
ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI 

Amaç 

MADDE 40 – (1) Çift anadal ve yan dal eğitim-öğretiminin amacı, Üniversitede bir lisans eğitim-öğretimine kayıtlı 

olan başarılı öğrencilerin, istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları takdirde, ikinci bir eğitim-öğretim dalında lisans 

diploması almalarını veya ilgi duydukları başka bir eğitim-öğretim dalında bilgilenmelerini sağlamaktır. 

(2) Çift anadal programı, kendi bölümlerinin lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda 

ikinci bir lisans programında en az 60 AKTS kredisi ders alarak çift anadal lisans diploması almaya hak kazandıran 

eğitim-öğretim programıdır. 

(3) Yan dal programı, kendi bölümünün lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin, ilgi duydukları ikinci bir 

lisans programında en az 30 AKTS kredisi ders alarak yan dal sertifikası almaya hak kazandıran eğitim-öğretim 

programıdır. 

(4) Çift anadal lisans eğitim-öğretimi ile yan dal eğitim-öğretimi açılması ve kabul koşulları, ilgili kurulun 

önerisiüzerine Senatonun kararı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Bir bölümdeki çift anadal 

yapma koşullarına sahip bir öğrencinin çift anadal yapmak üzere müracaat ettiği bölümde öncelikle çift anadal 

yapabilmesi için iki programın ortak veya farklı derslerinin AKTS kredileri toplamına bakılır. Bu amaçla üçüncü 

dönem başında müracaat etmiş ise iki bölümün ortak derslerinin AKTS toplamı en az 84 AKTS, beşinci dönem 

başında müracaat etmiş ise iki bölümün ortak derslerinin AKTS toplamı en az 108 AKTS olmalıdır. Ortak derslerin 

AKTS toplamları daha az ise bu iki program arasında çift anadal programına öğrenci kabul edilemez. Diğer bir 

deyimle çift anadal yapacağı bölümden alacağıderslerin AKTS kredileri toplamı en çok sırasıyla 156 AKTS ve 132 

AKTS olması gerekir. Bu şartlara uymayan bölümler arasında çift anadal yapılamaz. Buna göre çift anadal lisans 

eğitim-öğretiminin kaç AKTS ve hangi derslerden oluşacağı, başvurunun yapıldığı bölüm başkanlığı tarafından 

belirlenir ve akademik yıl başında ilan edilir. 

(5) İlgili fakülte veya yüksekokul, yürüteceği çift anadal lisans eğitim-öğretimi ve yan dal eğitim-öğretimi 

kontenjanlarını ilgili programın öğrenci kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Senatoya önerir ve bu öneri 

dikkate alınarak, Senatoca belirlenen kontenjanlar her eğitim-öğretim yılı başında duyurulur. Öğrenci, 

duyurulmuş olan çiftanadal lisans eğitim-öğretimine kendi lisans eğitim-öğretiminin en erken üçüncü ve en geç 

beşinci, yan dal eğitim-öğretimine ise en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Başvuru, 

belirlenen tarihte dilekçe vetranskriptle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Bir öğrencinin çift anadal 

lisans eğitim-öğretimlerinden veya yan dal eğitim-öğretimlerinden birine başvurabilmesi için, başvurduğu 

döneme kadar, kendi eğitim-öğretim programının tüm derslerini başarıyla tamamlamış ve başvuru sırasında, 

GNO’sunun çift anadal lisans eğitim-öğretimi için 4.00 üzerinden en az 3.00 ve anadal diploma programının ilgili 

sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’si içinde olması gerekir. Eğer genel not ortalaması 3.00 veya daha 

fazla ancak sınıftaki başarı sıralaması ilk %20 içerisinde değilse ve kayıt olduğu yıldaki puanı ilgili çift anadal 

yapacağı programın taban puanına eşit ya da büyük ise bu öğrenci de çift anadal yapmak için başvurabilir. Yan 

dal eğitim-öğretimi için, GNO’sunun en az 2.50 olması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi 

gerekir. 

