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YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÇİFT ANADAL VE YAN DAL BAŞVURU
SONUÇLARI
Çift Anadal başvuru sonuçları için tıklayınız…
Yan Dal Başvuru sonuçları için tıklayınız…
KESİN KAYIT

25-29 EYLÜL 2020 TARİHLERİ ARASINDA

YEDEK KAYIT

30 EYLÜL 2020

*COVID-19 salgını nedeniyle yatay geçiş kayıtlarımızı online olarak yapılacaktır.

KAYIT İŞLEMLERİ HANGİ EVRAKLARLA VE NASIL YAPILACAKTIR
Öğrenci e-postanızdan Çift Anadal Kayıt Kabul veya Yan Dal Kayıt Kabul Formu örneğini doldurup
imzalayarak oimbasvuru@yasar.edu.tr ye e-posta olarak göndermeniz gerekmektedir. İşlemleriniz
tamamlandığında e-posta ile bilgi verilecektir.
* Çift Anadal Kayıt Kabul Formu için tıklayınız… * Yan Dal Kayıt Kabul Formu için tıklayınız…

ÇİFT ANADAL VE YAN DAL DERS SEÇİMLERİ NASIL YAPILACAKTIR
Anadal ders seçimlerinizi tamamladıktan sonra, Yaşar e-posta adresi üzerinden kayıtlanacağınız ders veya
dersleri, Dersin Kodu,Dersin Adı ve Dersin AKTS’ni kayıt formunda belirterek oimbasvuru@yasar.edu.tr
iletmeniz gerekmektedir.
* Elle Kayıtlanma Formu için tıklayınız…

ÇİFT ANADAL PROGRAMI İÇİN DERS KAYDINDA NELERE DİKKAT ETMENİZ GEREKİR ?
(1) Öğrenci öncelikle anadal programı müfredatında belirtilen dönemlik ders yükünü tamamlamak
zorundadır.
(2) Çift anadal programlarındaki dönemlik ders yükü en fazla 20 AKTS’yi geçmemek koşuluyla 3 ders ile
sınırlıdır.
(3) Anadal programı ile birlikte bir dönemde en fazla 50 AKTS’lik derse kayıt olunabilir.
(4) Anadal mezuniyet döneminde veya mezuniyet sonrası, çift anadal programında alınacak dersler için
ikinci fıkradaki sınır uygulanmaz.
5) Çift anadal programı ders programları, anadal ders programı ile çakışması halinde derslere
kayıtlanılamaz.

YANDAL PROGRAMI İÇİN DERS KAYDINDA NELERE DİKKAT ETMENİZ GEREKİR ?
(1) Öğrenci öncelikle anadal programı müfredatında belirtilen dönemlik ders yükünü tamamlamak
zorundadır.
(2) Yan dal programlarındaki dönemlik ders yükü en fazla 12 AKTS’yi geçmemek koşuluyla 2 ders ile
sınırlıdır.
(3) Anadal programı ile birlikte bir dönemde en fazla 42 AKTS’lik derse kayıt olunabilir.
(4) Anadal mezuniyet döneminde veya mezuniyet sonrası, yan dal programında alınacak dersler için ikinci
fıkradaki sınır uygulanmaz.
(5) Yan dal programı ders programları, anadal ders programı ile çakışması halinde derslere kayıtlanılamaz.

