T.C.
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yandal
programlarının açılmasına, başvuru ve kabul koşullarına, yürütülmesine ve bitirilmesine ilişkin
uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yürütülen yandal
programlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esasına İlişkin Yönetmelik ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 32 inci maddesi uyarınca
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Yönergede geçen;
a) Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını,
b) Çift Anadal Programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı
yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı
diploma alabilmesini sağlayan programı,
c) Diploma Eki: Mezunlara derece veya diplomaları ile birlikte verilen ve edindikleri bilgi
ve becerilerini tanımlayan belgeyi,
ç) Genel Not Ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme
kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklı not ortalamasını,
d) İlgili Yönetim Kurulu: Yükseköğretim kurumlarındaki fakültelerde fakülte yönetim
kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar
yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
e) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
f) Mezuniyet: Öğrenim programının başarıyla bitirilmesini,
g) Senato: Üniversite Senatosunu,
ğ) Sertifika: Öğrenim belgesini,
h) Transkript (Not Durum Belgesi): Öğrencinin, eğitim süresince aldığı dersleri ve bu
derslere ait başarı notu ile ilgili bilgileri içeren ve genel akademik ortalama ile Avrupa Kredi
Transfer Sistemi (AKTS) kredisi toplamını gösteren belgeyi,
ı) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
i) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması
kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumunda başka bir diploma programının belirli derslerini
almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen yandal sertifikası alabilmelerini sağlayan programı,
j) Yönerge: T.C. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi’ni
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
Yandal Programının Amacı
MADDE 4- (1) Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla
yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini ve bu dalda sertifika
almalarını sağlamaktır.
Yandal Programı Açılması ve Dersler
MADDE 5- (1) İlgili birimler, en geç her akademik yıl sonunda yandal uygulanacak
programların öğrenci kontenjanlarını, varsa özel koşullarını kapsayan yandal programı
önerilerini Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunarlar. Yandal programı ilgili
Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir ve ilgili
bölümlerin işbirliği ile yürütülür.
(2) Yandal programına kabul edilecek öğrenci sayısı, ilgili anadal programının o yılki
birinci sınıfın toplam öğrenci sayısının %10’unu geçemez.
(3) Yandal programı eşdeğer ve ortak dersler dışında en az 30 krediden oluşur.
(4) Yandal programındaki dersleri belirlemede ve bunların alınacağı yarıyılları
planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde
yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanlığınca bir Yandal Programı Koordinatörü
atanır. Yandal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal programı danışmanları ile iletişim
içinde görev yapar.
(5) Yandal programına kabul edilecek öğrencilerin sorumlu olacakları dersler ile ders
planları, Yandal Programı Koordinatörünün önerisi üzerine ilgili Bölüm Başkanlığınca
belirlenerek ilgili birim kurulunun teklifi ile Senatonun onayına sunulur.
(6) İki programa eşdeğer kabul edilebilecek dersler, bölümler arasında kararlaştırılır ve
daha önce alınan dersler öğrencinin programa kabulü sırasında değerlendirilir. Daha sonra
alınacak dersler ise, alındıkları dönem başında yandal programının açıldığı Fakülte/Yüksekokul
Yönetim Kurulu kararı ile değerlendirilir.
(7) İki programın ortak dersleri öğrencinin her iki programındaki dönem kaydında yer
alır ve her iki transkriptte de gösterilir. Öğrencinin her iki programda ortak olan bir dersten
çekilmek istemesi durumunda, dersten çekilme işlemi her iki program için gerçekleşir.
(8) Kayıtlı olduğu anadal programında izinli sayılan öğrenci yandal programında da
izinli sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders
alamayacak olan öğrencilere yandal programı veren bölümün önerisi üzerine ilgili Yönetim
Kurulu onayı ile o yarıyıl için izin verilebilir.
Başvuru ve Kabul Koşulları
MADDE 6- (1) Yandal programı açacak ilgili birim, her akademik yılın başında
kontenjanlarını belirterek yandal ders programını ve kayıt tarihlerini duyurur.
(2) Yandal programına başvurular belirlenen tarihler arasında başvuru formu ve
transkript ile ilgili birimin öğrenci işlerine yapılır.

(3) Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına, anadal programının en erken üçüncü
ve en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.
(4) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu anadal programında
aldığı tüm kredili derslerini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
(5) Bir öğrenci, lisans öğrenimi sırasında aynı anda en fazla bir yandal programına kayıt
yaptırabilir. Ancak, aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yapılabilir.
(6) Yandal programına kayıtlı öğrenciler, başvuru koşullarını yerine getirmek şartıyla
kayıtlı oldukları programı bırakarak çift anadal veya başka bir yandal programına başvurabilir
ve kayıt yaptırabilirler.
(7) Öğrencilerin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not
ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.80 olması gerekir.
(8) Kabul işlemi, başvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim
Kurulu kararı ile tamamlanır.
Mezuniyet, Başarı ve Yandal Sertifikası
MADDE 7- (1) Yandal programı nedeniyle öğrencinin anadal programındaki başarısı
ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı transkript düzenlenir.
(2) Yandal programındaki bütün derslerini başaran ve yandal programında genel not
ortalaması en az 2.00 olan öğrenciye yandal sertifikası verilir. Bu belge diploma yerine geçmez.
Anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden öğrenciye yandal sertifikası verilemez.
(3) Kayıtlı olduğu anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal
programını bitiremeyen öğrencilere ilgili Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre
tanınır.
(4) Yandal programını tamamlayan öğrenci yandal alanında; lisans diplomasıyla verilen
hak ve yetkilerden yararlanamaz.
Kaydın silinmesi
MADDE 8- (1) Anadal programında genel not ortalaması 2.40’ın altına düşen veya
başarısız dersi olan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
(2) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal
programından kaydı silinir.
(3) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Öğrenci yandal programından
ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Yandal
programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
(4) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları
derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.

Katkı payı
MADDE 9- (1) Yandal programına tabi öğrenciler, anadaldan mezun oluncaya kadar
sadece bu anadala ait, mezun olduktan sonra ise yandala ait öğrenci katkı payını öderler.

(2) Yandal programı devam ederken, yüksek lisans programına kayıt olan öğrenci ayrıca
yüksek lisans öğrenci katkı payını da öder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer hükümler
MADDE 10- (1) Bu yönergede yer almayan konularda Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri ve diğer ilgili
mevzuat hükümleri ile yetkili kurul kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Yönerge Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunda kabul
edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Rektörü yürütür.

