
ÇİFT ANA DAL / YAN DAL BAŞVURU FORMU 

 
 
 
 
 
 

  I. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ : 

Adı Soyadı :  

GSM :  Tel : (Ev)  

E-Mail :  

 

  II. AKADEMİK BİLGİLER : 

Öğrenci Numarası :  

Bölüm Adı :  

Okuduğu Dönem Sayısı : 

(Hazırlık Hariç) 
 

Genel Not Ortalaması : 

(CGPA) 
 

 

  III. BAŞVURU BİLGİLERİ : 

Öğretim Yılı :  Öğretim Dönemi :  

1. Tercih Bölüm :  
     Çift Ana Dal  

     Yan Dal  

2. Tercih Bölüm :  
     Çift Ana Dal  

     Yan Dal  

3. Tercih Bölüm :  
     Çift Ana Dal  

     Yan Dal  

 

  IV. AÇIKLAMALAR : 

 Öğrenci aynı anda en fazla üç çift ana dal ve/veya yan dal programına tercih sıralaması yaparak başvuru yapabilir. Tercih sırasına göre 

kaydı yapılan öğrenci alt tercihlerdeki kayıt hakkını kaybeder. 

 Çift ana dal programına başvurular en erken 3. en geç 5. dönemin başında, yan dal programına başvurular en erken 3. en geç 6. dönemin 

başında yapılabilir. 

 Öğrencilerin çift ana dal programına başvuruda bulunabilmesi için başvurduğu döneme kadar ana dal lisans programındaki aldığı tüm 

dersleri başarıyla tamamlamış olması ve Genel Not Ortalamasının (CGPA) 100 üzerinden en az 70  (4 üzerinden en az 2.50) olması, 

ana dal lisans Programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunması, başvuru anında ana dal diploma 

programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması 

itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere 

puana sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru formuna mutlaka Üniversite giriş yılına ait ÖSYS puan tablosu eklenmelidir. 

 Çif Anadal başvurularında YÖK tarafından belirlenip kılavuzlarda ilan edilen ÖSYM başarı sıralaması baraj değerleri esas alınır. 

Başarı sıralaması baraj değeri olan bölümlere DGS ile yerleşen öğrenciler başvuru yapamaz. 

 Öğrencilerin yan dal programına başvuruda bulunabilmesi için başvurduğu döneme kadar ana dal lisans programında aldığı tüm kredili 

dersleri başarıyla tamamlamış olması ve Genel Not Ortalamasının (CGPA) 100 üzerinden en az 65 (4 üzerinden en az 2.25) olması 

gerekmektedir. 

 Başvurduğu yarıyıla kadar çift ana dal ve/veya yan dal programından kendi isteği ile veya herhangi bir nedenle daha önceden ilişiği 

kesilen öğrenciler başvuru yapamaz. Bir yan dal programına kayıtlı öğrenci başka bir yan dal programına başvuru yapamaz. Aynı 

şekilde bir çift ana dal programına kayıtlı öğrenci başka bir çift ana dal programına başvuru yapamaz. 

 Öğrenci aynı anda birden fazla çift ana dal veya yan dal programına kayıt yaptıramaz. Ancak, aynı anda çift ana dal ile yan dal 

programına kayıt yaptırabilir. 

 Tarih :                                                 İmza : 

                     Yapmak istiyorum 
                                                                                                                     Aynı anda hem çift anadal    

         . . . / . . . / 20 . .                                                   hem yandal                        Yapmak istemiyorum 
 

 

  V. FORMU TESLİM ALAN PERSONEL : (Bu kısım Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.) 

Adı Soyadı :  İmza :  
 


