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Çap (Çift Anadal Programı) Hakkında Bilgi Alabilir Miyim? 

Faaliyetin Takip Edileceği Adres 
https://www.subu.edu.tr/tr/akademik-takvim  >>  
Güz Yarıyılı >> Çap (Çift Anadal Programı) Programlarına Başvuru, 
Değerlendirme ve Derse Yazılma.  

Faaliyetin Başlangıç Tarihi 
https://www.subu.edu.tr/tr/akademik-takvim  >>  
Güz Yarıyılı >> Çap (Çift Anadal Programı) Başvuruları.  

Faaliyetin Bitiş Tarihi 
https://www.subu.edu.tr/tr/akademik-takvim  >>  
Güz Yarıyılı >> Çap (Çift Anadal Programı) Derse Yazılma. 

Sorumlu Birim Bölüm Sekreterliği 

Sorumlu Birime Teslim Edilmesi Gereken Evraklar 
1- Çap (Çift Anadal) Başvuru Dilekçesi. 
2- Transkript (Not Döküm Belgesi). 

İletişim Kurabileceğiniz E-Posta Adresi ziraat@subu.edu.tr 

 

 

 

Aşamalar Yapılması Gerekenler 

1. Aşama 
https://www.subu.edu.tr/tr/akademik-takvim >>  Güz Yarıyılı >> Çap (Çift Anadal Programı) 
Başvuru tarihleri arasında Bölüm Sekreterliği Birimine Teslim Edilmesi Gereken Evraklar ile 
birlikte geliniz ve elden başvuru yapınız.  

2. Aşama Teslim Edilmesi Gereken Evraklar incelenir ve ilgili Bölüm Başkanına sunulur. 

3. Aşama 
İlgili Bölüm Başkanı Çap (Çift Anadal) Başvurusunu Asil olarak kazananları, Yedek olarak 
kazananları ve başvurusu uygun olmayanları Bölüm Kuruluna sunar ve Bölüm Kurulu Kararı 
alınır. 

4. Aşama Bölüm Kurul Kararı Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı alınır. 
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5. Aşama 
https://ziraat.subu.edu.tr/tr >> Duyurular Menüsü >> Çap (Çift Anadal) Başvuru Sonuçları >> 
Asil olarak kazananları, Yedek olarak kazananları ve başvurusu uygun olmayan (kabul 
edilmeyen) öğrenciler ilan edilir. 

6. Aşama Öğrenci İşleri Birimi Çap (Çift Anadal) Başvurusunu Asil olarak kazananları öğrenci 
otomasyonuna kayıt işlemlerini yapar.    

7. Aşama 
Çap (Çift Anadal) Başvurusunu Asil olarak kazananlar https://www.subu.edu.tr/tr/akademik-
takvim  >> Çap Derse Yazılma Tarihlerinde >> Sabis >> Derse Yazılma Platformundan >> İlgili 
programdan alması gereken derslere yazılma yaparlar.  

8. Aşama 
Çap (Çift Anadal) Başvurusunu Asil olarak kazananlar https://www.subu.edu.tr/tr/akademik-
takvim  >> Çap Derse Yazılma Tarihlerinde >> İlgili programdan alması gereken derslere 
yazılma yapmazsa, Çap (Çift Anadal) hakkını kaybeder ve Öğrenci İşleri Birimi yedek olarak 
kazanan listesinden öğrenci otomasyonuna kayıt işlemlerini yapar.    

9. Aşama 
Çap (Çift Anadal) Başvurusunu Yedek olarak kazananlar (Asil olarak kazanan listesine girenler) 
https://www.subu.edu.tr/tr/akademik-takvim  >> Yeni Ders Seçimi tarihlerinde >> Sabis >> 
Derse Yazılma Platformundan >> İlgili programdan alması gereken derslere yazılma yaparlar.    

10. Aşama Sabis >> Öğrenci Bilgi Sistemi >> Seçilen Dersler >> Yazılması yapılmış dersleri kontrol 
edebilirsiniz.  

 

 

Sıra Bilinmesi Gerekenler 

1 
Çift anadal programının amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını başarıyla yürüten 
öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir anadalda lisans diploması almak üzere öğrenim 
görmelerini sağlamaktır. 

