ÇAP ve YAP HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
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BAŞVURU
AŞAMASI

3

5

ÇAP VE YAP PROGRAMLARINA BAŞVURMAK
İSTİYORUM, NE YAPMALIYIM?

ÇAP VE YAP PROGRAMLARINA BAŞVURABİLMEK
İÇİN GEREKLİLİKLER NELERDİR?

ÇAP VE YAP PROGRAMLARININ KONTENJAN SINIRI
VAR MI?

ÇAP ve YAP programına başvurmak isteyen öğrenciler
öncelikli olarak üniversitenin web sitesinden erişilebilen
ÇAP ve YAP yönergelerini dikkatle okumalı. Haklarınız ve
sorumluluklarınızın tümü yönergelerde mevcut.

a) ÇAP ve YAP programlarına başvurmak için (yönergede
de göreceğiniz üzere) başvuru sürecinize kadar tüm
derslerinizi başarıyla tamamlamış olmanız gerekir.

ÇAP ve YAP programlarında her fakültenin ve her bölümün
kontenjan sınırı bulunmaktadır. Kriterleri yerine getiren
başvuru sayısının kontenjanı geçmesi durumunda not
ortalamaları dikkate alınır.

b) ÇAP’a başvuracak öğrencilerin not ortalaması en az 3.00
olmak durumunda, YAP için bu sınır 2.60. ÇAP adayı
öğrencilerin ayrıca birinci ana dallarında en yüksek %
20’lik dilime girmeleri gerekiyor. Bu konuda yönergeyi
uygulamakla yükümlü olduğumuz için lütfen inisiyatif
kullanmamızı beklemeyin, kurallar herkes için geçerli.
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Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin genel not
ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2,50’nin altına
düşebilir, ikinci kez düştüğünde öğrencinin ÇAP kaydı
silinir. Yan dal öğrenimi süresince öğrencinin ana dal
programındaki genel not ortalamasının en az 2,40 olması
şarttır. Yani öğrenim süreniz boyunca başarınızı sürdürmeniz beklenir.

ÇAP VE YAP ÖĞRENCİSİ OLARAK ERASMUS’A
GİDEBİLİR MİYİM, ÇİFT DİPLOMA PROGRAMLARINA
BAŞVURABİLİR MİYİM?
ÇAP ve YAP programlarına başvururken Erasmus ya da çift
diploma programlarına başvurma niyetiniz varsa başarı
kriterini aklınızdan çıkarmayın. Özellikle çift diploma
programlarında o programın gerektirdiği ve ÇAP / YAP
programlarında yer almayan dersleri de almak zorunda
kalacaksınız. Tüm programlara birden başvurmanızın
yaratacağı yükü hesap ederek hareket edin.
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1
BAŞVURUNUN
KABULÜ
SONRASI

ÇAP VE YAP PROGRAMLARINA KABUL EDİLDİKTEN
SONRA DA BİR BAŞARI KRİTERİ OLACAK MI?

7
Çift ana dal programına kabul alan öğrenciler, YÖK’ün
2018’de yaptığı değişiklik sonrası her iki ana daldan da 240
AKTS’lik ders alarak mezun olabilirler. Her iki ana dalı dört
senede bitirme fikrini aklınızdan çıkarın. Okulunuz
uzayacak. Ne kadar uzayacağı programlarınıza göre
değişebilir, mümkünse var olan ders programları üzerinden en baştan bir projeksiyon yapmaya çalışın ancak
programların, dolayısıyla ders saatlerinin değişebileceğini,
sürprizlerle karşılaşabileceğinizi unutmayın. Ancak güzel
haber şu, birinci ana dalınızdan mezun olduktan sonra
ikinci ana daldan mezun olmanız için biraz daha vaktiniz
olacak.
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BAŞVURUM SONUÇLANDI VE İKİNCİ ANA DALA YA
DA YAN DALA KABUL EDİLDİM, ŞİMDİ NE
YAPMALIYIM?

DANIŞMANIMLA NEDEN VE NASIL İLETİŞİME
GEÇMELİYİM?

ÇAP VE YAP ÖĞRENCİSİ OLARAK HANGİ DERS
PROGRAMINI TAKİP EDECEĞİM?

Hoş geldiniz Lütfen önce ÇAP ya da YAP danışmanınızla
iletişime geçin (hepimizin mail adresleri web sitesinde
mevcut). Kendinizi tanıtın, hangi fakülteden ve bölümden
geldiğinizi hangi bölüm ya da İletişim Fakültesi için
uzmanlık alanında eğitime devam edeceğinizi belirtin,
hatta salgın, yangın ya da başka bir afet söz konusu değilse
randevu alın tanışın ve ne yapmak istediğinizi, hangi
dersleri hangi sırayla seçmeniz gerektiği konusunda
onlara danışın.

