
T.C. 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

  

ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak 

 

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi’nde önlisans ve lisans düzeyindeki 

diploma programları arasında çift ana dal ve lisans düzeyindeki diploma programları arasında 

yan dal programlarında uyulması gereken esasları düzenlemektir. (Değişik:RG-09/6/2017-

30091) 

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Ege Üniversitesi’nde önlisans ve lisans düzeyindeki diploma 

programları arasında çift ana dal ve lisans düzeyindeki diploma programları arasında yan dal 

programlarına ilişkin hükümleri kapsar. (Değişik:RG-09/6/2017-30091) 

MADDE 3 - (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kuramlarında Ön Lisans ve Lisans 

Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi 
Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır. 

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen; 

 

a) YÖK : Yükseköğretim Kurulunu, 

b) Üniversite : Ege Üniversitesini 

c) Rektör : Ege Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato : Ege Üniversitesi Senatosunu 

e) Birim : Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve konservatuvar, 

f) Yönetim Kurulu : Fakülte, yüksekokul ve konservatuvar yönetim kurullarını, 

g) Fakülte/Yüksekokul Kurulu : Fakülte, yüksekokul ve konservatuvar kurullarını, 

h) AGNO : Ağırlıklı genel not ortalamasını ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çift Ana Dal Eğitim-Öğretim Esasları 

MADDE 5 - (1) Çift Ana dal uygulamasında; 

a) Önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans 
programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili 
bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift 
anadal programı açılabilir. (Ek:RG-09/6/2017-30091) 

b) Çift ana dal takvimi ve kontenjanları senato tarafından belirlenir. 

c) Başvuru koşulları ve süresi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr 



internet sayfasında ilan edilir ve başvurular belirtilen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’na şahsen yapılır. 

d) Çift ana dal yapacak öğrencilerin kontenjanı, ana dal diploma programındaki 

AGNO’nun 100 tam puan üzerinden en az 70 olmak şartıyla ve ana dal diploma 

programının ilgili sınıfında başarı sıralaması % 20 oranından az olmamak üzere senato 

tarafından belirlenir. 

 e) Tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift ana dal 

yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının % 20’sinden az 

olmamak üzere senato tarafından belirlenir. 

f) Çift ana dal programlarına yapılan başvurular, ilgili birimlerin yönetim kurulları 

tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. 

g) Öğrencinin ikinci ana dal programında alması gereken dersler ve kredileri YÖK 

tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölüm ve 

fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili ikinci 

ana dal önlisans/lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak 

kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına 

sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. (Değişik:RG-09/6/2017-30091) 

h) Kayıtlı bulunduğu ana dal programından izinli sayılan öğrenci, ikinci ana dal 

programından da izinli sayılır. 

ı) 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 

öğrenim süresi dört yıl olan lisans programları için azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl 

olan lisans programları için azami sekiz yıl ve öğrenim süresi altı yıl olan lisans 

programları için azami dokuz yıl ve önlisans diploma programları için azami dört yıldır. 

(Değişik:RG-09/6/2017-30091) Bu öğrencilere, ana dal programlarından mezun oldukları 

yarıyıl sonunda bu programa ait diplomaları verilir. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, 

öğrencinin izlediği ikinci ana dal programını yürüten birim yetkilidir. 

      i) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci 
      kabulünde özel yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

j) Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin AGNO’su bir defaya mahsus olmak üzere, 

100 tam puan üzerinden 65’e kadar düşebilir. AGNO’su ikinci kez 100 üzerinden 65’e 

düşen öğrenciler her eğitim-öğretim yarıyıl/yıl sonunda ilgili birim tarafından tespit 

edilerek yönetim kurulu kararı ile ikinci ana dal diploma programından kayıtları silinir. 

     k) Çift ana dal programından kaydı silinen öğrencilerin ikinci ana dal programında almış 

oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından kararlaştırılır. 

Öğrencinin ana dal programında kabul edilmeyen ikinci ana dal programında başarılı 

olduğu dersler, AGNO’ya dahil edilmeden transkript ve diploma ekinde yer alır. 

 

     l)  Çift ana dal programından kaydı silinen öğrencilerin ikinci ana dal programında almış 

oldukları dersler, yan dal programı için yeterli ise yan dal sertifikası verilir. Yeterli değil 

ise yeterli duruma getirebilmeleri için bu öğrencilere, ikinci ana dal programında bir 

yarıyıl ek süre verilir. Eşdeğerliği kabul edilen çift ana dal dersleri ilgili birimin yönetim 

kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. 

     m) Çift ana dal programından kendi isteğiyle kaydını sildiren bir öğrenci yeniden aynı 



programa başvuramaz. 

     n) Ana dal ve ikinci ana dal programlarına ait stajlar, programlar arasındaki anlaşmalar 

çerçevesinde yürütülür.  

     o) Çift ana dal programında ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders 

alamayacak olan öğrencilere, çift ana dal programını yürüten bölümün ve çift ana dal 

programının bağlı olduğu birimin onayı ile yarıyıl izni verilebilir ve bu süre çift ana dal 

programını bitirmek için öngörülen süreye dâhil edilmez. 

     ö) Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal 
diploma programından kaydı silinir. 

