BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ
(Senato Toplantı Tarihi: 28.11.2017 Toplantı Sayısı: 2017/11)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge; Beykoz Üniversitesindeki önlisans ve lisans programlarında çift
anadal ve yandal programlarına ilişkin usul ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c)
fıkrasına ve 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 Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Beykoz
Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Yönetmelikte geçen;
a) Anadal: Öğrencinin çift anadal veya yandal programına başvurduğu tarihte kayıtlı
bulunduğu lisans veya önlisans programını,
b) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
c) Çift anadal programı: Üniversite önlisans diploma programları ile
diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları
veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının
önerisi üzerine senatonun onayı ile açılan ve eşzamanlı olarak ders alınarak iki ayrı diploma
alınabilmesini sağlayan programı,
ç) GNO: Tüm yarıyıllar itibariyle ağırlıklı genel not ortalamasını,
d) İkinci anadal programı; Öğrencinin kayıtlı bulunduğu çift anadal programındaki anadalın
dışındaki lisans veya ön lisans programını,
e) İlgili Kurul: Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu kurullarını
f) Öğrenci: Beykoz Üniversitesi öğrencisini,
g) Senato: Beykoz Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Beykoz Üniversitesini,
h) Taban Puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezî sınavla yerleştirilen en düşük puanlı
öğrencinin giriş puanını,
ı) Yandal programı: Üniversitesinin lisans diploma programına kayıtlı bir öğrencinin, aynı
düzeydeki başka bir diploma programına ait sınırlı sayıda dersi almak koşuluyla, diploma
yerine geçmeyen bir sertifika alabilmesini sağlayan programı,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal Programları
Temel Esaslar
MADDE 4- (1) İkinci anadal diploma programının öğrenci kontenjanı, o programın öğrenci
kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.
Başvuru ve kayıt esasları
MADDE 5 – (1) Lisans programlarında ikinci anadal lisans diploma programına başvurular en
erken üçüncü yarıyılın başında, en geç beşinci yarıyılın başında, önlisans programlarında ikinci
önlisans diploma programına başvurular en erken ikinci yarıyılın başında en geç üçüncü
yarıyılın başında yapılabilir. Lisans programlarından önlisans ikinci anadal programına
başvurular ise en erken üçüncü yarıyılın başında en geç beşinci yarıyılın başında yapılabilir.
(2) Öğrenciler aynı puan türündeki bir programa ikinci anadal başvuru yapabilmek için;
1) Anadal diploma programında alınan tüm dersleri başarı ile tamamlaması ve GNO’sunun
4 üzerinden en az 2,71 olması,
2) Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasına göre ilk %20’nin içinde
yer alması,
3) Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasına göre ilk %20’nin içinde
yer alamayan öğrenciler için, öğrencilerin anadal programına yerleşilen yıldaki ikinci
anadal programının taban puanını sağlamış olması,
4) YÖK veya Üniversite tarafından ikinci anadal yapılacak programa ait varsa diğer
koşulları sağlaması,
Farklı puan türündeki bir programa ikinci anadal başvuru yapabilmek için;
1) Anadal diploma programında alınan tüm dersleri başarı ile tamamlaması ve GNO’sunun
4 üzerinden en az 2,71 olması,
2) Anadal programına yerleşilen yıldaki ikinci anadal programının taban puanını sağlamış
olması,
3) YÖK veya Üniversite tarafından ikinci anadal yapılacak programa ait varsa diğer
koşulları sağlaması
gerekmektedir.
(3) Aynı anda en fazla üç farklı ikinci anadal diploma programına başvuru yapılabilir. Ancak
sadece bir tek ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırılabilir.
(4) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Öğrenci, ikinci
anadal diploma programına devam ederken bir yandal programına da kayıtlı olabilir veya kayıt
yaptırabilir.
(5) İkinci anadal diploma programına öğrenci kabulü, ilgili programın önerisi üzerine, ilgili
birimlerin yönetim kurulunun kararıyla yapılır.