(6) Öğrencinin kendi lisans eğitim-öğretimi ile almakta olduğu çift anadal lisans eğitim-öğretiminin veya yan dal 

eğitim-öğretiminin ayrı ayrı yürütülmesi gerekir. Çift anadal lisans eğitim-öğretimi veya yan dal eğitim-öğretimi 

nedeniyle, öğrencinin kendi lisans eğitim-öğretimindeki başarısı ve mezuniyeti etkilenmez. 

(7) Çift anadal lisans eğitim-öğretimi ve yan dal eğitim-öğretimi için ayrı transkriptler düzenlenir. Her iki eğitim-

öğretim programlarında saydırılan dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır ve öğrencinin eğitim-öğretime 

kabulü sırasında ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir. Bu dersler her iki transkriptte de aldığı notlarıyla birlikte 

gösterilir veçift anadal not ortalamasının hesaplanmasında da kullanılır. Öğrencinin, çift anadal yaptığı bölümün 

ortak olmayan diğer tüm derslerini alıp tamamlaması gerekir. Bu derslerin kredisi 60 AKTS kredisinden az ise, 

danışman tarafından uygun seçmeli dersler verilerek 60 AKTS kredisine tamamlattırılması gerekir. 

  



(8) Bir öğrenci, kendi lisans eğitim-öğretimi sırasında aynı anda hem çift anadal lisans eğitim-öğretimine hem de 

yan dal eğitim-öğretimine veya birden çok yan dal eğitim-öğretimine kaydolamaz. 

(9) Çift anadal veya yan dal programlarına kayıtlı olan öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri toplam AKTS kredisi, 

42 AKTS kredisinden fazla olamaz. Çift anadal ve yan dal eğitim-öğretiminde başarı ve mezuniyet 

MADDE 41 – (1) Öğrenci, çift anadal lisans eğitim-öğretimini veya yan dal eğitim-öğretimini kendi isteği ile 

bırakabilir. 

(2) Kendi lisans eğitim-öğretiminden mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal yaptığı programın tüm derslerini 

başarmış ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciye çift anadal lisans eğitim-öğretimi diploması verilir. 

Kendi lisans eğitim-öğretiminden mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal eğitim-öğretimini en az 2.00 ortalama 

ile tamamlayanöğrenciye de aldığı dersleri gösteren yan dal sertifikası verilir.  

(3) Çift anadal programına kayıtlı bir öğrenci, anadalını başarı ile tamamlayıp diploma almaya hak kazandıktan 

sonra, çift anadal programını da başarı ile tamamlayınca tamamladığı programın da diplomasını almaya hak 

kazanır. Yan dal sertifika programında başarılı olan öğrencilere, üzerinde ilgili dekanın ve Rektörün imzalarının 

bulunduğu ve ilgili programın adının yer aldığı bir sertifika verilir. Çift anadal lisans eğitim-öğretiminden dolayı 

öğrencinin almaya hak kazandığı diplomanın üzerinde, izlemiş olduğu çift anadal lisans eğitim-öğretiminin adı 

belirtilir. Yan dal eğitim-öğretiminden dolayı öğrencinin almaya hak kazandığı sertifikanın üzerine de izlenen 

yandal eğitim-öğretiminin adıyazılır. 

(4) Çift anadal ve yan dal öğrencileri, kendi lisans eğitimine kayıtlı bölümünden mezun oldukları halde; çiftanadal 

veya yan dal programlarını tamamlayamazlarsa devam eden yıllar için ders kaydı yaptırmaları ve 

ücretleriniödemeleri koşulu ile ek süre verilir.  

(5) Öğrenci, kayıtlı olduğu lisans programından mezun olmadan çift anadal veya yan dal eğitim-öğretim 

programını tamamlamış olsa bile, çift anadal lisans diploması veya yan dal sertifikası alamaz. 

(6) Çift anadal ve yan dal programlarından başarısız olan veya kendi isteğiyle ayrılan öğrencilere ilgili programda 

aldığı ve başarılı olduğu dersleri gösteren bir transkript verilir. 

 

 


