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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR  

ÇİFT ANADAL VE YANDAL İÇİN  

BAŞVURU DİLEKÇESİ 

     

İstanbul, ……/02/2022 

 

2021-2022 Eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılına  …………………….…………. Fakültesi, 

………………………………………. Bölümüne  Çift Anadal / Yandal başvuruda bulunmak istiyorum. 

Başvuru veya kayıtta sunmuş olduğum belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

olduğunun tespit edilmesi durumunda başvurumun iptal edilmesini kabul ederim. Başvurumun 

kabul edilmesi konusunda gereğini arz ederim. 

             İmza 

 

T.C. Kimlik Numarası :   

Adı Soyadı :   

Kayıtlı olduğu Fakülte :   

Kayıtlı olduğu Anadal 
Programı 

:   

Öğrenci Numarası :   

Cep Telefonu No :  

E-posta Adresi :  

Adresi :  
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 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI  

ÇİFT ANADAL VE YANDAL İÇİN BAŞVURU BELGELERİ* 

 

BELGE ADI BİLGİ ✓ 

1. 
DİSİPLİN CEZASI ALMADIĞINI 
GÖSTERİR BELGE 

Öğrencinin disiplin cezasının bulunup bulunmadığı bilgisi OBS 
tarafından sorgulanacak olup, disiplin cezası bulunan öğrenciler 
başvuruda bulunamayacaktır. Bu belgenin teslim edilmesine 
gerek yoktur. 

  

2. 
NOT DURUM BELGESİ 
(TRANSKRİPT) 

Öğrencinin Çift Anadal ve Yandal için alttan ders, AGNO ve yarıyıl 
bilgisi OBS tarafından sorgulanacak olup, gerekli şartları 
sağlamayan öğrenciler başvuruda bulunamayacaktır. 
 
Not Durum Belgesi (Transkript) öğrencilerin kayıtlı 
olduğu bölümün bağlı bulunduğu Fakülte Dekanlığından 
onaylı-mühürlü veya elektronik imzalı veya e-Devlet 
üzerinden indirilerek başvuruda bulunulan bölümün 
bulunduğu Fakülte Dekanlığına teslim edilmesi 
gerekmektedir. 

  

3. ÖĞRETİM PLANI 

Öğretim Planı onaylı-mühürlü veya elektronik imzalı veya 
Bologna web sayfası üzerinden üzerinden indirilerek 
başvuruda bulunulan bölümün bulunduğu Fakülte 
Dekanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. 

  

4. ÖSYM SONUÇ BELGESİ ÖSYM'nin web sayfasından indirilmiş karekodlu belge.   

5. 
YABANCI DİL SINAV SONUÇ 
BELGESİ 

Türkçe programlardan %30 ve %100 İngilizce veya Fransızca 
öğretim yapılan programlara başvuran adaylar 10 Şubat 2022 
tarihinde YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu ve Batı Dilleri ve 
Edebiyatları Bölümü tarafından yapılacak olan İYS sınavına 
katılacaktır.  
 
%30 ve %100 İngilizce programlarda kayıtlı olup, Türkçe, %30 
veya %100 İngilizce programlara başvuran adaylardan bu belge 
istenmez. 
 
 “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav 
Yönergesi”nde belirtilen ÖSYM tarafından yapılan veya 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla 
eşdeğerliliği kabul edilen ve Üniversitemizce eşdeğerliği kabul 
edilen yabancı dil sınav belgesi. 

  

6. 
YÜZDE 20'YE GİRDİĞİNİ 
GÖSTERİR BELGE 

ÇAP Başvurusu yapmak üzere başvuruda bulunacak öğrencilerin 
%20 ye girdiği sistem tarafından sorgulanacak olup, %20 
listelerinde yer almayan öğrenciler ÇAP Başvurusunda 
bulunamayacaktır. Bu belgenin teslim edilmesine gerek 
yoktur. 

  

(*) 
Başvuru veya kayıtta sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge sundukları tespit edilen adayların başvurusu iptal 
edilecektir. Kayıt sonrası doğrulama işlemlerinde böyle bir durumun ortaya çıkması halinde öğrencinin kaydı silinecek 
ve haklarında hukuki işlem başlatılacaktır. 

 

http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
http://www.ybd.yildiz.edu.tr/images/files/Ek_7_1_Y%C3%96-010-YT%C3%9C_Yabanc%C4%B1_Diller_Y%C3%BCksekokulu_%C3%96%C4%9Fretim_ve_S%C4%B1nav_Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf
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