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BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde çift anadal ve yandal programlarında 
uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir. 
 

Kapsam 
Madde 2 – (1) Bu yönerge, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde çift anadal ve yandal programlarına ilişkin hükümleri 
kapsar. 
 

Dayanak 
Madde 3 – (1) Bu yönerge, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar 
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 
Yönetmelikler ve 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İstanbul Kültür Üniversitesi 
Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 
Madde 4 – (1) Yönergede geçen; 
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni, 
b) Birinci anadal: Öğrencinin, çift anadal/yandal programına başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu önlisans / 
lisans programını, 
c) Çift anadal programı (ÇAP): Bu Yönerge’de ve İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği’nde öngörülen şartları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma 
programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı, 
ç) Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, başvuru yapmak istediği yarıyıla kadar almış 
olduğu tüm derslerin AKTS kredilerinin başarı notları ile çarpımının toplam değerinin ortalamaya katılan, başarı 
notu P, E, V, Y, Z olan dersler hariç almış olduğu derslerin kredi toplamına bölümünü, 
d) İkinci anadal: Öğrencinin çift anadal/yandal programında kabul edildiği ikinci önlisans / lisans programını, 
e) İlgili kurul: İstanbul Kültür Üniversitesi’nin fakültelerinde fakülte kurulunu, meslek yüksekokullarında 
meslek yüksekokulu kurulunu, 
f) İlgili yönetim kurulu: İstanbul Kültür Üniversitesi’nin fakültelerinde fakülte yönetim kurulunu, 
yüksekokullarında yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim 
kurulunu, 
g) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
ğ) Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (ÖBYS): İstanbul Kültür Üniversitesinde kullanılan ÖBYS adı verilen 
öğrenci bilgi yönetim sistemi programını, 
h) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü’nü, 
ı) Senato: İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu’nu,  
i) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını, 
j) Üniversite (İKÜ): İstanbul Kültür Üniversitesi’ni, 
k) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin, bu Yönerge’de ve İstanbul Kültür Üniversitesi 
Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim 
kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak 
suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (Yandal Sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı, 
l) Yönetim kurulu: Üniversite Yönetim Kurulu’nu ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çift Anadal Programı 

Çift Anadal Programının Amacı ve Açılması 



 
 
 
 

Madde 5 – (1) Çift anadal programının amacı; kendi bölümlerinde / programlarında lisans/önlisans anadal 
programlarını yüksek başarı seviyesinde sürdüren öğrencilere, istedikleri takdirde, ikinci bir dalda önlisans / lisans 
diploması alabilmek amacıyla öğrenim görme imkânı sağlanmasıdır. 
(2) Üniversitenin önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer 
lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve ilgili kurullarının önerisi üzerine 
senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir. Üniversitenin çift anadal programı için ders planlarında 
eşdeğeri kabul edilen, alınması gereken dersler ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından belirlenir ve ilgili kurul 
kararı ile Senatoya sunulur. Senatoda onaylanan program ilgili bölümlerin/programların işbirliği ile yürütülür. 
Anadal ders planlarında değişiklik olması durumunda aynı değişikliğin çift anadal ders planları için de yapılması 
gerekir. 
(3) Üniversitenin önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer 
lisans programları veya önlisans programları arasında Çift Anadal Programı kontenjanı; her yarıyıl başında ilgili 
bölüm/program başkanlarının görüşü, ilgili kurulların kararı ve Senato onayı alınarak, fakülte/yüksekokul/meslek 
yüksekokullarınca yarıyılın başlangıcından dört hafta önce ilan edilir. 
(4) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not ortalaması (GNO) 4 
üzerinden en az 2.72 (100 üzerinden en az 70) olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı 
sıralaması %20 oranından az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir. 
(5) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak 
programların kontenjanları da, programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere, Senato tarafından 
belirlenir. 
 

