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T.C. 

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ………………………………………. Programı’nda 

kayıtlı ……………………… numaralı öğrencinizim. ............ / ............ Akademik Yılı …………… 

Yarıyılında ÇAP başvurusunda bulundum. Değerlendirme neticesinde kabul edildiğim 

……………………………………………. (NÖ / İÖ) Programı’na ÇAP kaydımın Öğrenci İşleri Birimi 

tarafından gerçekleştirilmesini ve gereğini arz ederim. 

 T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nda Çift Anadal öğrenim süresi boyunca tabi olacağım 

İŞMYO Çift Anadal Yönergesi’ni okudum/okuyacağım. İlgili yönergede geçen; 

1. Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt olamayacağım, 

2. Çift anadal programını her zaman kendi isteğim ile bırakabileceğim, 

3. Anadal programı dönem durumu “devam” olan öğrenciler, çift anadal programında kayıt 

donduramazlar. Ancak anadal programı kaydının dondurulması durumunda otomatik olarak 

çift anadal kaydının da dondurulacağı, 

4. Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara çift anadal kaydı yapan öğrencilerin, zorunlu 

hazırlık sınıfını tamamladıktan sonra programın 1. Sınıfına geçebileceği, 

5. Eş değer olan dersleri sadece kayıtlı olduğum anadal programında almam gerektiği ve başarılı 

olmam durumunda çift anadal programına dönem sonunda transfer edileceği, 

6. Anadal ve çift anadal programlarında ayrı ayrı en az 120 AKTS ders yükünü tamamlayarak 

mezun olabileceğim, 

7. Anadal genel not ortalamamın bir defaya mahsus 2,50’ye kadar düşebileceği, ikinci defa 

2,50’ye kadar düşmesi durumunda çift anadal kaydımın silineceği, 

8. Anadal genel not ortalamamın 2,50’nin altına düşmesi durumunda çift anadal kaydımın 

silineceği, 

9. Çift anadal programındaki genel not ortalamamın 2,00’nin altına düşmesi durumunda çift 

anadal kaydımın silineceği, 

10. Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretim olmadığı halde iki dönem ders kaydı yapmamam 

durumunda çift anadal programındaki kaydımın silineceği, 

11. Çift anadal programından mezun olabilmem için kayıtlı olduğum anadal programından 

en az 2,72 genel not ortalaması ile mezun olmam gerektiği aksi durumunda çift anadal 

programında tüm derslerimi başarı ile tamamlamış olsam dahi mezun olamayacağım, 

12. Çift anadal programından mezun olabilmem için kayıtlı olduğum çift anadal programı genel 

not ortalamamın en az 2,00 olması gerektiği, 

13. Kayıtlı olduğum anadal programından mezun olmadan çift anadal programından mezun 

olamayacağım, 

14. Anadal asgari öğrenim süresi tamamlandıktan sonra öğrencilerin çift anadal programını en 

fazla 1 akademik yıl (2 yarıyıl) uzatabileceği ve uzatma olarak geçen eğitim öğretim yılı için 

Mütevelli Heyet tarafından belirlenen şekilde ücretlendirileceği, 

hususlarında bilgilendiğimi kabul ve beyan ederim. 
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             T.C. Kimlik No : 

             İmza  : 


