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T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 

ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI 

İLE UYGULAMA İLKELERİ 

 

20.08.2015 tarihli Senato kararı ile yürürlüğe giren, “T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Çift Anadal 

ve Yandal Programının Esaslarına İlişkin Yönerge” kapsamında aşağıda belirtilen başvuru, kabul ve 

kayıt ilkeleri uygulanacaktır. 

Üniversitede (İKÜ’de) kayıtlı olan bir öğrenci:  

1. Kayıtlı olduğu anadal programındaki öğrenimi süresince ikinci bir anadal diploma programına 
başvuru yapamaz.  

2. Öğrenimi süresince ikinci bir anadal programına aynı anda hem “Çift Anadal” hem de “Yandal” 
başvurusu yapamaz.  

3. Çift Anadal ve Yandal programlarına başvurular kontenjan ilan edilen ücretli programlara 
yapılabilir. 

4. Kimler başvurabilir:  
ÇAP başvuru: 
a. Çift anadal programına (ÇAP), birinci anadal programındaki genel not ortalaması 

(GNO)100 üzerinden en az 70 (4.00 üzerinden en az 2.72) olanlar başvurabilir. 
b. Birinci anadal diploma programının ilgili sınıfında: 

1. 1.+ 2.yarıyıl=1.Sınıf,  
2. 3 + 4.yarıyıl  =2.Sınıf,  

3. 5 + 6.yarıyıl =3.Sınıf olmak üzere GNO sıralaması ÖBYS 
tarafından belirlenir.  

c. Belirlenen GNO sıralamasına göre bulunduğu sınıfın en üst %20’sinde yer alan 
öğrenciler ikinci anadal programına ÇAP başvurusu yapabilir. İlgili sınıfta GNO sırası 
aynı olan en üst %20’deki öğrenciler başvuru hakkından yararlanabilir. 

d. Birinci anadal programındaki genel not ortalaması koşulunu sağlayan ancak, 
birinci anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst 
%20’sinde yer almayan öğrencilerden, çift anadal yapılacak programın ilgili 
yıldaki merkezi yerleştirme taban puanından az olmamak üzere puana sahip 
olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. 

e. Öğrenci, ikinci anadal programına, birinci anadal programının en erken üçüncü 
(3. yy), en geç beşinci yarıyılının (5.yy) başında başvurabilir. 

 

Yandal başvuru:  
a. Öğrenci, Yandal programına, birinci anadal programının en erken üçüncü, en 

geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir. 
b. Öğrencinin Yandal Programına başvuru yapabilmesi için anadal programındaki 

genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 (4.00 üzerinden en az 2.50) 
olması gerekir. 
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ÇAP başvuru işlemlerinde, ilgili programlar için ÖSYS kılavuzunda (yayınlanmaya 
başladığı yıldan itibaren kayıt yaptıranlar için) belirlenen asgari başarı sırası koşulunu 
sağlaması gerekir. 
5. Çift Anadal ve Yandal programına başvurabilmesi için öğrencinin, başvurduğu yarıyıla 

kadar birinci anadal diploma programında aldığı tüm dersleri staj hariç olmak üzere 
başarıyla tamamlamış olması gerekir. 

6. Yabancı dilde eğitim yapılan bölümlerde/programlarda yabancı dil yeterlilik koşulunu 
yerine getiremeyen adaylar, ilan edilen tarihte yabancı dil yeterlilik sınavına alınırlar ve 
mazeret sınavı uygulanmaz. 

7. Yetenek sınavı ile öğrenci alan ikinci anadal programına öğrenci kabulünde, yetenek 
sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

8. Kurumlararası yatay veya dikey geçiş ile İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 
bölüm/programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin Çift Anadal ve Yandal programına 
başvurabilmeleri için, asgari ve azami başvuru için belirtilen yarıyıl koşulunu 
sağlamaları esası ile kayıt yaptırdıkları bölüm/programda en az bir yarıyıl öğrenim 
görmeleri hükmünün İKÜ’de yarıyıl kazanacak kadar ders muafiyeti alan öğrenciler 
için de geçerlidir ve İKÜ’de alınan derslerden başarı notu oluşması zorunludur. 

9. Öğrenci değişim programına katılan öğrencilerin başvurularının geçerli sayılabilmesi 
için başvuru süreleri içerisinde öğrencilerin, gitmiş oldukları üniversitelerden aldıkları 
derslerin ve başarı notlarının ilgili yönetim kurullarınca transfer işlemleri yapılarak, 
ÖBYS’ye işlenmiş olması esastır. 

10. Çift Anadal ve Yandal programlarına başvurular kontenjan ilan edilen ücretli 
programlara yapılabilir. 

