
Adı Soyadı . :

Fakülte / MYO .............. :  ________________________________________  Bölüm / Program…:  ________________________________________________

Öğrenci No ................... : ________________________________________  Telefon No…:  (0 _______ ) _________________________________________

Bölüm Program Bölüm / Program

Değerlendirmesi

Fakülte / MYO Onayı

(Yönetim Kurulu Kararı 

Tarih/No)

Evet            Hayır
Minimum Taban Başarı Sırası 

Koşulu Uygun mu?
Evet            Hayır

Evet            Hayır

İmza

Fakülte/MYO

                                               ÇAP BAŞVURU FORMU

        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 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 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 ve Tıp ve Eczacılık Bölümlerine, ilgili yılın ÖSYS / YKS kılavuzunda yayınlanan minimum taban başarı sırası koşulu uygun olanlar 

ÇAP başvurusu yapabilirler.

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

ile yapılır.

Başvuru Tarihi.................: __________/ ________/ _________________

D. ÇAP Başvurusu İle İlgili Genel Kurallar

E. Öğrenci Onayı

B.1. ÇAP – Başvurulan Çift Anadal Programları

B. ÇAP Başvuru Bilgileri

A. Öğrenci Bilgileri

 ________________________________________________________________________________________________________

Başvuru koşullarına uygun olduğumu beyan ve kabul ederim.

Kayıtlı Olduğu Yarıyıl

Sınıfının %20’lik dilimi içinde mi?

Öğrenci başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamladı mı?

C. ÖKİD– Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü (ÖKİD Tarafından doldurulacaktır.)

AGNO

Öğrencinin


