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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

ÇİFT ANADAL – YAN DAL BAŞVURULARINA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR 

 

Çift Anadal Programı Başvuru Koşulları 

(1) Öğrenci, Çift Anadal programına, öğreniminin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının 
başında başvurabilir. Bahar yarıyılında sadece 4. yarıyıl için başvuru açılır. 

(2) Öğrenciler yalnız bir program için Çift Anadal başvurusunda bulunabilirler. 

(3) Çift Anadal Başvurusu yapabilmek için;  

a) Bulunduğu yarıyıla kadar tabi olunan öğretim planındaki derslerin tümünden 
başarılı (her bir dersin not karşılığının 4.0 üzerinden en az 2.0) olması 

b) Öğrencinin geldiği programdaki AGNO’sunun en az 3.0 (4.0 üzerinden) olması, 
Eğitim Fakültesi’nin programları arasında Çift Anadal yapabilmek için ise öğrenim 
görülen programın AGNO’sunun en az 3.5 (4.0 üzerinden) gerekir. 

c) Öğrenim görülen programdaki bulunulan sınıfın başarı sıralamasında ilk %20’de 
bulunması gerekir. 

d) Kayıtlı olduğu lisans programında, AGNO’su en az 3.0 (4.0 üzerinden) olan ancak 
bulunduğu programın ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde 
yer almayan öğrenciler de, kayıt olduğu programa girdiği yıldaki merkezi 
yerleştirme puanının, başvuracağı programın o yıl ki taban puanına eşit veya 
yüksek olması durumunda Çift Anadal başvurusunda bulunabilirler. 

(4) Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.04.2016 tarihli toplantısında alınan ve YÖK'ün 
03.05.2016 tarih ve 26166 sayılı yazısı ile bildirilen karar uyarınca,  Mühendislik ve 
Mimarlık Programları ile Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
programları dahil) yapılacak yatay geçiş başvurularında başarı sınırının uygulanmasına 
karar verildiğinden, Çift Anadal başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin, Çift Anadal 
yapmak istediği program için geçerli olan puan türünden girdiği yıl itibarıyla aldığı 
merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt 
içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az 
olmaması gerekir. 

(5) Bu maddenin 4.maddede geçen programların dışındaki programlara Çift Anadal 
başvurularında en düşük taban puan şartı aranmaz.  

(6) Üniversitemize merkezi yerleştirme sınavı dışındaki sınavlarla (Dikey Geçiş dahil) veya 
Türkiye Bursları kapsamında Ülkelerarası Anlaşmalara göre yerleştirilen öğrenciler Çift 
Anadal başvurusu yapamaz.  

(7) Çift Anadal hakkı kazanan ve kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenim süresi içinde bir daha 
Çift Anadal başvurusunda bulunamaz ancak Kurum İçi Yatay Geçiş veya Yandal 
başvurusunda bulunabilir. 

(8) Anadal programı ile birlikte Çift Anadal öğrenimi gören öğrencilerin, Merkezi Yerleştirme 
Puanına Göre başka bir programa geçiş yapmaları durumunda Çift Anadal 
programından da ilişikleri kesilir. 

(9) İngilizce hazırlık öğretimini güz yarıyılı sonunda tamamlayıp, bahar yarıyılında lisans 
öğrenimlerine başlayan öğrencilerin öğrenim süreleri bahar yarıyılı itibari ile hesaplanır.   
Bu öğrenciler de öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılında başvuru 
koşullarını sağlamaları durumunda Çift Anadal başvurusunda bulunabilirler. Başvuruda 
bu öğrencilerin, bahar döneminde almış oldukları dersler de AGNO’ya katılır. 
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(10) Yetenek sınavı ile öğrenci alan Çift Anadal lisans programına öğrenci kabulünde yetenek 
sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

(11) Türkçe eğitim yapan programlardan, %30 ve %100 yabancı dil ile eğitim yapan 
Üniversitemiz programlarına Çift Anadal başvurularında “YTÜ Yabancı Diller Yüksek 
Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümleri uyarınca aşağıdaki şartlardan en az birini 
sağlamak gerekir:  

a) Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılan İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan başarılı 
olmak, 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan 
bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak.  

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak 
konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim 
kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak. 

(12) %30 İngilizce eğitim yapılan programlardan, %100 İngilizce eğitim yapılan programlara 
Çift Anadal başvurularında yeniden Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılan İYS-İngilizce 
Yeterlik Sınavı’na girme şartı aranmaz. Üniversitemiz İYS sonuçları, sınavın yapıldığı 
tarihten itibaren 3 (üç) yıl geçerlidir. 

(13)  Öğretim dili Fransızca olan Fransızca Mütercim ve Tercümanlık programına Çift Anadal 
başvurularında Fransızca dil yeterliliği için aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak 
gerekir: 

a) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Programına başvuracakların ilgili program 
tarafından yapılan Fransızca Yeterlik Sınavından (FYS) başarılı olmak, 

b) En az son üç yılda, orta öğrenimlerini Fransızca'nın anadili olarak konuşulduğu 
bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında 
tamamlayarak bu durumunu belgelemiş olmak, 

c) Fransızca'nın anadili olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğretim 
görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil düzeyinin belirlenmesi amacına 
yönelik olarak yapılan DELF (Diplôme d'études en langue française) sınavının, 
DELF B2 seviye testinden veya muadili sınavların eşdeğer seviye testlerinden 
başarılı ve bu durumunu belgelemiş olmak,  

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye 
Tespit Sınavı (YDS) sınavından 100 üzerinden 70 ve üzeri düzeyde puan almak 
ve bu durumunu belgelemiş olmak. 

