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ÇİFT ANADAL İŞ AKIŞ SÜRECİ    

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Senatonun onayladığı 

kontenjanları Temmuz ayının 

başından itibaren duyurur. 

Çift anadal yapılacak 

programların kontenjanları 

her yıl düzenli olarak lisansta 

ikinci ve üçüncü sınıflar için 

önlisansta ikinci sınıf için 

ÖSYM genel kontenjanının en 

az %20’si kadar belirlenir. 

ÇAP'a başvurular Üniversite 

Senatosu tarafından 

belirlenen, akademik 

takvimde öngörülen tarihte, 

Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığının internet 

sayfasında açılan ilgili linkten 

elektronik olarak yapılır. 

ÇAP sadece Amasya Üniversitesi 

bünyesindeki bölümler arasında 

gerçekleştirilebilir. 

 

Öğrencinin ÇAP'a başvurabilmesi 

için başvurduğu yarıyıla kadar 

anadal önlisans  programında 

yer alan tüm dersleri almış ve 

başarmış olması, başvurusu 

sırasındaki genel not 

ortalamasının en az 70 olması ve 

anadal diploma programının ilgili 

sınıfında başarı sıralaması itibarı 

ile en üst %20'sinde bulunması 

gerekir. 

ÇAP, ilgili bölümlerin ve 

yüksekokul kurullarının önerisi  

Senato Onayı 

İki bölüm arasında ÇAP 

yok ise, Senatonun 

onayı ile ÇAP açılabilir. 

 

 

 

 

 

Senato tarafından ÇAP açılması uygun 

görülen birimler en geç eğitim-öğretim 

yılı sonunda alınacak öğrenci sayılarını 

belirler ve Yüksekokul Kuruluna 

sunarlar.  

Yüksekokul Kurulu her akademik yılın 
Haziran ayının ortasına kadar 

bölümlerin önerdiği kontenjanları 

karara bağlar. 

 

Senatonun onayı ile 

kontenjan açılır 

 

ÇAP’a başvurabilmek için 

öğrencinin herhangi bir 

disiplin cezası almamış 
olması gerekir 

ÇAP başvurularının 

değerlendirilmesinde 

öncelikle genel not 

ortalamasına, ortalamanın 

eşitliği halinde öğrencinin 

tamamlamış olduğu 

toplam kredisine bakılır. 

Fazla kredi tamamlamış 

olan öğrencilere öncelik 

verilir. Toplam kredi 

sayısının da eşit olması 

halinde Yükseköğretim 
Kurumuna girdiği yıldaki 

ÖSYM sıralaması dikkate 

alınarak seçim yapılır. 

Kabul işlemi, başvurulan bölümün önerisi ve ilgili 

Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile 

tamamlanır. ÇAP’a hak kazanan öğrencilerin 

listesi, Senato tarafından belirlenen o yıla ait 

akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme 

döneminin başlangıcında kesinlik kazanmış 

olmalıdır. Akademik yılın başlangıcından iki 

hafta önce, öğrenciler yedekleri ile birlikte ilan 

edilir. 

ÇAP'a hak kazanan 

öğrenciler ilan 

edilen tarihte 

şahsen Öğrenci 

İşleri Daire 

Başkanlığına, hak 

kazandıkları 

bölümde ÇAP 

yapmayı kabul 

ettiklerine dair 

dilekçe ile 

başvurmalıdırlar. 

Başvuran 

öğrencilerin kesin 

kayıtları ilgili ÇAP’a 

yapılır. Kabul 

edilen öğrenciler 

kayıt dönemi 

içerisinde her iki 

anadala birlikte 

ders kaydı 

yaptırırlar. Asil 

öğrencilerden 

ÇAP’a kesin kayıt 

yaptırmayan 

öğrenciler olması 

durumunda kayıt 

yapmaya hak 

kazanan yedek 

öğrenciler Öğrenci 

İşleri Daire 

Başkanlığı 

tarafından 

duyurulur ve kayıt 

kabulleri alınır. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