Çift Anadal Programı Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları 
Madde 6 - (1) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, birinci anadal lisans diploma programının en erken 
üçüncü yarıyılının başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılının başında, birinci anadal önlisans 
diploma programının en erken ikinci yarıyılının başında, en geç ise üçüncü yarıyılının başında başvurabilir. 
Başvuruda öğrencinin yarıyıl tespiti; yürürlükte olan İKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde 
belirtilen AKTS kredilerine göre belirlenir. 
(2) a) Başvuru anında birinci anadal diploma programındaki GNO’su 4.00 üzerinden en az 2.72 (100 üzerinden en 
az 70) olan ve birinci anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde 
bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Ayrıca; 
b) Birinci anadal diploma programındaki GNO’su 4.00 üzerinden en az 2.72 (100 üzerinden en az 70) olan ancak 
birinci anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan 
öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar 
da çift anadal programına başvurabilirler. 
c) Çift anadal programı başvuru işlemlerinde öğrencilerin, ilgili programlar için ÖSYS kılavuzunda 
yayımlanmaya başladığı yıldan itibaren kayıt yaptıranlar için belirlenen asgari başarı sırası koşulunu sağlamaları 
gerekir. 
ç) Öğrenci, kayıtlı olduğu anadal programındaki öğrenim süresi boyunca birden fazla ikinci anadal programına 
başvuru yapamaz ve kayıt olamaz. Ayrıca, çift anadal yapan öğrenci, aynı ikinci anadal programında, aynı 
zamanda yandal yapamaz. 
d) Başvuru sırasında öğrenci istek sırasına göre en fazla üç "çift anadal" programı için tercih sıralaması yaparak 
başvurabilir. Öğrenci kabul ve tercih sırasına göre çift anadal programına yerleştirilir. 
(3) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar birinci anadal 
diploma programında aldığı tüm dersleri (iş yeri uygulamaları, staj hariç olmak üzere) başarıyla tamamlamış 
olması gerekir. 
(4) Yabancı dilde eğitim yapılan bölümlerde/programlarda yabancı dil yeterlilik koşulunu yerine getiremeyen 
adaylar, yabancı dil yeterlilik sınavına alınırlar. Yapılan sınavda başarısız olan öğrencilerin, ilgili programlar için 
çift anadal program kayıtları yapılmaz. İlan edilen tarihte yabancı dil yeterlilik sınavına girmeyen adaylara mazeret 
sınavı uygulanmaz. 
(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan ikinci anadal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavı yapılır ve 
yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 
(6) Kurumlararası yatay veya dikey geçiş ile İstanbul Kültür Üniversitesi’nin bölüm/programlarına kayıt yaptıran 
öğrenciler ile daha önce bir yükseköğretim kurumunda okumuş olan ve İKÜ’ye kayıt yaptıklarında en az bir yarıyıl 
ders muafiyeti kazanmış olan öğrencilerin çift anadal programına başvurabilmeleri için, bu yönergede; Madde 6’ 
da belirtilen başvuru şartını sağlamaları koşulu ile İKÜ’de kayıt yaptırdıkları bölüm/programda (birinci anadalda) 
en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur. 
(7) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, ilgili ikinci anadal programın yürütüldüğü ilgili 
bölümün/programın önerisi üzerine, ilgili yönetim kurulunun onayı ile yapılır. 



 
 
 
 

