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ÇİFT ANA DAL BAŞVURU İŞLEMLERİ
Çift Ana dal Programı: Üniversitede bir lisans/ ön lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin başarı şartlarını ve diğer koşulları sağlamak
koşuluyla, ikinci bir lisans/ön lisans programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı ifade eder.
Çift ana dal programları, farklı birimlerdeki lisans/ön lisans programları arasında yürütülebildiği gibi, aynı birimdeki lisans/ön lisans programları
arasında da yürütülebilmektedir.
Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında başarılı olma şartı uygulanır.
Öğrenciler başvuracakları çift ana dal programlarının varsa özel şartlarını yerine getirmek kaydı ile (boy, kilo, ehliyet, sağlık raporu vs.)
• Birinci Öğretim öğrencileri; Birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programları ile
• İkinci öğretim öğrencileri; ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programları ile,
• Uzaktan eğitim programları ise sadece uzaktan öğretim programları ile Çift Ana dal öğretim yapabilir.

Başarı Koşulu ve Başvuru İşlemleri, Kayıt
Öğrenciler, ikinci anadal diploma programına,






Anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık
programlarda yedinci yarıyılın başında,
Anadal Ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2.80 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı
sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması gerekmektedir.
Başvurduğu yarıyıla kadar aldığı anadal programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış, başarısız dersi olmayan (FF, FD, A ve U Dersi
olmayan) öğrenciler başvuru yapabilir.
Başvurduğu ikinci anadal programının varsa İngilizce yeterlik koşulunu sağlayan öğrenciler başvuru yapabilir.

Başvuru Adımları
Çift Ana Dal başvuruları OİS üzerinden yapılmaktadır.
1. Diğer İşlemler menüsünden Çift Ana Dal Ders Kontrol Ekranına Tıklanır.

2. Açılan ekrandan çift ana dal başvurusu yapılması istenilen program seçilir. Eğitim sürecinizde almanız gereken dersler karşınıza
gelecektir. Sayfanın en altında yer alan başvuru yap butonuna tıklayarak başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Çift Ana Dal başvuruları ilgili birim tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonunda başvuranlar en yüksek not ortalamasına göre kontenjan
dahilinde sıralanır. Kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak ikinci
anadal programına kayıtlarını yaptırabilirler.

YANDAL BAŞVURU İŞLEMLERİ
Yandal programı, ilgili bölüm/ana bilim dallarının görüşü ve yandal öğrenimi kapsamında öğrenci kabul edecek bölümün bağlı olduğu birim
kurulunun teklifi ve senato kararıyla açılır. Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı “anadal”, başvurduğu ve kabul
edildiği lisans programı “yandal” olarak adlandırılır.
Başarı Koşulu ve Başvuru İşlemleri, Kayıt
Üniversite’nin bir lisans programına kayıtlı olmak gerekir.




Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler
başvurabilir.
Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.80 olması gerekir

Yandal programlarına başvurular, akademik takvimde öngörülen süreler içinde, Fakülte Sekreterliğine başvuru yapılır. Koşulları sağlayan
öğrencilerin başvuruları, yandal programının yürütüldüğü Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yandal
programlarına kabul edilen öğrenciler, ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurarak kabul edildikleri yandal
programlarına kayıtlarını yaptırırlar.




Öğrenim dili Türkçe olan lisans diploma programına kayıtlı öğrencilerin herhangi bir yandal programına başvurabilmeleri için öğrenim
dili tamamıyla veya kısmen İngilizce olan lisans diploma programlarına yeni öğrenci kabulünde geçerli olan İngilizce yeterlik koşulunu
sağlamaları şarttır.
Anadili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim dili Türkçe olan veya Türkçe ve İngilizce dilinde karma olarak öğretim
yapılan lisans diploma programları kapsamında açılan yandal programlarına başvurabilmeleri için, bu lisans diploma programlarına yeni
öğrenci kabulünde geçerli olan Türkçe yeterlik koşulunu sağlamaları şarttır.






Kurumlar arası yatay geçiş veya dikey geçiş ile üniversitenin lisans diploma programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin yandal
programlarına başvurabilmesi için, kayıt yaptırdıkları programda en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur.
Öğrencinin, yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans diploma programları kapsamında açılan yandal programlarına kabul edilebilmesi için
yetenek sınavından da başarılı olması şarttır.
Öğrenciler, aynı anda ikinci anadal diploma programı ile yandal programında öğrenim görebilirler.
Aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yapılamaz.

