ÇİFT ANADAL İŞLEMLERİ VE GEREKLİ BELGELER

24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre, Üniversitemiz
Programlarına Çift Anadal yapmak isteyen öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler ile ortak
esaslar aşağıya çıkarılmıştır.

A-ÇİFT ANADAL PROGRAMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Müracaat edilecek Fakülte Dekanlığına veya Yüksekokul Müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe,
2- 100 üzerinden 75 (4’lük sistemde 3,00) genel not ortalamasını sağladığını gösteren Not Durum
Belgesi (Transkript),
3- Çift Anadal Programına başvuran öğrenciler sınıf içerisinde başarı sıralaması bakımından ilk
%20’ye girdiğini gösteren belge,
4-Kurumlarında uygulanmakta olan öğretim planının ve ders içeriklerinin tasdikli örneği,
5-Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,
Yukarıda belirtilen belgeler, öğrencilerin okumakta oldukları Fakülte/Yüksekokulları tarafından
onaylanmış olmalıdır. (Tüm belgelerden birer nüsha)
Başvuru için gerekli belgeler tamamlanmış olarak Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokullarına şahsen
veya Noter tasdikli vekâletnamenin ibraz edilmesi suretiyle tayin edilen vekil aracılığıyla ve posta
yolu ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Ancak, posta yolu ile yapılan başvurularda,
yaşanacak evrak kaybından üniversitemiz sorumlu değildir.
Eksik belge ile başvuranlar veya şartları sağlamayanlar ile başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
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B-SONUÇLARIN İLANI
Başvurusu kabul edilen adayların listesi ilgili akademik birimlerin web sitelerinde kesin kayıt
tarihinden önce ilan edilecektir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan
edilen adaylar, yedek kayıtlanma tarihlerinde kayıtlarını yaptıracaklardır.
C-ÇİFT ANADAL KAYIT İŞLEMLERİ
Başvurusu kabul edilen öğrenciler başvuru ve değerlendirme takvimine göre kayıt belgelerini
Fakülte/Yüksekokullarına teslim ederek kesin kayıt işlemini tamamlayacaklardır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER


Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,



4,5*6 cm Ebadında 3 Adet Fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

D-BAŞVURU TARİHİ
Müracaatlar, Rektörlükçe belirlenmiş olan başvuru ve değerlendirme takvimine göre gerekli belgelerle
birlikte ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine yapılacaktır.
E-ORTAK HÜKÜMLER
1-Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar ile ilişiği kesilenler başvuru
yapamazlar.
2-Her bir diploma programına başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili akademik birimin
internet sitesinde duyurulur. Kayıt hakkı kazananlara, ilgili akademik birimlerince kendileri
hakkındaki karar tebliğ edilir.
3-Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan
edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.
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