11. En fazla 3 çift anadal programına (3 ÇAP) ve 3 Yandal programına (3 YANDAL) 
başvuru yapabilir. 

12. Çift anadal ve Yandal başvurularında öğrencinin başvuru sırasında ikinci anadal 
programı ile ilgili talep edilen bilgilerinin, sınav belgesi puanı dokümanlarının (ÖSYM 
YGS-LYS Puanları dahil olan belgenin yüklenmesi ve Merkezi Yerleştirme puanı ve 
sınav giriş yılı ile başarı sırası gibi.) ÖBYS’ ye doğru ve eksiksiz girilmesi koşulu 
esastır. Aksi takdirde ilgili öğrencinin başvurusu geçersiz sayılabilir. 

13. Öğrenimi süresince ikinci bir anadal programına (aynı programa) aynı anda hem 
“Çift Anadal” hem de “Yandal” başvurusu yapamaz. Ancak, herhangi iki farklı 
programda hem çift anadal hem Yandal başvurusu yapılabilir. 

14. Kayıtlı olduğu anadal programındaki öğrenimi süresince birden fazla ikinci bir anadal 
programına başvuru yapamaz.  

15. Öğrenciler kayıtlı olduğu anadal programının Türkçe ve İngilizce programları arasında 
Çift anadal ve Yandal başvurusu yapamaz. 

16. Öğrenci bir Yandal programında kayıtlı iken başka bir Yandal programına kayıt 
yapamaz.  

17. Her ne sebeple olursa olsun, çift anadal programından çıkarılan ya da kendi isteği ile 
çıkan öğrenci, yeniden çift anadal programına başvuramaz. 
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18. Öğrenciler daha önce okumuş ve mezun olarak ayrılmış oldukları birinci anadal 
programlarına çift anadal veya Yandal başvurusu yapamaz. 

19. Çift Anadal ve Yandal başvuru sürecinde öğrenci, ÖBYS üzerinden yaptığı başvuruda 
İptal/Değiştir yapabilir. 

20. Bir öğrencinin birden fazla Çift Anadal programını hak etmesi durumunda, öğrencinin 
başvuru anında belirlediği tercih sırası değerlendirmede dikkate alınarak hak ettiği çift 
anadal programları arasından tercih sırasına göre yerleştirilerek, çift anadal program 
kaydı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

21. ÇAP başvuru sayısının ilgili ikinci anadal programı tarafından ilan edilen kontenjanı 
geçmemesi halinde, başvuran tüm öğrenciler çift anadal programına kabulü, 20.madde 
ile belirtilen tercih sırası hükmü geçerli olmak üzere yapılır. 

22. Çift anadal başvuru sayısının ilgili ikinci anadal programı tarafından ilan edilen 
kontenjanı geçmesi halinde, “öğrencinin kayıt olduğu yıldaki birinci anadal 
programı merkezi yerleştirme puanı x %40 + öğrenci GNO’su x %60 x 
100”formülü ile elde edilen TOPLAM PUAN büyükten küçüğe sıralanarak öğrenci 
kabulü bu sıralama ve kontenjan esas alınarak yapılır. Bu sıralama ve kontenjan esas 
alınarak yapılan öğrenci kabulünde, 20.madde ile belirtilen tercih sırası hükmü geçerli 
olmak üzere işlemler yürütülür. 

23. İlgili eğitim-öğretim yılı ve yarıyılda (Güz/Bahar) Çift Anadal ve Yandal başvurusu 
alan programın çift anadal / yan dal kontenjanı kadar varsa yedek kazanan listesi ilan 
edilir. Ayrıca, yedek kazanan öğrencilerden başka adayların olması durumunda ilgili 
öğrenciler listede kontenjan dışı olarak ilan edilir. 

24. Başvuru sayısı ilgili Yandal programı tarafından ilan edilen kontenjanı geçmemesi 
halinde, başvuran tüm öğrencilerden koşulları sağlayanlar 26.madde ile belirtilen tercih 
sırası esas alınarak Yandal programına kabul edilir. 

25. Başvuru sayısı ilgili Yandal programı tarafından ilan edilen kontenjanı geçmesi halinde, 
başvuran öğrencilerin genel not ortalaması sıralamasında en üstte bulunan öğrencilerin 
kabulü kontenjan ve 26.madde ile belirtilen Yandal tercih sırası esas alınarak 
yapılır. Başvurularda GNO sıralaması aynı olan öğrenci olması halinde, GNO hesabının 
yuvarlama yapılmadan önceki basamak değerleri büyük olan dikkate alınır. 

26. Bir öğrencinin birden fazla Yandal programını hak etmesi durumunda öğrencinin 
başvuru anında belirlediği tercih sırası değerlendirmede dikkate alınarak hak ettiği 
Yandal programları arasından tercih sırasına göre yerleştirilerek, Yandal program kaydı 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

27. Çift Anadal ve Yandal programına kabul edilen öğrenciler, normal kayıt haftası 
içerisinde her iki anadala birden ders kayıtlarını yaptırırlar. 
 


