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NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 
ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ 

  
Dayanak ve Kapsam  
Madde 1- (1) Nişantaşı Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi, Yükseköğretim Kurumlarında 

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi 
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim 
Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde Çift Anadal ve Yan Dal programlarının esaslarını belirler.  

  
Tanımlar   
Madde 2- (1) Bu Yönerge’de geçen;  
Çift Anadal Programı (ÇAP): Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim 

kurumunun iki diploma programından eşzamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diplomaya hak kazanabilmesini 
sağlayan programı,  

İlgili yönetim kurulu: Nişantaşı Üniversitesi ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim 
kurulunu,  

Senato: Nişantaşı Üniversitesi Senatosunu  
Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,  
Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı 

yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda 
ders almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmesini sağlayan programı,  

ifade eder.  
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
ÇİFT ANADAL PROGRAMI 

Amaç  
Madde 3-  (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans/ön lisans programlarını üstün başarıyla 

yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans/ön lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini 
sağlamaktır.   

 
Çift Anadal Programı Açılması  
Madde 4- (1) Çift anadal programı, ön lisans diploma programları ile diğer ön lisans programları 

arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında ilgili bölümlerin 
ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile açılabilir.  

  
Çift Anadal Programı Kontenjanları, Programa Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları 
Madde 5- (1) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanları ilgili bölüm başkanlıklarının ve 

fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato kararı ile belirlenir ve 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından akademik yılın başlamasından bir ay önce ilan edilir.  

Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 
4.00 üzerinden 2.72 şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst 
%20’de bulunan öğrencilerin sayısından az olamaz.  

 
Mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları 

programların kılavuzlarında yayınlanmış kontenjanının %20’sinden az olamaz.   
 
Yükseköğretim Kurulu tarafından başarı sırasına göre sınırlama getirilen bölümlere ÇAP başvurusunda 

bulunmak için, ilgili puan türündeki sıralamanın sağlanmış olması gerekir.  
 
Çift anadal programında alınması gereken dersler ve kredileri ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul 

kurullarının her bir öğrencinin kendi ana dalında başarmış olduğu derslere verilecek denkliklerden sonra, çift 
anadal programında mezuniyet için asgari alınması gereken ders ve krediler kadardır. 

 
Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü ve en geç 

beşinci yarıyılının başında, anadal ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise 
üçüncü yarıyılın başında, akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvurabilir.  

Öğrencinin başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalamasının en az 2.72 /4.00 
olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 olmalıdır.  

Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2.72/4.00 olmakla birlikte, anadal diploma 
programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de yer almayan öğrenciler, çift anadal 
yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere aynı merkezi yerleştirme puan türüne ve 
puanına sahip olmak koşuluyla çift anadal programına başvurabilirler.  
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Çift anadal programına başvurabilmesi için öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma 
programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.   

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da 
başarılı olma şartı aranır. 

Çift anadal programına başvurular akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar başvuru 
formu ve diğer gerekli belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilir. 

Gerekli koşulları sağlayan adayların başvuruları ilgili Fakülte Dekanlığı/ Yüksekokul ve Meslek 
Yüksekokulu Müdürlükleri tarafından değerlendirilir. 

Adayların ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi 
üzerine ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile tamamlanır.  

 
Danışmanlık  
Madde 6- (1) Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden bölümlerde öğrencilerin alacağı dersleri 

saptamada ve derslerin alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının 
amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm tarafından Çift Anadal Program Danışmanı 
atanır. Çift Anadal Program Danışmanı öğrencilerin anadal lisans/önlisans programı danışmanları ile iletişim 
ve işbirliği içinde görev yapar.   

 
Anadal ve Çift Anadal Programı İlişkileri  
Madde 7– (1) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı 

anda ikinci anadal diploma programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.   
İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi yatay geçiş 

koşullarını sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir. 
Anadal programı ile çift anadal programının ayrılığı esastır. Bu ayrılık çerçevesinde ikinci anadal 

programının tamamlanabilmesi için ilgili ders planındaki tüm derslerin başarılmış olması ve mezuniyet için 
gerekli diğer koşulların (staj vb.) yerine getirilmesi şarttır. Bu kapsamda iki programın ders planlarındaki ortak 
dersler dışında birbirine eşdeğer kabul edilebilecek dersler ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu 
yönetim kurulları tarafından belirlenir. 

Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin ilgili diploma programlarını tamamlayabilmeleri için, anadal 
ve ikinci diploma programlarındaki ortak dersler dışındaki tüm dersleri almış ve başarmış olmaları gerekir.   

Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma 
programından kaydı silinir.  

Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 
üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir.  

Genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2,50’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma 
programından kaydı silinir. 

Çift anadal programından ayrılma veya çıkarılma halinde;  
Anadal diploma programının mezuniyet koşullarını henüz yerine getirmemiş olan öğrenciler, yandal 

programlarına başvuru koşullarına sahip olmaları kaydıyla, ilgili yönetim kurulu kararıyla yandal programına 
kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrenciler ikinci anadal programından alıp başarmış oldukları derslerin 
yandal programına sayılmasını talep edebilirler. İlgili yönetim kurulları, hangi derslerin yandal programına 
sayılacağına ve öğrencinin yandal programını bitirmesi için hangi dersleri alması gerektiğine karar verir.  

Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve 
eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir. 

Birinci anadal diploma programında kayıt donduran öğrenci, eşzamanlı olarak ikinci anadal diploma 
programında da kayıt dondurmuş sayılır. Ancak birinci anadal programından mezun olan ve ikinci anadal 
programına devam eden öğrencilerden, birinci anadal diploması ile lisansüstü programa kayıtlı olanların kayıt 
dondurma işlemlerinde iki program birbirinden bağımsız değerlendirilir. İkinci anadal diploma programında 
ders/uygulamanın açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak öğrencilere ilgili bölüm 
onayı ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı kararı ile ikinci anadal programı için 
en çok iki yarıyıl kayıt dondurma izni verilebilir. Bu izin, birinci anadal programını yürüten bölüme bildirilir. 

  
Başarı ve Mezuniyet Koşulları  
Madde 8- (1) Öğrencinin mezuniyet genel not ortalamaları her iki anadal diploma programı için ayrı 

ayrı hesaplanır.  
Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 

2,72 olması gerekir.  
İkinci anadal diploma programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği 

birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilir.  
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.  
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Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını 
bitiremeyen ücretli öğrenciler, devam ettikleri ikinci anadal diploma programındaki öğrenim ücretine ilişkin 
esaslara tabidirler. Anadal diploma programından mezun olan ancak ikinci anadal diploma programı devam 
eden burslu öğrenciler açısından Nişantaşı Üniversitesinin Ön Lisans ve Lisans Burs Yönergesi esasları 
uygulanır.  

Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde 
etkilenmez. Her iki anadal diploma programın da ayrı ayrı derslerini ve not ortalamasını gösterecek şekilde, 
iki ayrı not çizelgesi (transkript) düzenlenir.  

 
Çift Anadal Programından Ayrılma  
Madde 9- (1) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.   
(2) Çift anadal programına hâlihazırda kayıtlı öğrenciler de başvuru koşullarını sağladıkları takdirde 

başka çift anadal programlarına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa 
geçebilirler.  

  
İKİNCİ BÖLÜM  YANDAL PROGRAMI 

  
Amaç  
Madde 11- Yandal programının amacı, Nişantaşı Üniversitesi’nde bir diploma programına kayıtlı 

öğrencilerin öngörülen şartları taşımaları kaydıyla, Nişantaşı Üniversitesi bünyesindeki başka bir diploma 
programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, yandal sertifikasına hak 
kazanmalarını sağlayan yandal programlarının usul ve esaslarını belirlemektir. Birden fazla diploma 
programının birlikte açtığı disiplinlerarası yandal programları için de bu usul ve esaslar geçerlidir.  

  
Yandal Programı Açılması  
Madde 12- (1) Yandal programları ilgili yönetim kurullarının teklifi üzerine Senatonun onayı ile açılır.  
Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından 

belirlenir. 
Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) 

düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.  
Yandal programında alınacak dersler, ilgili bölümler arasında kararlaştırılır; ilgili fakülte/ yüksekokul 

kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.  
Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile 

belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.  
Yandal Programlarına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları  
Madde 13- (1) Yandal programına başvurular akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar, 

başvuru formu, not çizelgesi (transkript) ve diğer gerekli belgelerle birlikte ilgili Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığına teslim eder.  

Öğrenci, kontenjanı ilan edilen yandal programlarına anadal lisans programının en erken üçüncü ve en 
geç altıncı yarıyılının başında, akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvurabilir.   

Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında 
aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 4.00 
üzerinden 2.50 olması ve başvurduğu programın varsa diğer koşullarını sağlamış olması gerekir.   

Gerekli koşulları sağlayan adayların başvuruları ilgili Fakülte Dekanlığı ve Yüksekokul Müdürlükleri 
tarafından işleme konulur.  

Yandal programlarına sadece lisans öğrencileri başvuruda bulunabilir.  
Kabul işlemi başvurulan yandal programını yürüten bölümün önerisi ve ilgili fakülte/ yüksekokul 

yönetim kurulu kararıyla tamamlanır.   
Yandal programından kaydı silinmiş öğrenci yeniden aynı yandal programına kayıt yaptıramaz.  
 
Danışmanlık  
 
Madde 14- (1) Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada 

öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili 
bölüm başkanı tarafından Yandal Program Danışmanı atanır. Yandal Program Danışmanı öğrencilerin anadal 
lisans programı danışmanları ile iletişim ve  

işbirliği içinde görev yapar.   
 
(2) Fakültelerdeki yandal programlarının genel koordinasyonunun sağlanması amacıyla dekanlar 

tarafından Fakülte Yandal Koordinatörü atanır. Disiplinlerarası yandal programları için atanacak koordinatör 
ilgili programların ortak kararı ile belirlenir. Bu yönerge kapsamında tanımlanan süreçler koordinatörün 
görevli olduğu bölüm fakülte kurullarınca yürütülür.  
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Anadal ve Yandal Programı İlişkileri  
 
Madde 15- (1) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini 

etkilemez. Yandal programı için ayrı not çizelgesi düzenlenir. 
   
Anadal ve yandal programına ortak sayılacak derslere öğrenci, yarıyıl ders kayıtları sırasında, her iki 

program için de kaydolur. İki programa birden sayılan dersler öğrencinin hem anadal hem de yandal programı 
not çizelgesinde (transkript) gösterilir. Ancak bu ortak dersler ders yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem 
görür.  

 
Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme 

işlemi her iki program için uygulanır.   
 
Yandal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, her iki programdan ortak 

alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler dışında, ayrıca ilgili yandal 
programında yer alan ve yandal programını yürüten bölüm tarafından belirlenen dersleri almaları zorunludur.   

  
Başarı ve Programı Tamamlama Koşulları  
 
Madde 16- (1) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel not 

ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2,29 olması şarttır.   
 
En az iki yarıyıl üst üste bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.  
Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00/4.00 ortalamayla 

tamamlayan öğrenciye sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine 
geçmez. 

Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere 
ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu öğrenciler ek süre boyunca yandal 
yaptıkları bölüme ait öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.  

Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programı devam eden burslu öğrenci, 
anadal programının azami burs alma süresi tamamlanıncaya kadar yandal programı öğrenim ücretini bursu 
oranında indirimli öder.  

 
Yandal Programından Ayrılma ve İlişik Kesilme  
 
Madde 17- (1) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.  
   
Yandal programına hâlihazırda kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile başka bir 

yandal programına başvurabilir ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilir. 
  
Anadal programında kayıt donduran öğrenci, aynı anda yandal programında da kayıt dondurmuş sayılır. 

Ancak anadal programından mezun olan ve yandal programına devam eden öğrencilerden, lisansüstü programa 
kayıtlı olanların kayıt dondurma işlemlerinde iki program birbirinden bağımsız değerlendirilir.  

 
Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan 

öğrencilere yandal programını yürüten bölümün ve ilgili fakülte yönetim kurulunun önerisi ve 
Fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile bir yarıyıl kayıt dondurma izni verilebilir. 

Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.  
Yandal programı genel not ortalaması, yandal programından ders aldığı iki yarıyıl üstüste 2.00/4.00 

altında kalan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.  
Yandal programından ayrılma veya çıkarılma halinde, öğrencinin yandal programında almış ve başarmış 

olduğu dersler, danışmanın önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulunun kararı ile anadal diploma programında 
yer alan seçimlik derslerin yerine sayılabilir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen yandal programı 
dersleri, mezuniyet kredisi ve genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.  

 
Yürürlük   
Madde 19- Üniversitesi Senatosu tarafından 11.09.2014 tarihinde kabul edilen yönergenin yerine geçer. 
 
Yürütme  
Madde 20- Bu yönerge Nişantaşı Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.  

 


