2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çift Anadal ve Yandal Programlarına Ait
Öğrenci Kontenjanları
A. ÇİFT ANADAL
Çift Anadal Programı

Çift Anadal Kontenjanı

Açan Bölüm

Verilen Bölümler

Kontenjan

Toplam Kontenjan

Matematik

1

Sosyoloji

1

Sanat Tarihi

1

Fizik

Matematik

2

2

İstatistik

Matematik

2

2

Felsefe

1

İstatistik

2

Fizik

1

Felsefe

Matematik

3

4

B. YANDAL
Yandal Programı Açan

Yandal Kontenjanı

Bölüm

Verilen Bölümler

Arkeoloji

Felsefe

Fizik
İstatistik

Kontenjan

Felsefe

1

Sanat Tarihi

1

Sosyoloji

1

Tarih

1

Matematik

2

Sosyoloji

2

Arkeoloji

2

Sanat Tarihi

2

Türk Dili ve Edebiyatı

2

Tarih

2

Matematik

2

Matematik

2

Sosyoloji

1

Toplam Kontenjan

4

12

2
3

Matematik

Matematik/Aküterya

Sanat Tarihi

Türk Dili

Yeni Türk Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Felsefe

1

İstatistik

1

Fizik

1

Şehir Bölge Planlama

1

Mimarlık

1

Matematik

20

İstatistik

5

Arkeoloji

1

Felsefe

1

Sosyoloji

1

Türk Dili ve Edebiyatı

1

Tarih

1

Felsefe

1

Matematik

1

Sanat Tarihi

1

Sosyoloji

1

Tarih

1

Felsefe

1

Matematik

1

Sanat Tarihi

1

Sosyoloji

1

Tarih

1

Felsefe

1

Matematik

1

Sanat Tarihi

1

Sosyoloji

1

Tarih

1

5

25

5

5

5

5

Çift Anadal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları
Başvuru Koşulları
(1) Öğrenci ÇAP’a kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3 üncü, en geç 5 inci
yarıyılının başında başvurabilir.
(2) Öğrencinin ÇAP’a başvurabilmesi için, kayıtlı olduğu anadal lisans programında,
başvurduğu döneme kadar aldığı tüm zorunlu ve seçime bağlı derslerde başarılı olmuş olması
ve genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 3,00 olması ve lisans programının ilgili sınıfında
başarı sıralaması itibariyle en üst %20’lik dilimde olması gerekir.
(3) Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.
(4) Öğrenci anadal lisans programında eğitim gördüğü süre içinde disiplin cezası
almamış olmalıdır.
(5) Başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde;
a) güncel not durum belgesi (transkript)
b) Genel not ortalaması itibariyle ilk %20’lik dilim içinde olduğunu gösterir belge
c) Başvuru Dilekçesi ile ilgili öğrenci işleri birimine yapılır.
(6) 6111 sayılı Af Kanunu ile eğitime devam etmeye tekrar hak tanınan öğrenciler ile
yatay geçiş ile Üniversiteye kayıt olan öğrenciler başvuru yaptığı dönem itibari ile, geldiği
üniversitenin kayıtlı olduğu bölümünde aldığı tüm derslerden başarılı olmalı ve intibakı
yapıldıktan sonra devam edeceği programın alt dönemlerindeki tüm derslerine göre
hesaplanan genel not ortalaması en az 4 üzerinden 3,00 olmalıdır.