MADDE 6 - (1) Çift ana dal programına; 

a) Öğrenci, ilan edilen çift ana dal programına, ana dal lisans diploma programının en erken 

üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş 

yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın 

başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise 

üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. (Değişik:RG-09/6/2017-30091) 

b) Çift ana dal diploma programlarına başvurabilmek için öğrencinin başvurduğu yarıyıla 

kadar ana dal diploma programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması 

gerekir. 

c) Çift ana dal programına başvuracak öğrencinin ana dal programındaki AGNO’su 100 tam 

puan üzerinden en az 70 ve halen kayıtlı bulunduğu ana dal programında, bulunduğu sınıfın 

başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer almalıdır. 

d) Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır. 

e) Ana dal diploma programındaki AGNO’su 100 tam puan üzerinden en az 70 olan ancak, 

ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer 

almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az 

olmamak üzere puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilirler. Bu durumdaki 

öğrencilerin başvuruları, AGNO’su 100 tam puan üzerinden en az 70 olan ve sınıfında başarı 

sıralaması itibariyle en üst %20’de yer alanların kabulü yapıldıktan sonra kontenjan kalması 

halinde değerlendirilir. 

f) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı programı olan çift ana dal programlarına yabancı dil 

yeterlik sınavını başaramamış öğrenciler kabul edilemez. 

g) Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeniyle başvurusu değerlendirmeye 

alınmayan adaylar ile başvurusu değerlendirilip kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim 

yapılmaz. Değerlendirme sonuçları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr 

internet sayfasında duyurulur. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yan Dal Eğitim-Öğretim Esasları 

MADDE 7 - (1) Yan dal programlarına; 
 

a) Yan dal takvimi ve kontenjanları senato tarafından belirlenir. 

b) Başvuru koşulları ve süresi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 

www.oidb.ege.edu.trinternet sayfasında ilan edilir ve başvurular belirtilen süre içerisinde 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen yapılır. 

c) Yapılan başvurular ilgili birim yönetim kurulları tarafından değerlendirilerek karara 

bağlanır. 

d) Yan dal programı, ilgili bölüm başkanlığının talebi üzerine fakülte kurulunun kararı ve 

üniversite senatosunun onayı ile açılır ve bu program ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. 

e) Yan dal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yan dal programı kapsamında, senato 

kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili 

bölümler arasında kararlaştırılarak ilgili birimlerin kurullarının ve senatonun onayına sunulur. 

f) Ana dal programından izinli sayılan öğrenci, yan dal programından da izinli sayılır. 

g) Yan dal programında, derslerin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders 

alamayacak olan öğrencilere, yan dal programı yürüten bölüm başkanlığının ve yan dal 

programının bağlı olduğu birimin onayı ile yarıyıl izni verilebilir. 

h) Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yan dal programına kayıt yaptırabilir. 

ı) Ana dal ve yan dal programlarına ilişkin stajlar, bölümler arasındaki anlaşmalar 

çerçevesinde yürütülür. 

i) Yan dal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yan 

dal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler, diploma yerine geçmez. Yan dal programından mezun 

olan öğrenciye, ana dal programından mezun olmadan yan dal programının sertifikası 

verilmez. 

j) Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yan dal programını bitiremeyen 

öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. (Ek:RG-

18/3/2016-29657) Bu öğrencilere ana dal programından mezun oldukları yarıyıl sonunda bu 

bölüme ait diplomaları verilir. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yan 

dal programını yürüten birim yetkilidir. 

k) Yan dal programından ayrılan veya ilişiği kesilen bir öğrencinin, yan dal programında 

aldığı ve başarılı olduğu bir dersin, eşdeğerliği kabul edilen ana dal dersi yerine sayılması 

ilgili birim kurul kararı ile gerçekleşir. 

l) Bir öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki 

AGNO’sunun 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. Bu koşulu sağlayamayan 

öğrenciler her eğitim- öğretim yılı/yarıyılı sonunda ilgili birim tarafından tespit edilerek 

yönetim kurulu kararı ile yan dal programından kayıtları silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve 

ana dal programındaki derslere eşdeğer sayılmayan derslerin notları, AGNO’suna dahil 



edilmeden transkript ve diploma ekinde yer alır. 

m) Yan dal programından kendi isteğiyle kaydını sildiren bir öğrenci yeniden aynı programa 

başvuramaz. 

n) Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı 
silinir. 

 

Başvuru Koşulları 

MADDE 8 - (1) Yan dal programına; 

a) Ana dal lisans programının en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılının başında 

başvurulabilir. 

b) Öğrencinin başvuru sırasında ana dal programındaki AGNO’su 100 tam puan üzerinden en 

az 65 olması gerekir. 

 

c) Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için, müracaat ettiği yarıyıla kadar ana dal 

diploma programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması gerekir. 

d) Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır. 

e) Yabancı dil yeterlik sınavını başaramayan öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı 

programı olan yan dal programlarına kabul edilemez. 

f) Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeniyle başvurusu değerlendirmeye 

alınmayan adaylar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara ayrıca yazılı 

bildirim yapılmaz, sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.trinternet 

sayfasında duyurulur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge 

MADDE 9 - (1) Ege Üniversitesi Yükseköğretim Kuramlarında. Ön Lisans ve Lisans 

Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi 

Transferi Yapılmasına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 10 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ile Senato kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

Madde 11 - (1) Bu yönerge, üniversitemiz senatosunda kabul edildikten sonra yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer.  



Yürütme 
Madde 12 - (1) Bu yönerge hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 

 
Yönergenin yürürlüğe girdiği Senato 
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Yönergede Değişiklik Yapan Yönergelerin yürürlüğe girdiği Senato 

Tarihi Sayısı 
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