(14) 13. maddede belirtilen şartları sağlayamayanların başvurusu kabul edilmez. 
Üniversitemiz FYS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl geçerlidir. 

(15) YTÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince mazeretleri nedeniyle 
izinli sayılan öğrencilerden, yarıyıl/yıl kaybı olmayanlar Çift Anadal başvurusunda 
bulunabilir. 

(16) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesinde sayılan fiiller 
nedeniyle ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar Çift Anadal için başvuramaz. 
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Yan Dal Programı Başvuru Koşulları 

(1) Öğrenci Yan Dal programına, öğreniminin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında 

başvurabilir. Bahar yarıyılında dördüncü ve altıncı yarıyıl için başvurular alınır. 

(2) Öğrenci aynı anda en fazla iki Yan Dal programına başvurabilir. 

(3) Başvurular, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde otomasyon sistemi üzerinden yapılır. 

(4) Yan Dal programına, başvurduğu yarıyıla kadar öğretim planındaki tüm dersleri en az 2.0 

(4.0 üzerinden) ile başarmış ve anadal programındaki AGNO’su en az (2.75) olan öğrenciler 

başvurabilir. 

(5) İngilizce hazırlık öğretimini güz yarıyılı sonunda tamamlayıp, bahar yarıyılında lisans 

öğrenimlerine başlayan öğrencilerin öğrenim süreleri bahar yarıyılı itibari ile hesaplanır. Bu 

öğrenciler de öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılında başvuru koşullarını 

sağlamaları durumunda Yan Dal başvurusunda bulunabilirler. Başvuruda bu öğrencilerin bahar 

döneminde almış oldukları dersler AGNO’ya katılır. 

(6) İngilizce hazırlık öğretimini güz yarıyılı sonunda tamamlayıp bahar yarıyılında lisans 

öğrenimlerine başlamak istemeyen öğrenciler, izinli sayılmak için ilgili bölüm başkanlığına 

dilekçe ile başvururlar. İzinli sayılan bu yarıyıl, azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu 

öğrenciler, yaz okulunda ders alabilirler. Yaz okulunda ders almaya başlayan bu öğrencilerin 

öğrenim süreleri yaz okulunu takip eden güz yarıyılında başlamış olur. Bu öğrenciler, 

öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında Yan Dal başvurusunda 

bulunabilirler. 

(7) Üniversitemize merkezi yerleştirme sınavı dışındaki sınavlarla (Dikey geçiş dahil) veya 

Türkiye Bursları kapsamında Ülkelerarası Anlaşmalara göre yerleştirilen öğrenciler Yan Dal 

başvurusu yapamaz. 

(8) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. maddesinde sayılan fiiller 

nedeniyle ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar Yan Dal için başvuramaz. 

(9)  Yan Dal programından ayrılan öğrenci aynı Yan Dal programına veya başka bir Yan Dal 

programına tekrar başvuramaz. 

(10) YTÜ Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince mazeretleri nedeniyle izinli 

sayılan öğrencilerden yıl/yarıyıl kaybı olmayanlar Yan Dal başvurusunda bulunabilir. 

(11) Türkçe eğitim yapan programlardan, %30 ve %100 yabancı dil ile eğitim yapan 

Üniversitemiz programlarına Yan Dal başvurularında “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim 

ve Sınav Yönergesi” hükümleri uyarınca aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak gerekir: 

1. Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılan İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan başarılı olmak, 
2. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan bir 

yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak.  
3. En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak 

konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında 
eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak. 
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(12) %30 İngilizce eğitim yapılan programlardan, %100 İngilizce eğitim yapılan programlara 

Yan Dal başvurularında yeniden Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılan İYS-İngilizce Yeterlik 

Sınavı’na girme şartı aranmaz. Üniversitemiz İYS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 

(üç) yıl geçerlidir. 

(13) Öğretim dili Fransızca olan Fransızca Mütercim ve Tercümanlık programına Yan Dal 

başvurularında Fransızca dil yeterliliği için aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak gerekir: 

a) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Programına başvuracakların ilgili program tarafından 

yapılan Fransızca Yeterlik Sınavından (FYS) başarılı olmak, 

b) En az son üç yılda, orta öğrenimlerini Fransızca'nın anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o 

ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayarak bu durumunu belgelemiş 

olmak, 

c) Fransızca'nın anadili olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğretim görebilmeleri 

için aranan asgari yabancı dil düzeyinin belirlenmesi amacına yönelik olarak yapılan DELF 

(Diplôme d'études en langue française) sınavının, DELF B2 seviye testinden veya muadili 

sınavların eşdeğer seviye testlerinden başarılı ve bu durumunu belgelemiş olmak, 

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı 

(YDS) sınavından 100 üzerinden 70 ve üzeri düzeyde puan almak ve bu durumunu belgelemiş 

olmak. 

(14) 13. Maddedeki şartları sağlayamayanların başvurusu kabul edilmez.  Üniversitemiz FYS 

sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl geçerlidir. 


