
İletişim Fakültesinde 

ÇAP ve YANDAL Yapan ve Yapacak Öğrenciler İçin 

Dikkat Edilmesi Gereken Konular 

 

Yeni Başvuru Yapacaklar İçin: 

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.  

 

Öğrencinin Çift Anadal Diploma programına başvurabilmesi için; 

a) Başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla 

tamamlamış olması, 

b) Başvurusu sırasındaki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,70 (100 üzerinden 70) olması 

ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de 

bulunması gerekir.  

c) Başarı sıralamasının %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın 

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

programına başvurabilirler. 

Öğrencinin Yandal Sertifika Programına başvurabilmesi için; 

a) Öğrenci, duyurulmuş olan Yandal Programına, kayıtlı olduğu lisans programının en erken 

üçüncü ve en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir. 

b) Başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programında aldığı tüm kredili dersleri 

başarıyla tamamlamış olması, 

c) Başvurusu sırasındaki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,48 (100 üzerinden 65) olması 

gerekir. 

 



Yukarıdaki koşulları taşıyan öğrenciler için başvuru adımları: 

1. ÇAP ya da Yandal için yeni başvuru yapacaklar başvuru tarihleri için tıklayınız: 

https://www.medipol.edu.tr/sites/default/files/2022-08/başvuru%20takvimi.pdf 

2. ÇAP ya da Yandal için yeni başvuru yapacaklar kontenjanlar için tıklayınız: 

https://www.medipol.edu.tr/sites/default/files/2022-08/kontenjanlar.pdf 

3. ÇAP ya da Yandal için yeni başvuru yapacaklar başvuru formu için tıklayınız: 

https://www.medipol.edu.tr/sites/default/files/2022-

08/Çift%20Anadal%20Yandal%20Basvuru%20Formu.pdf 

4. ÇAP ve YANDAL Başvuru İçin İstenen Belgeler: 

a) Başvuru Formu  

b) E imzalı Transkript  

c) YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi  

d) YKS Sonuçları Belgesi (tüm puan türlerini ve puanları gösterir belge)  

e) Başarı Sıralaması Belgesi 

  

Not : İletişim Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Çift Anadal / Yandal  

Başvuruları fakülte sekreterliğine elden yapılacaktır. Posta ve E-mail yoluyla yapılan 

başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

 

Çap Yapan ve Yapacak Öğrenci İçin Ders Seçiminde Dikkat Edilecek Konular  

Not: Aşağıdaki bilgiler çap başvurusu kabul edilen ya da çapa devam eden öğrencilerin 2022-

2023 dönemi ders seçim tarihi olan 20-30 Eylül arasında mebis sistemlerinden yapacakları 

ders seçimlerinde faydalanmaları için verilmiştir.  

1. Çift anadal ve yandal diploma programında öğrenim gören öğrenciler anadal 

programında almış oldukları derslere ilave olarak ve ana dallarındaki dersler ile çakışma 

olmayacak şekilde önceden alarak başarısız oldukları derslere ilave olarak her dönem 

için en fazla 18 AKTS kredi kadar ders alabilirler. (Zorunlu hallerde AKTS uyuşması 

için yıllık 3 akts geçmesi kabul edilir. Öğrenci okuduğu ya da geçmiş olduğu dönemdeki 

zorunlu dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Zorunlu dersi kalan mezun olamaz. 

Dönemdeki zorunluları seçtikten sonra 18 AKTS tamamlayamıyorsanız, o dönemdeki 

seçmeli ya da bir üst sınıftaki zorunlu derslerden seçerek AKTS tamamlayabilirsiniz. 

Sadece son sınıftaki bitirme projesi dersleri seçilemez. 
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2. ÇAP öğrencileri için seçilen derslerin ders programında çakışması durumunda yüz yüze 

olan iki ders çakışıyorsa iki dersten biri değiştirilmelidir. Yüz yüze derslerin çakışması 

kabul edilmez.  

3. Ders seçimi esnasında öncelikli olarak ÇAP bölümünüzdeki kayıtlı olduğunuz dönemin 

zorunlu derslerini almalısınız. Çap yaptığınız bölümün zorunlu derslerinin tamamını 

başarıyla veremezseniz mezuniyet hakkı kazanamazsınız. Zorunlu dersleri seçtikten 

sonra aynı dönemden ve AKTS dolmazsa üstten seçmeli derslerden seçerek AKTS 

tamamlayabilirsiniz.  

