Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün, diğer bölüm öğrencilerine yönelik “Siyaset
Çalışmaları” ve “Yönetim Çalışmaları” olmak üzere iki yandal programı bulunmaktadır.
Kontenjanlar https://oidb.metu.edu.tr/cift-ana-dal-yan-dal-kontenjanlari sayfasında ilan
edilmektedir.
Yan dal programı yönergesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-yan-dal-programi-yonergesi
Yönergedeki başvuru koşullarına ek olarak, öğrencilerin yan dal programlarımıza kabul edilme
sürecinde aşağıdaki adımlar izlenmektedir:
1. ÖİDB tarafından tarafımıza gönderilen adaylar arasından Bölümümüz Yandal Programını
birinci ya da ikinci sırada tercih etmiş olan adaylar işaretlenir, diğer adaylar elenir.
2. Kalan aday listesi “Genel Not Ortalaması” ölçütüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanır.
3. Bu genel kuralımıza göre, kalan adaylar arasından en üstten başlayarak her bölümden not
ortalaması en yüksek olan aday işaretlenir. Bir bölümden bir aday kabul edildikten sonra
aynı bölümden bir başka aday kabul edilmez. Eğer bir bölümden aynı en yüksek not
ortalamasına sahip iki aday var ise “tercih sırası” dikkate alınır. “Tercih sırası” da aynı ise
daha yüksek dönemli olan adaya öncelik verilir.
4. Seçilmek üzere işaretlenen adayın “bölümü tercih sırası” sorgulanır. Bu eğer birinci sıraysa
ilgili aday “kabul” ibaresi ile işaretlenir. Ancak, seçilmek üzere işaretlenen adayın “bölümü
tercih sırası” iki ise, ilk sırada tercihte bulunduğu diğer bölümle iletişime geçilerek adayı
kabul edip etmedikleri sorgulanır. İlk sıradaki tercihine yerleştirilmemiş adaylar bölümümüze
“kabul” ibaresi ile işaretlenir, diğerleri ise “Bir üst tercihine yerleştirildi” ibaresi ile
işaretlenir.
5. Sıradaki diğer adaya geçilir. Sıradaki aday daha ön sıralarda “kabul” ibaresi ile işaretlenmiş
bir aday ile aynı bölümden ise bu aday “Kontenjan Yetersizliği” ibaresi ile işaretlenir ve
sıralamadaki bir sonraki aday değerlendirilir. Bu süreç yukarıda belirtilen
sıralama ve esaslar ile bölümüzün toplam kontenjanı dolana kadar devam eder. Bölümümüz
kontenjanı dolduktan sonra sıralamada kalan diğer adayların tümü “Kontenjan Yetersizliği”
ibaresi ile işaretlenir.
6. Kontenjanın bu ölçütler izlenerek dolmaması durumunda, bölümümüz yan dal programı
tercih sıralaması 3 olan adaylar da tekrar değerlendirmeye alınır.

Siyaset Çalışmaları Yan Dal Ders Programı: ADM 1121 Introduction to Politics I, ADM 2121
History of Political Thought I, ADM 2132 Comparative Government, ek olarak 3 bölüm içi seçmeli
ders
Yönetim Çalıişmaları Yan Dal Ders Programı: ADM 1225 Administration and Organization in
Public Context, ADM 3205 Bureaucracy and Turkish Bureaucracy, ADM 3208 Organizational
Theory, ek olarak 3 bölüm içi seçmeli ders
Yan Dal Programlarımızla ilgili sorularınız için yan dal koordinatörümüz Dr. Öğr. Üyesi Ömür Birler
ile iletişime geçebilirsiniz.

