YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL BAŞVURU VE KAYIT
İŞLEMLERİ
(2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılı)

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

13-17 Temmuz 2020

24 Temmuz 2020

28 Temmuz 2020 (*)
04 Ağustos 2020

27 Temmuz 2020 (**)

28 Temmuz 2020 (**)
04 Ağustos 2020(**)
10-14 Ağustos 2020
17 Ağustos 2020
18-20 Ağustos 2020
21 Ağustos 2020
24-28 Ağustos 2020
01-04 Eylül 2020
07-28 Eylül 2020
28 Eylül-04 Ekim 2020

Başvuru (ONLINE)
basvuru.yildiz.edu.tr adresi üzerinden online başvuru alınacaktır.
İngilizce Yeterlik Sınavına girecek öğrenci listelerinin (%30 İngilizce
öğretim yapan Lisans programlarına başvuranlar için) ve sınav ile
ilgili tüm bilgilerin (Sınav saati vb.) Yabancı Diller Yüksekokulunca
www.ybd.yildiz.edu.tr adresinde ilan edilmesi
İngilizce Yeterlik Sınavı (ONLINE) (Türkçe öğretim yapılan
programlarda öğrenim gören ve %30 %100 İngilizce öğretim
yapan Lisans programlarına başvuranlar için)
İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının www.ybd.yildiz.edu.tr
adresinde ilan edilmesi
İngilizce Öğretmenliği Programına başvuranlar için
İngilizce Öğretmenliği Yeterlik (Yazılı) Sınavı (İÖYS) (ONLINE)
Sınav ile ilgili tüm bilgiler (Sınav saati vb.) sınavdan önce Yabancı
Diller Yüksekokulunca www.yde.yildiz.edu.tr adresinde ilan
edilecektir.
İngilizce Öğretmenliği Programına başvuranlar için
İngilizce Öğretmenliği Yeterlik (Sözlü) Sınavı (İÖYS) (ONLINE)
Sınav ile ilgili tüm bilgiler (Sınav saati vb.) sınavdan önce Yabancı
Diller Yüksekokulunca www.yde.yildiz.edu.tr
adresinde ilan
edilecektir.
İngilizce Öğretmenliği Programına başvuranların İngilizce
Yeterlik Sınav Sonuçlarının www.yde.yildiz.edu.tr adresinde ilan
edilmesi
Başvuruların değerlendirilmesi
Başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanı
Asıl kayıtlar
Yedek kayıtlar
İntibakların yapılması
Kayıt ve İntibakların İlgili Yönetim Kurulu'nca kabulü ve İntibakların
sisteme girilmesi

İlgili Bölüm Başkanlığından İntibak formunun imza karşılığı alınması
Ders Kayıtları (Ders Kayıt kılavuzunda belirtilen tarihlerde sınıflara
göre randevulu olarak gerçekleştirilmektedir)

(*) Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak İYS Sınavı için Sınav Salonları, Sınava giriş için gerekli
belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.
(**) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü İngilizce Öğretmenliği programına başvuranlar için
yapılacak İÖYS Sınavı ile ilgili tüm duyurular www.yde.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.
- Türkçe Öğretim yapılan programlarda kayıtlı olup, %30 İngilizce öğretim yapılan Lisans programlarına
başvuracak olanların İngilizce Yeterlik Sınavına girmeleri gerekmektedir.
- Türkçe Öğretim Yapılan Programlara başvuranlar İYS’ye girmeyeceklerdir.