Kabul ve Kayıt İşlemleri
(1) Kabul işlemi ÇAP Komisyonu raporu doğrultusunda ilgili yönetim kurulu kararı ile
tamamlanır.
(2) ÇAP yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi asil ve kontenjan sayısına eşit
yedek olmak üzere, öğrencilerin derse kayıtlanma tarihlerinden önce olmak şartıyla, o yıla ait
akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilan edilir.
(3) ÇAP yapmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihte şahsen Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı’na hak kazandıkları programda ÇAP yapmayı kabul ettiklerini belirten
dilekçe ile başvururlar. Başvuran öğrencilerin kesin kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından, ilgili ÇAP’a yapılır.
(4) ÇAP yapmaya hak kazanan asil öğrencilerden ÇAP’a kesin kayıt yaptırmayan
öğrenciler olması durumunda, bir defaya mahsus kayıt yaptırmaya hak kazanan yedek
öğrenciler, kesin kayıt tarihleri ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
duyurulur ve kayıt kabulleri alınır.
(5) Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeniyle başvurusu değerlendirmeye
alınmayan adaylar ile, başvurusu değerlendirilip kabul edilmeyen (asil ya da yedek sıralamaya
giremeyen) adaylar için ayrı bir duyuru yapılmaz.
(6) Aynı anda birden fazla ÇAP’a kayıt yapılamaz.
(7) Aynı anda bir ÇAP bir Yandal Programı’na kayıt yapılamaz.
(8) Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerde, ÇAP’a öğrenci kabulünde, yetenek
sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(9) ÇAP öğrencisi, kayıtlı olduğu anadal lisans programından, kurum içi geçiş
şartlarını sağlaması durumunda, Çift Anadal lisans programına yatay geçiş yapabilir.

Yandal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları
Başvuru Koşulları
MADDE 7 – (1) Öğrenci yandala, kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3 üncü, en geç 6
ncı yarıyılının başında, kayıtlı olduğu önlisans programının 3. yarıyılında başvurabilir.
(2) Öğrencinin yandala başvurabilmesi için, kayıtlı olduğu lisans veya önlisans
programında, başvurduğu döneme kadar alması gereken tüm zorunlu ve seçime bağlı
derslerde başarılı olmuş olması, Güzel Sanatlar Fakültesi hariç diğer birimlere bağlı
programlarda genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,50 olması,
(3) Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.
(4) Öğrenci kayıtlı olduğu programda eğitim gördüğü süre içinde disiplin cezası
almamış olmalıdır.
(5) Başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde,
a) güncel not durum belgesi (transkript)
b) Başvuru Dilekçesi ile ilgili öğrenci işleri birimine yapılır.
(6) 6111 sayılı Af Kanunu ile eğitime devam etmeye tekrar hak tanınan öğrenci,
başvuru yaptığı dönem itibari ile, geldiği Üniversitenin kayıtlı olduğu bölümünde aldığı tüm
zorunlu derslerden başarılı olmalıdır. İntibakı yapıldıktan sonra devam edeceği programın alt
dönemlerindeki tüm zorunlu derslerine göre hesaplanan genel not ortalaması en az 4
üzerinden 2,50 olmalıdır.
Kabul ve Kayıt İşlemleri
(1) Kabul işlemi Yandal Komisyonu raporu doğrultusunda ilgili yönetim kurulu kararı
ile tamamlanır.
(2) Yandal yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi asil ve kontenjan sayısına eşit
yedek olmak üzere, öğrencilerin derse kayıtlanma tarihlerinden önce olmak şartıyla, o yıla ait
akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilan edilir.
(3) Yandal yapmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihte şahsen Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı’na hak kazandıkları bölümde yandal yapmayı kabul ettiklerini belirten
dilekçe ile başvururlar. Başvuran öğrencilerin kesin kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
tarafından, ilgili yandal programına yapılır.
(4) Yandal yapmaya hak kazanan asil öğrencilerden yandala kesin kayıt yaptırmayan
öğrenciler olması durumunda, bir defaya mahsus kayıt yaptırmaya hak kazanan yedek
öğrenciler, kesin kayıt tarihleri ilebirlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulur
ve kayıt kabulleri alınır.
(5) Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeniyle başvurusu değerlendirmeye
alınmayan adaylar ile, başvurusu değerlendirilip kabul edilmeyen (asil ya da yedek sıralamaya
giremeyen) adaylar için ayrı bir duyuru yapılmaz.
(6) Öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına, uygun koşulları sağlaması
halinde kayıt yaptırabilir.

ÇAP- Yandal Programları Başvuru Takvimi
Başvuru Tarihleri

: 23 Şubat- 02 Mart 2022

Değerlendirme Tarihi

: 07 Mart 2022

Kesin Kayıt ve Muafiyet

: 08-11 Mart 2022

Adres:
MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No: 71
Bomonti-Şişli/İSTANBUL
Telefon:
0212 246 0011
Dahili: 5016-5017

