DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ
(06.06.2022 tarih, 2022/13 sayılı Senato Kararı ve 06.06.2022 tarih, 2022/10 sayılı Mütevelli Heyet Kararı
ile onaylanmıştır.)

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Prensipler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı;
Doğuş Üniversitesinde
a) Bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin, istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları takdirde; ikinci
bir diploma programında da lisans diploması veya yandal sertifikası,
b) Bir ön lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin gerekli şartları sağladıkları takdirde ikinci bir diploma
programında da ön lisans diploması almaları için uyulması gereken esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Doğuş 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 Resmî 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 Doğuş Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Yönergede geçen;
a) Çift Anadal programı (ÇAP): Kayıtlı olduğu anadal programında, başarı şartını ve belirtilen diğer koşulları
sağlayan öğrencilerin diğer bir programda eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan
programı,
b) Yandal programı: Kayıtlı olduğu anadal programını başarı ile yürüten öğrenciye, belirtilen koşulları taşıması
kaydıyla, belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge
(yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan 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,
d) Program Danışmanları: Programları hazırlamak ve amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere,
Fakülte/Yüksekokul/MYO Kurullarınca ve Üniversite Senatosunun onayı her program için bir Çift Anadal /
Yandal danışmanlarını ifade eder.

Genel İlkeler: Programların Açılması ve Kontenjanların Tespiti
MADDE 5-(1)-a) Çift anadal programı; lisans ve ön lisans programlarında, ilgili Fakülte/Yüksekokul/MYO
Kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile belirlenir.
b) Fakülte/Yüksekokul/MYO Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir. Lisans
düzeyi öğrencileri, ön lisans düzeyinde açılan çift anadal programına kayıt olabilir.
c) Yandal programları ise her programın uzmanlık alan derslerinden (lisans programlarında staj, bitirme çalışması
ve tasarım/araştırma proje dersleri hariç) oluşacak şekilde ilgili Fakülte/Yüksekokul Kurulunun kararı ve
Üniversite Senatosunun onayı ile belirlenir.
(2)- a) ÇAP kontenjanları; Hukuk, Sağlık programları ile Mühendislik-Mimarlık programlarının kontenjanları
Fakülte/Yüksekokul/MYO Kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile belirlenir. Diğer çift anadal
yapacak programların kontenjanları ilgili programların kontenjanlarının %20’sinden az olmamak üzere,

b) YANDAL kontenjanları; Hukuk, Sağlık programları ile Mühendislik-Mimarlık programları için,
Fakülte/Yüksekokul Kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı, diğer programların kontenjanının
%10’undan az olmamak üzere, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile
belirlenir.
(3) Program Danışmanları, iş birliği içinde planlama yapar ve öğrencileri alacakları dersler konusunda
yönlendirirler.
(4) Danışmanlar, ilgili programların AKTS'sini, program yeterliklerini, derslerin amaç, içerik ve öğrenme
kazanımlarını değerlendirerek bölümün/programın ÇAP / Yandal ders planını hazırlarlar. Öğrenciler eğitimleri
süresinde alması gereken dersleri bu plandan takip edebilir.
(5) ÇAP ders planında hem birinci anadal, hem de ikinci anadal programında öğrencinin alması gereken tüm dersler
yazılır. Her iki anadalın ÇAP danışmanları tarafından onaylanan ders planları ikinci anadalın ilgili
bölüm/program ve yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
(6) Yönetim kurulunca onaylanan ders planı imza karşılığı öğrenciye tebliğ edilir. Bu ders planı hazırlandıktan sonra
öğrencinin herhangi bir dersten muafiyet isteği ya da plan dışında herhangi bir ders alma isteği değerlendirmeye
alınmaz. Her iki anadaldan birinde Senato tarafından onaylanan ders planı ve içeriklerinde değişiklik olmadığı
sürece hazırlanan çift anadal ders planında değişiklik yapılamaz.
(7) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrenciler, belirlenen şartların yanı sıra
kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını
sağlamış olması gerekir.

