
Yandal 
 
Yan dal eğitim-öğretimi (minor), bir lisans programına kayıtlı olan öğrencimizin, bilgisini 
artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır. Kayıtlı olunan lisans 
programına “anadal”, başvurusu kabul edilen lisans programına ise “yan dal” denir. 
 
Başvuru tarihleri ilgili yılın akademik takviminde belirtilir. 
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Yandal Programının Yürütülmesi 
Yandal programından çıkarılan ya da kendi 
isteği ile çıkan öğrenci, aynı bölümün çift 
anadal programına başvurması halinde, 
yandal programında başarılı olduğu dersleri, 
şayet aynı dersler burada da varsa, ilgili 
yönetim kurulu kararıyla saydırabilir. 

Yandal programından çıkarılan ya da kendi 
isteği ile çıkan öğrenci, yandal programında 
almış oldukları derslerin ne şekilde 
değerlendirileceği, senato tarafından 
belirlenir  
 

İkinci anadal programından izinsiz olarak iki 
yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin, 
yandal programından kaydı silinir. 

İkinci anadal programından izinsiz olarak iki 
yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin, 
yandal programından kaydı silinir.  

Birinci anadal programında GNO’su 2,29'nin 
altına düsen öğrencinin yandal programından 
kaydı silinir. 

Yandal programına devam edebilmesi için 
öğrencinin anadal programındaki genel not 
ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (2,50) 
olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan 
öğrencinin yandal programından kaydı 
silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal 
programına sayılmayan dersler, genel not 
ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve 
diploma ekinde yer alır.  
 

Yandal programına devam etmek istemeyen 
öğrencinin kaydı, ikinci anadal programının 
yürütüldüğü bölümün/programın ilgili 
yönetim kurulu kararı ile silinir. Kaydını 
sildiren öğrenci, aynı yandal programına 
tekrar kayıt yaptıramaz. 
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yürütüldüğü bölümün/programın ilgili 
yönetim kurulu kararı ile silinir. Kaydını 
sildiren öğrenci, aynı yandal programına 
tekrar kayıt yaptıramaz.  
 

Anadal programından mezuniyet hakkını 
elde eden ancak yandal programını 
bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim 
kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek 
süre tanınır.” 
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