ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
YANDAL YÖNERGESİ
(Senato Tarihi: 29/05/2013, Senato Sayısı: 2013/04)
Amaç
Madde 1 – Bu Yönergenin amacı, kayıtlı bulundukları lisans diploma programlarını başarıyla yürüten Özyeğin
Üniversitesi öğrencilerinin, Üniversite içinde ilgi duydukları başka bir lisans diploma programı kapsamında belirli
bir konuya yönelik sınırlı sayıda ders almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası)
alabilmelerine olanak tanımak amacıyla açılacak yandal programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 –
Bu Yönerge, Özyeğin Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarında yürütülecek olan yandal
programlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 – Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumu tarafından hazırlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – Anadal programı, öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans diploma programına verilen
addır. Yandal programı, öğrencinin anadal programı dışında başka bir lisans diploma programı kapsamında
belirli bir konuya yönelik izlediği derslerden oluşan sertifika programıdır.
Yandal Programının Açılması
Madde 5 – Yandal programı, ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun teklifi ve Senato kararıyla açılır.
Kontenjanlar
Madde 6 – Kontenjanlar, yandal programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararı ve
Üniversite Yönetim Kurulu onayıyla belirlenebilir.
Yandal Dersleri
Madde 7 – Yandal programı, yandal yapılan konuda bilgi ve yetkinlik oluşturmak için alınması gereken
derslerden oluşur. Bu dersler, yandal programının yürütüldüğü ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun teklifi ve
Senato kararıyla belirlenir. Hem anadal hem de yandal programında yer alan ortak dersler her iki programın da
mezuniyet yükümlülüklerine sayılır.
Yandal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları
Madde 8 – (1) Öğrenci, yandal programına, anadal programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın
başında başvurabilir.
(2) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50
olması ve başvurduğu yarıyıla kadar anadal programına ilişkin aldığı tüm dersleri en az geçer not ile
tamamlamış olması gerekir.
(3) Kurumlar arası yatay geçiş veya dikey geçiş ile Özyeğin Üniversitesi’nin lisans diploma programlarına kayıt
yaptıran öğrencilerin yandal programlarına başvurabilmesi için, kayıt yaptırdıkları programda en az bir yarıyıl
öğrenim görmeleri zorunludur.
(4) Öğrenim dili Türkçe olan lisans diploma programına kayıtlı öğrencilerin herhangi bir yandal programına
başvurabilmesi için öğrenim dili tamamıyla veya kısmen İngilizce olan lisans diploma programlarına yeni öğrenci
kabulünde geçerli olan İngilizce yeterlik koşulunu sağlaması şarttır.
(5) Anadili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim dili Türkçe olan veya Türkçe ve İngilizce
dilinde karma olarak öğretim yapılan lisans diploma programları kapsamında açılan yandal programlarına
başvurabilmesi için, bu lisans diploma programlarına yeni öğrenci kabulünde geçerli olan Türkçe yeterlik
koşulunu sağlamaları şarttır.
(6) Öğrencinin, yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans diploma programları kaspamında açılan yandal
programlarına kabul edilebilmesi için yetenek sınavından da başarılı olması şarttır.
(7) Öğrencinin, başvurduğu yandal programını yürüten fakülte/yüksekokulun yönetim kurulunun teklifi ve
Senato kararı ile bu Yönergede belirtilenlere ek olarak getirilen başvuru ve kabul koşullarını sağlaması gerekir.
(8) Yandal programlarına başvurular, akademik takvimde öngörülen süreler içinde, Öğrenci Hizmetleri birimine
yapılır. Koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları, yandal programının yürütüldüğü fakülte/yüksekokulun
yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yandal programlarına kabul edilen öğrenciler, ilan
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edilen tarihler arasında Öğrenci Hizmetleri Birimine başvurarak kabul edildikleri yandal programlarına kayıtlarını
yaptırırlar.
(9) Öğrenciler, aynı anda ikinci anadal diploma programı ile yandal programında veya birden fazla yandal
programında öğrenim görebilirler.
(10) Bir yandal programından ayrılan öğrenci yeniden aynı yandal programına kayıt yaptıramaz.
Danışmanlık
Madde 9 – Yandal öğrencilerine, esas anadal programlarındaki akademik danışmanları, öğrencilere yardımcı
olmak ve yandal programının yürütülmesini sağlamak üzere danışmanlık yaparlar.
Ders Yükü
Madde 10 – Yandal öğrencileri, Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerince
tanımlanmış kredi yükü sınırlamalarına tabiidirler. Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan
öğrencinin bu programdan kaydı silinir.
Başarı Koşulu
Madde 11 – Yandal öğrencisine hem anadal hem de yandalda aldığı dersleri birlikte gösteren tek bir not
döküm belgesi (transkript) verilir. Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki
genel not ortalamasının en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlamayan öğrenci, yandal programından çıkarılır.
Yandal Sertifikası
Madde 12 – (1) Öğrencinin yandal öğrenimini tamamlayabilmesi için, a) anadalından mezuniyet hakkını
kazanmış olması, b) yandal programı kapsamında aldığı derslere ilişkin genel not ortalamasının en az 2.00
olması gereklidir. Yandal programını tamamlayan öğrenciye, anadalından mezun olduğu dönem sonunda,
anadal lisans diploması ile birlikte yandal programını tamamladığını gösteren bir yandal sertifikası verilir. Yandal
sertifikası, yandal alanında lisans ve ön lisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanmayı sağlamaz.
(2) Çift anadal öğrenimi kapsamında ikinci anadal programından ayrılan veya ilişiği kesilen bir öğrenci,
başvurması halinde, almış olduğu dersler ile ilgili bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse,
yandal programını yürüten fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile, anadal lisans diploması ile birlikte
yandal sertifikası almaya hak kazanır.
Yandal Programında Öğrenim Süresi
Madde 13 – Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen
öğrenciye, bu programı tamamlamak için yandal programını yürüten fakültenin/yüksekokulun yönetim kurulu
kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre sonunda programını tamamlayan öğrenciye mezun olduğu
yandalın sertifikası verilir.
Yandal Programından Ayrılma
Madde 14 – (1) Öğrenciler, istedikleri zaman, yandal programından, Öğrenci Hizmetleri birimine başvurarak,
kendi istekleri ile ayrılabilirler.
(2) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez. Yandal
programından ayrılan veya çıkarılan öğrenci, anadal programındaki ortak dersler dışında başarısız olduğu yandal
derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
Ücretler ve Burslar
Madde 15 – Yandal öğrenimi yapan öğrencilerden ek ücret alınmaz.
Öğrencilik İşlemleri
Madde 16 – Yandal öğrencilerinin öğrencilik işlemleri anadal programlarının bağlı olduğu fakülte/yüsekokul
tarafından yürütülür.
Diğer Hükümler
Madde 17 – Bu Yönergede hüküm bulmayan konularda Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uygulanır.
Yürürlülük
Madde 18 – Bu Yönerge, Özyeğin Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19 – Bu Yönerge hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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