4. ÇAP bölümünüzde önceden alıp başarıyla vermenize rağmen bazı dersler hala sizin 

listenizde görünüyor olabilir, bu dersler transkriptinize işlenmiştir, kontrol ederek ekran 

görüntüsüyle durumu mebisten mail yoluyla öğrenci işlerine bildiriniz.  

5. Anadalınızda aldığınız derslerin ÇAP yaptığınız bölümde aynı veya çok benzer olması 

durumunda bu dersleri tekrar almamak için muafiyet dilekçesi vermelisiniz. Muafiyet 

dilekçesi için tıklayınız: https://www.medipol.edu.tr/sites/default/files/2022-

05/Muafiyet%20Başvuru%20Formu%20%281%29-16e14129-b43b-4cbe-8884-

028c7b2daff6.pdf  

6. (Not: muafiyet dilekçesi teslim tarihleri sonradan ilan edilecektir.) 

7. Muafiyet dilekçenizi doldururken ders eşleşmelerine şu adresten ulaşabilirsiniz, 

https://www.medipol.edu.tr/akademik/fakulteler/iletisim-fakultesi/cap-ve-yd . 

Adresteki bölüm eşleşmelerinden kendi anadal ve yandal bölümlerinizi bularak eşleşen 

dersleri muafiyet dilekçenize ekleyebilirsiniz.  

8. Yukarıdaki yapılan eşleşmeler dışında (ANADAL VE YANDAL ders eşleşmeleri) 

eşlendiğini düşündüğünüz ders varsa iletişim fakültesi sayfasından 

https://www.medipol.edu.tr/akademik/fakulteler/iletisim-fakultesi/bolumler  

adresinden Çap yaptığınız bölümü seçerek PROGRAM BİLGİLERİ başlığına girin, 

DERS PLANI-AKTS KREDİLERİ sekmesine tıkladığınızda ders listelerine 

ulaşacaksınız. ÇAP yaptığınız bölümün ders listesinden ANADAL bölümünüzde 

aldığınız ve eşleştiğini düşündüğünüz ders varsa muafiyet dilekçesine girebilirsiniz. 

9. ÇAP protokol sayfasında eşleştirilmesi koordinatörlük tarafından zaten yapılmış 

(https://www.medipol.edu.tr/akademik/fakulteler/iletisim-fakultesi/cap-ve-yd) olan 

dersler dışında, kendi eşleştiğini düşündüğünüz dersleri muafiyet dilekçenizi 

doldururken derslerin isim ve içeriklerinin eşleştiğine dikkat ediniz. Eşleştirdiğiniz 

derslerde muaf olabilmeniz için derslerin yüzde yetmiş beş oranında benzeşmesi 

gerekmektedir. Aynı şekilde eşleştirdiğiniz derslerin AKTS’lerinin de eşleştiğinden ve 
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sayıların yakın olduğundan emin olun. Örneğin anadalınızdaki dersin AKTS’si 2’yse ve 

ÇAPtaki karşılığının AKTS’si 5 ise AKTS uyuşmazlığı nedeniyle o ders eşdeğer kabul 

edilmez. (En fazla dersler arasındaki bir AKTS fark kabul edilebilir.) 

10. 5i derslerinde AKTS uyuşması aranmaz. Ancak bunların da muafiyet dilekçesine 

yazılması gerekmektedir.  

11. Muafiyet dilekçenizde olan ve muaf olacağınızdan emin olduğunuz dersleri seçmeyin. 

Onlar listenizde görünse de muafiyetler işlenince yükümlülüğünüz kalkacaktır. 

12. Güz ve bahar dönemi muafiyetleri aynı dilekçede bu dönem vermeniz gerekmektedir. 

Aksi halde sonraki yıllarda sorunlar yaşanabilmektedir.  

13. Muafiyet dilekçesine dersleri sığmayanlar ilave dilekçe doldurup ikisini birlikte teslim 

edebilirler. 

14. İletişim Fakültesi dışından olan öğrenciler Çap ve Yandalda aldığınız derslerin 

anadalınızda saydırıp saydıramayacağınıza anadalınızdaki danışmanınıza sorabilir. 

