
ÇİFT ANADAL VE YANDAL BİLGİLENDİRME 
 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI 

 Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, 

aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.  

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

 Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en 

geç 5. döneminin başında başvurabilir.  

 Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans 

programında yer alan bütün kredili ve kredisiz derslerini başarıyla tamamlamış olması, 

başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.75 olması ve anadal programının ilgili 

sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20’ de bulunması gerekir.  

 Çift anadal programı nedeniyle,  öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir 

şekilde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir.  

  Aynı anda birden fazla çift anadal programına ya da hem bir çift anadal hem de bir yandal 

programına kayıt yapılamaz.  

 Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, bir yandal programının tüm gereklerini yerine 

getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır.  

 

ÇİFT ANADAL ÖĞRENİMİ HAKKINDA 

 Başvuruların belirlenen kontenjandan fazla olması halinde genel not ortalamasına göre 

sıralama yapılır. Sıralamada eşitlik olması halinde üniversiteye yerleştirme puanı dikkate alınır. 

 Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin çift ana daldaki GNO’su bir defaya mahsus 

olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4.00 

üzerinden 2.50’nin altına düşen öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir. 

 Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.75 

ortalama ile tamamlayan öğrenciye çift anadal programının diploması verilir. Ancak anadal 

programından mezuniyet hakkı elde eden öğrencilere, çift anadaldan mezuniyetleri 

beklenmeden anadal programının diploması verilir. 



 Çift anadal programı öğrencileri, ana dalından mezun oluncaya kadar sadece ana dala ait 

öğrenci katkı payını öder. Ancak, ana dalından mezun olan öğrenci çift anadal programında 

normal öğrenim süresini aştığı takdirde öğrenci katkı payı alınır.  

 

 

YANDAL PROGRAMI 

 Öğrenci duyurulmuş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 

6. döneminin başında başvurabilir. 

 Anadal programında genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrenci izleyen dönemde 

yandal programından ders alamaz. 

 Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 

ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir. 

 Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen 

öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla bir dönem süre tanınır. Bu süre yandal 

programının bulunduğu Fakültenin Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile bir dönem daha 

uzatılabilir. 

 

 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI İLE ÖĞRENİM 

GÖREBİLECEĞİ BÖLÜMLER 

 MATEMATİK 

 BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI 

 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 

 FELSEFE 

 TARİH 

 COĞRAFYA 

 

 

 

 



BÖLÜMLER ARASI ÇİFT ANADAL KONTENJAN TABLOSU 

 

 


