
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ   

YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1-Yandal programının amacı, bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen 

şartları taşıması kaydıyla, üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir 

konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge 

(yandal sertifikası) alabilmelerini sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2– Bu yönerge, lisans öğrencilerinin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde 

yürütülen yandal programı uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – Bu yönerge, 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 

Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliğinin Yandal programı başlıklı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  
  

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen, 

a) Anadal: Öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları (ÖSYS) veya eşdeğeri bir 

sınavla yerleştirilerek veya yatay geçiş yolu ile kabul edilerek Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesinde kayıtlı oldukları lisans programını, 

b) İlgili fakülte kurulu: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul 

Kurullarını, 

c) İlgili yönetim kurulu: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul Yönetim 

Kurullarını, 

ç) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini, 

f) Yandal: Kayıtlı oldukları lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, bu lisans 

programına ek olarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde kayıtlı oldukları yandal 

programını 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yandal Programı İle İlgili Esaslar 

 

Programın Açılması 

Madde 5- (1) Yandal programı ilgili Bölümün önerisi, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun kararı 

ve Üniversite Senatosunun onayı ile açılır ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Yandal 

programı kredili sistemlerde en az 18 Akts kredisinden ve en az 8 dersten oluşur. Bu dersler 

Senato onayında yer alır. 



Kontenjan, başvuru ve kabul koşulları 

Madde 6- (1) Yandal programlarının kontenjanları ilgili programın açılmasına karar veren 

Fakülte/Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir. 

(2) Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en 

geç 6. yarıyılının başında başvurabilir. 

(3) Yandal programına başvurular Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenen 

tarihte başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğüne 

yapılır. 

(4) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not 

ortalamasının 4 üzerinden en az 2,35, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki 

tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvurusunun yandal programını yürüten 

ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul işlemi başvurulan bölümün bağlı 

olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır. 

(5) Yetenek  sınavı  ile  öğrenci  alan  yandal  diploma programına  öğrenci  kabulünde  

yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.   

Yandal Programı 

Madde 7- (1) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı 

kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak 

zorundadır.  Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır,  ilgili fakülte kurullarının ve 

Senatonun onayına sunulur. 

(2) Yandal programı nedeniyle, öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve 

mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı bir transkript düzenlenir.  

(3) Yandal programında öğrencinin alacağı dersleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak 

ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere yandal 

programının yürütüldüğü ilgili Bölüm Başkanınca bir Yandal Programı Koordinatörü atanır. 

Yandal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile 

eşgüdümlü çalışır. 

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

 

Başarı ve Mezuniyet 

Madde 8-  (1) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Yandal programından 

kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz. 

(2) Anadal programında izinli sayılan öğrenci yandal programında da izinli sayılır. Yandal 

programında ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan 

öğrencilere yandal programının bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlük onayı ile dönem izni 

verilebilir. 

(3) Yandal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yandal 

programından kaydı silinir. 

 (4) Anadal programında genel not ortalaması 4 üzerinden 2,35 altına düşen öğrencinin yandal 

programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan 

dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır. 

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

tekrarlamak zorunda değildir. 

(6) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2,00 

ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir. 

(7) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını 

bitiremeyen öğrencilere Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek 



süre tanınır. Bu öğrencilere anadal programından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme 

ait diplomaları verilir. Ek süre boyunca yandal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını 

lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam 

ederler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yandal programını yürüten 

Fakülte/Yüksekokul yetkilidir. 

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

verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. 

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

yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

MADDE 9- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında Ön 

Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar 

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile diğer ilgili 

yönetmelik hükümleri uygulanır.  

 

Yürürlük  
MADDE 10- (1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  
MADDE 11- (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.  


