GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi bünyesinde alan bakımından
yakın olan önlisans diploma programları ile diğer önlisans diploma programları arasında, lisans
programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve
akademik birimlerin önerisiyle bir ana dal programını başarıyla sürdüren öğrencilerin öğrenim
görmelerini sağlayacak şekilde çift ana dal programlarının açılmasına ve yürütülmesine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge; Gazi Üniversitesi çift ana dal programlarında uygulanacak
esasları belirler.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik ve Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) Akademik birim: Gazi Üniversitesine bağlı fakülte/ yüksekokullarını ve meslek
yüksekokullarını,
c) Akademik kurul: İlgili programda fiilen eğitim-öğretim faaliyeti içinde bulunan
öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan, ilgili program başkanının başkanlık ettiği
kurulu,
ç) Ana dal diploma programı: Öğrencinin çift ana dal programına başvurduğu tarihte
kayıtlı bulunduğu diploma programını,
d) Çift ana dal programı: Başarı şartını ve Senato tarafından belirlenen diğer koşulları
sağlayan öğrencilerin Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp iki
ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,
e) İlgili bölüm: Aynı yükseköğretim alanında birden fazla eğitim düzeyi veya aynı
düzeyde birden fazla diploma programına sahip dallarını, amaç, kapsam ve nitelik yönünden
bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat
dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve
uygulama birimini,
f) İlgili kurul: Gazi Üniversitesine bağlı akademik birimin kurulunu,
g) İlgili yönetim kurulu: Gazi Üniversitesine bağlı fakülte/ yüksekokul ve meslek
yüksekokullarının yönetim kurullarını,
ğ) ÖİDB: Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,
h) Program: Tanımlı bir müfredata göre yürütülen önlisans ve lisans düzeyinde
diploma derecelerine yönelik uygulanan eğitim-öğretim faaliyetlerini,
ı) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

k) Yan dal Programı: Gazi Üniversitesinde bir diploma programına kayıtlı öğrencinin
senato tarafından belirlenen şartları taşıması kaydıyla, Gazi Üniversitesi içinde başka bir
diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak sureti ile
diploma yerine geçmeyen bir belge (yan dal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,
l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
m) Yönerge: Gazi Üniversitesi Çift Ana Dal Yönergesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Çift Ana Dal Programına İlişkin Esaslar
Çift ana dal programının oluşturulması
MADDE 5- (1) Çift ana dal programı, Üniversitede yürütülen önlisans diploma
programları ile diğer önlisans programları, lisans programları ile diğer lisans programları
arasında ilgili bölümlerin önerisi, ilgili kurulların onayı ve Senatonun kararı ile açılır ve Senato
onayını izleyen ilk yarıyılda uygulamaya konulur.
(2) Aynı isimde farklı dilde eğitim yapan programlar arasında çift ana dal programı
oluşturulmaz.
(3) Çift ana dal programını, programı açan bölüm ile öğrencinin kayıtlı olduğu ana dal
programını yürüten bölüm iş birliği içinde yürütür.
(4) Çift ana dal programı, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken
bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını
sağlayacak şekilde düzenlenir.
(5) Çift ana dal programı açacak bölümler; çift ana dal program önerisini, bu programa
hangi programdan öğrenci kabul edeceğini, programa ayrılan kontenjanı, müfredatı ve ders
kredilerini yükseköğretim alan yeterliliklerini dikkate alarak hazırlayıp en geç nisan ayının
sonuna kadar ilgili kurullarına sunar.
(6) Çift ana dal programı; ön lisans programında 120, dört yıllık programda 240, beş yıllık
programda 300, altı yıllık programda 360 krediden oluşur.
(7) Çift ana dal programının uygulanması, müfredat değişiklikleri ve intibak konularında
ana dal programlarında kullanılan esaslar geçerlidir.
Çift ana dal programının kontenjanı
MADDE 6 – (1) Çift ana dal programının kontenjanı, çift ana dal programı açan bölümün
önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile her akademik yıl için Senato tarafından en geç
mayıs ayının ikinci haftasında belirlenir.
(2) Tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift ana dal
yapılacak programların kontenjanı, programların merkezî yerleştirme kontenjanının
%20’sinden az olmamak üzere belirlenir ve ÖİDB’ce ilan edilir.
Çift ana dal programına başvuru
MADDE 7- (1) Çift ana dal programının Senato tarafından belirlenen başvuru koşulları,
tarihi ve kontenjanı ÖİDB’nin internet sayfasında ilan edilir.
(2) Öğrenci, ilan edilen tarihlerde almış olduğu not izleme belgesi (transkript) ve öğrenim
görmek istediği çift ana dal programını belirttiği dilekçesiyle ÖİDB’ye başvurur.
