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Matematik Bölümünün İşbirliği 

Yaptığı
 YANDAL PROGRAMLARI

1) Matematik Bölümü öğrencilerinin 
YANDAL yapabilecekleri bölümler:

• Bilgisayar Mühendisliği (2022-2023 
Öğretim Yılı İtibariyle Aktif Olması 
Planlanmaktadır.)

• Elektrik-Elektronik Mühendisliği

• ( 2022-2023 Öğretim Yılı İtibariyle 
Aktif Olması Planlanmaktadır.)

2) Matematik Bölümünde YANDAL 
yapabilecek bölümler:

• Bilgisayar Mühendisliği ( 2022-
2023 Öğretim Yılı İtibariyle Aktif 
Olması Planlanmaktadır.)

 ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI

1) Matematik Bölümü öğrencilerinin ÇİFT 
ANADAL yapabilecekleri bölümler:

• Optisyenlik (Aktif)

2) Matematik Bölümünde ÇİFT ANADAL 
yapabilecek bölümler:

• Elektrik-Elektronik Mühendisliği (2022-
2023 Öğretim Yılı İtibariyla Aktif Olması 
Planlanmaktadır. )



Yandal Programı İşlemleri

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü programını üstün başarıyla

yürüten öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir

dalda lisans diploması veya ilgi duydukları

başka bir dalda eğitim görerek yandal

sertifikası almalarına olanak sağlanması ile

ilgili esaslar Amasya Üniversitesi Yandal

Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde

yürütülmektedir.



Yandal Programı Uygulama Esasları

a)Matematik Bölümü her akademik yılda haziran ayının

ortasına kadar kontenjanları belirler ve Temmuz ayının

başından itibaren kontenjanlar Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığının internet sayfasının ilgili linkinden duyurulur.

b)Öğrenciler yandal programına lisans öğreniminin en erken 3.

Yarıyılının en geç ise 6. Yarıyılının başında başvuruda

bulunabilir.

c)Öğrencinin yandal programına başvuruda bulunabilmesi için

başvurada bulunduğu yarıyıla kadar olan Matematik

Bölümünde alması gerekli tüm derslerini almış ve başarılı

olmuş, başvuru esnasındaki genel not ortalamasının en az 65

olması gerekir.



Yandal Programını Tamamlama Şartları

a) Yandal programına devam edebilmesi için

öğrencinin matematik bölümündeki not

ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal

programından kaydı silinir.

b) Anadal programından mezuniyet hakkını elde

eden ve yandal programını en az 60 ortalamayla

tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.

c) Azami süre olan yedi yıl içinde yandal

öğreniminin tamamlanması gerekir.



Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal

programına kayıt yaptıramaz. Ancak, aynı

anda ikinci anadal diploma ile yandal

programına kayıt yapılabilir.



Çift Anadal Programı İşlemleri

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü programına yakın olan bir

bölümün lisans / önlisans diplomasına olanak vermesi

ile ilgili esaslar Amasya Üniversitesi Çift Anadal

(İkinci Lisans) Programı Yönergesi hükümleri

çerçevesinde yürütülmektedir.



Çift Anadal Programı Uygulama Esasları

a) Öğrenci, duyurulmuş olan Çift Anadal Programına

lisans öğreniminin en erken üçüncü yarıyılının başında,

en geç ise beşinci yarıyılının başında başvurabilirler.

b) Öğrencinin Çift Anadal Programına başvuruda

bulunabilmesi için Matematik Bölümünün

müfredatında başvuru yaptığı yarıyıla kadar olan tüm

derslerini almış ve başarılı olmuş olması, başvuru

sırasındaki genel not ortalamasının en az 70 olması ve

Matematik Anadal Diploma Programının bulunduğu

ilgili sınıfındaki başarı sıralamasının en üst %20 ’sinde

bulunması gerekir.



Çift Anadal Programını Tamamlama Şartları

a)Öğrencinin çift anadal programından mezun

olabilmesi için genel not ortalamasının 100

üzerinden en az 70 olması gerekir.

b)Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin

genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak

üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir.



c)Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden

70’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal

diploma programından kaydı silinir.

d) Azami süre olan yedi yıl içinde çift anadal

öğreniminin tamamlanması gerekir.


