1.ÇİFT ANADAL BAŞVURU KOŞULLARI
1- Öğrenci, çift anadal lisans programına, kendi lisans programının üçüncü ve beşinci yarıyıllarının başında
başvurabilir.
2- Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde çift anadal yapmak
istedikleri programın bağlı olduğu Fakülte Dekanlığına başvururlar.
3- Öğrenciler yalnız bir program için çift anadal başvurusunda bulunabilirler.
5- Çift anadal başvurusu yapabilmek için (sadece başvurduğu yarıyıla kadar);
a) Kendi lisans programına ilişkin öğretim planında yer alan tüm derslerini en az 2.0 (4.0 üzerinden) ile
başarmış olması,
b) Başvuru için, öğrenim görülen programda ki ANO’nın en az 3.0 (4.0 üzerinden), Eğitim Fakültesinin
programları arasında çift anadal başvurusu yapabilmek için ise öğrenim görülen programın ANO’nın en
az 3.50 (4.0 üzerinden) olması,
c) Öğrenim görülen programdaki bulunulan sınıfın başarı sıralamasında ilk %20’de bulunması gerekir.
d) Kayıtlı olduğu lisans programında, Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) en az 3.0 (4.0 üzerinden) olan
ancak bulunduğu programın ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan
öğrenciler de, kayıt olduğu programa girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanının, başvuracağı
programın o yıl ki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda çift anadal başvurusunda
bulunabilirler.
6- Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca, Mühendislik ve Mimarlık Programları ile Öğretmenlik
programlarına yapılacak yatay geçiş ve çift anadal başvurularında başarı sınırının uygulanmasına ve Kurumlar
arası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş ve çift anadal başvurularında başarı sırasının aranmasına karar
verildiğinden, Giriş yılı 2016 olanlar için; Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci
(240.000) sırada olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 200 bininci (200.000) sırada olanlar,
Giriş yılı 2017 olanlar için; Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada
olanlar, Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar, Öğretmenlik
programlarına ise (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) ilgili puan türünde en düşük 240 bininci
(240.000) sırada olanlar başvuru yapabileceklerdir. Giriş yılı 2018 olanlar için; Mühendislik programlarına, en
düşük 300 bininci (300.000) sırada olanlar, Mimarlık programlarına en düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar,
Öğretmenlik programlarına ise (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) ilgili puan türünde en düşük 300
bininci (300.000) sırada olanlar başvuru yapabileceklerdir. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Askeri Lise Mezunları

için Üniversiteye Geçiş Sınavı (ALÜGS), Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucuna göre kayıt yaptıran
öğrenciler ile Türkiye Bursları kapsamında Ülkelerarası Anlaşmalara göre yerleştirilen öğrencilerin ÖSYS' den
farklı olarak yerleştirilmeleri nedeniyle tüm geçiş ve çift anadal başvurularında söz konusu öğrencilerde başarı
sırası aranmayacaktır.
7- Aynı anda birden fazla çift anadal lisans programına kayıtlı olunamaz.
8- Türkçe öğretim yapılan programlar ile %30 İngilizce Öğretim yapılan programlardan, %100 İngilizce
öğretim yapılan programlara Çift Anadal başvurusu kabul edilmez.
9- Türkçe eğitim yapılan programlardan, %30 Yabancı dil ile eğitim yapılan Programlara geçişlerde “YTÜ
Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümleri uyarınca aşağıdaki şartlardan en az
birini sağlamak gerekir:
a) YTÜ’nün yapacağı İngilizce Yeterlik Sınavından (İYS ) başarılı olmak,
b) Ulusal veya uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olmak.
Belirtilen şartları sağlayamayanların başvurusu kabul edilmez.

10- Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal lisans programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da
başarılı olma şartı aranır. Ayrıntılı bilgi için Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı ile görüşünüz.
11- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle,
başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş ve çift anadal
için başvuramazlar.
Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilginin yer aldığı Yönergeye www.ogi.yildiz.edu.tr
Mevzuat / Yönetmelik ve Yönergeler başlığı altından ulaşılabilir.

adresinde yer alan

2. BAŞVURULARIN ALINMASI VE BAŞVURU BELGELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
-

Başvuru için istenilen belgelerde yer alan Fotoğraf JPG formatında diğer tüm belgeler ise JPG veya PDF
formatında yüklenecektir.

- Başvurular takvimde belirlenen süreler içerisinde basvuru.yildiz.edu.tr adresi üzerinden online olarak
alınacaktır. Başvuru belgelerinin (ÖSYS belgesi hariç), onaylanmış olması gerekmektedir. (Islak imzalı ve
mühürlü ya da Elektronik imzalı)
- Başvuru ve Kayıt için gerekli iletişim e-posta veya telefon ile sağlanacağından sisteme girilen telefon ve eposta bilgisi kişiye ait ve ulaşılabilir olmalıdır. Aksi takdirde mağduriyetler yaşanabilir.
- Başvurunun, “Başvuru Kabul Edilecek Programlar Tablosuna” uygun olarak yapılması gerekir. Tabloya
uygun yapılmayan başvurular iptal edilecektir.
- Belgeler yeni tarihli olmalıdır.
- Başvuru veya kayıtta sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge sundukları tespit edilen öğrencilerin
başvurusu iptal edilecektir. Kayıt sonrası doğrulama işlemlerinde böyle bir durumun ortaya çıkması halinde
öğrencinin kaydı silinecek ve haklarında hukuki işlem başlatılacaktır.
- Sisteme giriş yapıldıktan sonra “Çift Anadal Başvurusu” seçeneği üzerinden başvuru işlemi
gerçekleştirilecektir.