(3) Bir öğrenci aynı anda birden fazla çift ana dal programına tercih sıralaması yaparak
başvurabilir.
(4) Öğrenci çift ana dal diploma programına; ana dal önlisans diploma programında en
erken ikinci yarıyılın, en geç üçüncü yarıyılın başında; ana dal lisans diploma programında en
erken üçüncü yarıyılın başında, en geç dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın, beş yıllık
programlarda yedinci yarıyılın, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında
başvurabilir.
(5) Çift ana dal programına;

a) Başvuru anında ana dal diploma programındaki ağırlıklı genel not ortalaması en az
3,00/4,00 olan ve ana dal diploma programının ilgili yarıyıl/ yılda başarı sıralaması
itibariyle en üst %20’sinde bulunanlar veya
b) Ana dal diploma programındaki genel not ortalaması 3,00/4,00 olan ancak ana dal
diploma programının ilgili yarıyıl/ yılda başarı sıralaması itibariyle en üst %20’sinde
yer almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki merkezî
sınav taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar,
başvuru yapabilir.
(6) Öğrencinin çift ana dal diploma programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla
kadar ana dal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
(7) Çekilme işlemi yapılmış (VZ notu alınmış) dersler, alınmamış ders kapsamında
değerlendirilir.
Ön inceleme
MADDE 8- (1) Başvurular bu Yönergedeki koşullar çerçevesinde ÖİDB tarafından ön
incelemeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Değerlendirme, programa kabul ve intibak
MADDE 9 – (1) Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin başvuruları ÖİDB tarafından
ilgili akademik birime iletilir.
(2) Aynı yarıyılda yatay geçiş, çift ana dal ve/veya yan dal başvurusunda bulunan
adaylardan, yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin çift ana dal ve yan dal programlarına
yapmış oldukları başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(3) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde
yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi uygulanan programlara çift ana dal başvurusunda
bulunan öğrencinin, yabancı dil yeterlik sınavını başarması gerekir.
(5) Başvurular, başvurulan çift ana dal programını veren ana dal programının, öğrencinin
tercih sıralamasını ve çift ana dal program kontenjanını dikkate aldığı önerisi ve ilgili yönetim
kurulu kararıyla kabul ya da ret şeklinde sonuçlandırılır.
(6) Çift ana dal programını veren ana dal programının önerisi ve ilgili yönetim kurulu
kararı ile öğrencinin ana dal ve/veya yan dal programında almış olduğu dersler çift ana dal
programına sayılabilir. Bunun için, intibak formu hazırlanarak öğrencinin ana dal ve/veya yan
dal programında almış olduğu derslerden çift ana dal programına sayılacak olanların kredi
transferi yapılır.
(7) Başvurulara ilişkin tüm belgeler ve ilgili yönetim kurulu kararı ÖİDB’ye gönderilir.
Başvuru sonuçlarının açıklanması
MADDE 10 – (1) Başvurulara ait değerlendirme sonuçları ÖİDB tarafından ilan edilir.
Öğrencilere ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.
Kayıt
MADDE 11 – (1) Bir öğrenci aynı anda birden fazla çift ana dal programına kaydolamaz.
Öğrenci, kabul edildiği çift ana dal programlarından başvuru sırasında belirttiği tercih sırasına
göre sadece birine kayıt yaptırabilir.
(2) Çift ana dal diploma programı ile yan dal programına aynı anda kayıt yapılabilir.
(3) Öğrenci, çift ana dal programına kabul edildiği ilk yarıyıl itibariyle kayıt yaptırmak
zorundadırlar.
(4) Öğrencinin ana dal ve çift ana dal programlarına kayıt ve danışman onay işlemlerini
ayrı ayrı yapması gerekir.
(5) Çift ana dal programına kayıt yaptıran öğrenciye çift ana dal öğrenci kimlik kartı
verilir.
Programın uygulanması
MADDE 12- (1) Ana dal ve çift ana dal programlarına sayılacak dersler, programlar
arasında kararlaştırılır. Ana dal programı ve çift ana dal programında bulunan eşdeğer dersler,

ana dal programından alınır. Bu dersler için çift ana dal programına yapılan kredi transferi ilgili
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve her iki programa ait not izleme belgesinde
gösterilmek üzere ÖİDB’ye bildirilir.
(2) Ana dal ve çift ana dal programlarına ilişkin stajlar, ilgili programların karşılıklı
anlaşmaları çerçevesinde yürütülür.
(3) Çift ana dal programına devam eden bir öğrenci, yaz okulundan da ders alabilir.