(8) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, ikinci anadal diploma 
programı ile birlikte yandal programına kayıt yaptırabilir. 
(9) İkinci anadal diploma programında, çift anadal programına devam eden öğrenci, birinci anadal diploma 
programında bu yönergede Madde-3 ile belirtilen Yönetmeliğe göre kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları 
sağladığında, ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir. 
(10) Her ne sebeple olursa olsun, çift anadal programından mezun olan, kaydı silinen ya da kendi isteği ile ayrılan 
öğrenci, yeniden çift anadal programına başvuramaz. Öğrenciler daha önce okudukları ve ayrılmış / mezun 
oldukları anadal programlarına çift anadal başvurusu yapamazlar. 
(11) Çift anadal program başvuruları sırasında, talep edilen bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olarak ÖBYS’ ye 
girilmesi koşulu esastır. Aksi takdirde başvurular geçersiz sayılır. 
(12) Öğrenciler kayıtlı oldukları anadal programının Türkçe ve İngilizce programları arasında çift anadal 
yapamazlar. 
(13) Çift anadal programında kayıtlı olan öğrenci, anadal programı için yatay geçiş yapması halinde çift anadal 
programındaki ikinci anadal programından kaydı silinir. 
(14) Çift anadal programı için başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖBYS üzerinden kontenjan ilan 
edilen ücretli programlara yapılır. Öğrenciler, en fazla üç (3) program için çift anadal program başvurusu 
yapabilirler. Başvuran öğrencilerin çift anadal programlarına kabulü, aşağıdaki esaslar dikkate alınarak, ikinci 
anadal programının yürütüldüğü ilgili bölümün/programın görüşü ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile yapılır ve 
sonuçlar Rektörlüğe gönderilir. Sonuçların ilanı, ÖİDB tarafından Üniversite web sitesinde yapılır. 
a) Gerekli koşulları sağlayan başvuran aday sayısının ilgili ikinci anadal programı tarafından ilan edilen kontenjanı 
geçmemesi halinde, ilgili ikinci anadal programına başvuran tüm öğrenciler çift anadal programına kabul edilir,  
b) Gerekli koşulları sağlayan başvuran aday sayısının ilgili ikinci anadal programı tarafından ilan edilen kontenjanı 
geçmesi halinde; Öğrencinin birinci anadal programına kayıt yaptırdığı yıla ait ikinci anadal programındaki puan 
türündeki merkezi yerleştirme sınav puanının %40 ı ile GNO’nun %60 ının 100 ile çarpımının toplamına göre 
sıralanır. Öğrenci kabulü bu sıralama ve kontenjan esas alınarak yapılır. İlgili ikinci anadal programı tarafından 
ilan edilen kontenjan kadar asil ve yedek sıralama yapılarak başvuru sonuçları ilan edilir. Yedek kazanan 
öğrencilerden başka adayların olması durumunda, ilgili öğrencilere yerleştirme yapılmaksızın listede, kontenjan 
fazlası olarak ilan edilir. 
c) Başvurduğu lisans programının puan türünde ÖSYS puanı olmayan adaylar için. ÖSYS puanı olarak bir 
yükseköğretim kurumunun ilgili diploma programına (uzaktan eğitim ve ikinci öğretim programları dahil) ÖSYM 
tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanı esas aIınır. 
ç) Birden fazla çift anadal programının şartlarını sağlayan öğrencilerin olması halinde, öğrencilerin başvurularında 
belirttikleri tercih sırasına göre akademik takvimde ilan edilen süreler içerisinde ve bu yönerge hükümleri 
çerçevesinde öğrencilerin ikinci anadal programına kayıtları ÖBYS üzerinden ÖİDB tarafından yapılır. 
15) Çift anadal programına kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen kayıt haftası içerisinde her iki 
anadala birden ders kayıtlarını yaptırırlar. 
16) Değişim programına katılan öğrencilerin ikinci anadal program başvurularının geçerli sayılabilmesi için, 
başvuru süreleri içerisinde öğrencilerin değişim programı için gitmiş oldukları üniversitelerden aldıkları başarı 
notlarının ilgili yönetim kurulları tarafından transfer işlemlerinin yapılarak ÖBYS’ ye işlenmiş olması gerekir. 
 

Çift Anadal Programının Yürütülmesi/Uygulanması, Başarı Değerlendirmesi 
Madde 7 – (1) Çift anadal programı öğrencileri, devam ettikleri her iki anadal programında, Resmî Gazete'de 
yayımlanmış olan yürürlükteki “İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği”nin hükümlerinden sorumludurlar. Ancak çift anadal programı öğrencileri, her bir anadalda ayrı ayrı, 
bir öğrencinin ders alma limitlerini kullanabilirler. 
(2) Çift anadal programı, her iki programdan birer olmak üzere, iki akademik danışman gözetiminde yürütülür. 
(3) Mezuniyet kredisi için: öğrencinin birinci anadalda yer alan ve birinci anadal ile ikinci anadal programları için 
ortak olan eşdeğer derslerin AKTS kredileri dahil olmak üzere, alan yeterlilikleri çerçevesinde Senato tarafından 
onaylanmış tüm derslerin AKTS toplamlarının her bir program için ayrı ayrı en az (asgari) 240 AKTS olması 
zorunludur.  
a) Birinci ve ikinci anadal programları için ayrı ayrı transkript, diploma ve diploma eki verilir. 
b) Birinci anadal programında eşdeğer derslerden daha önce alınanlar varsa başarı notları ile birlikte öğrencinin 
ikinci anadal programına kaydı sırasında, diğer alınması gereken eşdeğer dersler ise ilk kayıtta öğrencinin ikinci 
anadal programına ÖBYS üzerinden P harf notu ile işlenir. İkinci anadal programına işlenen P harf notlu eşdeğer 
dersler birinci anadal programında alınır ve P notu; bu dersler için ilgili yarıyıllarda birinci anadal programında 
alınan başarı notuna dönüştürülür ve ikinci anadal transkriptine işlenerek, ikinci anadal programının genel not 
ortalaması hesabına dâhil edilir.   