(6) Yatay geçişle gelen öğrencinin, ikinci anadal diploma programına başvurabilmesi için kayıt
yaptırdığı programda en az bir yarıyıl öğrenim görmesi gerekir. Dikey geçişle kayıt yaptıran
öğrenci, ikinci anadal programına başvuruda bulunamaz.

2

(7) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun
koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
(8) Yabancı dille eğitim yapılan lisans ve önlisans diploma programlarına çift anadal diploma
programı başvurusu yapmak isteyen öğrencinin, Üniversitesinin Yabancı Dil Yeterlik Sınavını
başarması veya başvuru sırasında ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavından 60 puan
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan Senato tarafından belirlenen puanı
alması gerekir. Üzerinde geçerlilik süresi belirtilmeyen yabancı dil belgelerinin, başvurudan
önceki son 5 yıl içinde alındığının belgelendirilmesi gerekir.
(9) Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alan ikinci anadal diploma programına kabulde, diğer
koşulların yanı sıra “Özel Yetenek Sınavı”nda da başarılı olma koşulu aranır.
Başarı esasları ve mezuniyet
MADDE 6 - (1) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri,
Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak önlisans programlarında 30 AKTS, lisans
programlarında 60 AKTS kredisinden az olmamak üzere ilgili birimlerin kurullarının önerisi
üzerine senatonun onayı ile belirlenir.
(2) İkinci anadal diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal diploma programında
almış olduğu ve eşdeğerliği kabul edilen dersleri, ikinci anadal diploma programı transkriptinde
gösterilir. İki programa birden sayılacak ve alınacak dersler, program başkanlıkları tarafından
belirlenir ve ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
(3) Öğrencinin anadal diploma programındaki ve ikinci anadal diploma programındaki
GNO’su; çift anadal öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere, 2,50’nin altına
düşebilir. GNO’su aynı programda ikinci kez 2,50’nin altına düşen öğrencinin, ikinci anadal
diploma programından kaydı silinir.
(4) Öğrencinin ikinci anadal lisans diploma programından mezun olabilmesi için en az 60
AKTS kredisinin ikinci anadal lisans diploma programından alınmış olması koşuluyla en az
240 AKTS ders kredisini sağlaması ve GNO’sunun hem anadal lisans diploma programında
hem de ikinci anadal lisans diploma programında en az 2,71 olması gerekir. Öğrencinin ikinci
anadal önlisans diploma programından mezun olabilmesi için ise en az 30 AKTS kredisinin
ikinci anadal önlisans diploma programından alınmış olması koşuluyla en az 120 AKTS ders
kredisini sağlaması ve GNO’sunun hem anadal önlisans diploma programında hem de ikinci
anadal önlisans diploma programında en az 2,71 olması gerekir.
(5) Çift anadal diploma programı öğrencisine ikinci anadal programının mezuniyet diploması,
ancak anadal diploma programından mezun olması koşuluyla verilir.
(6) İkinci anadal diploma programından başarısızlığı nedeniyle kaydı silinen veya kendi
isteğiyle kaydını sildiren öğrenciye; istemesi durumunda, anadal transkriptinde yer almayan ve
ikinci anadal diploma programının bağlı olduğu birimin yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiş
olan en az 30 AKTS kredilik dersi başarmış olması hâlinde “Yandal Sertifikası” verilir. İkinci
anadal diploma programının yönetim kurulu kararıyla öğrencinin ikinci anadal programında
almış olduğu dersler, bu programın ilk dört yarıyılında alınması gereken dersleri karşılıyorsa
öğrenciye, önlisans diploması da verilebilir. Bu durumdaki bir öğrencinin ikinci anadal
programında başarılı olduğu ancak anadal diploma programında yer almayan dersleri,
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GNO’suna dâhil edilmeksizin transkriptinde ve “Diploma Eki”nde (Diploma Supplement)
gösterilir.
