T.C.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME ve YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÇİFT ANADAL ve YANDAL UYGULAMA ESASLARI*
1.

Bu uygulama esaslarının amacı, Medipol Üniversitesi Senatosunun 19/04/2016 tarih ve 2016/09-03
sayılı kararıyla kabul edilen, İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE
YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ’nin, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde
(İYBF) yürütülen lisans programlarının kendi aralarında veya farklı fakültelerde yürütülen lisans
programlarıyla gerçekleştirilecek çift anadal (ÇAP) ve yandal (YAP) programlarının yürütme
esaslarını düzenlemektir.

2.

İYBF bünyesinde yer alan programlarla yürütülecek ÇAP - YAP programları fakülte web sayfasında
ilan edilir.

3.

Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında, ilgili yönergede belirtilen şartları
sağlamaları halinde, ÇAP/YAP programına başvurabilirler.

4.

Daha önce alınmış ve başarılı olunan derslerin ÇAP/YAP programına transferi, aşağıdaki şartlar
çerçevesinde gerçekleştirilebilir.
a. Üniversitemizin Lisans Programlarına kayıtlı öğrenciler, üniversitemizden, başka bir
Yükseköğretim kurumundan veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış
olduğu derslerin ÇAP/YAP programına transferi için başvurabilirler.
b. Akademik takvimde belirtilen ÇAP/YAP programına başvuru süresi içerisinde,
öğrencilerin ders transferi için ilgili birime dilekçeyle başvurmaları gerekir.
c. Öğrencilerin başvuru dilekçesine, transferini istediği derslerin, üniversite içi bir bölümden
ise bağlı olduğu dekanlıktan, üniversite dışı bir bölümden ise ilgili yükseköğretim kurumu
tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içeriklerini, teorik ve uygulama saat
dağılımlarını gösterir kredileri ile AKTS kredileri ve notlarını gösterir not durum belgesini
(transkript) eklemeleri gerekir.
d. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik ve onaysız belgelerle yapılan başvurular
kabul edilmez.
e. ÇAP/YAP programında ders muafiyeti, koordinatörün önerisi ve ilgili bölüm başkanı
onayının ardından, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.
f.

Ders transfer işlemleri, dersin güncel içeriği esas alınarak akademik takvimde belirlenen
ÇAP/YAP kayıt tarihine kadar sonuçlandırılır.

g. Eşdeğer sayılarak transferi yapılacak derslerin, AKTS kredisinin ve içeriğinin %75
oranında uyumlu olması yeterlidir.
h. 2547 Sayılı Kanunun 5 (ı) derslerinin transferinde içerik ve kredi uyumuna bakılmaz.

i.

Transferi istenen bir ders, içeriğine göre birden fazla derse veya birden fazla ders tek bir
derse eşdeğer kabul edilebilir.

5.

İYBF bünyesinde yürütülen iki lisans programı arasında yapılacak ÇAP programında, öğrenci,
öğrenim görmekte olduğu programdan mezun olmak için alması gereken derslere ek olarak, ÇAP
müfredatındaki 240 AKTS değerindeki derslerden ders transferi sonrasında kalan dersleri almakla
yükümlüdür. ÇAP ders planında, zorunlu ve seçmeli dersler dahil olmak üzere, en az 15, en fazla 20
ders yer alabilir. Öğrenci, dersler haricinde, kayıtlı olduğu anadal programında hazırlayacağı bitirme
projesine ek olarak, ÇAP programının bitirme projesini de başarıyla tamamlamak zorundadır.
Öğrencinin, birinci anadalda yapmakla yükümlü olduğu staj haricinde, ek bir staj yapması zorunlu
değildir. Yaz döneminde staj yapılabilir.

6.

İYBF bünyesinde yürütülen bir lisans programı ile fakülte dışından bir lisans programı arasında
yapılacak ÇAP programında, öğrenci, öğrenim görmekte olduğu programdan mezun olmak için alması
gereken derslere ek olarak, ÇAP müfredatındaki 240 AKTS değerindeki derslerden, ders transferi
sonrasında kalan dersleri almakla yükümlüdür. Öğrenci, dersler haricinde, kayıtlı olduğu anadal
programında hazırlayacağı bitirme projesine ek olarak, ÇAP programının bitirme projesini de
başarıyla tamamlamak zorundadır. Öğrencinin, birinci anadalda yapmakla yükümlü olduğu staj
haricinde, ek bir staj yapması zorunludur. ÇAP koordinatörünün önerisi, bölüm başkanı ve Fakülte
Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenci, Staj yerine sayılacak 3 seçmeli ders alabilir. Yaz döneminde
staj yapılabilir.

7.

ÇAP/YAP programına kabul edilen öğrenciler için, ders transfer başvurusu varsa değerlendirildikten
sonra, ÇAP/YAP Programı Ders Planı oluşturulur ve koordinatör tarafından imza karşılığı öğrenciye
teslim edilir.

8.

Öğrenci, çift anadal programında, alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri, ders planında belirtilen
dönemde almak zorundadır. Herhangi bir sebeple zamanında alınmayan derslerden dolayı çift anadal
programının öğrenim süresinin öğrenci tarafından uzatılması halinde, İYBF, oluşabilecek hak
kayıplarından sorumlu tutulamaz.

9.

Eğitim dili İngilizce olan bir çift anadal veya yandal programına başvurabilmek için, programın
yabancı dil şartını sağlamak gerekir. Yabancı dil seviye belirleme sınavlarının hangilerinin geçerli
olduğu ve yabancı dil puanı denklikleri konusunda, ilgili programa kayıt koşulları ve ÖSYM’nin ilgili
tabloları esas alınır.

10. ÇAP programında, dersin içeriği nedeniyle önkoşul gerekiyorsa, bu durum ders planında yer alır ve
öğrenci bu önkoşul şartını yerine getirdikten sonra ilgili dersi alabilir. Önkoşul dersinin herhangi bir
sebeple zamanında alınmamasından dolayı ÇAP programının öğrenim süresinin öğrenci tarafından
uzatılması halinde, İYBF, oluşabilecek hak kayıplarından sorumlu tutulamaz.
11. Öğrenci, ders planında belirtilen derslere kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, ÇAP/YAP
koordinatörü huzurunda, ÇAP/YAP Ders Planı’nı imzalar. Kendi isteğiyle derse kayıt işlemlerini
tamamlayan öğrenci, ders kayıt tercihleri nedeniyle, İYBF’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

12. İYBF, ÇAP/YAP programlarının müfredatında, çeşitli nedenlerle, değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Öğrenci, güncellenen ÇAP/YAP programındaki derslerden sorumludur.
13. Öğrenciler, bir YAP programını başarıyla tamamlamak için, en az 8 en fazla 10 ders almak
zorundadır.
*Üniversite Senatosu’nun 06/09/2016 tarih ve 2016/17-03 sayılı kararı ile kabul edildi.