 
 
 
 

c) İkinci Anadal programında alınan dersler birinci anadal programında saydırılamaz. Öğrenci, birinci anadal 
programında belirtilen tüm dersleri birinci anadal programından almak zorundadır. Eşdeğer dersler birinci anadal 
ile ikinci anadal programının transkriptinde ayrı ayrı gösterilir ve her iki anadalın genel not ortalaması hesabına 
katılır. 
d) Birinci anadal programında eşdeğer ve başarı notu oluşan bir dersin birinci anadal programında tekrar alınması 
durumunda oluşan başarı notu ikinci anadal programına ilgili yarıyıl sonunda ÖBYS’ de aktarılır. Tekrar edilen 
derslerde oluşan en yüksek başarı notu her iki anadal programında da ayrı ayrı genel not ortalaması hesabına dahil 
edilir. 
(4) Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler, değişim programı kapsamında gittikleri üniversitelerde, çift anadal 
programının ders planında yer alan derslerden alabilirler. Birinci anadal programı için değişim programı ile 
öğrenim gören öğrenci, değişim programında ikinci anadal programı için eşdeğer ders bulunmaması durumunda, 
ilgili yarıyıllarda ikinci anadal programında izinli sayılır. İzinli sayılan öğrencinin; yarıyıllara ait ikinci anadal 
programı derslerini öğrenim süresi içerisinde tamamlaması gerekir. Birinci anadal programından mezun olan, 
ikinci anadal programı devam eden öğrenciler değişim programı için başvuru yapamazlar. 
 (5) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için birinci anadal programındaki genel not 
ortalamasının (GNO’sunun) 4.00 üzerinden en az 2.72 (100 üzerinden en az 70) olması gerekir. Öğrencinin ikinci 
anadal programından mezun olabilmesi için bu Yönergede belirtilen gerekli koşulları sağlaması ve İKÜ Önlisans 
ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari mezuniyet için gerekli; ikinci anadal programındaki 
GNO’ sunun 4.00 üzerinden en az 2,00 (100 üzerinden en az 53,33) koşulunu sağlaması gerekir. Öğrencinin yaz 
öğretimi başarısı ise, içinde bulunulan ilgili eğitim-öğretim yılsonu GNO’ suna etki eder. 
(6) ÇAP’a kayıt anında veya her yarıyıl başında ikinci anadal programının Yönergede belirtilen tüm gereklerini 
tamamlamayan ve izinsiz olarak iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin, ikinci anadal programından kaydı 
silinir. 
(7) Birinci anadal programından ilişiği kesilen öğrencinin, ikinci anadal programından da ilişiği kesilir. 
(8) a) Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin, birinci anadal programında tamamlanan yarıyıl sonunda 
GNO’su bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50’ye (2.50 dahil) (100 üzerinden 65’e, 65 dahil) olabilir.  
b) Tamamlanan yarıyıl sonunda, GNO’su birinci anadal programında ikinci kez 4.00 üzerinden 2.50 (100 
üzerinden 65) olması durumunda öğrencinin ikinci anadal programından kaydı silinir.  
c) Öğrencinin, tamamlanan yarıyıl sonunda birinci anadal programında genel not ortalaması ilk kez 4.00 
üzerinden 2.50’nin (100 üzerinden 65’in) altına düşmesi durumunda öğrencinin, ikinci anadal programından kaydı 
silinir.  
(9) Staj zorunluluğu olan ikinci anadal programına kayıt yaptıran öğrenciler, ikinci anadal programındaki staj 
yükümlülüğünü de yerine getirmek zorundadırlar.(9) Staj zorunluluğu olan ikinci anadal programına kayıt yaptıran 
öğrenciler, bu programdaki staj yükümlülüğünü de yerine getirmek zorundadırlar. 
(10) Çift anadal programı süresi içinde birinci anadaldan mezun olan öğrencinin öğrencilik işlemleri, ikinci 
anadala ait bölüm ve fakülte tarafından yürütülür. 
(11) Öğrencinin devam ettiği ikinci anadal programında mezuniyet şartlarını sağlaması halinde ikinci anadala ait 
mezuniyet diploması, ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir. 
(12) Çift anadal programında, ikinci anadalda öğrenim gören öğrencinin birinci anadalda almış olduğu ve 
eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir. 
 (13) Çift anadal programından kaydı silinen ya da kendi isteği ile ayrılan öğrencinin, ikinci anadal programında 
almış oldukları derslere ait değerlendirme talebi olması durumunda ilgili derslerin ne şekilde değerlendirileceği, 
senato tarafından belirlenir. Öğrencinin birinci anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında 
başarılı olduğu dersler, birinci anadal genel not ortalamasına dahil edilmeksizin birinci anadal transkript ve 
diploma ekinde yer alır. 
(14) Öğrenci, çift anadal programından ayrıldığında, ikinci anadal programında başarısız olduğu dersleri 
tekrarlamak zorunda değildir. 
(15) Her ne sebeple olursa olsun, çift anadal programından kaydı silinen ya da kendi isteği ile ayrılan öğrenci, 
yeniden çift anadal programına başvuramaz. 
(16) Birinci anadal programında izinli sayılan öğrenci, ikinci anadal programında da izinli sayılır.  
 (17) Çift anadal programı öğrencilerine ikinci anadal programlarında başarı sıralaması yapılmaz. 
(18) Yaz öğretiminde ders alacak Çift anadal programı öğrencilerinin her iki anadal programı için ayrı ayrı olmak 
üzere, yürüklükte olan İKÜ yaz öğretimi yönergesi hükümleri uygulanır. 
(19) Çift anadal programını başarı ile bitirip iki diploma programı derecesini kazanmış olan öğrencilere, iki ayrı 
diploma verilir. Mezuniyet ortalamaları, öğrencinin diploma aldığı yarıyılın sonuna kadar, her bir anadal için, 
almış olduğu tüm derslerin toplam kredi saati üzerinden hesaplanır.  
(20) Birinci anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak ikinci anadal diploma programını 
bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, çift anadal programına kayıt yaptırdığı eğitim - öğretim yılından itibaren 



