YANDAL PROGRAMI
Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda başarı belgesi (yandal sertifikası)
düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından
belirlenir.
Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.
Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında
başvurabilir.
Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla
tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.
Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile
belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında
kararlaştırılır, ilgili fakülte kurullarının ve üniversite senatosunun onayına sunulur.
Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en 2,28
olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı
olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript
ve diploma ekinde yer alır.
Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere
ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.
Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal
programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.
Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin ne şekilde
değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.
Senato kararı ile, yandal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak yeni koşullar
getirilebilir öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.
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.
Normal öğrenim süreleri içerisinde öğrenimlerini tamamlayamayan burslu çift anadal ve yandal
öğrencilerinin bursları, Üniversitenin “Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 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.
Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi için tıklayınız.
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