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BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 

YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ 
 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten 

öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda ders alabilmesiyle ilgili esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu yönerge; Bitlis Eren Üniversitesi’nde yürütülecek olan “yandal 

programı” ile ilgili hükümleri kapsamaktadır.  
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu yönerge, Bitlis Eren Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki 
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması 
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  
MADDE 4 – (1) Yönergede geçen;  
a) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini, 
b) Senato: Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunu, 
c) Anadal programı: Öğrencinin Ölçme Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucu 

girdiği lisans programını, 
ç) Yandal 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, 
ifade eder. 

Yandal Programı Açılması 
MADDE 5- (1) Bir bölüm tarafından açılması planlanan yandal programına ait karar 

ilgili birim Kurulunda karara bağlanır ve Senato’nun onayı ile kesinleşir. 
Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları 
MADDE 6- (1) Kontenjanlar, ilgili bölümlerin görüşleri alınarak hazırlanır. Akademik 

Takvimde ilan edilen tarihlerde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilir.  
(2) Öğrenci açılmış olan yandal programına, anadal lisans programının en erken 

üçüncü en geç de altıncı yarıyılın başında başvurabilir. 
(3) Yandal programına başvurular akademik takvimde belirtilen tarihte, başvuru formu 

ve transkript ile birlikte ilgili birime yapılır. 
(4) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar 

kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru 
sırasındaki genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması ve ayrıca başvurunun ilgili 
bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Bu koşulların yanı sıra Üniversitenin özel yetenek 
gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak 
özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir. 

(5)  Başvuran sayısının belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not 
ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. 

(6) Yandal programına kabul, başvurulan bölümün ilgili Yönetim Kurulu kararıyla 
kesinleşir. 

(7) Aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yapılamaz.  
Yandal Programı  
MADDE 7- (1) Yandal programı yandal yapılacak bölümün ders programında 

bulunan en az 40 AKTS kredilik derslerden oluşur. Bu kredi yandal yapılan bölümün ders 
planında bulunan derslerden tamamlanır. Ortak ve eşdeğer dersler her yandal programı için 
ilgili bölümlerce saptanır ve ilgili birimlerce ilan edilir. 

(2) Yandal programındaki başarı derecesi öğrencinin kayıtlı olduğu lisans 
programındaki başarısını ve mezuniyet derecesini etkilemez. Yandal programı için ayrı karne 
ve ayrı transkript düzenlenir. İki programda ortak ve eşdeğer olan dersler her iki transkriptte 
de gösterilir. Ancak, söz konusu ortak ve eşdeğer derslerin kredileri, seçmeli olanları da 
içermek üzere, yandal için (1) bendinde öngörülen asgari kredi (40 AKTS) toplamına dahil 



 

2 

 

 

edilmez. Öğrencinin iki program için ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda 
dersten çekilme işlemi her iki program için de geçerlidir. 

(3) Yandal programındaki dersleri saptamada, bunların alınacağı dönemleri 
planlamada ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesinden ilgili bölüm 
intibak komisyonu sorumludur. 

(4) İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve daha 
önce alınanlar öğrencinin programa kabulü sırasında, daha sonra alınanlar ise alındıkları 
yarıyıl içinde ilgili Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. İki programa birden saydırılan 
dersler öğrencinin her iki programdaki yarıyıl kaydında yer alır ve her iki transkriptte de 
gösterilir. 

Başarı ve Yandal Sertifikası 
MADDE 8- (1) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.  
(2) 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 bağlı olduğu ilgili Yönetim Kurulu kararıyla 
bir yarıyıl izin verilebilir. 

(3) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda başarı belgesi 
(yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez. 

(4) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not 
ortalamasının en az 4’lük sistemde (2,50) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin 
yandal programından kaydı silinir. 

(5)  Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki 
mezuniyetini etkilemez. 

 (6) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan 
kaydı silinir. 

 (7) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları 
dersleri gösteren bir belge verilir.  

(8) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını 
bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır. 

 
Diğer Hükümler 
MADDE 9- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, “Yükseköğretim 

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan 
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Bitlis 
Eren Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ile ilgili Yükseköğretim Kurulu, 
senato ve yönetim kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 10-  Bu Yönerge, Bitlis Eren Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 11-  Bu yönerge hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
  
 
  
 
 


