
 

T.C.   

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ   

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ ÇİFT ANADAL- YANDAL  DUYURUSU  

ÇİFT ANADAL-YANDAL BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KAYIT TARİHLERİ  

ÇİFT ANADAL-YANDAL BAŞVURU SON GÜN  10 ŞUBAT 2021 

ÇİFT ANADAL-YANDAL SONUÇ İLAN  12 ŞUBAT 2021/ SAAT:16.00 

ÇİFT ANADAL-YANDAL KAYITLARI  15-16 ŞUBAT 2021 

   

Çift Anadal-Yandal Kontejanları için tıklayınız..  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER   
1-Çift Anadal-Yandal Başvuru Formu için  tıklayınız…  

2-ÖSYM/YKS puan belgesi   

Çift Anadal-Yandal başvurusu yapacak adaylar, başvuru formu ile birlikte belirtilen tarihler arasında 

başvuru formunu doldurarak ÖSYM/YKS puan belgesini ekleyerek oim@yasar.edu.tr adresine mail 

atmaları gerekmektedir. Başvurunuzu öğrenci mail adreslerinizden yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz 

işleme alındığında tarafınıza mail ile geri dönüş yapılmaktadır. Belirtilen başvuru tarihinden sonra hiçbir 

şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.   

*Çift anadal ve yandal programları ücretsizdir. 

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 3.00 olan ve anadal diploma 

programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20 de bulunan öğrenciler başvurabilir.  3-

İlk % 20 de yer almayan öğrencilerin ise çift anadal yapmak istedikleri bölümün ilgili yıldaki taban puanı 

sağlaması şartı vardır.  

4-Öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı (müfredatında bulunan) tüm 

dersleri başarılı olan, ((F) ve (W) notu bulunmayan) ve müfredatında tamamlaması gereken AKTS’ yi 

tamamlayan öğrenciler başvurabilir.   

*Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik bölümlerinde çift anadal yapacak öğrencilerin ayrıca ÖSYM/YKS 
başarı sıralamasını sağlaması gerekmektedir.  

**2020-2021 Akademik Yılında Esnek Not Sistemi (ENS) kullanan öğrencilerin çift anadal/yan dal 
başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır . 

***21.01.2021 tarihli YÖK kararı gereği, DGS ile yerleşen adaylar, başarı sıralaması şartı bulunan 

programlara çift anadal başvurusu yapamayacaktır.   

YAN DAL    
1-Öğrenci yan dal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında 

başvurabilir.   

2-Öğrencinin başvuru sırasında Genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir. 

3-Öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı (müfredatında bulunan) tüm 

dersleri başarılı olan, ((F) ve (W) notu bulunmayan) ve müfredatında tamamlaması gereken AKTS’ yi 

tamamlayan öğrenciler başvurabilir.  

*2020-2021 Akademik Yılında Esnek Not Sistemi (ENS) kullanan öğrencilerin çift anadal/yan dal 
başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır . 
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