 
 
 
 

2547 sayılı kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami sürelerdir. Bu süre içinde ikinci anadal 
programını tamamlayamayan öğrencinin ikinci anadal programından ilişiği kesilir. Birinci anadal programında 
mezuniyet hakkını elde eden öğrencinin, mezuniyet işlemleri birinci anadal programı tarafından yürütülür. Çift 
Anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden birinci anadal diploma programındaki asgari öğrenim süresi ve bir 
yıl ek süre sonunda mezun olamayan öğrenciler, çift anadal eğitim-öğretim ücreti ödemekle yükümlüdürler. Ek 
süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin ödemekle yükümlü olacakları çift anadal eğitim-öğretim ücreti 
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yandal Programı 

 

Yandal Programının Amacı ve Açılması 
Madde 8 – (1) Yandal programının amacı; anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, ilgi 
duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. 
(2) Yandal programı açmak isteyen bölüm/program, kontenjanları ile varsa özel koşullarını, ilgili kurula sunar. 
Yandal programı, ilgili kurulun önerisi üzerine, Senato’nun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin/programların 
işbirliği ile yürütülür. 
 

Yandal Programı Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları 
Madde 9 – (1) Öğrenci, yandal programına, birinci anadal programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının 
başında başvurabilir. 
(2) Öğrencinin başvuru sırasında birinci anadal programındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 
(100 üzerinden en az 65) olması gerekir. 
(3) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar birinci anadal programında aldığı tüm dersleri (staj hariç olmak 
üzere) başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilirler. 
(4) Yabancı dilde eğitim yapılan bölümlerde/programlarda yabancı dil yeterlilik koşulunu yerine getiremeyen 
adaylar, ilan edilen tarihte yabancı dil yeterlilik sınavına alınırlar ve sınav sonucunda başarılı olma şartı aranır. Bu 
sınavda başarısız olan adayların yandal programına kabulleri yapılmaz. İlan edilen tarihte yabancı dil yeterlilik 
sınavına girmeyen adaylara mazeret sınavı uygulanmaz. 
(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan yandal programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olma şartı 
aranır. Bu sınavda başarısız olan adayların yandal programına kabulleri yapılmaz. 
(6) Kurumlararası yatay veya dikey geçiş ile İstanbul Kültür Üniversitesi’nin bölüm/programlarına kayıt yaptıran 
öğrenciler ile daha önce bir yükseköğretim kurumunda okumuş olan ve İKÜ’deki kayıtlarında en az bir yarıyıl 
ders muafiyeti kazanmış olan öğrencilerin Yandal programına başvurabilmeleri için,  asgari ve azami başvuru için 
belirtilen yarıyıl koşulunu sağlamaları ve İKÜ’de kayıt yaptırdıkları bölüm/programda en az bir yarıyıl öğrenim 
görmeleri zorunludur. 
(7) Başvuru sırasında öğrenci istek sırasına göre en fazla üç yandal programına tercih sıralaması yaparak 
