T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten
öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Avrasya Üniversitesi’nde lisans düzeyindeki diploma
programları arasında yapılacak yan dal programı ile ilgili işlem ve 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 Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ‘‘Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim
Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak
istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklı genel not
ortalamasını,
b) Birim: Avrasya Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
c) Çift anadal programı (ÇAP): Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı
yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı
diploma alabilmesini sağlayan programı,
ç) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen
yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenlenen yükseköğretim
programını,
d) Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,
e) İlgili yönetim kurulu: Çift anadal başvurusunun yapıldığı fakülte, yüksekokul veya meslek
yüksekokulu birimlerinin yönetim kurulunu,
f) İntibak programı: Çift anadal yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak
amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,
g) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
h) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının
topluca yazıldığı belgeyi,
ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,
i) Puan türü: Öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına
yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında yer alan puanları,
j) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,
k) Rektörlük: Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünü,
l) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı
öğrencinin giriş puanını,
m) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,

n) Yan dal 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 dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge
(yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,
o) Yükseköğretim öğrenci veri tabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde tüm
yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören
öğrencilerin bilgilerinin tutulduğu merkezi veritabanını,
ifade eder.
Yan dal programının tanım ve amacı
MADDE 5 – (1) Yan dal programı, Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim önetmeliği hükümlerine bağlı olarak anadal öğrenimlerini sürdüren bir bölümün
başarılı öğrencilerinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı kurum içinde ilgi duydukları
başka bir lisans programında bilgi sahibi olmak amacıyla belirlenen dersleri almalarını ve
başarılı oldukları takdirde yan dal sertifikası almalarını sağlayan programdır.
Yan dal programının açılması
MADDE 6 - (1) Bölümlerde açılacak olan yandal programları, bu programlara hangi program
öğrencilerinin başvurabileceği ve öğrencilerin alabileceği dersler, ilgili bölümün önerisi,
fakülte kurulu kararı ve Senato onayı ile kesinleşir.
(2) Yandal programlarına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısının, ilgili programın
o yılki birinci sınıf, birinci yarıyıl öğrenci sayısının %20’sini geçmeyecek şekilde
belirlenmesi gerekmektedir. Kontenjanlar ilgili fakültelerin/yüksekokulların önerisi üzerine
Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından kayıt
yenilemelerin başlangıcından bir ay önce ilan edilir.
Yandal program danışmanları
MADDE 7- (1) Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı yarıyılları
planlamada öğrencilere danışmanlık yapmak üzere ilgili bölüm kurulunca her program için bir
danışman atanır ve ilgili danışmanlar işbirliği içinde görev yaparlar.
Yandal programına başvuru ve kabul koşulları
MADDE8(1)Kontenjanlar, ilgili bölümlerin görüşü alınarak ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile
belirlenir ve akademik yılın başlangıcından bir ay önce ilan edilir.
(2)Öğrenci, yandal programına kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3’üncü en geç
6’ıncı yarıyılının başında başvurabilir.
(3)Yandal programına başvurular; ilan edilen tarihlerde, başvuru formu ve not belgesi ile
Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.
(4)Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı
olduğu lisans programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması ve başvurusu
sırasındaki ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden 65)
olması gerekir.
(5)Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda
yandal yapmak istedikleri takdirde, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu, konuyla
ilgili kurumların Türkçe yeterlilik sınavlarına katılarak belgelendirmek zorundadırlar.
(6)Avrasya Üniversitesinin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü
edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.

