
Çift Ana dal Programı Sık Sorulan Sorular 

Çift Ana dal Programına ne zaman başvurulur? 

 Öğrenci ikinci ana dal diploma programına, ana dal diploma programının en 

erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvurabilir. 

 

Çift Ana dal Programına kimler başvurabilir? 

 

 Başvurduğu yarıyıla kadar Ana dal lisans programında aldığı tüm derslerden 

başarılı olması ve genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 

olması gerekmektedir. Öğrencinin kayıtlı olduğu Ana dal programının ilgili 

sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20 sinde yer alması gerekir. Genel 

akademik not ortalaması en az 3,00 olduğu halde başarı sıralamasında %20’lik 

dilimde olmayan öğrencilerden Çift Ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki 

taban puanından az olmamak üzere puana sahip olması şartı aranmaktadır. 

 

Çift Ana dal Programına başvuran öğrencinin aldığı tüm derslerden başarılı 

olması gerekli midir? 

 Çift ana dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu 

yarıyıla kadar ana dal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla 

tamamlaması gerekir. 

 

Aynı anda birden fazla Çift Ana dal başvurusu olur mu? 

 Aynı anda birden fazla ikinci ana dal diploma programına kayıt yapılamaz. 

Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma programı ile yan dal programına kayıt 

yapılabilir. 

 

Çift Ana dal Programının tüm derslerini almak gerekli midir? 

 Çift Ana dal Programı ilgili bölümün ana dal programının tüm derslerini kapsar. 

 

Çift Ana dal Programına devam eden öğrencinin ders yükü ne kadar olur? 

 Çift ana dal programı öğrencileri, hem ana dalda hem de ikinci ana dalda, bir 

öğrencinin ders alma limitlerini ayrı ayrı kullanabilirler. 

 

 



Çift Ana dal Programına devam eden öğrenci proje ve bitirme çalışmalarından 

sorumlu mudur? 

 Çift ana dal programında hem ana dala hem de ikinci ana dala ait proje ve 

bitirme çalışmalarının ayrı ayrı yapılması zorunludur. Proje ve bitirme 

çalışmalarının muafiyeti söz konusu değildir. Öğrencinin ikinci ana dalda 

mezuniyet için ek gerekçelerin hangilerinin, hangi içerikte ve sürelerde 

yapılması gerektiğini, öğrencinin ikinci ana dal yaptığı bölüm belirler. 

 

Çift Ana dal Programa yatay geçiş yapılabilir mi? 

 İkinci ana dal diploma programındaki öğrenci, ana dal diploma programında 

kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal diploma 

programına yatay geçiş yapabilir. 

 

Çift Ana dal Programında ki  başarısızlık öğrencilerin ana dal programını etkiler 

mi? 

 İkinci ana dal programı, öğrencinin ana dal programındaki başarısını ve 

mezuniyetini hiç bir şekilde etkilemez. 

 

Çift Ana dal Programından başarılı olabilmesi için notları ne olmalıdır? 

 Öğrencinin Çift Ana dal programından mezun olabilmesi için genel akademik 

not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Çift Ana dal programı 

öğrencileri sadece Ana dal programında başarı sıralamasına alınır. 

  Ana dal programındaki genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden 2,50 

altına düşmesi durumunda Çift Ana dal programından kayıt silinir. 

 

Çift Ana dal Programına devam eden öğrenci ana dal programından ne zaman 

mezun olabilir? 

 İkinci ana dal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması 

ancak devam ettiği birinci ana dal diploma programından mezun olması halinde 

verilebilir. Çift Ana dal programını izleyen öğrencilere Ana dal programlarından 

mezun oldukları yarıyıl sonunda Ana dal programlarına ait lisans diplomaları 

verilir. 

 

Çift Ana dal Programından alınan dersler transkripte gösterilir mi? 

 Çift ana dal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin ana dal 

programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler transkriptte 

gösterilir. 



 

Çift Ana dal Programı ne kadar sürede tamamlanması gerekir? 

 Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak Çift Ana dal 

programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi Çift Ana dal diploma 

programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 

44üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. (öğrencilerin öğrenim 

süresi ikinci ana dal diploma programının ilgili yönetim kurulunun kararı ile en 

fazla iki yarıyıl uzatılabilir. )Bu süre içinde Çift Ana dal programından mezun 

olamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.  

 Ana dal diploma programından mezuniyet hakkı elde eden ancak Çift Ana dal 

programına azami süre içinde kayıt yaptıran öğrencilerin katkı payı ödemelerine 

ilişkin hususlar ilgi yıla ait Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet 

Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim 

Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararına binaen Üniversite 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 

Çift Ana dal Programından kayıt silinmesi hangi durumda oluşur? 

 Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana 

dal diploma programından kaydı silinir. Ancak, uluslararası değişim 

programlarıyla yurt dışındaki bir üniversitede bulunan öğrenci için yurt dışında 

geçirdiği yarıyıllar bu süreye dâhil edilmez. 

 

Çift Ana dal Programından alınan dersler AGNO’ yu etkiler mi? 

 Çift ana dal programından ayrılan öğrencilerin ikinci ana dal programında almış 

ve başarılı oldukları dersler transkript ve diploma ekinde gösterilir, ancak 

AGNO’ ya dahil edilmez. 

 

Çift Ana dal Programından ayrılan öğrenci yan dal yapabilir mi? 

 Çift ana dal programından ayrılan öğrenci, herhangi bir yan dal programının 

tüm gereklerini yerine getirmesi halinde yan dal sertifikası almaya hak kazanır. 

 

Çift Ana dal Programına devam eden öğrenci Yüksek lisans programına kayıt 

yaptırabilir mi? 

 Ana dal lisans programını bitiren öğrenci çift ana dal programına devam ederken 

bir yüksek lisans programına kaydını yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenci ikinci 

aktif üniversite kaydı sebebiyle yüksek lisans programına ilişkin katkı payı 

ücretini de öder. 

 



Çift Ana dal Programı kontenjanları dolması halinde ne yapılır?  

 Çift ana dal programına başvurular bölüm başkanlığınca değerlendirilirken, 

başvuran öğrenci sayısının kontenjanı aşması durumunda, AGNO’ su yüksek 

olan öğrenciye öncelik tanınır. AGNO’lar eşit olduğunda, öğrencinin kayıtlı 

olduğu lisans programına yerleştirildiği yıldaki Lisans Yerleştirme Sınavı 

(ÖSYS) puanı ve sıralaması dikkate alınır. 

 

Hukuk Fakültesinde Çift Ana dal Programı nasıl yapılır?  

 Hukuk Fakültesinde Çift ana dal programına başvuru yapılabilmesi için öncelikle 

ilgili fakültenin diğer fakülte/bölümlerle protokol yapmış olması gerekir. Bunun 

yanında, Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans Ve Lisans Düzeyindeki 

Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası 

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin 

16.maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Başarı sıralaması şartı aranan 

programlarda çift ana dal yapmak isteyen öğrencinin, bu Yönetmelikte belirlenen 

diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.” 

Hükmü ve aynı yönetmeliğin 17.maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi; “Hukuk, 

tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift ana 

dal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının 

%20’sinden az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.” Hükmü 

doğrultusunda işlem yapılır. 
 


