
 

 

ÇİFT ANADAL / YAN DAL  

BAŞVURU FORMU 

Başvuran Öğrencinin; 

Adı ve Soyadı 
 

T.C. Kimlik No 
 
 

Fakülte/Bölüm 
 

Burs Durumu 
 
 

Okuduğu Dönem Sayısı 
(Hazırlık Hariç) 

 
Genel Not Ortalaması (GPA) 

 

Cep Tel. 
 

E-posta 
 
 

 
BAŞVURULAN BÖLÜM                                                                                                   PROGRAM TİPLERİ 
 
                                                                                                                                  Çift Ana Dal                 Yan Dal 
 
1) ………………………………………………………………………………….. 

 
 
2) ………………………………………………………………………………..… 

 

3) ……………………………………………………………………………...…… 
 

Başvurduğunuz programları lütfen tercih sırasına göre sıralayınız.  

 
 
 
Çift Anadal başvurma koşulları :  
 

a) Kendi lisans programında, başvuru döneminden önce yer alan tüm dersleri başarmış ve en az 3.00 genel not ortalaması sağlayarak anadal       
lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunan öğrenciler, en erken 3. en geç 5. yarıyılın başında ÇAP 
programına başvurabilirler.  

b) ÇAP öğrenimine devam eden öğrenci birinci ve ikinci anadal öğretim programdaki tüm dersleri alır. 
c) Lisans öğrencilerinin ÇAP' a devam edebilmeleri için esas anadalda en az 2.75 Genel Not Ortalaması (GNO) şartı aranır. 
d) Esas dala burslu olarak kabul edilmiş ve ÇAP’ a başarıyla devam eden öğrencinin burs süresi bir yıl artırılır.  
e) ÇAP nedeniyle fazla ders alan öğrenciler burslu statüsüne bakılmaksızın 20 kredinin üzerindeki ders yükü için ek ücret öder; iki yarıyıl 

başarıyla ÇAP programlarına devam eden öğrencilere otomatik ek ücret bursu verilir; ödemiş olduğu ek ücret iade edilir ve programda kaldığı 
sürece ek ücret ödemez. 

f) Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt olunamaz. 
 
Yandal başvurma koşulları :  
 

a) Öğrenciler açılmış olan yandal programlarına anadal lisans programının en erken 3. en geç 6. yarıyılın başında başvurabilirler. 
b) YAP için başvurular, yarıyılın başlangıcından önceki 3. hafta içerisinde YAP ’ın bağlı olduğu fakülteye yandal başvuru formu ve not döküm 

belgesiyle yapılır. 
c) Öğrencinin YAP’ a başvurabilmesi için, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması ve başvurduğu yarıyıla kadar aldığı 

lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir. 

d) Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir Yandal (YAP) veya Çift Anadal Programına (ÇAP) kayıt yaptırabilir. 
 
 
Ek:  Transcript  
 

 

İmza: ........................................................ 


