
 
 

ÇİFT ANADAL BAŞVURULARI 

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, 

Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Bezmiâlem Vakıf 

Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Yönergesi 

esaslarına / kararlarına ve Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde-1 Uygulama İlkelerine göre yapılır. 

 

ÇİFT ANADAL BAŞVURULARI VE TAKVİMİ 

Başvurular 01.08.2022 – 12.08.2022 

Değerlendirme 17.08.2022 – 19.08.2022 

Kazananların İlanı 23.08.2022 

Kesin Kayıt 01.09.2022 – 02.09.2022 

Yedek Kayıt 12.09.2022 – 13.09.2022 

 

 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 3 

Radyoterapi Programı 3 

Optisyenlik Programı 3 

Eczane Hizmetleri Programı 3 

 

 

**Not: Başvurusu kabul edilen öğrenciler, kayıt olacakları yılda ilgili bölüm/programa ait belirlenen eğitim-

öğretim ücreti üzerinden alacakları derslerin AKTS başına düşen ücretini öderler. Bu öğrencilerin alacakları 

derslerin AKTS başına düşen ücreti, ilgili yıl için belirlenen eğitim-öğretim ücretini geçmesi durumunda, o yıl 

için belirlenen eğitim-öğretim ücretini tam öderler. 

 

 

 

  

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/onlisans-Lisans-Yatay-Gecis-cAP-Yonergesi11032019.pdf
https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/onlisans-Lisans-Yatay-Gecis-cAP-Yonergesi11032019.pdf
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri


 
 

Başvuru Koşulları 

 

1. Çift Anadal programına başvurular, Öğrenci İşleri Direktörlüğü Web sayfasından “online” olarak yapılır.  

2. Öğrenci ikinci anadal önlisans diploma programında 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. Ayrıca; 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. Öğrenci sadece bir diploma programı için Çift Anadal başvurusunda bulunabilir.  

6. Çift Anadal programına kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında 

kayıtlarını yaptırırlar. 

Başvuru için Gerekli Belgeler 

 

1. Yeni Tarihli Onaylı Transkript (OBS’den elektronik olarak talep edilebilir.) 

2. Sınıf başarı sıralamasında ilk %20’ de olduğunu gösterir belge, (Akademik Birimden mail yolu ile talep 

edilebilir.) 

** Kabul edilen öğrenciler web sayfasında ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırırlar.  

İlan edilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar tüm haklarını kaybederler. 

NOT: Çift Anadal başvuru işlemlerinde bilgilendirmeler mail yoluyla yapılacağından, mail adresinizin sisteme doğru 

tanımlanması ve süreçte mail hesaplarınızın kontrol edilmesi önemle rica olunur. 

Online başvuru için Tıklayınız. 

https://obs.bezmialem.edu.tr/oibs/hoa_app/

