2020-2021 ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL, YANDAL PROGRAMLARI BAŞVURU
DUYURUSU

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri
Sonuçların İlan Tarihi
Kayıt Tarihleri

04-21 Ağustos 2020
01 Eylül 2020
07-11 Eylül 2020

KONTENJAN
2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılı çift anadal ve yandal kontenjanlarını görmek için tıklayınız.

A-ÇİFT ANADAL PROGRAMI
BAŞVURU ESASLARI
1) YÖK tarafından başarı sırası belirlenen programlara, çift anadal başvurusu yapmak için
Başvuru Esasları;
 Hukuk Programı için; 2015-2016/2016-2017/2017-2018 akademik yıllarında üniversiteye
yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin ÇAP başvurularında, ilgili puan türünde başarı sırası
en düşük 150.000’inci, 2018-2019/2019-2020 akademik yılı için en düşük 190.000’inci
sırada olma şartı vardır.
 Mimarlık Programı için; 2016-2017/2016-2017/2017-2018 akademik yılı itibarı ile ilgili
puan türünde başarı sırası en düşük 200.000’inci, 2018-2019/2019-2020 akademik yılı için
en düşük 250.000’inci sırada olma şartı vardır.





 Mühendislik Programları için; 2016-2017/2016-2017/2017-2018 akademik yılı itibarı ile
ilgili puan türünde başarı sırası en düşük 240.000’inci, 2018-2019/2019-2020 akademik yılı
için en düşük 300.000’inci sırada olma şartı vardır.
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2) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken
üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında
başvurabilir.
3) Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100
üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olan ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında
başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma
programına başvurabilirler.
4) Ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 (4
üzerinden 2,72) olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı
sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak
programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift
anadal programına başvurabilirler.
5) Çift ana dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla
kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
KABUL VE KAYIT ESASLARI
1) Çift anadal başvurusu, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ve başvurduğu lisans programlarının bağlı bulunduğu
bölüm başkanlarının, bölüm başkanı yoksa Fakülte Dekanlarının olumlu görüşü üzerine, başvurduğu
bölüm/programın bağlı bulunduğu Fakültenin Yönetim Kurulunca kabul edilir.

2) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz.
3) Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
4) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş
hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş
yapabilir.
5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek
sınavında da başarılı olma şartı aranır.
6) Tam burslu, indirimli veya ücretli olmasına bakılmaksızın genel not ortalaması 4.00 üzerinden
en az 3.25 olan öğrenciler ücretsiz olarak çift anadal veya yandal yapabilirler.
7) Üniversitemize ÖSYM burslusu olarak yerleşen öğrenciler Çift Anadal Programına mevcut
bursları ile kayıt yaptırabilirler.
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ÇİFT ANADAL MEZUNİYET ESASLARI
1) Çift Anadal programında kayıtlı öğrencilerin ikinci anadal programından mezun olabilmek için
240 AKTS öğrenci iş yükünü tamamlamış olması gerekir.
2) Çift anadal öğrencisi, izlediği anadalların tüm zorunlu derslerinden başarılı olduğu ve varsa
bitirme tezi veya tezleri kabul edildiği takdirde, her iki anadalda da ayrı lisans diploması almaya
hak kazanır; ancak, ikinci anadaldan mezun olabilmek için birinci anadalda GNO’nın 100
üzerinden 70 (4 üzerinden 2,72) olması gereklidir.
3) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği
birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilir.
4) Birinci anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma
programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci anadal diploma programına kayıt
yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c)
fıkrasında belirtilen azami süredir (7 yıl).

KREDİ YÜKÜ & BAŞARI DEĞERLENDİRME
1) Çift anadal yapan öğrenciler birinci ana dal müfredatının zorunlu ve seçmeli derslerinin
tamamını, ikinci anadal müfredatındaki zorunlu derslerinin ve çift anadal programında
belirlenen seçmeli derslerinin tamamını almak zorundadırlar.
Bununla birlikte birinci anadalda alınan seçmeli dersler ikinci anadaldaki seçmeli dersler yerine
saydırılabilir. Çift anadal öğrencilerinin bireysel ders programlarında, anadalların zorunlu
derslerinin çakışmaması esastır. Çakışma halinde birinci anadal derslerinin öncelikle alınması
zorunludur.
2) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış
olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
3) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal diploma
programından kaydı silinir. İkinci anadalı izleme hakkını kaybetmiş öğrenciler, birinci
anadaldan mezuniyet tarihine kadar koşullarını yerine getirmek kaydıyla yandal öğrenimi
yapmış sayılırlar.
4) Çift anadal öğrencisi iken, birinci anadalda herhangi bir yarıyıl sonunda 100 üzerinden 65’in (4