(4) Öğrencinin tüm çift ana dal öğrenimi süresince ana dal programı ağırlıklı genel not
ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2,75’e kadar düşebilir. Bu durumun tekrarında
ağırlıklı genel not ortalaması 2,75’in altına düşen öğrencinin çift ana dal diploma programından
kaydı silinir.
(5) Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan
kaydı silinir.
(6) Çift ana dal diploma programındaki öğrenci, ana dal diploma programında kurum içi
geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında çift ana dal diploma programına yatay geçiş
yapabilir.
Çift ana dal program koordinatörü
MADDE 13- (1) Çift ana dal programına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen
programlarda, çift ana dal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve
öğrencilere danışmanlık yapmak amacıyla ilgili bölüm başkanlığınca çift ana dal program
koordinatörü atanır. Program koordinatörleri öğrencilerin çift ana dal programı akademik
danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.
Program süresi
MADDE 14- (1) Ana dal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift
ana dal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift ana dal diploma
programına kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44.
maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. Bu süre sonunda, çift ana dal programını
bitiremeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir.
(2) Ana dal programından mezun olan ve çift ana dal programına devam eden öğrenci, bu
programların katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Öğrencinin, lisansüstü bir
programa kayıt yaptırması durumunda bu programın da katkı payını/öğrenim ücretini öder.
Başarı ve mezuniyet
MADDE 15- (1) Çift ana dal programındaki başarı ve mezuniyet koşulları, Gazi
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine
göre belirlenir.
(2) Çift ana dal programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam
ettiği ana dal diploma programından mezun olması hâlinde verilir.
(3) Çift ana dal programı nedeniyle, öğrencinin birinci ana dal programındaki başarısı ve
mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez.
(4) Çift ana dal ve yan dal programı bulunan bir ana dal programında çift ana dal
yapmakta olan bir öğrenci, bu programdan kendi isteğiyle ayrılmış veya çıkartılmış; ancak aynı
bölümün yan dal program gerekliliklerini yerine getirmişse, başvurması hâlinde öğrenciye yan
dal sertifikası verilir. Bu konudaki değerlendirme ilgili bölüm tarafından yapılarak ilgili
yönetim kurulunca karara bağlanır.
(5) Çift ana dal ve yan dal programı bulunan bir ana dal programında çift ana dal
yapmakta olan bir öğrenci, bu programdan kendi isteğiyle ayrılır veya çıkartılırsa öğrencinin
ana dal programında kabul edilmeyen çift ana dal programında başarılı olduğu dersler, genel
not ortalamasına dâhil edilmeksizin not izleme belgesinde ve diploma ekinde yer alır.
(6) Çift ana dal programını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda diploma düzenlenir.

Mazeret ve izinler
MADDE 16- (1) Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre ana dal programından izinli sayılan öğrenci, çift ana dal
programından da izinli sayılır.
(2) Çift ana dal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders
alamayacak öğrencilere, çift ana dal programını yürüten bölümün önerisi ve ilgili yönetim
kurulu kararıyla çift ana dal programı için o yarıyıla özgü ilgili programa ara verme izni
verilebilir. İzin süresi azami kanuni öğrenim süresine eklenir.
(3) Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili
maddelerine göre kayıtlı olduğu ana dal programına ara veren öğrenci, çift ana dal programına
da ara vermiş sayılır.
İlişik kesme
MADDE 17- (1) Çift ana dal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında
programı kendi isteğiyle bırakabilir. Çift ana dal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı çift
ana dal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
(2) Çift ana dal programına kayıtlı öğrenciler, başvuru koşullarını yerine getirmek
şartıyla kayıtlı oldukları programı bırakarak başka bir çift ana dal programına başvurabilir ve
kayıt yaptırabilirler.
(3) Çift ana dal programında, iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programla
ilişiği kesilir.
(4) Kendisine verilen ek süre sonunda çift ana dal programından mezun olamayan
öğrencinin programla ilişiği kesilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 18- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, Gazi Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları
uygulanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 (Ek: G.Ü. Senatosunun 12/09/2019 tarihli, 12 sayılı toplantısı,
2019/105 sayılı kararı) – (1) Bu Yönerge hükümleri, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz
Yarıyılından itibaren uygulanır.
(2) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından önce kayıt olan çift ana dal programına kayıt
olan öğrencilere, öğrenimlerine başladıkları yarıyılda yürürlükte olan program gereklilikleri
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19- Bu Yönerge, Gazi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20- Bu Yönerge hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönergenin Kabul Edildiği Senatonun
Tarihi
Sayısı
07/06/2018
2018/56
Yönergede Değişiklik Yapılan Senatonun
Tarihi
Sayısı
12/9/2019
2019/105