2.1 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Not Durum Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin, kayıtlı olduğu bölümün bağlı bulunduğu Fakülte
Dekanlığından alacağı, gördüğü bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge.
2- ÖSYS Sonuç Belgesi (Alınan tüm puanları gösteren sonuç belgesi): Yalnızca Mühendislik
Programları, Mimarlık programı ve Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
programı dâhil)başvuran öğrenciler başarı sırasını gösterir bu belgeyi de ibraz edeceklerdir. Diğer
programlara başvurularda bu belge istenilmez.
3- Öğrenci Belgesi: Başvuran öğrencinin, kayıtlı olduğu bölümün bağlı bulunduğu Fakülte Dekanlığından
alacağı öğrenci belgesi. Öğrenci Belgesi aynı zamanda Disiplin cezası olup, olmadığını gösterir belgedir.
4- 1 adet fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş koyu renk gözlüksüz fotoğraf.
5- Kimlik Belgesi: T.C. Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı / KKTC Kimlik Kartı /
Pasaport (Yazılı Sayfalar)

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI
1- Başvurularla ilgili değerlendirmeyi, Fakülte Dekanlığınca oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular ilgili
Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
3- Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına başvurularda diğer şartların yanı sıra yetenek
sınavında da başarılı olma şartı aranır.
4- Değerlendirme sonuçları, ilgili Fakülte Dekanlıklarının panolarında ve internet sayfasında duyurulur.
4. TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPILAN PROGRAMLARDA ÖĞRENİM GÖREN VE %30 İNGİLİZCE
ÖĞRETİM YAPILAN PROGRAMLARA ÇİFT ANADAL BAŞVURUSU YAPAN ÖĞRENCİLER
İÇİN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) VE DİĞER İNGİLİZCE DERSLERİ MUAFİYET
ŞARTLARI
1- Öğrencilerin, hazırlık öğretiminden ve İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muaf sayılabilmeleri
için İYS’den almaları gereken en düşük puanlar ile harf karşılıkları ve değerleri aşağıdadır:

Sınav türü
İYS

MUAFİYET İÇİN GEREKLİ MİNİMUM PUANLAR
İleri İngilizce I ve
Hazırlık
İleri İngilizce II
60 (CB / 2.50)
70 (BB / 3.00)

2- İYS başarı puanlarının harf karşılıkları ve değerleri aşağıdadır:
BAŞARI PUANLARI VE HARF KARŞILIĞI DEĞERLERİ
Standart Yüzdesel Aralıklar
90-100
80-89
70-79
60-69
0-59

Harfsel
AA
BA
BB
CB

Sayısal
4.00
3.50
3.00
2.50

Sözel
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarısız

3- Aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayan öğrenciler, İngilizce hazırlık öğretiminden CB harf notu ile
muaf sayılırlar.
a) Güz yarıyılı başında yapılan İYS’den en az 60 (altmış) puan alan öğrenciler,
b) Ana dili İngilizce olan bir ülkede öğretim dilinin de İngilizce olduğu ortaöğretim kurumlarında en az
son üç yılında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olan öğrenciler,
c) Son 3 (üç) yıl içinde YTÜ İngilizce hazırlık öğretiminden başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip
olan öğrenciler,
4- Senato tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal sınavların herhangi birinden son 5 (beş) yıl içinde
yeterli puanı almış olan öğrenciler ile Senato tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen uluslararası sınavların
herhangi birinden geçerlilik süresi içinde yeterli puanı almış olan öğrencilerin hazırlık öğretiminden muafiyet
için gereken puan aralıkları ve başarı notları aşağıdaki tabloda yer alan şekilde uygulanır.
İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin
Puan Aralıkları ve Başarı Notları Tablosu
Sınavlar
İYS
YDS, e-YDS, YÖKDİL
TOEFL IBT
PTE Akademik

CB
60-69
60-69
72-83
55-70

BB
70-79
70-79
84-95
71-77

BA
80-89
80-89
96-107
78-83

AA
90-100
90-100
108-120
84-90

5- AODK (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) kapsamında, İngilizce hazırlık öğretiminden en az CB harf notu ile
başarılı olan öğrenciler B1 düzeyinin, en az BB harf notu ile başarılı olan öğrenciler ise B2 düzeyinin
gerektirdiği dil yeterliliğine sahip kabul edilir.

5. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA BAŞVURU YAPACAKLAR İÇİN İNGİLİZCE
YETERLİK SINAVI (İÖYS) MUAFİYET ŞARTLARI
1-İÖYS’den alınması gereken en düşük puanlar ile bu puanların harf karşılığı değerleri aşağıdaki tablolarda
verilmiştir.
Muafiyet için Alınması Gereken Puanlar
Hazırlık
60 (CC / 2.00)

Sınav türü
İÖYS

BAŞARI PUANLARI VE HARF KARŞILIĞI DEĞERLERİ
Standart Yüzdesel Aralıklar

Harfsel

Sayısal

Sözel

92-100
84-91
76-83
68-75
60-67
0-59

AA
BA
BB
CB
CC

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00

Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarısız

2- YTÜ Senatosunca İÖYS’ye eşdeğer kabul edilen uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde aşağıdaki
tabloda verilen puanları aldığını gösteren sınav sonuç belgeleri de geçerlidir. YTÜ İÖYS Sınav sonuçları da
sınav tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir.
Sınavlar
CC

CB

BB

BA

AA

YTÜ İÖYS

60-67

68-75

76-83

84-91

92-100

TOEFL IBT

90-95

96-101

102-107

108-113

114-120

PTE AKADEMİK

75-77

78-80

81-83

84-86

87-90

-

-

C

B

A

CAE

6. KAYIT İŞLEMLERİ
-

Kayıt hakkı kazananların aşağıda belirtilen belgeleri kayıt tarihlerinden önce hazırlayarak başvuru
yaptıkları Bölümün bağlı bulunduğu Fakülte Dekanlığına e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.

-

Kayıt Belgelerinin gönderilmesi ve kayıt ile ilgili iletişimde kullanılacak e-posta adresleri aşağıda
belirtilmiştir.
Fakülte

KAYIT İÇİN FAKÜLTE
E-POSTA ADRESİ

1

Eğitim Fakültesi

egtgecis@yildiz.edu.tr

2

Elektrik-Elektronik Fakültesi

elkgecis@yildiz.edu.tr

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

fedgecis@yildiz.edu.tr

Gemi İnşaatı ve Denizcilik
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
5
Fakültesi
4

gidgecis@yildiz.edu.tr
iibgecis@yildiz.edu.tr

6

İnşaat Fakültesi

insgecis@yildiz.edu.tr

7

Kimya-Met.Fak.

kimgecis@yildiz.edu.tr

8

Makine Fakültesi

makgecis@yildiz.edu.tr

9

Mimarlık

mimgecis@yildiz.edu.tr

10 Sanat ve Tasarım Fakültesi

stfgecis@yildiz.edu.tr

11 Uygulamalı Bilimler Fakültesi

uybgecis@yildiz.edu.tr

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
1- Çift Anadal kaydı için Dilekçe: Kayıt olunacak Bölümün Fakülte Dekanlığına e-posta ile gönderilecektir.
Dilekçe örneğine ilerleyen sayfalarda yer verilmiştir.
7. KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İNTİBAK İŞLEMLERİ
1- Öğrencinin çift anadal programındaki intibak çizelgesi her iki lisans programının mezuniyet kredilerini
sağlayacak şekilde hazırlanır.
2- Öğrenci, çift anadal intibak komisyonu tarafından hazırlanan çift anadal intibak çizelgesinde yer alan
dersleri belirlenen şekilde almak zorundadır. İntibak çizelgesi, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile
kesinleşir.
8. KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN DERS KAYIT İŞLEMLERİ
1- Her yarıyıl için ayrı ayrı hazırlanan Ders kayıt kılavuzlarına Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında
(www.ogi.yildiz.edu.tr adresinde) Güz Yarıyılı Ders Kayıtları / Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları başlıkları
altından ulaşılabilir.
2- Çift anadal öğrencileri ders kayıt işlemini birinci anadal ders kaydı için kullandıkları kullanıcı kodu ve şifre
ile Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemi-ORBİS (www.orbis.yildiz.edu.tr) giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