(7) Staj zorunluluğu olan ikinci anadal diploma programına kayıt yaptıran öğrenci, bu
programdaki staj yükümlülüğünü de yerine getirmek zorundadır.
(8) Çift andal programlarında anadal ve ikinci anadal programlarının her biri için ayrı transkript,
diploma ve diploma eki düzenlenir.
Mezuniyet için ek süre
MADDE 7 - (1) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci
anadal diploma programını henüz tamamlayamayan öğrencinin öğrenim süresi; ikinci anadal
diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44
üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. Bu öğrenciye; anadal programından
mezun olduğu dönemin sonunda, anadal diploma programının diploması verilir.
Kayıt dondurma ve kayıt sildirme
MADDE 8 - (1) Öğrenci, çeşitli nedenlerle anadal programında kaydını dondurmuş ise ikinci
anadal programında da kayıt dondurmuş sayılır.
(2) Çift anadal diploma programında ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders
alamayacak olan öğrenciye, çift anadal programının bağlı olduğu birimin yönetim kurulu
kararıyla dönem izni verilebilir ve bu süre, çift anadal programını bitirmek için öngörülen
süreye dâhil edilmez.
(3) Anadal ve çift anadal diploma programından izinsiz olarak iki yarıyıl üst üste ders almayan
öğrencinin, çift anadal diploma programından kaydı silinir.
(4) Çift anadal programından ayrılan öğrenciler yandal programının bulunması ve bu yönergede
kabul koşullarını sağlaması halinde kontenjan koşulu aranmaksızın yandal programına
geçebilirler. Bu durumda, çift anadal programında iken alınan dersler yandal Programında yer
alan derslerin yerine sayılabilir.
(5) Öğrenci istediği zaman ikinci anadal diploma programından ayrılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yandal Programları
Temel Esaslar
MADDE 9 – (1) Lisans programlarında yandal programının açılmasına ve kontenjanın
belirlenmesine; ilgili program kurulunun ve birim kurulunun önerileri üzerine Senato karar
verir.
Başvuru ve kayıt esasları
MADDE 10 – (1) Öğrenci, yandal programına anadal lisans programının en erken üçüncü, en
geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.
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(2) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için; başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı
olduğu anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlaması ve GNO’sunun
4 üzerinden ez az 2,50 olması gerekir.
(3) Öğrenci, yandal programına kayıtlıyken yeni bir yandal programına kayıt yaptıramaz.
(4) Yatay geçiş veya dikey geçiş ile Üniversitenin programlarına kayıt yaptıran öğrencinin
yandal programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı programda, en az bir yarıyıl öğrenim
görmesi zorunludur.
(5) Yabancı dille eğitim yapılan lisans diploma programlarına yandal programı başvurusu
yapmak isteyen öğrencinin, Üniversitesinin Yabancı Dil Yeterlik Sınavını başarması veya
başvuru sırasında ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavından 60 puan veya ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan Senato tarafından belirlenen puanı alması
gerekir. Üzerinde geçerlilik süresi belirtilmeyen yabancı dil belgelerinin, başvurudan önceki
son 5 yıl içinde alındığının belgelendirilmesi gerekir.
(6) Başvurular, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.
(7) Öğrenci ikinci anadal diploma programına devam ederken bir yandal programına da kayıtlı
bulunabilir veya kayıt yaptırabilir.
Başarı esasları ve mezuniyet
MADDE 11 – (1) Öğrencinin yandal programında alması gereken dersler ve kredileri,
Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak 30 AKTS kredisinden az olmamak üzere
ilgili birimlerin kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. Yandal programı
bağımsız bir program olduğundan; anadal ve/veya ikinci anadal diploma programlarından
alınan dersler yandal programına, yandal programından alınan dersler anadal ve/veya ikinci
anadal diploma programına sayılamaz.
