durumda bitirme ödevi veya bitirme projesi dersleri, çift anadal ders
programında zorunlu dersler listesinde yer alır.
(3) Çift anadal programı çerçevesinde, her iki anadal programından sadece birinde zorunlu bitirme
ödevi veya bitirme projesi dersi bulunması halinde; öğrenci bu dersi ilgili olduğu programda almak
zorundadır; bu durumda bitirme ödevi veya bitirme projesi dersi, dersin zorunlu olduğu programın çift
anadal ders programında zorunlu dersler listesinde yer alır.
Diplomalar, diploma ekleri ve transkriptler
MADDE 13 – (1) Birinci anadaldan mezuniyet hakkı kazanan çift anadal programı öğrencisine birinci
anadal diploması ile birlikte sadece bu anadal programı için düzenlenmiş diploma eki ve transkript
verilir.
(2) İkinci anadal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye ikinci anadal diploması ve çift anadal
diploma eki ve transkripti, ancak devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde
verilir.
(3) İkinci anadal diplomasının diploma ekinde, bu diplomanın ilgili çift anadal programının başarıyla
tamamlanması sonucu düzenlendiği belirtilir.
(4) İkinci anadal programı diploma ekinde ve transkriptinde, öğrencinin çift anadal programı
çerçevesinde aldığı tüm dersler gösterilir, öğrencinin birinci anadal programında almış olduğu ortak
ve/veya eşdeğerlikleri kabul edilen dersler belirtilir ve bu kapsamda yer alan tüm derslerden elde ettiği
notlar üzerinden hesaplanan ikinci anadal not ortalamasına yer verilir.
(5) Çift anadal öğrencileri, her iki anadal programında da başarı sıralamasında yer alır.
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Süre
MADDE 14 – (1) Birinci anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal
programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci anadal programına kayıt yaptırdığı eğitimöğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami
süredir.
Değişim programları
MADDE 15 – (1) Çift anadal programına kabul edilen öğrenci, her iki anadal programından sadece
biri kapsamında değişim programlarına başvuru yapabilir.
(2) Çift anadal programı kapsamında değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin
değişim programlarından alacağı dersler, birinci anadal değişim programı koordinatörü ve ikinci
anadal değişim programı koordinatörü tarafından birlikte belirlenir. Bu şekilde belirlenen dersler her
iki anadal programının bağlı oldukları Yüksekokul/Fakülte Yönetim Kurullarının onayına sunulur.
(3) İlgili Yüksekokul/Fakülte Yönetim Kurulları tarafından onaylanan dersler, her iki anadal
programında da tanınır.
(4) Öğrencinin değişim programında geçirdiği süre çift anadal programı öğrenim süresine dahildir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Anadallar arası yatay geçiş
MADDE 16 – (1) Çift anadal programına kabul edilen öğrenci, birinci anadal programında kurum içi
yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında, ikinci anadal programına yatay geçiş yapabilir.
Öğrenci katkı payı
MADDE 17 – (1) Öğrenciden çift anadal programı kapsamında ikinci anadal programı için ayrıca
öğrenci katkı payı alınmaz.
(2) Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden, birinci anadal programının öğrenim süresine
ilave bir yıl sonunda mezun olamayanlar, Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarda katkı payı öder.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ve Galatasaray Üniversitesi Senatosu kararları ile diğer ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 19 – (1) Bu Yönerge ile 30.12.2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Galatasaray Üniversitesi
Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönerge, Galatasaray Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer. Ancak, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte ÇAP’a kayıtlı olan öğrenciler
bakımından, mevcut program içerikleri ve bunların ders saatlerine göre hesaplanmış kredileri
geçerlidir.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönergeyi Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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