9. ÇİFT ANADAL ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ESASLAR
1- Öğrencinin çift anadal programındaki intibak çizelgesi her iki lisans programının mezuniyet kredilerini
sağlayacak şekilde hazırlanır.
2- Öğrenci, çift anadal intibak komisyonu tarafından hazırlanan çift anadal intibak çizelgesinde yer alan
dersleri belirlenen şekilde almak zorundadır. İntibak çizelgesi, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile
kesinleşir.
3- Öğrenciden ikinci anadal lisans öğretimi için ayrıca öğrenci katkı payı alınmaz. Ancak, birinci anadal lisans
programını tamamlayıp ikinci anadal lisans programını sürdüren öğrenciler, ikinci anadal lisans programındaki
öğrenim süresine göre katkı payını ödemeye devam ederler.
6569 sayılı kanun kapsamında, katkı payı-öğrenim ücretleri ile ilgili yapılan düzenlemeye göre, Çift
Anadal öğrencilerinden;
a) Anadalı 2.öğretim olan ve çift anadalına 1.öğretim programında devam eden öğrenciler normal
öğrenim süresi içerisinde (8 yarıyıl) 2.öğretim öğrenim ücretini öderler.
b) Anadalı 1.öğretim olan ve çift anadalına 2.öğretim programında devam eden öğrenciler normal
öğrenim süresi içerisinde (8 yarıyıl) katkı payı ödemezler.
c) Anadalından mezun olan, çift anadal öğrenimine devam eden öğrencilerden 9.ve 10. yarıyıllar için
katkı payı-öğrenim ücreti alınmaz. Bu öğrenciler 11. yarıyıldan itibaren katkı payı-öğrenim ücreti
öderler.
4- İkinci anadal lisans öğrenimi süresince öğrencinin (ikinci anadal programı için) her yarıyıl sonunda genel
not ortalamasının en az 2.71 (4.0 üzerinden) olması gerekir. Bir defaya mahsus olmak üzere 2.5 (4.0
üzerinden)’ya kadar düşebilir. Çift anadal öğrenimi süresince ikinci kez AGNO’nın 2.71 (4.0 üzerinden)’in
altında olması durumunda öğrencinin ikinci anadal lisans programından kaydı silinir.
5- Öğrencinin ikinci anadal lisans programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.71 (4.0
üzerinden) olması gerekir.
6- İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci
anadal lisans programından mezun olması halinde verilir.
7- İkinci anadal lisans programında öğrenim gören öğrencinin birinci anadal programında almış olduğu ve
eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
8- Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını
bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından
itibaren yedi (7) yıldır.
9- İkinci anadal lisans programından iki yarıyıl üst üste (birinci anadal lisans programından alınan ortak dersler
hariç) ders almayan öğrencinin ikinci anadal lisans programından kaydı silinir.
10- Bitirme Çalışmasının her iki anadal lisans programında da yapılması zorunludur.
11- Stajlar, ilgili staj komisyonlarının görüşü doğrultusunda değerlendirilir.
12- Öğrenciye, ikinci anadal lisans programı için, ilgili bölüm başkanlığınca ayrı bir danışman atanır.
13- Birinci anadal lisans programında (öğrenim süresinden sayılarak veya sayılmayarak) izinli sayılan öğrenci,
ikinci anadal lisans programında da aynı statü ile izinli sayılır.
14- Çift anadal öğrencilerinin, değişim programında geçirdiği süre, öğrenim süresine dâhildir.
15- Birinci lisans programından ilişiği kesilen öğrencinin, ikinci lisans programından da ilişiği kesilir.
16- Yaz Okulundan ders alacak Çift Anadal öğrencileri için YTÜ Yaz Okulu Yönergesi hükümleri geçerlidir.
17- Öğrenci, ikinci lisans programını, kendi isteği ile dilediği zaman bırakabilir. Çift Anadal öğretiminde
alınan derslere ilişkin Not Çizelgesi verilir.
18-Çift anadal öğrenimi gören ve birinci anadal lisans programından mezun olan öğrencinin öğrencilik
işlemleri, ikinci anadal lisans programına bağlı olarak devam eder.

……/……./2020

KAYIT DİLEKÇESİ
2020-2021 Eğitim-öğretim yılında …………………. Fakültesi………………Bölümüne Çift Anadal kayıt
hakkı kazandım. Kayıt yaptırmak istiyorum.

Başvuru veya kayıtta sunmuş olduğum belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğunun
tespit edilmesi durumunda kaydımın iptalini kabul ederim.

T.C. Kimlik Numarası:
Adı:
Soyadı :
Kayıtlı olduğu 1. Anadal Programı:
Öğrenci Numarası:
Cep Telefonu No:

İmza

