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1.Adım 

 

 

Değerli Öğrencilerimiz; 

Üniversitemiz 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Çift Anadal ve Yandal programlarına başvuracak 

öğrencilerimiz için başvuru takvimi, başvuru koşulları ve kontenjanlar ile istenen belgeler aşağıda yer almaktadır. 

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi 

Çift Anadal-Yandal Müracaatları  03-09 Şubat 2020 

Başvuruların Bölüm Başkanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi ve 

Sonuçların İlanı 
10 Şubat 2020 

Kesin Kayıt Tarihleri 11-14 Şubat 2020 

*Müracaatların sonunda kayıt yaptıracakların listesi kayıt yaptırmak istediğiniz akademik birimin 

(Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) web sayfasında yayınlanacaktır 

2.Adım 

 

 

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) 

 Lisans öğrencileri ikinci anadal programına en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl başında; önlisans 

öğrencileri ise ikinci anadal programına en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında başvuru yapar. 

 

 Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma 

programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. 

 

 Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olan ve 

anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’sinde bulunan 

öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. 

 

 Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olan ancak anadal diploma 

programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla 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. 

 

 Yükseköğretime Giriş Sınavı başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen 

öğrencinin, bu Yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir. 

 

 

Başvuru ve Değerlendirme Tarihleri 

Başvuru Şartları, Kontenjanlar ve Mevzuat 

 



YANDAL PROGRAMI 

 Yan dal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvuru 

yapılabilir. 

 Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm AKTS’li dersleri başarıyla 

tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. 

 Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir. 

 

 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Çift Anadal Programlarına ve kontenjanlarına ulaşmak 

için tıklayınız 

 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Yan Dal Programlarına ulaşmak için tıklayınız. 

 

 Bartın Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Kurumiçi Yatay Geçiş Yönergesine ulaşmak için  tıklayınız. 

3.Adım  

 

 

 

 Başvuru modülüne her hangi bir evrak yüklemeye gerek yoktur. Not ortalamanız ve başarı sıralamanız 

başvuru modülüne online olarak yansımakta olup; kriterleri sağlayamamanız durumunda sistem, 

başvurunuzu kabul etmeyecektir. 

 

 Üniversite Bilgi Yönetim sistemine kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra “Öğrenci Bilgi 

Ekranına” giriş yapılacaktır.  

 

 “Öğrenci Bilgi Ekranına” girdiğinizde Çift Anadal ya da Yan dal yapabileceğiniz programları ve 

kontenjanları göreceksiniz. Tercihler bu programlar arasından online olarak yapılacaktır.   

 

  Başvuru yapmak için tıklayınız.  

4.Adım 

 Transkript (Yandal ve ÇAP öğrencileri için) Elektronik ortamda alınan belgeler, üzerinde doğrulama 

kodu bulunması halinde kabul edilir. 

 Çift Anadal Programı (ÇAP)  İçin Sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’sinde yer 

aldığına dair belge. 

Not: Çift Anadal diploma programındaki GANO en az 3,00 olan ancak anadal diploma programının ilgili 

sınıfında başarı sıralaması itibari 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. Bu şekilde başvuru yapan öğrenciler ÖSYM Sonuç Belgesinin İnternetten Çıktısını kesin 

kayıt için getireceklerdir. 

 Yükseköğretime Giriş Sınavı başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen 

öğrencinin, bu Yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir. 

Başvuru Şekli  

Kesin Kayıt hakkı kazanan adaylardan istenen belgeler 

https://cdn.bartin.edu.tr/oidb/c7081f450d438c29f733d0addc23dabf/ilan-edilecek-sekliyle-2019-bahar-donemi-cap-dagilim--tablosu.pdf
https://cdn.bartin.edu.tr/oidb/c7081f450d438c29f733d0addc23dabf/ilan-edilecek-sekliyle-2019-bahar-donemi-yandal-dagilim-tablosu.pdf
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139476
http://ubys.bartin.edu.tr/AIS/Student/Home/Index


 

 

 

 

Orman Fakültesi: 0378 223 50 69  

 

Edebiyat Fakültesi: 0378 501 10 00-1055, 1020, 1039 

Eğitim Fakültesi: 0378 501 10 00-1164, 1170, 1128 

İslami İlimler Fakültesi: 0378 501 10 00-1276, 1277 

Fen Fakültesi: 0378 501 10 00-1568,1525,1570, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 0378 223 5372, 5373, 5374  

Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: 0378 501 10 00-15 84,15 78,15 76 

Spor Bilimleri Fakültesi: 0378 501 10 00-2405, 2406, 2409 

Bartın Meslek Yüksekokulu: 0378 227 223 52 23 

Ulus MYO: 0378 501 10 00- 24 91 

Sağlık Hizmetleri MYO: 0378 501 10 00-2507, 2504 ya da 0378 223 5214, 5215 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

0378 223 5030, 0378 223 5298, 0378 223 5297, 0378 223 5028 

İLETİŞİM 


