
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ 

PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL VE YAN DAL 

YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yandal Programı İlkeleri ve Başvuru Koşulları 

Yandal Programı Açılması  

MADDE 21-  

a) Yandal Programı açacak ilgili birimler, Yandal Programı öneriri için kontenjanlarını, 

eğer varsa özel konullarını ve ders plânlarını fakülte yönetim kuruluna sunarlar.  

b) Yandal Programı ve kontenjanları, ilgili bölüm kurulunun görüşü alınarak birim 

kurulunun önerisi ve Uludağ Üniversitesi Senatosunun onayı ile kesinleşerek ilân edilir.  

c) Yan dal programı aynı veya farklı yükseköğretim kurumunda yürütülen aynı düzeydeki 

programlar arasında yürütülebileceği gibi önlisans programları İle lisans programları 

arasında da yürütülebilir.  

ç) Yandal Programı en az 30 AKTS’den oluşur. Yandal Programı’nı yürüten bölüm 

tarafından gerekli görüldüğünde öğrenciye staj ve benzeri uygulamalar yaptırılabilir.  

 

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları  

MADDE 22-  

a) Yandal Programı açacak İlgili birim, her yarıyıl başında belirlenen kontenjanları da 

belirterek, yandal ders programını ve kayıt tarihlerini öğrencilere duyurur.  

b) Öğrenci, belirlenen tarihte, almış olduğu derslerin İçerikleri ve not çizelgesini eklediği 

bir dilekçe ile öğrenim görmek İstediği Yandal Programını açan birime başvurur.  

c) Başvuru sırasında öğrencinin, Anadal Programın’da başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm 

dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olması, genel akademik not ortalamasının en az 2.50 

olması ve başvurusunun İlgili birimin yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi 

gereklidir.  

ç) Önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler lisans programlarında açılan yandal 

programlarına başvuru yapamaz.  

d) Öğrenci, Yandal Programı’na, en erken, kayıtlı olduğu Anadal Programı’nın üçüncü 

yarıyılı, en geç de altıncı yarıyılın başında başvurabilir.  

e) Özel Yetenek sınavı İle öğrenci alan diploma programlarına yapılacak başvurularda, 

yetenek sınavından başarılı olma şartı aranır.  

f) Yandal programında yabancı dille verilen derslere yer veren bölüm/programlara 

yapılacak başvurularda öğrencinin İlgili yabancı dilde hazırlık sınıfını başarmış veya 

Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nde belirlenen sınavlardan İstenen puanları almış olma şartı aranır.  

 

 

 

 



Yandal Programı Uygulaması  

MADDE 23-  

a) Yandal Programlarını seçen öğrencilere yardımcı olmak ve Yandal Programı’nın 

amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, her Yandal Programı için ilgili 

birim başkanlığınca bir Yandal Program Danışmanı atanır. Yandal Program Danışmanı 

öğrencilerin Anadal Programlarındaki Danışmanları ile İletişim İçinde görev yapar.  

b) Bir öğrenci, Anadal Programı’ndaki öğrenimi boyunca en çok bir Yandal Programına 

kayıt yaptırabilir.  

c) Yandal Programında yer alan dersler Yandal Programı’nın yürütüleceği birim 

Kurulu’nun önerisi ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir.  

ç) Öğrenci, Yandal Programı’nda devam koşullarını yerine getirmek kaydıyla, haftalık kredi 

saatinde bir sınırlama olmaksızın danışmanın onayı ile, Yandal Programı derslerine, 

öncelikle alt yarıyıllardaki derslerden başlamak üzere, yazılabilir. Yandal Programı 

öğrencisi yaz öğretiminden yararlanabilir.  

d) Yandal Programı’na kayıtlı öğrencilerin Yandal Programı’nı tamamlayabilmeleri İçin, 

her iki programda ortak olarak bulunan kredi ve İçerikleri aynı olan dersler dışında 30 

AKTS’den az olmamak üzere Yandal Programını açan birim tarafından verilen derslerden 

başarılı olmaları gerekir.  

e) Kayıtlı olduğu Anadal Programı’nda izinli sayılan öğrenci, Yandal Programı’nda da 

izinli sayılır.  

f) Öğrenci Yandal Programı’nda Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim 

Yönetmeliği’nde belirlenen ek sınav haklarından yararlanabilir.  

 

Başarı ve Mezuniyet  

MADDE 24-  

a) Yandal Programı, öğrencinin kayıtlı olduğu Anadal Programı’ndaki başarı durumunu 

etkilemez.  

b) Yandal Programı için ayrı not çizelgesi düzenlenir.  

c) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki GANO 

ortalamasının en az 4 üzerinden 2,29 olması şarttır. Bu şartı kaybeden öğrencinin yandal 

programından kaydı silinir.  

ç) Katkı payı veya öğrenim ücreti, Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim 

Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri doğrultusunda ödenir.  

d) Anadal Programı’ndan mezun olan ve Yandal Programını da en az 2.00 genel akademik 

not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye Yandal Sertifikası verilir. Bu sertifika ile 

önlisans/lisans diploması için verilen hak ve yetkilerden yararlanılamaz.  

e) Öğrenci Yandal Programı’nı kendi isteği ile bırakabilir.  

f) Bir Yandal Programı’ndan kaydı silinen öğrenci, aynı Yandal Programı’na tekrar kayıt 

yaptıramaz.  

g) Yandal Programı öğrencileri, Yandal Programı’nda, başarı sıralamasına katılamaz.  

ğ) Anadal Programı’ndan mezuniyet hakkını elde eden fakat Yandal Programı’nı 

bitiremeyen öğrencilere, programı tamamlamaları için yandal öğrenimi görülen birimin 

birim yönetim kurulu tarafından mezuniyetini takip eden eğitim öğretim yılında en fazla bir 



yarıyıl ek süre verilir. Verilen ek süre sonunda Yandal Programı’nı tamamlayamayan 

öğrencinin Yandal Programı’ndan ilişiği kesilir. Kullanılan ek sürede öğrenci, 

önlisans/lisans programlarında geçirdiği toplam süre göz önüne alınarak, Yandal 

Programı’nın yürütüldüğü bölüm için belirlenen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini 

ödemeye devam eder.  

h) İki yarıyıl üst üste, Yandal Programı’ndan ders almayan öğrencinin Yandal 

Programından kaydı silinir.  

ı) Yandal programından kaydı silinen öğrencilerin yandal programında alarak başarılı 

oldukları derslerden anadal programında kabul edilmeyenler anadal genel not ortalamasına 

dahil edilmeksizin anadal transkript ve diploma ekinde yer alır.  

 

Yürürlük 

Madde 25 – (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği 24 Temmuz 2014 

tarihinden itibaren yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 26- (1) Bu yönerge hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.  

Hüküm Bulunmayan Haller  

Madde 27 – (1) Esaslarda hüküm bulunmayan durumlarda ilgili Yükseköğretim Kurulu 

Kararları, Genelgeleri, Senato ve ilgili birim yönetim kurulu kararları uygulanır.  

 


