T.C.
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Yandal Programı Esasları
1- Yandal programına başvurular, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç
altıncı yarıyılın başında ilgili birime yapılır.
2- Yandal programına başvuru yapacak öğrencinin lisans programında aldığı tüm
kredili derslerini başarıyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden
65 (4’lük sistemde 2,50) olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.
3- Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan yandal programlarına Yabancı Dil Seviye
Tespit Sınavını başarmış öğrenciler kabul edilir.
4- Kurumlararası Yatay Geçiş veya Dikey Geçiş ile Üniversitemiz
bölüm/programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, yandal programına başvurabilmeleri için
kayıt yaptırdıkları bölüm/programda en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur.
Kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrencilerin başvurularında, bir önceki programa kayıt
yaptırdıklarında oluşturulan intibak formları ile başvuru yapmaları, Dikey Geçiş ile kayıt
yaptıran öğrencilerin ise lisans öğrenimine hazırlık programını (intibak) tamamladıktan sonra
en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri gerekmektedir.
5- Yandal programına kabul edilen öğrenci, ilgili birimin kurul kararı ile belirlenmiş
olan, en az 30 ECTS kredisinden oluşan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.
6- Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not
ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4’lük sistemde 2,30) olması şarttır. Bu şartı
sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
7- Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını
bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulu (yandal yaptığı birim) kararı ile en fazla bir
yarıyıl ek süre tanınır. Bu öğrencilere anadal programından mezun oldukları dönem sonunda
anadal programına ait diplomaları verilir. Bu öğrenciler, ek süre boyunca yandal öğrenimi
yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını, anadal programında geçirdikleri toplam dönem
sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler.
8- Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini
etkilemez.
9- Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle
bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt
yaptıramaz. 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 dönem izni
verilebilir ve bu süre yandal programını bitirmek için öngörülen süreye dahil edilmez.
10- Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi
(yandal sertifikası) düzenlenir.
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11- Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2,00
ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.
12- Yandal programından izinsiz olarak iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin
kaydı silinir.
13- Yandal programı genel not ortalaması, yandal programında ders aldığı iki dönem üst
üste 2,00 nin altında kalan öğrencinin yandal programından ilişiği kesilir. Yandal
Programından ilişiği kesilen öğrenciler, bu programda aldığı dersleri Anadal Programı
Yönetim Kurulu Kararı ile Seçmeli veya Mesleki Seçmeli olarak veya Üniversitemiz
kataloğunda aynı kod, aynı kredi ve aynı içerikte ise zorunlu ders olarak saydırabilir.
Senato Karar Tarihi :
Senato Karar Sayısı :

04/08/2011
08/03
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