Özellikle ÇAP öğrencileri son derece karmaşık ve zorlu bir
öğrenim sürecine başlamış olacaklar, bu süreçte ÇAP / YAP
danışmanlarının yönlendirmeleri geri döndürülmesi zor
hataları önleyebilir. Danışmanınızla iletişim halinde olun,
özellikle kayıt dönemlerinde maillerinizi / mesajlarınızı
kontrol edin. Mail ve mesaj atarken lütfen her seferinde en
başında hangi fakülte ve bölümden geldiğinizi, hangi
bölüm ya da uzmanlık alanında ÇAP yaptığınızı hatırlatın.
Her birinizin durumunu aklımızda tutamıyoruz.

Başlarken elinizde almanız gereken dersleri içeren bir
program olacak. O programdaki tüm derslerden sorumlusunuz. Programlar her sene güncelleniyor, bir önceki yıl ve
bir sonraki yıl programları farklı olabilir. Siz kabul aldığınız
yılın programından sorumlusunuz. O programdaki derslerde bir değişiklik olmuşsa paniğe kapılmayın, danışmanınızla iletişime geçin (Bkz. 2. Madde).
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HANGİ DERSLER İKİ DAL İÇİN ORTAKTIR, HANGİ
DERSLER BİRBİRİ YERİNE SAYILIR, HANGİ
DERSLERDEN SORUMLUYUM?
Programınızda yabancı dil derslerini içeren “Ortak
Dersler”, ana dalınızdaki program derslerini ÇAP kapsamında yerine saydığımız “Birbiri Yerine Sayılan Dersler”
bölümleri bulunuyor. Buradaki zorunlu ve seçmeli derslerden sorumlusunuz. Buradaki başarısızlığınız ya da eksik
aldığınız dersler ÇAP programınıza da yansır. O bölümü
mutlaka dikkatle inceleyin ve gereklerini yerine getirin.
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FARKLI FAKÜLTEDEN SEÇİMLİK DERS ALMA
HAKKIMI ZORUNLU YA DA SEÇMELİ BİR ÇAP
DERSİMİ ALARAK KULLANABİLİR MİYİM?
Hayır. Birinci ana dalınızdaki program farklı fakültelerden
seçimlik ders seçmenize olanak sağlıyor olabilir ancak bu
şansınızı zorunlu ya da seçmeli ÇAP derslerinizi seçerek
kullanamazsınız. Bir başka deyişle bir dersi iki programa
birden saydıramazsınız. Transkriptler birbirinden ayrı
olduğu için mezun olurken sorun yaşarsınız.
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Çift ana dal programı öğrencileri her iki ana daldaki diğer
öğrencilerle eşit konumdadırlar ve aynı şartları yerine
getirmekle yükümlüdürler. Başarılı olduğunuzu biliyoruz
ve bunun takdirini zaten derslerinizde göreceksiniz. Lütfen
kendinize ayrıcalık tanınmasını beklemeyin. Ayrımcılığa
uğradığınızı düşünüyorsanız danışmanınızla görüşün.

Evet. ÇAP ve YAP programlarının her ikisinde de iki dönem
üst üste ders almadığınız takdirde kaydınız silineceği için
iki dönem üst üste Erasmus programından yararlanamazsınız.

ÇAP PROGRAMINDAN OKULUM UZAMADAN MEZUN
OLABİLİR MİYİM?
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ÇAP ÖĞRENCİLERİ AYRICALIKLI DEĞİL MİDİR?

ÇAP VE YAP ÖĞRENCİLERİNİN ERASMUS’A ANCAK
BİR DÖNEM GİDEBİLECEKLERİNİ DUYDUM, DOĞRU
MU?

ÇAP programında, programların yoğunluğu ya da özel
sebepler nedeniyle başarısız olmanız durumunda belirlenen zorunlu ve seçmeli dersleri tamamlamanız koşuluyla
YAP sertifikası alabilirsiniz. YAP programındaki zorunlu
dersler hemen tüm ÇAP programlarındaki zorunlu dersler
arasında bulunmaktadır. Böyle bir risk görüyorsanız
önceliği YAP programında da yer alan zorunlu derslere
verin.
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Programda son bölümde ikinci ana dalınızda almanız
gereken zorunlu dersler ve toplam AKTS’si belirtilen
seçmeli dersler bulunuyor, bunların tümünü almanız ve
başarmanız gerekir.

DERS PROGRAMIMI NASIL OLUŞTURMALIYIM?
Tavsiyemiz önceliği, programınız uyduğu ölçüde, ilk
yıllardan başlamak üzere zorunlu derslere vermeniz,
çünkü program değişebilir, ön koşullu dersler olabilir ve
zincirleme ders çakışması durumunda okulunuz öngördüğünüzden daha fazla uzayabilir.
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ÇAP PROGRAMINI TAMAMLAYAMAZSAM NE
YAPABİLİRİM?

İKİNCİ ANA DALDAN HANGİ ZORUNLU DERSLERİ VE
SEÇMELİ DERSLERİ ALMAM GEREKİYOR?

