BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL BAŞVURULARI VE TAKVİMİ
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Bezmiâlem Vakıf
Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Yönergesi
esaslarına göre yapılır.
Başvurular
Değerlendirme
Sonuçların İlanı
Kesin Kayıt
Yedek Kayıt

28.01.2019 – 01.02.2019
04.02.2019 – 05.02.2019
06.02.2019
07.02.2019 – 08.02.2019
12.02.2019

* Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Ve Yandal Yönergesi İçin tıklayınız.
* Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.
* Çift Anadal Programı yalnızca Tıbbi Görüntüleme Programı ve Radyoterapi Programı arasında yapılmaktadır.

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÇAP KONTENJANLARI
PROGRAM
Radyoterapi Programı
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Kontenjan
3
3

Başvuru Koşulları, Değerlendirme ve Sonuç İlanı
1. Çift Anadal programına başvurular, Öğrenci İşleri Web sayfasından “online” olarak yapılır.
2. Öğrenci Çift anadal önlisans diploma programına en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın
başında başvurabilir.
3. Öğrencinin Çift Anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla
tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve
anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması
gerekmektedir.
4. Anadal diploma programında genel not ortalaması 3.00 olan ancak ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile
en üst %20’nin içinde yer almayan öğrenciler Çift Anadal yapılacak programın ilgili yıldaki geçerli olan puan
türünde taban puanına eşit veya daha yüksek puana sahip olmaları halinde Çift Anadal programına
başvurabilirler.
5. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi, Fakülte/ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu
kararı alınarak Öğrenci İşleri Direktörlüğü web sayfasında ilan edilir.

6. Çift Anadal programına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında
kayıtlarını yaptırırlar.
**Not: Başvurusu kabul edilen öğrenciler, kayıtlı olduğu bölümün öğretim ücretinden ayrı olarak, çift anadal
programında alacakları dersler için o yıl için belirlenen AKTS başına hesaplanan ücreti ayrıca öderler.

Online başvuru için tıklayınız.
Çift Anadal Programı Esasları, Mezuniyet Koşulları
1. Birinci Anadal Programı’nda izinli sayılan öğrenci, eşzamanlı olarak İkinci Anadal Programı’nda da izinli
sayılır. İkinci Anadal Programı’nda ders/uygulamanın açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders
alamayacak öğrencilere ilgili bölüm onayı ile İkinci Anadal Programı için en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Bu
izin, Anadal Programının bölümüne bildirilir.
2. Öğrencinin mezuniyet notları her iki Önlisans Programı için ayrı ayrı hesaplanır.
3. Çift Anadal programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma
programından mezun olması halinde verilebilir.
4. Anadal diploma programından mezuniyet hakkı elde eden ancak Çift Anadal diploma programını bitiremeyen
öğrencilerin öğrenim süreleri Çift Anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından
başlayarak hesaplanır. Önlisans programlarının normal öğrenim süresi iki yıl, azami süresi 4 yıldır.
5. Çift Anadal diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programından almış olduğu ve
eşdeğerliliği sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile kabul edilen dersler, öğrencinin
çift anadal ortalamasına dâhil edilmeksizin not çizelgesi ve diploma ekinde gösterilebilir.
6. Öğrencinin Çift Anadal programından mezun olabilmesi için müfredatındaki tüm dersleri başarıyla
tamamlamış olması ve ikinci Anadal programından aldığı derslerin genel not ortalamasının en az 3.00 olması
gerekir.
7. Çift Anadal öğrenimi süresince, öğrencinin akademik yılın sonundaki anadal ve Çift Anadal programı ağırlıklı
genel not ortalamaları bir defaya mahsus 2.50’nin altına düşebilir. Ağırlıklı genel not ortalaması ikinci kez
2.50’nin altına düşen öğrencinin çift anadal programı ile ilişiği kesilir.
8. Çift Anadal programından ayrılan önlisans öğrencileri için Yandal sertifikası verilmez.
9. Öğrencinin Çift Anadal Programı’ndan ayrılması halinde başarılı olduğu derslerin notları, Danışmanın önerisi
ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun kararı ile Anadal Programında yer alan
seçimlik derslerin yerine sayılabilir.
Çift Anadal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma, İlişik Kesme
1. Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.
2. Çift anadal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından
kaydı silinir.
3. Çift Anadal programından her ne sebeple olursa olsun kaydı silinen öğrenciler, yeniden müracaat edemezler.

