İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1‐ (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile sürdüren
öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında öğrenim görmesini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2‐ (1) Bu yönerge, İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesindeki lisans diploma programları arasında
yandal yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3‐ (1) Bu yönerge, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile “İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim‐
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4‐ (1) Bu yönergede geçen;
a) Anadal: Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programını,
b) Bölüm: İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ilgili bölümünü,
c) ÇAP: Çift Anadal Programı’nı,
ç) Fakülte: İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ilgili fakültesini,
d) Fakülte Yönetim Kurulu (FYK): İstanbul Şehir Üniversitesi’ndeki ilgili fakültenin yönetim
kurulunu,
e) GNO: Genel not ortalamasını,
f) Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü: İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Akademik İşler
Direktörlüğü’nü,
g) Senato: İstanbul Şehir Üniversitesi Senatosu’nu,
ğ) Üniversite: İstanbul Şehir Üniversitesi’ni,
h) YAP: Yandal Programı’nı
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler

Yandal programı açılması ve kontenjanların tespiti
Madde 5- (1) Üniversite’nin lisans diploma programlarında ilgili bölümlerin teklifi, FYK’nın
önerisi ve Senato’nun onayı ile YAP açılabilir.
(2) Kontenjanların tespiti, FYK’nın kararı ve Senato’nun onayı ile en geç akademik takvimde
belirtilen tarihte ilan edilir.
YAP danışmanları
Madde 6- (1) Yandal programlarını hazırlamak ve amacına uygun biçimde yürütmek üzere, ilgili
dekan tarafından her bölüm için birer Yandal danışmanı atanır. İlgili Yandal danışmanları
işbirliği içinde çalışırlar.
YAP’a başvuru ve kabul koşulları

Madde 7‐ (1) Öğrenci YAP’a lisans anadal programının en erken 3., en geç 6. yarıyılın başında
başvurabilir.
(2) Öğrenci YAP’a başvurabilmek için o yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm kredili
dersleri başarıyla tamamlamış olmalıdır.
(3) YAP’a, anadal programındaki GNO’su 4,00 üzerinden en az 2,50 olan öğrenciler başvurabilir.
(4) YAP başvuruları, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde, Öğrenci Akademik İşler
Direktörlüğü’ne yapılır.
(5) Başvurular, ilgili programın yürütüldüğü FYK tarafından değerlendirilir.
(6) Gerekli koşulları sağlayan başvurular, Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü tarafından ilgili
fakültelere gönderilir. YAP’a kabul, o programın yürütüldüğü bölümün önerisi üzerine, “ders kayıt”
tarihinden en geç bir hafta önce alınacak FYK kararıyla kesinleşir.
(7) Bir öğrenci aynı anda en fazla iki yandal programına kayıt yaptırabilir. İkinci anadal diploma ile bir
yandal programını eşzamanlı olarak yürütebilir.
Ders kayıtları
Madde 8‐ (1) Başvurusu kabul edilen öğrenci, Senato kararı ile belirlenmiş olan YAP derslerini
almak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler/fakülteler tarafından kararlaştırılırak Fakülte
Kurulu’nun ve Senato’nun onayına sunulur.
(2) Ders kayıtları, ilan edilen “ders kayıt” tarihinde “İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılır.
Başarı ve değerlendirme
Madde 9‐ (1) YAP’a devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki GNO’sunun 4,00
üzerinden en az 2,29 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı
silinir ve aynı yandal programına tekrar kabul edilmez.
(2) Öğrencinin kayıtlı olduğu anadal ve yandal programlarının ayrılığı esastır. Yandal programındaki
başarı derecesi, öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programındaki başarısını ve mezuniyet derecesini
etkilemez.
(3) Kayıtlı olunan anadal ve yandal programlarında yer alan derslere ilişkin notlar aynı not
belgesinde gösterilir.
(4) YAP’tan çıkarılan öğrencinin yandal programında alıp başardığı dersler not belgesinde “S” işareti ile
gösterilir, ağırlıklı GNO’suna katılmaz. Başarısız olduğu dersler not belgesinde gösterilmez.
Mezuniyet ve yandal sertifikası
Madde 10‐ (1) Kayıtlı olduğu anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal
programını en az 2,00 GNO ile tamamlayan öğrenciye bir “Yandal Sertifikası” (başarı belgesi) verilir.
Bu belge diploma yerine geçmez.
(2) ÇAP’tan ayrılan öğrenciye, talebi halinde, koşullarını sağladığı yandal programını tamamladığını
gösteren bir “Yandal Sertifikası” verilir.
İzinli sayılma
Madde 11‐ (1) Anadal diploma programında izinli sayılan öğrenci, aynı zamanda yandal programında
da izinli sayılır.
YAP’ta öğrenim süresi ve bursluluk
Madde 12‐ (1) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal
programını bitiremeyen öğrenciye FYK kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre
içerisindeki bursluluk durumu İstanbul Şehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Burs Yönergesi hükümleri
gereğince belirlenir.
Kayıt silme

Madde 13- (1) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle
bırakabilir.
(2) Öğrencinin iki yarıyıl üst üste ders almadığı yandal programından kaydı silinir.
(3) Yukarıdaki fıkralara göre kaydı silinen öğrenci aynı yandal programına tekrar kabul edilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Düzenlenmemiş konulardaki uygulama
Madde 14‐ (1) Bu yönergede yer almayan konularda Üniversite’nin yönetmelik ve diğer yönerge
hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 15‐ (1) Bu yönerge, Mütevelli Heyet’in onay tarihinde yürürlüğe girer.
(2) Bu yönergenin yayımından önce yandal programına başlayan öğrenciler için yukarıdaki 12.
maddenin 1. fıkrası hükümleri aynen uygulanır.
Yürütme
Madde 16‐ (1) Bu yönergeyi İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