(7)Yan dal programı için müracaat eden öğrencilerin değerlendirilmesi, ilgili program
başkanlıklarının oluşturduğu komisyon tarafından yapılır ve adaylar başarı derecesine göre
sıralanır.
(8)Başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel
not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin
anadal programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.
(9)Gerekli koşulları sağlayan öğrenci başvuruları, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili
fakültelere gönderilir ve akademik takvimde ilan edilen “Derse Yazılma” tarihinden en geç
bir hafta önce ilgili yönetim kurullarının kararı ile kesinleşir.
(10)Aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal
diploma programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.
Derse yazılma
MADDE 9- (1) Derse yazılma, ilan edilen “Derse Yazılma” tarihlerinde Avrasya Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde
yapılır.
(2)Yandal programı en az 18 kredi veya 30 AKTS değerindeki dersten oluşur. Öğrencinin
yandal programında seçebileceği dersler ve kredileri ilgili bölümün önerisi ve fakülte
kurulunun kararı üzerine Senatonca belirlenir.
(3)Öğrencinin kayıt olduğu lisans programında aldığı derslerin kredileri ile yan dal
programında aldığı derslerin kredi toplamı bir yarıyılda 45 AKTS (8 dersi) yi geçemez
Başarı ve değerlendirme
MADDE 10- (1) Yandal programındaki başarı derecesi, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans
programındaki başarısını ve mezuniyet derecesini hiçbir biçimde etkilemez. Not belgesinde,
anadal ve yandal programlarında alınan derslere ait başarı notları ve her iki programda
eşdeğerlikleri kabul edilen dersler gösterilir.
Yandal sertifikası
MADDE 11- (1)Kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal
programını en az 2.00 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.
(4)Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, herhangi bir yandal programının tüm
gereklerini yerine getirmesi halinde, “Yandal Sertifikası” almaya hak kazanır.
İzinli sayılma
MADDE12- (1)Kayıtlı olduğu lisans programında izinli sayılan öğrenciler, otomatik olarak
yandal programından da izinli sayılırlar.
(2)Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders
alamayacak olan öğrencilere, yandal programı veren bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim
Kurulu kararı ile yarıyıl izni verilebilir.
(3)Anadal programında izinli sayılan öğrenci, eşzamanlı olarak yan dal programında da izinli
sayılır. Ancak anadal programından mezun olan ve yan dal programına devam eden
öğrencilerden, lisansüstü programa kayıtlı olanların izin işlemlerinde her iki program
birbirinden bağımsız değerlendirilir.

(4) Yan dal programında ders/uygulamanın açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle
ders alamayacak öğrencilere, ilgili bölüm onayı ile yan dal programı için en çok bir yarıyıl
izin verilebilir. Bu izin, anadal programı başkanlığına bildirilir.
Yandal programında öğrenim süresi
MADDE 13- (1)Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak yandal programını
bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.
Bu yönergenin 15 inci maddesindeki mali hükümlere tabi olurlar.
İlişik kesme
MADDE 14- (1) Öğrencilerin aşağıda belirtilen hallerde yandal programından ilişiği kesilir:
a)Öğrenci, öğrenim süresinin her hangi bir yarıyılında yan dal programını kendi isteği ile
bırakabilir
b)Anadal programında ağırlıklı genel not ortalaması, yan dal programında ders aldığı iki
dönem, üst üste 2.00’nin altında kalan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.
(2)Yan dal programından kayıt sildiren öğrenci aynı yan dal programına tekrar kayıt
yaptıramaz.
(3)Yandal programından ayrılan öğrenci yandal programında aldığı ve başarısız olduğu
dersleri tekrar almak ve başarmak zorunda değildir. Yandal programında almış olduğu dersler
notlarıyla beraber not belgesinde gösterilir, ancak anadal AGNO hesaplanmasında dikkate
alınmaz.
(4)Öğrencinin yan dal programından ayrılması halinde başarılı olduğu en fazla 2 dersin
notları, danışmanın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile anadal programında yer alan
seçimlik derslerin yerine sayılabilir
(5)Anadal programındaki seçimlik derslerin yerine sayılan derslerin notları dışındaki notlar,
anadal programındaki ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bu
dersler kredisiz derslere çevrilir.
(6)Yandal programından ayrılarak ilgili koşulları sağlamak kaydıyla çift anadal programına
kabul edilen öğrencilerin Yandal Programında aldıkları dersler Çift Anadal Programına
sayılabilir.
Yandal programında öğretim ücreti
MADDE 15-(1) Yandal programı kapsamında alınan dersler için öğrencilerden her yıl
Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ders başına öğrenim ücreti alınır.
Diğer hükümler
MADDE 16- (1) Bu yönergede yer almayan konularda ‘‘ Avrasya 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.
(2) Yandal programı nedeniyle dört yıllık normal öğrenim süresini, hazırlık hariç, aşan
öğrenciden, kredi başına Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda ücret alınır.
(3) Yandal öğrenimi sırasında anadal programından mezun olan öğrencinin öğrencilik
işlemleri yandal programına ait fakülte/yüksekokul tarafından yürütülür.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 17- (1) 08.06.2012 tarihli ve 9(21) nolu Senato toplantısında kabul edilen Avrasya
Üniversitesi Yandal Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu yönerge Senato’nun kararı ve Mütevelli Heyetin onay tarihinden itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu yönergeyi Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

