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Adı Soyadı  Öğrenci No

 T.C. Kimlik No Kayıtlı Olduğu 
Fakülte/YO/MYO

Cep Tlf. No Kayıtlı Olduğu   
Bölüm/Program

E-posta Eğitim-Öğretim 
Yılı

Başvurulan 
Yarıyıl

      3. Yarıyıl            4. Yarıyıl               5. Yarıyıl

ÇİFT ANADAL BAŞVURUSU YAPILACAK PROGRAMA İLİŞKİN BİLGİLER:

Fakülte/YO/MYO

Bölüm/Program

İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile  Kurumlar Arası  Kredi  Transferi  Yapılması  Esaslarına İlişkin Yönerge” çerçevesinde, çift  anadal  öğrenimi  için
başvurmak istiyorum. Bu form ile verdiğim tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. Kayıt hakkı
kazandığım takdirde, başvuru kayıt koşullarına uymayan bir durumla karşılaşılması halinde kaydımın iptalini kabul
eder, gereğini arz ederim.

      
                                                                                                              Öğrenci Adı Soyadı

     İmza

Ekler:
1-Transkript
2-ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi
3-Öğrencinin bulunduğu sınıfta başarı sıralamasında ilk %20 içerisinde yer aldığını gösteren belge 

Notlar:
1. Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar ana dalında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
2. Anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında,

anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında öğrenci çift anadal diploma
programına, başvurabilir.

3. Öğrencinin başvuru sırasında anadal diploma programındaki genel not ortalamasının dörtlü sistemde en az 3.00 olması ve anadal
diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekir. Anadal diploma programının ilgili
sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20’sinde yer almayan ancak genel not ortalaması 3.00 ve daha yukarı olan öğrencilerden çift
anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere aynı türden puana sahip olanlar da çift anadal programına
başvurabilirler.  Mühendislik  ve  mimarlık  fakültelerinde  çift  anadal  yapılabilmesi  için  ÖSYS  kılavuzunda  yayımlandığı  yıldan  itibaren
belirlenen başarı sıralaması koşulu aranır.

4. Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile öğretmenlik programlarında çift anadal yapılamaz.
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