İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 ‐ (1) Çift Anadal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını üstün başarıyla yürüten
öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir programda lisans diploması almak üzere öğrenim görmesini
sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu yönerge, İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesindeki lisans diploma programları arasında
Çift Anadal yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 ‐ (1) Bu yönerge, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik” hükümleri ile “İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim‐Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği”nin 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu yönergede geçen;
a) Anadal: Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programını,
b) Bölüm: İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ilgili bölümünü,
c) ÇAP: Çift Anadal Programı’nı,
ç) Fakülte: İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ilgili fakültesini,
d) Fakülte Kurulu: İstanbul Şehir Üniversitesi’ndeki ilgili fakülte kurulunu,
e) Fakülte Yönetim Kurulu (FYK): İstanbul Şehir Üniversitesi’ndeki ilgili fakülte yönetim
kurulunu,
f) GNO: Genel not ortalamasını,
g) İkinci anadal: Öğrencinin başvurduğu ve kabul edildiği lisans programını,
ğ) Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü: İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Akademik İşler
Direktörlüğü’nü,
h) Senato: İstanbul Şehir Üniversitesi Senatosu’nu,
ı) Üniversite: İstanbul Şehir Üniversitesi’ni
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
ÇAP açılması ve kontenjanların tespiti
Madde 5 ‐ (1) Üniversite’nin lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin teklifi, Fakülte
Kurulu’nun önerisi ve Senato’nun onayı ile ÇAP açılabilir.
(2) Hangi fakülteye hangi kontenjanın ayrıldığı ve öğrencilerin ikinci anadaldan almaları gereken fark
dersleri, Fakülte Kurulu’nun kararı ve Senato’nun onayı ile en geç akademik takvimde belirtilen tarihte
ilan edilir.
(3) Bir fakülteye ayrılan kontenjanın dolmaması halinde diğer fakültelerden başvurular göz önüne
alınır.
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(4) Hukuk ve mühendislik hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları, anadal
diploma programları kontenjanlarının % 20’sinin altında kalamaz.
ÇAP danışmanları
Madde 6 ‐ (1) Çift anadal programlarını hazırlamak ve amacına uygun biçimde yürütmek üzere, dekan
tarafından her bölüm için birer ÇAP danışmanı atanır. İlgili ÇAP danışmanları işbirliği içinde çalışırlar.
ÇAP’a başvuru ve kabul koşulları
Madde 7 ‐ (1) ÇAP başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Öğrenci Akademik İşler
Direktörlüğü’ne yapılır.
(2) ÇAP’a, anadal diploma programının 3., 4. ve 5. yarıyılının başında başvurulabilir.
(3) Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasının en üst % 20’lik diliminde bulunan ve
GNO’su 4,00 üzerinden en az 2,72 olan öğrenci ÇAP’a başvurabilir. Ancak anadal diploma
programındaki GNO’su 4,00 üzerinden en az 2,72 olan ve fakat anadal diploma programının ilgili
sınıfında başarı sıralamasının en üst % 20’lik diliminde yer almayan öğrenci, çift anadal yapılacak
programın Üniversite’ye yerleştiği yıldaki taban puanına sahip olmak şartıyla başvurabilir.
(4) Uluslararası öğrencilerin başvuruları kontenjan dâhilinde FYK tarafından değerlendirilir.
(5) ÇAP’a başvurabilmesi için öğrencinin o yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm
dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
(6) Bir fakülteden yapılan başvurular kendi içerisinde sıralanır. Başvuru sayısının Bölüm tarafından
belirlenen kontenjanı aşması durumunda, GNO’su yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır.
(7) Gerekli koşulları sağlayan başvurular, Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü tarafından ilgili
fakültelere gönderilir. Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü
bölümün önerisi üzerine FYK’nın onayı ile yapılır ve “ders kayıt” tarihinden en geç bir hafta önce
alınacak kararla kesinleşir.
(8) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıtlı olunamaz. Ancak, ikinci anadal
diploma ile yandal programlarına eşzamanlı olarak kayıt yapılabilir.
Ders kayıtları
Madde 8 ‐ (1) Ders kayıtları, ilan edilen “ders kayıt” tarihinde “İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılır.
Başarı ve değerlendirme
Madde 9 ‐ (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu anadal ve ikinci anadal lisans programlarının ayrılığı esastır.
İkinci anadal programındaki başarı derecesi, öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programındaki başarısını
ve mezuniyet derecesini hiçbir biçimde etkilemez.
(2) ÇAP yapan öğrenciye tek bir not belgesi verilir.
(3) ÇAP’tan çıkarılan öğrencinin ikinci anadal programında alıp başardığı dersler not belgesinde “S”
işareti ile gösterilir, ağırlıklı GNO’suna katılmaz. Başarısız olduğu dersler not belgesinde gösterilmez.
İkinci anadal diploma programına yatay geçiş
Madde 10 ‐ (1) Öğrenci, anadal diploma programında kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun
koşulları sağladığında, kayıtlı olduğu ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
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Diploma
Madde 11 ‐ (1) Öğrencinin ÇAP’tan mezun olabilmesi için 4,00 üzerinden en az 2,72 GNO gerekir. Tüm
koşulların yerine getirilmesi halinde mezun olduğu yarıyıl sonunda ikinci anadal programına ait “Çift
Anadal Lisans Diploması” verilir.
(2) İkinci anadal lisans programını sürdüren öğrenciye diploması ancak devam ettiği birinci anadal
diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
(3) Her iki dalda da staj zorunluluğu olan programlarda ÇAP yapan öğrencilere iki ayrı staj yaptırılıp
yaptırılmayacağına FYK karar verir.
İzinli sayılma
Madde 12 ‐ (1) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, aynı zamanda ikinci anadal programında da
izinli sayılır.
ÇAP’ta öğrenim süresi ve bursluluk
Madde 13 ‐ (1) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma
programını bitiremeyen öğrencinin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı
eğitim yılından itibaren azami yedi yıldır. Bu süre içerisindeki bursluluk durumu İstanbul Şehir
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Burs Yönergesi hükümleri gereğince belirlenir.
Kayıt silme
Madde 14 ‐ (1) Öğrenci ÇAP’ı her zaman kendi isteği ile bırakabilir.
(2) Öğrencinin iki yarıyıl üst üste ders almadığı ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
(3) Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin GNO’su bir defaya mahsus olmak üzere 4,00
üzerinden 2,50’nin altına düşebilir. GNO’su ikinci kez 2,50’nin altına inen öğrencinin ikinci anadal
diploma programından kaydı silinir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Düzenlenmemiş konulardaki uygulama
Madde 15 ‐ (1) Bu yönergede yer almayan konularda Üniversite’nin yönetmelik ve diğer yönerge
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 16 ‐ (1) Bu yönerge, Mütevelli Heyet’in onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 ‐ (1) Bu yönergeyi İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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