BÖLÜMLER
Antropoloji
Beslenme Ve Diyetetik
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri
Çeviribilim
Ekonomi
Endüstri Mühendisliği
Felsefe
Fizik
Genetik Ve Biyomühendislik
Gıda Mühendisliği
Görsel İletişim Tasarımı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İşletme
Kamu Yönetimi
Matematik
Radyo, Televizyon Ve Sinema
Rus Dili ve Edebiyatı
Sanat Ve Kültür Yönetimi
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca)
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Tarih
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
Türk Dili Ve Edebiyatı
Uluslararası Finans
Uluslararası Lojistik Ve Taşımacılık
Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik
Yönetim Bilişim Sistemleri

Yan Dal Programı Koşulu
Bu Bölümün Öğrencileri Yukarıda Belirtilen Bölümlerle Aşağıdaki Koşullar Dahilinde Yandal Yapabilirler.

Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde Üniversite
içinde başka bir programa devam ederek yandal belgesi almaları için açılır. Yandal programları, ilgil i bölümlerin ve
fakülte kurullarının önerisi üzerine Senatonun kararı ile açılabilir.
Yandal programı, anadal derslerine ek olarak en az 21 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Yandal programına,
kayıtlı olunan programın 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
akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvurulabilir. Öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç dört yıldan (sekiz
dönem) fazla olan fakültelerde yandal programına en geç yedinci yarıyıl başında başvurulabilir.
Bir öğrencinin yandal programına kabul edilebilmesi için: Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu anadal
programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması, Yandal programı için başvuru anında
anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olan
öğrenciler ise yandal programlarına tam burslu olarak kayıt yaptırabilirler.

Aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal
programına kayıt yapılabilir.
Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.30
olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Yandal programından iki yarıyıl üst
üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Yandal sertifikası alabilmek için anadal genel not
ortalamasının en az 2.30 olması gerekir Yandal programının tamamlanması aşamasında öğrencinin, yandal
programında aldığı bütün dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren yandal programı tamamlama formunu
doldurması gerekir. Yandal tamamlama formu hem yandal ve hem de anadal bölüm başkanlarınca onaylanır ve
kopyaları her iki bölüm başkanlıklarına, ilgili fakülte dekanlıklarına ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne verilir. Kayıtlı
bulunduğu yandal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yandal sertifikası verilir.

