
 

ÇİFT ANADAL LİSANS  PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI 

 

 Kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç ise dört yıllık programlarda 

beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise 

dokuzuncu yarıyılın başında çift anadal başvurusu yapabilir.  

 

 Öğrencinin çift anadal lisans programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu 

lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not 

ortalamasının en az 2,26 olması ve anadal lisans programının ilgili yarıyılındaki başarı sıralamasının ilk 

%20’si içinde bulunması gerekir. Not ortalaması yeterli olduğu halde, %20 içinde bulunmayan ancak, çift 

anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yeterli puana sahip olanlar 

da çift anadal programına başvurabilirler. 

 

 Türkçe eğitim yapan program öğrencilerinin  kısmen veya tamamen İngilizce eğitim yapan programlarda 

çift anadal yapabilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Yeterlik 

Sınavı’nda başarılı olmaları veya uluslararası geçerliliği olan belge sunmaları gereklidir. İngilizce 

yeterliğini sağlayamayan öğrencilerin kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlarda 

çift anadal yapmaları mümkün olmayacaktır. 

 

 Tıp Fakültesi’nde çift anadal yapabilmek için 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı 

sırasının ilk 40 (*) bin içinde olması ( 2018 ve 2019,2020YKS için 50 bin)  gereklidir. 

 

Hukuk Fakültesi’nde çift anadal yapabilmek için 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı 

sırasının ilk 150 (*) bin içinde olması (2018 ve2019 YKS için 190 bin,2020 YKS için 125 Bin)  gereklidir.  

 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Programı’nda çift anadal yapabilmek için 2016 

yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 200 bin içinde olması (2018 ve 2019,2020 YKS için 250 

bin)  gereklidir. 

 

Mühendislik Fakültesi tüm bölümlerin de çift anadal yapabilmek için 2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin  

başarı sırasının ilk 240 bin içinde olması (2018 ve 2019,2020 YKS için 300 bin)  gereklidir. 

 

Eğitim Fakültesi tüm bölümlerin de çift anadal yapabilmek için 2017 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı 

sırasının ilk 240 bin içinde olması (2018 ve 2019,2020 YKS için 300 bin)  gereklidir. 

 

 Lisans ve Önlisans Programlarının Çift Anadal Ek Koşul ve Şartları için 

  Anadolu OSB 

  Devlet Konservatuvarı 

  Eğitim Fakültesi 

  Fen Edebiyat Fakültesi 

  Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

  Hukuk Fakültesi 

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

  İletişim Fakültesi 

  Kahraman Kazan Meslek Yüksekokulu 

  Mühendislik Fakültesi 

  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

  Ticari Bilimler Meslek Yüksekokulu     

http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/AnadoluOSB.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/DevletKonservatuvari.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/Egitim-Fakultesi.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/Fen-Edebiyat-Fakultesi.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/GSTMFakultesi_yeni.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/Hukuk-Fakultesi.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/iktisadi-ve-idari-Bilimler-Fakultesi.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/iletisim-Fakultesi.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/KKMYO.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/Muhendislik-Fakultesi.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/SaglikBilimleriFakultesi.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/sbmyo.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/Teknik-Bilmler-MYO.pdf
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/ciftanadal-ve-yandal/Ticari-Bilimler-Fakultesi.pdf


 

 Başvurusunu tamamlayan adaylar daha sonra tercih değişikliği yapamayacaktır. 

 

 Çift Anadal Programlarına iki bölüme başvuru yapan adaylar “Bir bölüme kesin kayıt yaptırmış 

ise başvurduğu diğer bölüm ile ilgili olan haklarından feragat etmiş sayılır.” 
 

 (*) Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 21 Haziran 2017 tarihli kararına uygun olarak  değiştirilmiştir. 


