
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 

ÇİFT ANADAL VE YANDAL BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME 

TAKVİMİ 

 

‘’Fırat Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi’’ne göre 2018-2019 

Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Çift Anadal ve Yandal yoluyla kabul edilecek 

öğrencilerde aranacak şartlar, gerekli belgeler ve başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

A - KOŞULLAR 

 

(1) Öğrenci çift ana dal diploma programına, ana dal diploma programının en erken üçüncü 

yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık 

programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın 

başında başvurabilir. Öğrenci aynı anda sadece bir çift ana dal ve/veya bir yan dal programına 

başvurabilir. 

 

(2) Öğrenci yan dal programına, ana dal lisans programının en erken üçüncü, en geç ise dört 

yıllık programlarda altıncı yarıyılın başında, beş yıllık programlarda sekizinci yarıyılın 

başında, altı yıllık programlarda ise onuncu yarıyılın başında başvurabilir. 

 

(3) Öğrencinin çift ana dal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar ana dal 

programında tüm dersleri almış, başarmış, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 

2.70 olması ve ana dal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst 

%20’sinde bulunması gerekir. 

 

 (4) Başvuruların belirlenen kontenjandan fazla olması halinde Fırat Üniversitesi Çift Anadal 

ve Yandal Programı Yönergesi, Madde 5-(6)’ya göre hesaplanan puanlama esas alınarak 

sıralama yapılır. Sıralamada eşitlik halinde üniversite giriş puanı dikkate alınır. 

(5) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2.70 olan ancak anadal diploma 

programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20’sinde yer almayan 

öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak 

üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. 

(6) Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar ana dal 

lisans programında tüm dersleri almış, başarmış, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 

en az 2.50 olması gerekir. 

 

(7) Kabul işlemi ilgili Fakülte /Yüksekokul/ Konservatuar/ Meslek Yüksekokulu Yönetim 

Kurulu kararı ile tamamlanır. Kabul edilen öğrenciler kayıt dönemi içerisinde her iki ana dala 

birlikte kayıt yaptırırlar. Öğrenciler çift ana dal/yan dal programına kabul edildikleri 

yarıyıldan itibaren her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadırlar. 

 

(8) Çift ana dal diploma programındaki öğrenci, ana dal diploma programında kurum içi geçiş 

hükümlerine uygun koşulları sağladığında çift ana dal diploma programına yatay geçiş 

yapabilir. 

 

(9) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde 

yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

 

(10)Başvurular sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. Kayıt hakkı kazanıp belirlenen süre 

içinde kaydını yaptırmayanlar bu haklarını kaybederler. 
 

 



B-KONTENJANLAR 

 

a) ÇİFT ANADAL 

 

FAKÜLTE BÖLÜM/PROGRAM 2.SINIF 

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3 

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) 3 

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2 

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 3 

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3 

Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 1 

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 1 

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1 

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) 1 

Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2 
 

 

 

b) YANDAL 

 

 

FAKÜLTE BÖLÜM/PROGRAM 2.SINIF 

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3 

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1 

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2 

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1 

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) 1 

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik 1 

Teknoloji Mühendisliği Yazılım Mühendisliği 2 

Teknoloji Mühendisliği Yazılım Mühendisliği (İÖ) 2 
 

 

 

 

 

 

C-TAKVİM 

 

21-28 Ocak 2019 :Başvuru dönemi 

30 Ocak 2019  :Başvuruların değerlendirilmesi 

31 Ocak 2019 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin İntibak Formlarının hazırlanması ve ÖİDB’ye bildirilmesi 

04 Şubat 2019  :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Fırat Üniversitesi internet sitesinde ilan edilmesi 

05-06 Şubat 2019 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları 

07 Şubat 2019  :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Fırat Üniversitesi internet sitesinde ilanı 

08 Şubat 2019  :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları 

05-08 Şubat 2019 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin muafiyetlerinin otomasyona girilmesi  

11 Şubat 2019  :Derslerin başlaması 

 

 

 

 



 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

……………………………………………………..FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA/ELAZIĞ 

 

 

 

 Fakülteniz  ................................................. Bölümü ................................. nolu ......... sınıf 

öğrencisiyim ....................................................... bölümünde çift anadal/yandal programına kayıt 

yaptırmak istiyorum. Gerekli belgeler ektedir. 

 Gereğini arz ederim. .......... / ....... /2019 

 

 

 

           

 

         Adı ve Soyadı (İmza) 

 

 

EKLER: 

1-Transkript Belgesi  

2- Anadal sınıfımda % 20 diliminde olduğuma dair belge 

 

 

ADRES: 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

 

Tlf.  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