başvurabilir. Öğrenci kabul ve tercih sırasına göre yandal programına yerleştirilir. 
 (8) Yandal programı için başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenci bilgi yönetim sistemi 
(ÖBYS) üzerinden kontenjan ilan edilen ücretli programlara yapılır. Başvuran öğrencilerin yandal programına 
kabulü, bu Yönergede belirtilen koşullar dikkate alınarak yandal programının yürütüldüğü ilgili bölümün görüşü 
ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile yapılır ve sonuçlar Rektörlüğe gönderilir. Sonuçlar, Üniversite web sitesinde 
ÖİDB tarafından ilan edilir. Kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen kayıt haftası içerisinde hem 
kayıtlı oldukları anadal programına hem de yandal programına eş zamanlı olarak ders kayıtlarını yaptırırlar. 
(9) Yandal program başvuruları sırasında ikinci anadal programı ile ilgili talep edilen bilgi ve belgelerin doğru ve 
eksiksiz olarak ÖBYS’ ye girilmesi koşulu esastır. Aksi takdirde başvurular geçersiz sayılır. 
(10) Öğrenci, öğrenimi süresince aynı programda aynı anda Yandal ve Çift Anadal başvurusu ile kayıt yapamaz. 
(11) Başvuru sayısının ilgili yandal programı tarafından ilan edilen kontenjanı geçmemesi halinde, bu Yönergede 
belirtilen koşulları sağlamak şartı ile başvuran tüm öğrenciler yandal programına kabul edilir.  
(12) Başvuru sayısının ilgili yandal programı tarafından ilan edilen kontenjanı geçmesi halinde;  
a) Öğrencilerin birinci anadal genel not ortalaması büyükten küçüğe göre sıralanır. Başvuran tüm öğrencilerin 
genel not ortalaması en üstte bulunan öğrencilerin kabulü, kontenjan ve yandal tercih sırası esas alınarak yapılır. 
Başvurularda GNO sıralaması aynı olan öğrenci olması halinde, öğrencinin tamamlamış olduğu toplam AKTS 
kredisine bakılır. Fazla AKTS kredisi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir. Öğrencilerin toplam AKTS 
kredisinin de eşit olması halinde, asil ve yedek kazanan listesi ilan edilir. Yedek kazanan öğrencilerden başka 
adayların olması durumunda ilgili öğrencilere yerleştirme yapılmaksızın listede, kontenjan fazlası olarak ilan 
edilir. 
(13) Yandal başvuru, kabul ve kayıt koşullarına göre, öğrencinin birden fazla yandal programını hak etmesi 
durumunda başvuru anında belirlediği tercih sırası değerlendirmede dikkate alınarak hak ettiği yandal programları 



 
 
 
 

arasından tercih sırasını önde belirlediği programa yerleştirilir. Bu esasa göre, öğrencilerin yandal program 
kayıtları ÖİDB tarafından yapılır. 
(14) Öğrenciler kayıtlı oldukları anadal programının Türkçe ve İngilizce programları arasında yandal başvurusu 
yapamazlar. 
(15) Değişim programına katılan öğrencilerin başvurularının geçerli sayılabilmesi için başvuru süreleri içerisinde 
öğrencilerin değişim programı ile gitmiş oldukları üniversitelerden aldıkları ders başarı notlarının ÖBYS’ ye 
işlenmiş olması gerekir. 
(16) Bir yandal programında kayıtlı olan öğrenci başka bir yandal programına kayıt yaptıramaz. 
 

