
Çift Anadal Başvuru Koşulları   

 

1- Çift anadal programına başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ÖİDB 

tarafından ilan edilir.  

2- Başvurular, akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar ÖİDB’ye yapılır. 

3- Bir öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal ve/veya yan dal programına tercih 

sıralaması yaparak başvurabilir. 

4- Öğrencinin çift anadal programına başvurusunun geçerli olabilmesi için aşağıda 

belirtilen koşulları sağlaması gerekir:  

a) Başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm derslerden en az C 

veya S notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 3,20 olması,  

b) Öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta, başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde 

bulunması, bu koşulu sağlamayanlar için çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki 

taban puanından az olmamak üzere puana sahip olması,  

c) Öğrencinin anadal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en 

erken üçüncü yarıyılının başında, en geç beşinci yarıyılın başında olması,  

ç) İlgili bölümün önerisi ve yönetim kurulu kararıyla bu yönergede belirtilen başvuru 

ve değerlendirme koşullarına ek koşullar belirlenebilir ve ilanda belirtilir. 

5- Başvurularda çekilme işlemi yapılmış (W notu alınmış) dersler, alınmamış ders 

kapsamında değerlendirilir. 

 

Yan Dal Başvuru Koşulları 

 

1- Yan dal programına başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ÖİDB tarafından 

ilan edilir.  

2- Başvurular, akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar ÖİDB’ye yapılır. 

3- Bir öğrenci aynı anda birden fazla çift ana dal ve/veya yan dal programına tercih 

sıralaması yaparak başvurabilir. 

4- Öğrencinin yan dal programına başvurusunun geçerli olabilmesi için aşağıda belirtilen 

koşulları sağlaması gerekir:  

a) Başvurduğu yarıyıla kadar ana dal lisans programında aldığı tüm derslerden başarılı 

olması ve genel not ortalamasının en az 2,75 olması,  

b) Öğrencinin ana dal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en 

erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında olması,  

c) İlgili bölümün önerisi ve yönetim kurulu kararıyla bu yönergede belirtilen başvuru 

koşullarına ek koşullar belirlenebilir ve ilanda yer alır.  

5- Başvurularda çekilme işlemi yapılmış (W notu alınmış) dersler, alınmamış ders 

kapsamında değerlendirilir 


