
 

 

ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 

YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

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

öğrencilerin ilgi duydukları lisansına yakın ikinci bir lisans programında sınırlı öğrenim 

görmelerini, bilgilenmelerini ve başarı belgesi almalarını sağlamaktır. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Antalya Belek Üniversitesinde lisans düzeyinde öğretim 

yapan fakültelerdeki/yüksekokullardaki yandal lisans programları ile ilgili ilkeleri 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” ile “Antalya Belek Üniversitesi Ön Lisans 

ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddesi gereğince hazırlanmıştır. 

(2) Bu Yönerge, 17/02/2006 tarihli 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4821 sayılı 

“Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” esaslarına dayanarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- Bu yönergede geçen; 
a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu, 

b) Genel not ortalaması (GNO): Öğrencilerin almış oldukları tüm derslerden hesaplanan 

ağırlıklı not ortalamasını, 

c) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, 

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu, rektörlüğe bağlı bölümlerde 

bölüm kurulunu,  programlarda program kurulunu, 

d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda 

yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu 

yönetim kurulunu, Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm kurulunu, 

e) Rektör: Antalya Belek Üniversitesi Rektörünü, 

f) Senato: Antalya Belek Üniversitesi Senatosunu, 

g) Üniversite: Antalya Belek Üniversitesini 

h) 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. 



İKİNCİ BÖLÜM 

Yandal Programı İle İlgili Esaslar 

 
 

Programın açılması 

MADDE 5- (1) Yandal programı, ilgili bölümlerin isteği üzerine birim 

yönetimkurullarının önerisi ve Üniversite Senatosunun kararı ile açılır, ilgili bölümlerin 

işbirliği ile yürütülür. Yandal programı iki dal arasında eşdeğer olmayan en az 30 AKTS  

kredilik dersten oluşur. 

 

Kontenjan, başvuru ve kabul koşulları 

MADDE 6- (1) Yandal programlarının kontenjanları ve hangi diploma programlarından 

öğrenci kabul edileceği, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından 

belirlenir ve Senatonun onayına sunulur. Üniversite Senatosu tarafından onaylanan başvuru ve 

değerlendirme takvimi ile kontenjanlar Rektörlük tarafından ilan edilir. 

(2) Öğrenci ilan edilen yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç 

altıncı yarıyıl başında başvurabilir. 

(3) Yandal programına başvurular, Üniversite Senatosunca belirlenen tarihler arasında 

başvuru dilekçesi ve not belgesi ile birlikte ilgili birim yönetimine yapılır. 

(4) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasında anadal 

programındaki genel not ortalamasının (GNO) en az 2.50 olması ve başvurduğu yarıyıla kadar 

aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir. 

Değerlendirme, genel not ortalaması dikkate alınarak kontenjan sayısı kadar büyükten küçüğe 

doğru sıralanarak yapılır. Genel not ortalamasının eşit olması halinde Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Sınavı taban puanı yüksek olana öncelik verilir. Kabul işlemi, başvurulan birimin 

yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 

(5) Zorunlu hazırlık sınıfı olan yandal programlarına yeterlik sınavını başaramamış öğrenciler 

kabul edilmezler. 

(6) Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kayıt yaptırabilir.  

Yandal programına kayıt yaptıran öğrenci aynı anda çift anadal programına da kayıt 

yaptırabilir. 

(7) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlar, ancak kendi aralarında 

yandal programı yürütebilir. 
(8) Uluslararası ortak programlarda öğrenim gören öğrenciler yandal programlarına 
katılamaz. 

 

Programın eğitim-öğretim esasları 

MADDE 7- (1) Yandal programları farklı birimlerdeki lisans programları arasındaki 

eşleştirmelerle yürütülebildiği gibi, aynı birim içindeki lisans programları arasında da 

yürütülebilir. 

(2) Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada 

öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun yürütülmesini sağlamak 

üzere ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından yandal program eşgüdüm başkanı atanır.  

Yandal program eşgüdüm başkanı anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde 

görev yapar. 

(3) Hangi programların yandal programı oluşturmak üzere eşleşebileceği ve yandal 

programlarının ders/uygulama içerikleri, ilgili bölümlerin ve ilgili kurulların önerisi üzerine 

Senato tarafından belirlenir. 

(4) Yandal programı öğrencileri, anadalından mezun oluncaya kadar sadece anadala ait 

öğrenim ücretini öderler, yandal için ayrıca öğrenim ücreti ödemezler. Anadalından mezun 

olduktan sonra kullanılan ek süre boyunca ise yandal yaptıkları bölüme ait öğrenim ücretini,  

lisans programında geçirdikleri toplam yarıyıl sayısı göz önüne alınmadan, ödemeye devam 

ederler. 

(5) Öğrencinin öğrenim haklarını saklı tutma isteği her iki program için geçerli sayılır. Yandal 

programında ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan 



öğrencilere yandal programının bağlı olduğu birimin onayı ile öğrenime ara izni verilebilir ve 

bu süre yandal programını bitirmek için öngörülen süreye katılmaz. 

(6) Anadal lisans programında öğrenime ara izni alan öğrenci yandal programında da izinli 

sayılır. 

 

Başarı ve yandal sertifikası 

MADDE 8- (1) Yandal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki 

başarısı ve okul bitirmesi etkilenmez. Yandal programı için ayrı not durum belgesi düzenlenir. 

İki programa birden saydırılan dersler her iki transkriptte de gösterilir. 

(2) Anadal programı bitiren ve yandal programını en az 2.00 akademik ortalamayla 

tamamlayan öğrenciye yandal başarı belgesi verilir. Bu belge diploma yerine geçmez. 

(3) Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini 

yinelemek zorunda değildir. 

(4) Yandal programından ayrılan/çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları 

dersler yandal transkriptinde gösterilir. 

(5) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve ön lisans diploması ile 

verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. 

(6) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, bir yandal programının tüm gereklerini 

yerine getirmişse yandal başarı belgesi almaya hak kazanır. 

(7) Yandal programına kayıtlı öğrenciler sınıf içerisindeki başarı sıralamasında yer almaz. 

 

İlişik kesme 

MADDE 9- (1) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Yandal 

programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz. 

(2) Yandal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal 

programından ilişkisi kesilir. 

(3) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not 

ortalamasının en az 2,00 olması şarttır. Öğrencinin anadal GNO’su bir defaya mahsus olmak 

üzere 1,80’e kadar düşebilir. Bu şartı sağlamayan öğrencinin yandal programından kaydı 

silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not 

ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır. 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 
 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 10- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim 

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, 

Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 

Antalya Belek Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

hükümleri uygulanır. 

 

 

Yürürlük 

MADDE 11- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 


	BİRİNCİ BÖLÜM
	Amaç
	Kapsam
	Dayanak
	Tanımlar
	İKİNCİ BÖLÜM
	Programın açılması
	Kontenjan, başvuru ve kabul koşulları
	Programın eğitim-öğretim esasları
	Başarı ve yandal sertifikası
	İlişik kesme
	ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
	Hüküm bulunmayan haller
	Yürürlük
	Yürütme