Yandal Programının Yürütülmesi/Uygulanması, Başarı Değerlendirmesi 
Madde 10 – (1) Yandal programı, her iki programdan birer olmak üzere, iki akademik danışman gözetiminde 
yürütülür. 
(2) Yandal programında ortak dersler dışında, ikinci anadal olan yandal programından en az 30 AKTS kredilik 
ders alınması zorunludur. 30 kredi içinde, iki ders zorunlu olarak belirlenir. 
(3) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, birinci anadal programındaki mezuniyetini etkilemez. 
Yandal programı için öğrencilere, başarı sıralaması yapılmaz. 
(4) Yandal programına devam eden öğrenciye yandal mezuniyet sertifikası, ancak devam ettiği birinci anadal 
diploma programından mezun olması halinde verilir. Birinci anadal programından mezun olamayan öğrenciye, 
yandal programını tamamlamış olsa dahi yandal mezuniyet sertifikası verilmez. 
(5) Yandal programlarını 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması ile tüm gereklerini tamamlayanlara, 
eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez. 
(6) Yandal programına kayıtlı öğrenciler, birinci anadal programları için öğrenci değişim programı kapsamında 
gittikleri üniversitelerde yandal programı ders planlarına ait derslerden de alabilirler. Birinci anadal programından 
mezun olan ancak yandal programı devam eden öğrenciler, öğrenci değişim programı için başvuru yapamazlar. 
(7) Yandal programından kaydı silinen ya da kendi isteği ile ayrılan öğrenci, yandal programında almış oldukları 
derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir. 
(8) Öğrenci, yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal derslerini tekrarlamak zorunda değildir. 
(9) Birinci anadal programında izinli sayılan öğrenci, yandal programında da izinli sayılır. 
(10) İkinci anadal programından izinsiz olarak iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin, yandal programından 
kaydı silinir. Ancak, yandal programı mezuniyet koşulunu tamamlayan anadal programında devam eden 
öğrencilerin yandal program kayıtları, anadal mezuniyet koşulunu tamamlayana kadar silinmez. 
(11) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin birinci anadal programındaki tamamlanan yarıyıl 
sonuna ait GNO’sunun 4.00 üzerinden en az 2.29 (100 üzerinden en az 60) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan 
öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Bu öğrencinin başarılı olduğu ve birinci anadal programına 
sayılmayan dersleri, birinci anadal programının GNO’suna dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer 
alır. 
(12) Yandal programına devam etmek istemeyen öğrencinin kaydı, yandal programının yürütüldüğü 
bölümün/programın görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir. Kaydını sildiren, mezun, vb. gibi yandal 
programından ayrılan öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz. 
 (13) Birinci anadal programından asgari öğrenim süresinde mezuniyet hakkını elde eden, ancak yandal programını 
bitiremeyen öğrencilere, yandal programının bulunduğu ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek 
süre tanınır. Yandal programında kayıtlı olan öğrencilerden birinci anadal diploma programındaki asgari öğrenim 
süresi ve ilgili yönetim kurul kararı ile belirlenen en fazla iki yarıyıl ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin, 
ek süre dahil olmak üzere, ödemekle yükümlü olacakları yandal eğitim-öğretim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından 
belirlenir.  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 
 

Hüküm bulunmayan haller  
MADDE 11 - (l) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında onlisans ve Lisans 
Düzelndeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması 
Esaslanna İişkin Yönetmelik, İstanbuk Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğetim Yönetmeliği ve ilgili 
diğer mevzuat hükümleri geçerlidir. 
Madde 12 – (1) 20.08.2015 /tarihli ve 2014-2015 / 27 toplantı numaralı ve 12 sayılı senato kararıyla kabul edilen 
“İstanbul Kültür Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programının Esaslarına ilişkin Yönerge” yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 

İntibak 
Geçici Madde 



 
 
 
 

Madde 13 – (1) Bu Yönerge hükümleri, bu Yönergenin Senatoda kabul edildiği tarihten önce kayıtlı öğrencilere, 
kazanılmış hakları ve öğretim bütünlüğü göz önünde tutularak uygulanır. 
 

Yürürlük 
Madde 14 – (1) Bu yönerge, Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 
Madde 15 – (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