İletişim fakültemizdeki bölümler arasında ÇAPtan aldığınız dersi anadalınızda 

kullanamazsınız. Önce Anadalınızda almanız sonra ÇAPta saydırmanız gerekmektedir. 

15. Yandaldan sertifika için en az 30 AKTS zorunlu olmak üzere en az 60 AKTSlik krediyi 

başarıyla almalısınız. Çap mezuniyeti için ÇAP yapılan bölümün zorunlu derslerinin 

tamamı ve seçmelilerle 240 AKTS başarıyla verilmesi gerekmektedir. 

16. Anadalında mezun olmuş öğrenciler, ÇAP yaptıkları bölümde ortalamaları tutması 

koşuluyla bir yılda 78 AKTSye kadar (30+30+18) ders alabilirler. 

17. Anadalı Türkçe olan öğrenci eğitim dili İngilizce olan bir ÇAP bölümüne 

başvurduğunda daha önce Türkçe olarak almış olduğu derslerden ÇAP yaptığı 

bölümdeki derslerin eşleşmesi halinde ÇAP bölümündeki danışmanının onay vermesi 

halinde muaf tutulabilir. Öğrenci İngilizce eğitim veren bir Çift Anadal programına 

kayıt yaptıktan sonra Türkçe ders almışsa bu dersler İngilizceleriyle eşdeğer kabul 

edilemez ve muafiyetleri kabul edilmez.  

18. Anadalı İngilizce bir bölüm olan öğrenci ÇAP Türkçe bir bölümde okuyorsa İngilizce 

olarak aldığı dersler ÇAP bölümündeki Türkçe derslerle eşleşiyorsa bu derslerden 

danışmanın onayıyla muaf tutulur. Anadalı İngilizce olan bir öğrenci Türkçe bir 

bölümde ÇAP’a başvuruyorsa, ancak anadili Türkçe değilse bu öğrenciden Türkçe 

hazırlık şartı aranır.  

 



Başarısızlık ve Kayıt Silme 

1. Öğrenci, Çift Anadal diploma programını kendi isteği ile bırakabilir. 

2. (7) Kayıtlı olduğu anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak Çift 

Anadal diploma programından da izinli sayılır. 

3. Kayıtlı olduğu ÇAP programında mazeretsiz iki dönem ders seçimi yapmayan 

öğrencinin kaydı silinir. 

4. Öğrencilerin not ortalamasının her dönem 2, 70 üzerinde olması gerekmektedir. Tüm 

çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak 

üzere 2,48’e (100 üzerinden 65) kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2,70’in 

(100 üzerinden 70) altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı 

silinir.  

5. Anadalından normal süresi içinde mezuniyet için 20 AKTS kredinin altında dersi kalan 

öğrenciler ilgili yıldaki öğrenim ücreti üzerinden alacakları AKTS kredisi kadar ödeme 

yapacaklardır. 20 AKTS kerdi ve üzerinde dersi kalan öğrenciler ise ilgili yarıyılın 

öğrenim ücretini ödeyeceklerdir. Bunun hesaplanabilmesi için ekle-sil dönemi sonunda 

öğrenci ilgili bölüm sekreterliğine başvurmalıdır.  

6. Çift Anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış 

oldukları eş değer sayılmayan dersleri anadal programına aktarılamaz, ikinci anadal 

programında başarılı olduğu eş değer sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil 

edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır. 

7. Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not 

ortalamasının en az 2,27 (100 üzerinden 60) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan 

öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal 

programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve 

diploma ekinde yer alır. 

 

Mezuniyet 

1. Kayıtlı olduğu anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal 

lisans programını en az 2,70 (100 üzerinden 70) ağırlıklı genel not ortalaması ile 

tamamlayan  (çift anadal bölümüne ait bütün zorunlu derslerin dahil olduğu en az 240 

AKTSyi tamamlayan) öğrenciye, mezun olduğu yarıyıl sonunda bu programa ait çift 



anadal diploması verilir. Kayıtlı olduğu anadal diploma programından mezuniyet 

hakkını elde edemeyen öğrencilere, çift anadal programının diploması verilmez. 

2. Kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz Yandal 

Sertifika programını bitiremeyen öğrencilere, bu programı tamamlamak için ilgili 

yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre normal öğretim 

süresine dahil olup, öğrenciler bu dönemde eğitim ve öğretim ücreti ödemezler. 

 


