BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL, YANDAL YÖNERGESİ
(18.04.2018 Tarih ve 2018 / 09 Sayılı Senato Kararı)
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Prensipler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Beykent Üniversitesinde bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin,
istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları takdirde; ikinci bir diploma programında da lisans diploması veya ilgi duydukları
başka bir eğitim öğretim dalında yandal sertifikası bir ön lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri ve
gerekli şartları sağladıkları takdirde ikinci bir diploma programında da ön lisans diploması almaları için uyulması gereken
esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Beykent Üniversitesi lisans programları öğrencilerinin Çift Anadal ve Yandal Programlarında
ön lisans öğrencilerinin Çift Anadal Programlarında uymaları gereken esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 24 Nisan 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğine dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1)Yönergede geçen;
a) Çift Anadal programı (ÇAP): Kayıtlı olduğu anadal programını başarı ile yürüten öğrenciye, lisans düzeyinde
en az 90 AKTS, ön lisans düzeyinde en az 28 AKTS kredi dersi örtüşen, diğer bir programdaki tüm fark
derslerini eş zamanlı tamamlayıp ikinci bir diploma almaya hak kazandıran programı,
b) Yandal programı: Kayıtlı olduğu anadal lisans programını başarı ile yürüten öğrenciye, ilgi duyduğu ikinci bir
lisans programından; yandal yapılacak programın uzmanlık alan derslerinden oluşan (staj, bitirme çalışması ve
7. yarıyılda yer alan program tasarım/araştırma proje dersleri hariç) bir sertifika programını eş zamanlı
tamamlayıp yandal sertifikası almaya hak kazandıran programı,
c) Ağırlıklı Genel not ortalaması (AGNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar
almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını ifade eder.
Genel İlkeler: Programların Açılması ve Kontenjanların Tespiti
MADDE 5-(1) Çift anadal programı; lisans programlarında en az 90 AKTS kredi dersi, ön lisans programlarında ise en az 28
AKTS kredi dersi örtüşen, iki program için Senato onayı ile belirlenir. Yandal programları ise her programın uzmanlık alan
derslerinden (lisans programlarında staj, bitirme çalışması ve 7. yarıyılda yer alan program tasarım/araştırma proje dersleri
hariç) oluşacak şekilde ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile belirlenir.
(2) ÇAP kontenjanları; Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak
programların kontenjanları ilgili programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.
Başvuru ve Kabul Koşulları
MADDE 6-(1) Başvuru ve kabul koşulları;
a) Çift Anadal, Yandal başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde öğrenci tarafından, öğrenci otomasyon
sistemi üzerinden yapılır.
b) Lisans programlarının çap yapabileceği lisans programları (EK-1), ön lisans programlarının çap yapabileceği ön
lisans programları (EK-2)’de yer almaktadır.
c) Türkçe programlarda okuyup, İngilizce programlarda çift anadal veya yandal yapmak isteyen öğrencilerin, Beykent
Üniversitesi Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavına girerek başarılı olmaları veya Beykent Üniversitesi
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nde eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası
sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri veya 1 yıl İngilizce Hazırlık okuyup, İngilizce Yeterliliğini sağlamaları
gerekir.
ç) Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda çift anadal veya yandal yapmak istedikleri takdirde,
Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu belgelendirmek zorundadırlar.
d) Beykent Üniversitesinin özel yetenek gerektiren bölümlerine başvuran adayların, sözü edilen bölümler tarafından
yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.
e) Başvuru sayısının Senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, ağırlıklı genel not ortalaması
yüksek olana öncelik tanınır. Ağırlıklı genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin, çift anadal/yandal yapacağı
programın üniversiteye giriş puan türündeki puanına bakılır ve öncelik, puanı yüksek olan öğrenciye verilir.
f) Başvurular o programın yürütüldüğü ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile karara bağlanır.
g) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma
ile yandal programına kayıt yapılabilir. Aynı programda hem ÇAP hem yandal başvurusu ve kaydı yapılamaz.
ğ) Aynı bölümün farklı dillerde yürütülen programları arasında ÇAP / Yandal yapılamaz.
h) Örgün Eğitim programları ancak kendi aralarında ÇAP / Yandal yapabilir.

ı)
i)
j)
k)

İkinci öğretim programları ancak kendi aralarında ÇAP / Yandal yapabilir.
Uzaktan Eğitim programları ancak kendi aralarında ÇAP / Yandal yapabilir.
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümler sadece kendi aralarında ÇAP yapabilir.
Ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin yandal yapma hakkı bulunmamaktadır.