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), lisans programlarının çap yapabileceği ön lisans programları (EK-3)’de yer
almaktadır.
c) Türkçe programlarda okuyup, İngilizce programlarda çift anadal veya yandal yapmak isteyen öğrencilerin:
Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya Doğuş Üniversitesi İngilizce
Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlarda
başarılı olduklarını belgelemeleri veya İngilizce Hazırlık eğitimini tamamlayarak, dil yeterliliğine sahip olmuş
olmaları gerekmektedir.
d) Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda çift anadal veya yandal yapmak istedikleri takdirde,
Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu belgelendirmek zorundadırlar.
e) Doğuş Üniversitesinin özel yetenek gerektiren bölümlerine başvuran adayların, sözü edilen bölüm/programlar
tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekmektedir.
f) Öğrenci çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 5'inci ön lisans programının
en erken 2’nci ve en geç 3’üncü yarıyılı başında başvurabilir.
g) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal
programında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, ağırlıklı genel not
ortalamasının en az 3,00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de
bulunması gerekir.
h) Anadal programındaki genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 3,00 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.
i)

Öğrenci, yandal programına kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılının başında
başvurabilir.

j)

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 2.50 olması gerekir.

k) Başvuru sayısının Üniversite Senato onayı ile 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. (YÖS ile kaydolan öğrenciler hariç)
l)

Başvurular o programın yürütüldüğü ilgili Fakülte/Yüksekokul/MYO Yönetim Kurulu kararı ile karara bağlanır.

m) Öğrenci en fazla iki programa ÇAP başvurusu yapabilir, ancak birden fazla ÇAP programına kayıt yaptıramaz.
Aynı anda farklı ikinci anadal diploma programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.
n) Aynı bölümde ve aynı bölümün farklı dillerinde yürütülen programları arasında ÇAP / Yandal yapılamaz.
o) Örgün Eğitim programları, ikinci öğretim programları ve uzaktan eğitim programları ancak kendi aralarında
ÇAP / Yandal yapabilir.
p) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümler sadece kendi aralarında ÇAP yapabilir (ÖSYM puanı olan
öğrenciler diğer öğrenciler gibi değerlendirmeye alınır.)
r)

Özel yetenek gerektiren bölümlere başvuran adayların, ilgili bölümler tarafından yapılacak özel yetenek
sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.

s)

DGS ile yerleşen öğrencilerin, başarı sıralaması şartı bulunan programlarda çift anadal yapma hakkı
bulunmamaktadır. (Hukuk, Mimarlık, Mühendislik ve Öğretmenlik Programlarına Yükseköğretim Yürütme
Kurulu’nun 20.01.2021 tarihli kararı ile)

Derse Yazılma
MADDE 7-(1) Derse yazılma, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini’nin ilgili hükümleri çerçevesinde Çift Anadal veya Yandal için verilen
numara ile öğrenci otomasyon sisteminden yapılır.
(2) Öğrencilerin çap ve yandal programlarında öğrenimleri boyunca alacakları dersler (Madde 6 / 1b) belirtilen
programlar için ilgili birim tarafından hazırlanmış olan çap / yandal müfredatlarında belirtildiği şekilde
yürütülür.
(3) Bir öğrencinin her yarıyıldaki AKTS kredi yükü, anadalında 30 AKTS’dir. ÇAP ve yandal yapan öğrenciler için
her yarıyıldaki AKTS yükü anadalı ile toplam 45 AKTS’den fazla olamaz. Öğrenci, 45 AKTS yük dağılımını
anadal ve çap/yandal da tercihine göre yapabilir.
(4) Anadalından mezun olan öğrenciler devam ettiği çiftanadal/ yandal programlarında dönemde en fazla 45 AKTS
ders alabilirler.
(5) Çift anadal programları ilgili bölümün/programın önerisi ile ilgili kurul tarafından her iki programda öğrencinin
mezuniyetine veya ilişiğinin kesilmesine kadar danışmanları tarafından izlenir.

Çift Anadal Mezuniyet
MADDE 8-(1) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için, anadal ağırlıklı genel not
ortalamasının en az 2,72 olması gerekir.
(2) Çift anadal programında mezuniyet hakkı elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde
etmeden “İkinci Anadal Diploması” verilmez.
(3) 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.

