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ÇİFT ANADAL-YANDAL BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KAYIT TARİHLERİ 

ÇİFT ANADAL-YANDAL BAŞVURU SON GÜN 25 OCAK 2019  

ÇİFT ANADAL-YANDAL SONUÇ İLAN 29 OCAK 2019 

ÇİFT ANADAL-YANDAL KAYITLARI 30 OCAK- 1 ŞUBAT 2019 
 

 

Çift Anadal-Yandal Başvuru Formu için  tıklayınız…  
 
ÇİFT ANADAL 

1-Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en 
geç ise beşinci yarıyılın başında başvurabilir. 
2-Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2,80 olan ve anadal diploma 
programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler 
başvurabilir. 
3-Genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2,80 olan ancak diploma programının ilgili sınıfında başarı 
sıralaması yüzde yirminin içinde yer almayan ancak ilgili yıldaki o bölümün taban puanını sağlayan öğrenci 
başvurabilir. 
   * Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik bölümlerinde çift anadal yapacak öğrencilerin ayrıca Hukuk için 150 bin, 
Mimarlık için 200 bin ve Mühendislik için 240 bin başarı sıralamasını sağlaması gerekmektedir. 
4-Öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarı ile 
tamamlaması gerekir. 
5-23.05.2018 tarih ve 357 sayılı Senato Kararı ile Hukuk Fakültesi’ne çift anadal için sadece TM-3 puan 
türü ile öğrenci alan (Psikoloji ve Uluslararası İlişkiler) bölümlerden öğrenciler başvurabilir. 
6- Müfredatında bulunan ve alınan tüm derslerden başarılı olan ((F) ve (W) notu bulunmayan) ve 
müfredatında tamamlaması gereken AKTS’ yi tamamlayan öğrenciler başvurabilir. 

 
YAN DAL  
1-Öğrenci yan dal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında 
başvurabilir. 
2-Yandal diploma programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri 
başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. 
3-Öğrencinin başvuru sırasında Genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir. 
4-Müfredatında bulunan ve alınan tüm derslerden başarılı olan ((F) ve (W) notu bulunmayan) ve 
müfredatında tamamlaması gereken AKTS’ yi tamamlayan öğrenciler başvurabilir. 
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1 -Çift Anadal-Yandal Başvuru Formu 
2 -ÖSYM puan belgesi: LYS sonuç belgesi. 

 
* Çift Anadal-Yandal başvurusu yapacak adaylar, başvuru formu ile birlikte belirtilen tarihler arasında 
Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurularını yapacaktır. Belirtilen başvuru tarihinden sonra hiçbir şekilde 
başvuru kabul edilmeyecektir. 

https://oim.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/capyandal2019.pdf

