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ÇAP Programları

1. Batı Dilleri ve Edebiyatları (Western Languages and Literatures)
2. Ekonomi (Economics)
3. Felsefe (Philosophy)
4. İşletme (Management)
5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

(Political Science and International Relations)
6. Sosyoloji (Sociology)
7. Tarih (History)



Başvuru Koşulları

1. Başvuru yapan öğrencinin anadal lisans programının en erken 3., en geç 5. yarıyılı 

başında olması

2. Başvuru yaptığı yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili  ve kredisiz 

dersleri en az DD veya P notu ile tamamlamış olması

3. 3,00’dan az olmamak kaydıyla, ilgili bölüm tarafından önerilen ve ilgili yönetim kurulu 

tarafından onaylanan asgari GNO koşulunu sağlaması

4. İlgili bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenen ek başvuru koşullarını 

sağlaması.



Başvuru Adımları

1. Her sene yaz okulu bitiminde başvurular başlıyor.
a. Başvuru sürecini bu tarihlerde bölüm sayfasından duyuruyoruz.

2. Başvuru yapabilmek için en erken 3. en geç 5. dönemin başında olmak gerekiyor
a. Bu şart ÇAP’a başlayacağınız dönem için geçerli.

3. Başvuru için gerekli olan belgeler: 
a. Yaz okulu bitiminde alınmış olan transkript
b. Niyet mektubu (İngilizce)
c. Çap başvuru belgesi (FEF’in sayfasında mevcut)
d. Fen Edebiyat Fakültesine kayıtlıysanız:

i. Kendi bölümünüzün ÇAP danışmanı ve bölüm başkanının onay mailleri
e. Başka bir fakülteden iseniz:

i. Kendi bölümünüze ek olarak Psikoloji bölümünün ÇAP danışmanı ve bölüm başkanının onay 
mailleri

4. Psikoloji öğrencisi iseniz ve başka bir bölümde ÇAP’a başvurmak istiyorsanız: 
a. Onların sayfalarına gidip şartlarına bakmanız lazım.

(bir önceki slayttaki şartları da dikkatli okuyun lütfen)

https://fas.boun.edu.tr/tr/formlar/ogrenci-formlari


Danışman

ÇAP öğrencilerinin danışmanı kimdir? 

Bir tane mi danışmanım olacak, yoksa her iki bölümden de birer danışmanım mı olacak?

● ÇAP öğrencilerine kayıtlı olduğu her iki bölümden de birer danışman atanır, bu 

danışmanlardan biri asıl danışman olarak belirlenir.

● Ders programı onaylama başta olmak üzere öğrencinin işleriyle ilgilenecek olan kişi asıl 

danışmandır.



Başarı Şartı, Ders Yükü ve Süre

1. Öğrencinin çift anadal programına devam edebilmesi için çift anadal GNO’sunun en az 

3,00 olması şarttır. 

2. Tüm çift anadal eğitimi süresince GNO bir defaya mahsus olmak üzere 2,90'a kadar 

düşebilir. 

3. GNO başarı şartını sağlayamayan öğrenci çift anadal programından çıkarılır. 

4. Değişim programlarında geçen yarıyıllar GNO şartı takibinde dikkate alınmaz.

5. Çift anadal programı en geç 10 yarıyılda tamamlanmalıdır. 
a. Değişim programlarında geçirilen en fazla bir yarıyıl bu süreye sayılmaz.

6. Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal 

diploma programından kaydı silinir.



Mezuniyet

1. Çift anadal programındaki tüm dersleri geçer not ile (en az P veya DD) ve en az 3,00 

çift anadal GNO’su ile yönergenin 11. Maddesinin 5. Fıkrasında belirtilen süre içinde 

tamamlayan öğrenciler çift anadal programından mezun olmaya hak kazanırlar.

2. Çift anadal programını tamamlayan öğrenciye çift anadal programını oluşturan iki lisans 

programının diploması verilir.

3. Çift anadal programlarını bu yönergenin 11. Maddesinin 5. Fıkrasında belirtilen süre 

içinde tamamlayan öğrenciler sadece anadal programında başarı sıralamasına alınırlar. 

Bu sıralamada çift anadal GNO’ları dikkate alınır. Bu öğrencilerden, çift anadal GNO'ları 

3,50 veya daha fazla olanlar "Yüksek Onur", 3,00 ile 3,49 arasında olanlar "Onur" 

listelerine alınırlar. Ancak, disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınamazlar



Çift Anadal Yönergesi

Üniversitemizin çift anadal yönergesine buradan ulaşabilirsiniz:

http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve_Ic_Tuzukler/Ci

ft_Anadal_Programlari_Yonergesi

http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve_Ic_Tuzukler/Cift_Anadal_Programlari_Yonergesi
http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve_Ic_Tuzukler/Cift_Anadal_Programlari_Yonergesi


Yandal

● Psikoloji bölümünün yandal programı yok. 
○ Diğer bölümler sadece çap başvurusu yapabiliyor.

● Psikoloji bölümünden olup başka bir bölümle yandal yapmak istiyorsanız:
○ Bölümümüzün bir şey yapması gerekmiyor.

○ Süreç tamamen yandal yapacağınız bölüm üzerinden yürütülüyor.

○ Almanız gereken ön koşul derslerini aldıktan sonra yandal için başvuru yapabiliyorsunuz.

● Yandal yapılabilen programlar:
○ http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/yandalprogramlari

● Yandal yönetmeliği
○ http://boun.edu.tr/tr-TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve_Ic_Tuzukler/Yandal_Y

onergesi

http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/yandalprogramlari
http://boun.edu.tr/tr-TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve_Ic_Tuzukler/Yandal_Yonergesi
http://boun.edu.tr/tr-TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve_Ic_Tuzukler/Yandal_Yonergesi

