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YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ ÇİFT ANADAL-YANDAL DUYURUSU 
 

ÇİFT ANADAL-YANDAL BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KAYIT TARİHLERİ 

ÇİFT ANADAL-YANDAL BAŞVURU SON GÜN 19 OCAK 2022 

ÇİFT ANADAL-YANDAL SONUÇ İLAN 26 OCAK 2022 

ÇİFT ANADAL-YANDAL KESİN KAYITLARI     27-31 OCAK 2022 

ÇİFT ANADAL-YANDAL YEDEK KAYITLARI       1 ŞUBAT 2022 

• Başvuru sistemi kapanışı 19.01.2022 Saat 17:30 olacaktır. Dolayısı ile tüm adayların başvurularını, 
belirtilen tarih ve saate kadar sisteme yüklemeleri gerekmektedir.   

  Çift Anadal ve Yan Dal Programları için başvuru yapabilecek bölümler listesi için t ıklayınız…  

  Çift Anadal-Yandal Kontenjanları için tıklayınız...  

  Çift Anadal-Yandal Başvurusu için tıklayınız… 
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGE: ÖSYM/YKS puan belgesi (Türk uyruklu öğrenciler), Üniversiteye 
Kabul için kullanılan Diploma ya da Sınav belgesi (Uluslararası Öğrenciler)  
 *Çift anadal ve yandal programları ücretsizdir. 
  

ÇİFT ANADAL BAŞVURU KOŞULLARI 
  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. 

  *2020-2021 ve 2021-2022 Akademik Yıllarında Esnek Not Sistemi (ENS) kullanan öğrencilerin başvuruları       
   değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

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

programlara çift anadal başvurusu yapamayacaktır. 

***Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik bölümlerinde çift anadal yapacak öğrencilerin ayrıca ÖSYM/YKS 

başarı sıralamasını sağlaması gerekmektedir. 

**** 18.08.2021 tarihli YÖK kararı gereği, Uluslararası Öğrenci Kontenjanı ve Genel Not Ortalaması ile 

Yurt Dışı Yatay Geçiş kontenjanı ile kaydolan ve YKS başarı sırasını sağlayamayan öğrenciler, başarı sırası 

aranan programlar için Çift Anadal Programı başvurusu yapamayacaktır.   

 

PROGRAMLAR 2017 2018 2019 2020 

HUKUK FAKÜLTESİ 150.000 190.000 190.000 125.000 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 240.000 300.000 300.000 300.000 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 200.000 250.000 250.000 250.000 

https://oim.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2022/01/bolumler.pdf
https://oim.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2022/01/baharkontenjan.pdf
https://oimdestek.yasar.edu.tr/main/cap-yandal-basvuru-formu/


 

 
YAN DAL BAŞVURU KOŞULLARI 
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 ve 2021-2022 Akademik Yıllarında Esnek Not Sistemi (ENS) kullanan öğrencilerin başvuruları       
   değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

 