4) Anadalı lisans olup ön lisans programında çift anadal programına kayıtlı olan öğrenciler, ön lisans
programında aldıkları dersleri düzey farkından dolayı lisans programına aktaramazlar.
(5) Çift anadal programına kayıt olduktan sonra, birinci anadal programından kurum içi yatay geçiş kapsamında
başka bir programa geçiş yapan öğrencinin, daha önceki birinci anadal programı ders planında ve ikinci anadal
programı ders planında yer alan 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.
(6) Çif anadal programında kayıtlı olan ve çift anadal programından başarılı olamayan öğrencilerin Anadal
derslerinin 240 AKTS'sinin dışında ayrıca 120 AKTS sağlaması durumunda talep etmeleri halinde, alan
belirtmeyen önlisans derecesi almaya hak kazanır (22/03/2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı).

Yandal Sertifikası
MADDE 9-(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 programında, ortak veya eşdeğer olan dersler hariç olmak üzere toplam 30 AKTS kredisinden az
olmamak kaydı ile en az 5 (beş) ders alınması zorunludur.
(3)Yandal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye, kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını
elde etmeden “Yandal Sertifikası” verilmez.
(4)Yandal sertifikası, lisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanmayı sağlamaz.
(5) Yandal programındaki başarı derecesi, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programındaki başarısını ve mezuniyet
derecesini hiçbir biçimde etkilemez. Yandal not belgesinde, yandal programlarında alınan dersler ve derslere ait
başarı notları gösterilir.
(6) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci talebi halinde ilgili programın tüm yükümlülüklerini yerine
getirmesiyle “Yandal Sertifikası” almaya hak kazanır.
(7) Lisans programlarının çap yapabileceği lisans programları (EK-1)’te yer almaktadır.

Çap/Yandal Programında Öğrenim Süresi
MADDE 10-(1) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çap programını bitiremeyen
öğrencilerin öğrenim süresi çap programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı
Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.
(2) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili
yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
(3) Kayıtlı olduğu lisans programında izinli sayılan öğrenciler, çap/yandal programından da izinli sayılırlar.
(4) Çap ve yandal yapabilecek programlar (EK-1)’te yer almaktadır .

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 genel not
ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci
kez 4.00 üzerinden 2,72’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı güz ve bahar
yarıyılları sonlarında kontrol edilerek ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir.

(2) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde
değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal
programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer
alır.
(3) Çift anadalını kendi isteği ile bırakmak isteyen öğrenci, ilgili fakülte/yüksekokul/myo sekreterliklerine dilekçe
ile müracaat eder. Ders harf başarı notları oluşmadan ikinci anadal programından kayıt sildiren öğrencinin,
sadece daha önce oluşmuş ve transkriptine aktarılmış dersleri öğrenci talepleri halinde birinci anadal programına
aktarılır.
(4) Çap/Yandal programından iki dönem/yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma
programından, kayıt yenilemediği dönemin/yarıyılın ekle-bırak haftasını takip eden hafta içerisinde kaydı silinir.
(5) Daha önce çap/yandal 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.
(6) 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.
(7) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal
programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

Diğer Hükümler
MADDE 12- (1) Bu yönergede yer almayan konularda ‘‘Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği’’ ve “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma
MADDE 13-(1) Üniversite Senatosunun 15.12.2011 tarih ve 2011/24 sayılı toplantısında kabul edilerek,
30.12.2011 tarih, 2011/16 sayılı Mütevelli Heyeti toplantısında onaylanan ÇAP Yönergesi ve Üniversite
Senatosunun15.12.2011 tarih ve 2011/24 sayılı toplantısında kabul edilerek, 30.12.2011 tarih, 2011/16 sayılı
Mütevelli Heyeti toplantısında onaylanan YANDAL Yönergesi Yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14-(1) Bu Yönerge, Doğuş Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilip, Mütevelli Heyet tarafından
onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15-(1) Bu yönergeyi, Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür

olma kuşulu gerekir.

*** Doğuş Üniversitesi Çap-Yandal Yönergesi madde 6:

p) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümler sadece kendi aralarında ÇAP yapabilir (ÖSYM
puanı olan öğrenciler diğer öğrenciler gibi değerlendirmeye alınır.)
r) Özel yetenek gerektiren bölümlere başvuran adayların, ilgili bölümler tarafından yapılacak özel
yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir

X ile ifade edilen alanlarda İngilizce yeterliliğe sahip olma kuşulu gerekir.

olma kuşulu gerekir.

olma kuşulu gerekir.