Derse Yazılma
MADDE 7-(1) Derse yazılma, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim
Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde Çift Anadal veya Yandal için verilen numara ile öğrenci otomasyon
sisteminden yapılır.
ÇİFT ANADAL PROGRAMI
Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları
MADDE 8-(1) Çift Anadal Programına başvuru ve kabul;
a) Öğrenci çift anadala, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 5'inci ön lisans programının en erken
2’inci ve en geç 3’üncü yarıyılı başında başvurabilir.
b) Öğrencinin çift anadala başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal programında
almakla yükümlü olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,50
olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.
c) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 3,50 olan ancak 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. Değerlendirmede sınıfının ilk %20’sine girip ağırlıklı genel not ortalaması yüksek
olana öncelik verilir.
Çift Anadal Mezuniyet
MADDE 9-(1) Çift anadal mezuniyeti;
a) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için, anadal ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,72
olması gerekir.
b) Çift anadal programında mezuniyet hakkı elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde
etmeden “İkinci Anadal Diploması” verilmez.
c) Çift anadal öğrencilerinin, birinci anadal programı ders planında ve ikinci anadal programı ders planında yer
alan aynı kodlu ortak dersleri, birinci anadal programından almaları gerekir. Birinci anadal programından alınan,
her iki programın ders planlarında yer alan ortak dersler, alınıp başarıldığı yarıyıl sonunda, notlarıyla beraber
öğrencinin ikinci anadal programı transkriptine aktarılır. Bu şekilde ikinci anadal programı transkripitine notlu
aktarım yapılan dersler, öğrencinin ikinci anadal mezuniyet kredisine dahil edilir ve AGNO’ya katılır. Bu şekilde
notlu aktarım yapılan dersler ikinci anadal programında not yükseltmek amacıyla tekrar alınamaz.
ç) Çift anadal programına kayıt olduktan sonra, birinci anadal programından kurum içi yatay geçiş (bölümler arası
geçiş) ile başka bir programa geçiş yapan öğrencinin, daha önceki birinci anadal programı ders planında ve ikinci
anadal programı ders planında yer alan aynı kodlu ortak derslerden, ikinci anadal programı transkripitine notlu
aktarım yapılan fakat öğrencinin kurum içi yatay geçiş yaptığı programın ders planında olmayan dersler, ikinci
anadal programı transkriptinden çıkarılır. Öğrencinin ikinci anadal programından mezun olması için, ikinci
anadal ders planında olmayan sonradan kurum içi yatay geçiş yaptığı birinci ana dal programı ders planındaki
fark dersleri tamamlaması gerekir.
Çift Anadal Programında Öğrenim Süresi
MADDE 10-(1) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını
bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.
Çift Anadal Kayıt Silme
MADDE 11-(1) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için birinci anadal programı ağırlıklı genel not
ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,72 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin birinci anadal programı
ağırlıklı genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4,00 üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir. Birinci anadal programı
ağırlıklı genel not ortalaması ikinci kez 4,00 üzerinden 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından
kaydı silinir. Bu şekilde bir işlem yapılmasında, güz döneminde final sınav sonucu oluşan ağırlıklı genel not ortalaması, bahar
döneminde yaz öğretimi sonucu oluşan ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınır.
(2) İkinci anadal programından kaydı silinen öğrencinin, ikinci anadalda almış olduğu dersler ilgili yönetim kurulu kararı ile
notlarıyla beraber ancak birinci anadalın gerekli mezuniyet kredisine dahil edilmeksizin ve AGNO’ya katılmaksızın birinci
anadal transkriptinde ve diploma ekinde gösterilir.
(3) Çift anadalını kendi isteği ile bırakmak isteyen öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile müracaat eder. Dönem
sonunda ders harf başarı notları oluşmadan ikinci anadal programından kayıt sildiren öğrencinin, sadece daha önce oluşmuş ve
transkriptine aktarılmış dersleri birinci anadal programına aktarılır.
(4) Çift anadal programından iki dönem/yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından, kayıt
yenilemediği dönemin/yarıyılın ekle-çıkar (add-drop) haftasını takip eden hafta içerisinde kaydı silinir.

(5) Daha önce çap yaptığı programa kurum içi yatay geçiş yaparak geçen ve çap programından kaydını sildiren öğrencinin çap
programında almış olduğu dersler anadal transkriptine aynen aktarılır ve anadal programının mezuniyet kredisine ve
AGNO’suna dahil edilir.
YANDAL PROGRAMI
Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları
MADDE 12-(1) Başvuru ve kabul koşulları;
a) Öğrenci, yandal programına kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılının başında
başvurabilir.
b) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programında
almakla yükümlü olduğu tüm kredili dersleri başarı ile tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki ağırlıklı
genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.
Yandal Sertifikası
MADDE 13-(1)Kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını, kendisine zorunlu
tanımlanmış dersleri başararak en az 2,00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye, mezun olduğu yarıyıl
sonunda “Yandal Sertifikası” verilir.
(2)Yandal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye, kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden
“Yandal Sertifikası” verilmez.
(3)Yandal sertifikası, lisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanmayı sağlamaz.
Yandal Programında Öğrenim Süresi
MADDE 14-(1)Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili
yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
Öğrenciler bu süre boyunca Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin mali hükümlerine
uyarlar.
Kayıt Silme
MADDE 15-(1)Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının 4,00 üzerinden
2,29 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Yandal programından kaydı silinen
öğrencinin, yandal programında almış olduğu dersler ilgili yönetim kurulu kararı ile notlarıyla beraber ancak anadalın gerekli
mezuniyet kredisine dahil edilmeksizin ve AGNO’ya katılmaksızın anadal transkriptinde ve diploma ekinde gösterilir. Bu
şekilde bir işlem yapılmasında, güz döneminde final sınav sonucu oluşan ağırlıklı genel not ortalaması, bahar döneminde yaz
öğretimi sonucu oluşan ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınır.
(2) Yandal programından iki dönem/yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin, yandal programında kayıt yenilemediği
dönemin/yarıyılın ekle-çıkar (add-drop) haftasını takip eden hafta içerisinde kaydı silinir.
(3) Daha önce yandal yaptığı programa kurum içi yatay geçiş yaparak geçen ve yandal programından kaydını sildiren
öğrencinin yandal programında almış olduğu dersler anadal transkriptine aynen aktarılır ve anadal programının mezuniyet
kredisine ve AGNO’suna dahil edilir.
Yürürlük
MADDE 16-(1) Bu yönerge Beykent Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten sonra yürürlüğe girer.
MADDE 17-(1) Bu yönergeyi, Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