2 
ÇAP'a kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, anadal programında olan 
dersler dışında, ilgili çift anadal programını açan bölümce verilen en az 90 AKTS en fazla 150 
AKTS ders almaları gerekir. İki program arasında bu şart sağlanamıyorsa ÇAP açılamaz. 

3 Bir öğrenci aynı anda birden fazla ÇAP'a, ya da hem bir ÇAP hem de yandal programına kayıt 
yaptıramaz. 

4 ÇAP için ek sınıf açılmaz. ÇAP'a başvuran öğrenciler o bölümün öğrencileri ile birlikte derslere 
devam ederler. 

5 ÇAP’da öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul 
edilen dersler, not çizelgesinde (Transkript) gösterilir. 

6 Bir bölümün toplam ÇAP kontenjanı, o yıl ÖSYM kılavuzunda belirlenen öğrenci kontenjanının 
%10’unu aşmayacak şekilde ilgili bölüm kurullarınca belirlenir. 

https://ziraat.subu.edu.tr/
mailto:ziraat@subu.edu.tr
https://ziraat.subu.edu.tr/tr
https://www.subu.edu.tr/tr/akademik-takvim
https://www.subu.edu.tr/tr/akademik-takvim
https://www.subu.edu.tr/tr/akademik-takvim
https://www.subu.edu.tr/tr/akademik-takvim
https://www.subu.edu.tr/tr/akademik-takvim


 
 

 
https://ziraat.subu.edu.tr  | ziraat@subu.edu.tr  |  t. +90 (0264) 616 .. ..  |  f. +90 (0264) 616 .. ..  |  Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 395 54580, Arifiye / SAKARYA 

7 
Öğrenci, anadal diploma programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılın başında 
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunca açılması uygun görülen çift anadal 
programlarına başvurulabilir. 

8 

Öğrencinin ÇAP başvurusunda bulunabilmesi için: 
 
- Anadal diploma programında bulunduğu döneme kadar tüm derslerini almış ve başarmış 
olması (en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılın başına kadar), 
- Genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması (Ortalama hesabı sırasında başvuru 
yapılan yarıyıl itibarı ile üst yarıyıldan alınmış derslerin başarı durumuna bakılmaz ve genel 
not ortalaması hesabına katılmaz), 
- Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde 
yirmisinde bulunması gerekir. 
 

9 
ÇAP başvurularının değerlendirilmesinde öncelikle genel not ortalamasına, ortalamanın 
eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi 
tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir. 

10 
Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek 
sınavında da başarılı olma şartı aranır. Şartlar ilgili bölüm tarafından belirlenip Fakülte 
Yönetim Kurulunca onaylanır. 

11 Anadal programında kaydı dondurulan öğrencinin ÇAP kaydı da dondurulur. 

12 Anadal programında Erasmus, Mevlana gibi değişim programı kapsamında olan öğrencinin 
ÇAP süresi işler. 

13 
Tüm ÇAP öğrenimi süresince öğrencinin anadalındaki genel not ortalaması bir defaya mahsus 
olmak üzere 2,50/4,00 düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2,50/4,00 altına düşen 
öğrencinin kaydı ÇAP’tan silinir. 

14 
Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ÇAP’ı bitiremeyen 
öğrencilerin öğrenim süresi ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl 
uzatılabilir. 

15 ÇAP’dan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ÇAP kaydı silinir. 

16 Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir. (Başvuru dilekçesi ile Bölüm 
Sekreterliği birimine) 

17 ÇAP’da başarısız olan öğrencilerin ÇAP kapsamında almış oldukları dersler, yandal programı 
için yeterli ise yandal sertifikası verilir. 

18 Çap Öğrencileri anadal programı ile birlikte ilgili yarıyılda en fazla 45 AKTS veya 30 AKTS+ 3 
Derse Kayıt Yapılabilir. 
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