ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
YAN DAL YÖNERGESİ
Dayanak
Madde 1- (1) Bu Yönerge, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana
dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 01.06.2014
tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesinde yan dal programlarıyla ilgili eğitim-öğretim uygulamaları bu yönerge
çerçevesinde yürütülür.
Tanım
Madde 2- (1) Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı ana dal programını, bu
program dışında sertifika almak amacıyla başvurdukları ve kabul edildikleri program ise yan dal
programı olarak adlandırılır.
Amaç
Madde 3- (1) Yan dal programının amacı, ana dal lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, ilgi
duydukları başka bir lisans programından dersler almalarını, bu yolla bilgi ve görgülerini arttırmalarını
ve sertifika almalarını sağlamaktır.
Programın Açılması
Madde 4- (1) Yan dal programı aynı üniversitede yürütülen programlar arasından, bölüm/anabilim
dallarının görüşü, fakülte/yüksekokul yönetim kurullarının teklifi, senatonun onayıyla açılır.
(2) Senatoca Yan Dal programı açması uygun görülen ilgili birimler, en geç her eğitim-öğretim yılı
sonunda öğrenci sayılarını belirler ve ilgili kurulların kararına sunar.
(3) Açılmasına karar verilen yan dal programları, alınacak öğrenci sayılarıyla birlikte her eğitim-öğretim
yılı başında ilgili fakülte/yüksekokul tarafından duyurulur.
Programa Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 5- (1) Yan dal programına kayıt olmak isteyen öğrenci, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden online olarak başvuru yapar.
(2) Öğrencinin başvurduğu döneme kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla
tamamlamış olması gerekir.
(3) Öğrenci, yan dal lisans programına, ana dal lisans programının en erken üçüncü en geç altıncı
döneminin başında başvurabilir.
(4) Öğrencinin başvuru sırasında ana dal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az
2,50 olması gerekir.
(5) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun
onayı ile kesinleşir
(6) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıtlı olan öğrencilerden yabancı dil ile eğitim veren çift ana
dal programına başvuru yapmak isteyenlerin üniversitemiz yabancı diller yüksekokulu tarafından
yapılan veya geçerliliği üniversitemizce kabul edilen uluslararası programlardan yeterli puanı aldığını
gösterir sınav sonuç belgelerini başvuru esnasında sunmaları gerekmektedir.

Programın Yürütülmesi
Madde 6- (1) Yan dal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, ana dal programındaki mezuniyet
derslerine ek olarak ana dal programından farklı olmak üzere ve ortak dersler dışında yan dal programını
açan bölümün belirlediği dersleri alıp başarmak zorundadır. Yan dal programına ilişkin ders listesi ilgili
bölümler arasında kararlaştırılarak ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun ve Senatonun onayına sunulur.
(2) Yan dal derslerinin AKTS değerlerinin toplamı; aynı fakülte bölümleri için minimum 30 AKTS,
farklı fakülte bölümleri için minimum 50 AKTS olmalıdır.
(3) Öğrencinin yan dal programındaki durumu, ana dal programındaki mezuniyetini etkilemez.
(4) Uluslararası değişim programlarıyla yurt dışındaki bir üniversiteye giden öğrenciler, burada alıp
başarılı oldukları en çok bir dersi kayıtlı oldukları yan dal programındaki eşdeğer bir ders yerine
saydırmak üzere başvurabilir. Bu başvurular yan dal programının bağlı olduğu fakülte veya yüksekokul
yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır. Değişim programında alınan bir ders hem ana dal
hem de yan dal programına sayılamaz.
Programı Bitirme
Madde 7- (1) Öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için ana dal programındaki genel başarı
not ortalamasının en az 2.50 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından
kaydı silinir.
(2) Öğrencilerin yan dal sertifikası alabilmeleri için yan dal programını açan bölümün belirlediği dersleri
alıp başarması gerekmektedir.
(3) Ana dal programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye yan dal programı sertifikası
verilmez.
(4) Öğrencinin yan dal programındaki akademik başarısı için ayrı bir sertifika düzenlenir ve Yan Dal
Programı için aldığı dersler için ayrı bir not durum belgesi verilir.
(5) Ana dal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ancak, yan dal programını bitiremeyen
öğrencilerin öğrenim süresi ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl
uzatılabilir. Ek sürede öğrenci, katkı payını ödemeye devam eder.
Programı Bırakma
Madde 8- (1) Yan dal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle
bırakabilir. Yan dal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yan dal programına kayıt yaptıramaz.
(2) Yan dal programından ayrılan öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorunda değildir.
(3) Yan dal programını bırakan öğrencilerin almış olduğu dersler, ana dal programından mezun olmadan
önce ana dal programının zorunlu derslerinden olmaması koşuluyla, ana dal seçmeli dersler yerine
sayılabilir.
(4) Yan dal programını bırakan ve ana dal programından mezun olmadan önce yan dal programında
aldığı dersleri ana dal programında zorunlu olmaması koşulu ile ana dal seçmeli dersler yerine saydırma
işlemi yaptırmayan öğrenci, yan dal programı için aldığı dersleri talep etmesi durumunda, yan dal
programı için aldığı dersler ayrı bir not durum belgesi olarak verilir.
(5)Ana dal programından mezun olduktan sonra yan dal programını iki yarıyıl içerisinde
tamamlayamadığından ilişiği kesilen öğrencisinin, yan dal programı için aldığı dersleri talep etmesi
durumunda, yan dal programı için aldığı dersler ayrı bir not durum belgesi olarak verilir.
(6)Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

Yönergede hüküm bulunmayan haller
Madde 9- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve ilgili
kurul kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 10-Bu Yönerge Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11-Bu yönerge hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.

