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• ÇAP Başvuruları, lisans programları için en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci, 
beş yıllık programlarda yedinci, altı yıllık programlarda dokuzuncu yarıyılın başında, önlisans programları için en erken 
ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında yapılır.

• Başvuru anında anadal diploma programındaki ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) en az 4 üzerinden 3,00 olan 
(Eczacılık Fakültesi için 3,15/4,00) ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst 
%20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilir.

• Anadal diploma programındaki ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) en az 4 üzerinden 3,00 olan, ancak, anadal 
diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan (Eczacılık Fakültesi için 
%10'luk başarı dilimi) öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanına eşit ya da daha yüksek 
puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilir.

• Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma 
programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

• Mühendislik, Mimarlık, Eczacılık ve Tıp Bölümlerine, ilgili yılın ÖSYS / YKS kılavuzunda yayınlanan minimum taban 
başarı sırası koşulu uygun olanlar ÇAP başvurusu yapabilirler. (Mühendislik ön koşula bakılacaktır.)

• Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine 
fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

Başvuru koşullarına uygun olduğumu beyan ve kabul ederim. 

ÇAP BAŞVURUSU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR :

BAŞVURU TARİHİ : ……… / ……… /…………  İMZA:

ÖĞRENCİ ONAYI :

ADI SOYADI:    

FAKÜLTE / MYO: BÖLÜM / PROGRAM:   

ÖĞRENCİ NO: TELEFON NO: (0        )  

KAYITLI OLDUĞU YARIYIL: AGNO:

SINIFININ %20’LİK DİLİMİ İÇİNDE Mİ?

MİNİMUM TABAN BAŞARI SIRASI KOŞULU UYGUN MU? 

ÖĞRENCİ BAŞVURDUĞU YARIYILA KADAR ANADAL PROGRAMINDA ALDIĞI TÜM DERSLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI MI?

ÇAP – Başvurulan Çift Anadal Programları    

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ :

ÇAP BAŞVURU BİLGİLERİ :

ÖĞRENCİNİN    

ÖKİD– ÖĞRENCİ KAYIT İŞLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ (ÖKİD Tarafından doldurulacaktır.) :

FAKÜLTE/MYO BÖLÜM/PROGRAM
Değerlendirmesi

BÖLÜM/PROGRAM FAKÜLTE / MYO ONAYI
(Yönetim Kurulu Karari Tarih/no)

EVET HAYIR TABAN PUAN SAĞLIYOR MU? EVET HAYIR

EVET HAYIR

EVET HAYIR
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