üzerinden 2,50) altında olan öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca ikinci anadal öğrenciliği bakımından
sınamalı öğrenci sayılır.Sınamalı statüdeki çift anadal öğrencisi, bu statüde bulunduğu yarıyıl

sonunda da birinci anadaldaki GNO’nu asgari 100 üzerinden 65’e (4 üzerinden 2,50)
çıkaramadığı takdirde çift anadal öğrenciliği sıfatını kaybeder.
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Transkript.
2. Öğrencinin ilgili yıl başarı sıralaması itibari ile sınıfında en üst %20’de olduğunu
gösteren belge.(%20’ye girip girmediğinin kontrolü Fakülte öğrenci işleri
tarafından sağlanacağından öğrencinin bu belgeyi yüklemesine gerek yoktur.)
3. ÖSYM yerleşme puanını gösteren belge (başarı sıralamasında %20 ye giremeyen
öğrenciler için)
4. ÖSYM sonuç belgesi
5. %30 ve %100 İngilizce programlara başvuru için İngilizce muafiyet şartını
sağladığını gösterir belge. (Bu belge yoksa hazırlık okumak zorunludur.)

B-YANDAL PROGRAMI
BAŞVURU ESASLARI
1) Lisans öğrencileri, üçüncü yarıyıl başından itibaren, yandal eğitim-öğretimi için
başvurabilirler.
2) Yan dal öğrenimine başlayabilmek için, yan dal öğrenimine başlanmak istenen yarıyıl
başı itibarıyla genel not ortalamasının (GNO) en az 4 üzerinden 2,60 olması gerekir.
Ancak, yandal öğrenciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden
yandal öğrenimi yapmak veya yandal öğrenimine devam etmek üzere başvuramazlar.
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KABUL VE KAYIT ESASLARI
1) Yan dal eğitim-öğretimine kabul, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ve başvurduğu lisans
bölüm/programlarının bağlı bulunduğu bölüm başkanlarının, bölüm başkanı yoksa
Fakülte Dekanlarının olumlu görüşü üzerine, başvurduğu bölüm/programın bağlı
bulunduğu Fakültenin Yönetim Kurulunca kabul edilir.
2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi
“Yandal Sertifikası” düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
3) Yandal öğrencileri, lisans öğrencileri için getirilen kredi yükü sınırlamalarına tâbidirler.
4) Öğrenci, yandal eğitim-öğretimini kendi isteği ile bırakabilir.
5) Yandal öğrencisi iken, herhangi bir yarıyıl sonunda birinci anadal GNO’ları 4 üzerinden
2,30’un altında olan öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca yandal öğrenciliği bakımından
sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı statüdeki yan dal öğrencisi, bu statüde bulunduğu yarıyıl
sonunda da birinci anadal GNO’sını asgari 4 üzerinden 2,30’a çıkaramadığı takdirde yan dal
öğrenciliği sıfatını kaybeder. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı
silinir.
6) Yandal programından 2 yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin kaydı silinir.

7) Öğrencinin yandal öğreniminde aldığı dersler ve başarısı not dökümü belgesinde
(transkript) ayrıntısı ile gösterilir.
8) Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yan dal programını
bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla 2 yarıyıl ek süre
tanınabilir.
9) Yandal eğitim-öğretimi birinci anadaldaki burslu öğrenciler için de ücretlidir. Başarı
bursu ve indirimler burs yönergesinde öngörüldüğü şekilde uygulanır.
YANDAL MEZUNİYET ESASLARI
Öğrencinin yandal öğrenimini tamamlayabilmesi için;
1) Birinci anadaldan mezuniyet hakkını kazanmış olması,
2) Yan dal programında, birinci ana dal programının zorunlu dersleri
arasında yer almayan, toplam 24 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlaması,
3) Birinci anadal GNO’su 4 üzerinden 2.30 olması gereklidir.
Çift Anadal Yandal Başvuru Formu İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız.
https://obs.ticaret.edu.tr/yataygecis/CapYandalBasvuru.aspx
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