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Çift anadal kontenjanları programa son başvuru tarihinden (Temmuz-Ağustos) 15 gün önce Rektörlükçe ilan edilir. 

İlan edilen tarihlerde internet üzerinden online başvuru formu doldurulup onaylanır. 

Öğrenci başvuru kayıt raporunun çıktısını alarak bir kopyasını imzalı bir şekilde başvuru tarihinden itibaren bir hafta 

içerisinde başvurulan bölüm sekreterliğine teslim eder, bir kopyasını ise saklar. 

Değerlendirme, genel not ortalaması dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru tercih sırasına bağlı olarak kontenjan sayısınca 

OBS aracılığı ile yapılır. Genel not ortalamasının eşit olması halinde ÖSYS taban puanı yüksek olana öncelik verilir. 

Programa kabul edilen öğrencinin başvurusu bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır. 

Sonuç ilgili birimin web sayfasında ilan edilir. 

 

Programa İlişkin Temel 

Esaslar: 

 Başvuru anında anadal diploma 

programındaki genel not 

ortalaması en az  2.70 olan ve 

anadal programında başarı 

sıralamasında ilk %20’lik 

dilimde bulunan, başvurduğu 

yarıyıla kadar anadal diploma 

programında aldığı tüm dersleri 

başarı ile tamamlayan 

öğrenciler ikinci anadal 

diploma programına 

başvurabilirler. 

 Öğrenci, ilan edilen ikinci 

anadal diploma programına, en 

erken 3. yarıyılın başında, en 

geç ise 5. yarıyılın başında 

başvurabilir ve en fazla 2 tercih 

yapabilir. 

 Çift anadal yapılacak 

programın ilgili yıldaki taban 

puanından az olmamak üzere 

puana sahip olanlar da çift 

anadal programına 

başvurabilirler.  

 Programına başvurusu kabül 

edilen öğrencinin alacağı 

dersler bölümler arasında 

kararlaştırılır ve ilgili Yönetim 

Kurulu kararı ile kesinleşir. 

Programa İlişkin Temel 

Esaslar: 

 Tüm çift anadal öğrenimi 

süresince öğrencinin anadal 

genel not ortalaması en fazla 

bir yarıyıl 4 üzerinden 2.35 

inin altına düşebilir. Aksi 

durumda öğrencinin çift 

anadal diploma programından 

kaydı silinir.  

 Çift anadal programında, 

izinsiz olarak iki yarıyıl üst 

üste ders almayan öğrencinin 

çift anadal programından 

kaydı silinir.  

 Öğrenci, anadal programından 

mezuniyet hakkını elde 

etmeden çift anadal diploması 

alamaz. 

  Yandal programında, izin 

almadan iki yarıyıl üst üste 

ders almayan ve anadal 

programındaki genel not 

ortalaması en az 2.00 olmayan 

öğrencinin yandal 

programından kaydı silinir.  

Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye 

çift anadal diploması verilir. 


