
 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2017- 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT 
ANADAL BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ  
 
BAŞVURU KOŞULLARI  
1. Anadal lisans programının en erken 3 üncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık 
programlarda 5 inci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda 7 inci yarıyılın başında, altı yıllık 
programlarda ise 9 uncu yarıyılın başında olmak,  
2. 4.00 üzerinden en az 2,70 genel not ortalamasına sahip olmak ve anadal programının ilgili 
sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk %20’lik dilimde bulunmak,  
3. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.70 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.  
4. Çift anadal programına kayıtlı olmamak.  
5. Hukuk programına  başarı sırası en düşük 150 bininci (150.000) sırada olan adayların 
başvuruda bulunması.  
 
BAŞVURULAR  
Başvurular 14- 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında https://obs.sdu.edu.tr adresine Online 
olarak yapılacaktır 14- 22 Ağustos 2017 tarihleri arasında Transkript ile Başvuru kayıt 
raporunun çıktısı alınarak bir kopyası imzalı olarak başvuru yaptığınız bölümün sekreterliğine 
teslim edilecektir. (Hukuk programına başvuru yapan adaylar ÖSYS sonuç belgelerini 
belirtilen süre içerisinde bölüm sekreterliğine teslim edeceklerdir.)  
 
ÖN DEĞERLENDİRME  
Başvurularla ilgili ön değerlendirmeler 23- 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında ilgili Birim 
Koordinatörlerince yapılacaktır. Değerlendirme sonuçları birim öğrenci işleri tarafından 
öğrenci bilgi sistemine tanımlanacaktır.  
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Yerleştirme 28 Ağustos 2017 tarihinde Merkezi olarak Bilgi Sistemi ile yapılacaktır. 
Yerleştirme, adayların genel not ortalaması dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru tercih 
sırasına bağlı olarak, kontenjan sayısınca yapılır. Elde edilen puanın eşit olması halinde ÖSYS 
taban puanı yüksek olana öncelik verilir. Sonuçlar 5- 8 Eylül 2017 tarihleri arasında  ilgili birim 
Yönetim Kurullarında değerlendirilir ve karara bağlanır.  
 
KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İLANI  
Kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi 11 Eylül 2017 tarihinde ilgili birimin web 
sayfasından ilan edilecektir.  
 
ADAYLARIN KAYIT VE DERS KAYIT İŞLEMLERİ  
Kazananlar kayıt işlemleri için 11- 22 Eylül 2017 tarihleri arasında birim öğrenci işlerine 

müracaat edeceklerdir. Ders kayıt işlemleri online olarak yine aynı tarihler arasında 

yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde ders kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia 

edemezler. 


