
ÇİFT ANADAL PROGRAMI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR (ÇAP-SSS)  

( Üniversitemiz öğrencileri için ) 

1. Hangi programlarda ÇAP yapabilirim? 

2. Kimler başvurabilir? 

3. Hangi sınıfta başvurmalıyım? 

4. Ortalamam kaç olmalı zayıf derim varsa başvurabilir miyim? 

5. YKS sıralama şartı var mıdır? 

6. ÇAP ücreti ne kadardır? 

7. Çift anadal programına devam edebilmem için hangi ortalamaya bakılır ortalama (GANO) kaç olmalıdır? 

8. ÇAP başvurusu için sınıftaki başarı sıramı nasıl öğrenebilirim? 

9. YKS puanımla ÇAP yapabilir miyim? 

C-1 Üniversitemizde Diş Hekimliği programı hariç diğer 12 programa (Beslenme ve Diyetetik, Elektrik-

Elektronik Müh., Endüstri Mühendisliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı, İktisat, İnşaat Mühendisliği, İşletme, Mimarlık, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi) çift 

anadal başvurusu yapılabilir. 

C-2 a) Bulunduğu sınıfa kadar başarısız dersi olmayıp ortalaması (GANO) en az 70 ve sınıf GANO sıralamasında 

ilk %20 içindeki öğrenciler; 

b) Bulunduğu sınıfa kadar başarısız dersi olmayıp ortalaması (GANO) en az 70 ve başvurmak istediği 

programın ilgili yıldaki Üniversitemiz taban puanından daha yüksek bir puana sahip olan öğrenciler çift 

anadal programına başvurabilir. 

C-3 İlgili yönetmelik MADDE 17 – (1) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma 

programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın 

başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın 

başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın 

başında başvurabilir. (Öğrenci, 1.sınıfı bitirmiş; 3.sınıfa başlamamış olmalıdır) 

C-4 Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve 

başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. 

C-5 Başarı sıralaması şartı aranan programlarda (İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Endüstri Mühendisliği ve Mimarlık Bölümlerine) başvuru için çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu 

Yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir. 

C-6 Çift Anadal Programı 2022-2023 yılı için öğrenim ücretleri KDV Hariç, Psikoloji Programı 8500 TL, 

Beslenme ve Diyetetik Programı 7500 TL, diğer programlar 6500 TL’dir. 

C-7 Anadal ile birlikte çift anadal ortalaması 70 olmalıdır. Bu ortalama bir kere 65’e kadar düşebilir ikinci kez 

70’in altına düşerse kayıt silinir. 

C-8 Çift anadal başvurusunda sınıf sıralamanızı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacağınız ÇAP için sınıf 

sıralaması talebi dilekçesi ile talepte bulunarak öğrenebilirsiniz.(Başvuru haftasında ÖİDB tarafından 

netleştirilip öğrenilebilecektir) 

C-9 Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve çift anadal yapılacak 

programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına 

başvurabilirler.  

 