SEÇMELİ BİR DERSTEN BAŞARISIZ OLURSAM NE
OLUR?
Bir seçimlik dersten başarısız olmanız durumunda o dersi
tekrar edebilir ya da yerine aynı koşulları taşıyan başka bir
dersi seçebilirsiniz ancak bu durumu mutlaka danışmanınıza bildirmelisiniz.
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ALMAM GEREKEN DERSLER ÇAKIŞIYOR, DERS
PROGRAMI DEĞİŞTİRİLEMEZ Mİ?
Ders programları çok zorunlu kalmadıkça değiştirilmez.
Derslerin gününün ve saatinin değişmesi sizin mezuniyetinizi engellemeye yönelik bir art niyet içermez, çoğunlukla
öğrencilerin lehine ya da dersi veren öğretim üyesinin
değişen şartları nedeniyledir. Ders programında sizin
lehinize değişiklik yapılması için ısrarcı olmayın çünkü
sizin lehinize bir durum başkalarını mağdur edebilir.
Fakülteler ÇAP / YAP öğrencileri için özel programlar
yürütme imkânına sahip değiller (daha az sorun yaşamak
için bkz. Madde 7).
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(PROGRAMIMDA VARSA) STAJ YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜ
NASIL YERİNE GETİRMELİYİM?
Staj dersleri hakkında danışmanınızla mutlaka görüşmenizi öneririz. Staj dersleri mesleki alanı tanımanız açısından önemlidir ancak staj öncesi mutlaka staj dersini
seçmiş ve başarıyla tamamlamış olmanız gerekir. Yaz
tatilinizi ya da okul dışı zamanınızı değerlendirme biçiminiz staj yerine geçmez.

SEÇMELİ DERSLERİMİ ALIRKEN NELERE DİKKAT
ETMELİYİM?
a) Seçimlik derslerin kapsamı fakülteden fakülteye ya da
bölümden bölüme /uzmanlık alanına farklılık gösterebilir.
Bu bilgiler programınızın son notlar bölümünde açıkça
belirtilmiştir. Örneğin İletişim Fakültesi’nde fakülte
zorunlu dersler haricindeki tüm dersleri (programınızda
zorunlu dersler listesinde bulunmayan) seçimlik statüde
alabilirsiniz.
b) Bir dersi seçimlik olarak alıyorsanız, kayıt sırasında
dersi seçimlik kategorisinden seçmeniz gerekir (çoğu ders
İletişim Fakültesi’nde hem zorunlu hem seçimlik kategoride bulunuyor). Sonradan transkriptte seçimlik derslerinizin statüsünü değiştirmek için dilekçe vermemek, gereksiz
bürokratik yorgunluk yaratmamak için dersi hangi
kategoride aldığınıza dikkat edin. Eğer bir sorun yaşarsanız danışmanınıza ve ilgili bölüm sekreterliğine başvurun.
c) Bir ders sizin seçimlik listenizde görünmüyorsa öncelikle onun fakülte zorunlu dersi olup olmadığını kontrol edin.
İletişim Fakültesi’nde fakülte zorunlu dersler, derslik
kapasitelerinin sınırlı olması nedeniyle seçimlik kategorisinde yer almaz (Bkz. bu maddenin a şıkkı).
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C

MEZUNİYET
AŞAMASI

ÇAP VE YAP ÖĞRENCİLERİNİN MEZUN OLMA
KOŞULLARI NELERDİR?

MEZUN OLABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM, NE
YAPMALIYIM?

ÇAP ve YAP öğrencileri yönergede tanımlanan koşulları ve
programlarında yer alan dersleri tamamladıklarında
mezuniyete hak kazanırlar. Mezuniyet öncesinde, herhangi
bir zamanda (kayıt haftası hariç), danışmanlarından
randevu alarak ve not dökümlerini hazır bulundurarak
mevcut durumları ve hedefleri konusunda danışmanlarından bilgi alabilir, yönlendirilme talep edebilirler. Mezuniyetinize yakın dönemlerde bunu yapmanızı tavsiye ederiz.

Mezuniyet koşullarını yerine getirdiğinizi düşünüyorsanız
lütfen öncelikli olarak bu durumdan danışmanınızı
haberdar edin. Hem sürprizle karşılaşmamanız için
durumunuzu kontrol edelim, hem de sizi önce biz tebrik
edelim
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Bu kılavuz çift ana dal (ÇAP) ve yan dal (YAP) programları hakkında bilgi sahibi olmak
isteyen öğrenciler ile başvuru sürecini başarıyla geçen öğrencilere yol göstermek için
hazırlanmıştır. Herhangi bir resmi niteliği yoktur. Ayrıca her öğrenci kendi programına,
öğrenmek istediklerine ve kariyer hedeflerine göre farklı sorunlarla karşılaşabilir,
yönlendirmelere ihtiyaç duyabilir. Aşağıdaki maddeler herkesi kapsayacak genel soru
ve önerilerden oluşmaktadır.