(2) Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki not
ortalamasının en az 4 üzerinden 2,28 olması gerekir. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal
programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan
dersler, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin anadal transkripti ve diploma ekinde yer alır.
(3) Yandal programından ders aldığı iki dönemde üst üste yandal programındaki genel not
ortalaması 2.00’ın altında kalan veya izinsiz olarak iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin
yandal programından kaydı silinir.
(4) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini
etkilemez.
(5) Yandal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye “Yandal Sertifikası” verilir. Bu belge
diploma yerine geçmez.
Mezuniyet için ek süre
MADDE 12- (1) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal
programını bitiremeyen öğrenciye, yandal yaptığı birim yönetim kurulu kararıyla en fazla iki
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yarıyıl ek süre tanınır. Bu öğrenciye; anadal diploma programından mezun olduğu dönemin
sonunda, anadal programına ait diploma verilir.
Kayıt dondurma ve kayıt sildirme
MADDE 13 – (1) Öğrenci, çeşitli nedenlerle anadal programında kaydını dondurmuş ise yandal
programında da kayıt dondurmuş sayılır.
(2) Yandal programında ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak
olan öğrenciye, yandal programının bağlı olduğu birimin yönetim kurulu kararıyla dönem izni
verilebilir ve bu süre, yandal programını bitirmek için öngörülen süreye dâhil edilmez.
(3) Yandal öğrencisi öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında, programı kendi isteğiyle
bırakabilir. Yandal programından kaydını sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt
yaptıramaz.
(4) Yandal Programından ayrılarak ilgili koşulları sağlamak kaydıyla çift anadal programına
kabul edilen öğrencilerin yandal programında aldıkları dersler kabul edildikleri çift anadal
Programındaki ikinci anadal programının dersleri yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak ve Son Hükümler
Mazeret sınavı
MADDE 14- (1) Öğrencilerin, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav programlarında ikinci
anadal/yandal programındaki derslerin sınavlarının anadal programı derslerinin sınavları ile
zorunlu olarak çakışması durumunda, öğrencilere ikinci anadal /yandal programı derslerinin
sınavları için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı tanınabilir.
(2) Sınav programlarındaki sınavların çakışması nedeniyle sınavlara giremeyen öğrenci, sınav
programlarının açıklanmasını takip eden üç iş günü içinde bağlı bulunduğu akademik birimin
dekanlık veya müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. İlgili yönetim kurulu, süresi içinde
başvurusunu yapan ve zorunlu olarak sınav çakışması olduğu belirlenen öğrencilere, ilgili ders
için mazeret sınav hakkı tanıyabilir. Mazeret sınavları ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği
tarihlerde yapılır.

Mali Hükümler
MADDE 15- (1) Çift anadal ve yandal öğrencileri, anadal programlarının normal öğrenim
süreleri içerisinde anadal programı için ödedikleri ücrete ilave olarak ücret ödemezler. Anadal,
ikinci anadal veya yandal programını, öğrencinin kayıtlı olduğu anadalın normal öğrenim süresi
içerisinde tamamlayamayan çift anadal veya yandal öğrencileri, Mütevelli Heyeti tarafından
dersler için kredi başına belirlenen öğrenim ücretini öderler.
(2)Normal öğrenim süreleri içerisinde öğrenimlerini tamamlayamayan burslu çift anadal ve
yandal öğrencilerinin bursları, Üniversitenin “Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
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Yönetmeliği”nde burslu öğrenciler için belirtilen süreler içerisinde anadal programını bitirmiş
olması koşuluyla ve geçerli mazeretlerinin bulunması durumunda ve bunun Üniversite Yönetim
Kurulunca kabulü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile en fazla bir yıl daha uzatılabilir.
Hüküm Bulunmayan Hâller
MADDE 16 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, Beykoz Üniversitesi LisansÖnlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri, senato
kararları ve birim yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu yönerge Beykoz Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu yönerge hükümlerini Beykoz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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