İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İnönü Üniversitesine bağlı Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki fakülte,
yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı bünyesinde yandal programı açılması ve
yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İnönü Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç İnönü Üniversitesi
bünyesinde yürütülen yandal programlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında
Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav
Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Akademik birim: İnönü Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet
Konservatuvarını,
b) Anadal: Öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları veya eşdeğeri bir sınavla yerleştirilerek veya
yatay geçiş yoluyla kabul edilerek İnönü Üniversitesinde kayıtlı oldukları lisans programını,
c) GANO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
d) İlgili bölüm: İnönü Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet
Konservatuvarında lisans/önlisans düzeyinde diploma programı yürüten ve yan dal programı açan bölüm,
program, anabilim/anasanat dalını,
e) İlgili kurul: Yandal, anadal programı açan İnönü Üniversitesine bağlı fakültelerde, fakülte kurulunu,
yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulunu ve Devlet Konservatuvarında
Konservatuvar kurulunu,
f) İlgili yönetim kurulu: Yandal anadal programı açan İnönü Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek
yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,
g) Öğrenci: İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabi
öğrencileri,
h) ÖİDB: İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
i) Program: Tanımlı bir müfredata göre yürütülen ve lisans düzeyinde diploma derecelerine yönelik
uygulanan eğitim-öğretim faaliyetlerini,
j) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
k) Rektörlük: İnönü Üniversitesi Rektörlüğünü,
l) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
n) Yandal programı: İnönü Üniversitesinde bir diploma programına kayıtlı öğrencinin Senato tarafından
belirlenen şartları taşıması kaydıyla, İnönü Üniversitesi içinde başka bir diploma programı kapsamında
belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda ders almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen yandal sertifikası
alabilmesini sağlayan programı,
o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
p) Yönerge: İnönü Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yan dal Programına İlişkin Esaslar
Yan dal programının açılması
MADDE 5- (1) Üniversitede yürütülen, iki önlisans veya iki lisans diploma programı arasında, bu programların
işbirliği ile hazırlanmış ders programı çerçevesinde, anadal programının ve ilgili yönetim kurulunun önerisi ve
Senato onayıyla yandal programı açılır. Yan dal programı, öğrencinin kayıtlı olduğu ana dal programından
bağımsız bir programdır.
(2) Öğrencinin yandal programında alması gereken dersler ve kredileri ilgili programlar arasında kararlaştırılır
ve ilgili fakülte kurullarının önerisi ve senatonun onayı ile belirlenir.
(3) Yandal programında alınacak derslerin toplam AKTS’i, yan dal programını açan bölümün mezuniyet için
gerekli olan AKTS toplamının %10’undan az olamaz.
Yandal programının kontenjanları
MADDE 6- (1) Yan dal programının kontenjanı, yan dal programı açan anadal programının önerisi ile ilgili
yönetim kurulu tarafından söz konusu programın o yıl için belirlenmiş yeni kayıt yaptıracak öğrenci
kontenjanının %10’undan fazla olamaz. Belirlenene kontenjanlar internet sayfasında ilan edilir.
(2) Yandal programının kontenjanı her akademik yıl yeniden belirlenir.
Yandal programının uygulanması
MADDE 7- (1) Yandal programı aşağıdaki şekilde uygulanır;
(a) Yandal programları yarıyıl eğitim-öğretim programı yürüten bölümler arasında uygulanır.
(b) Yandal programındaki başarı durumu, öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programındaki başarı ve
mezuniyetini etkilemez. Yandal programı için ayrı not transkripti düzenlenir.
(c) Öğrenci yandal programından, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
Başarısız olduğu dersin yerine ilgili yandal program koordinatörünün uygun gördüğü diğer bir dersi alabilir.
Yan dal programına başvuru ve kabul
MADDE 8- (1) Yandal programının Senato tarafından belirlenen başvuru koşulları, başvuru tarihi ve
kontenjanı ilgili akademik birimin internet sayfasında ilan edilir.
(2) Öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde, almış olduğu not transkripti ve öğrenim görmek istediği
yandal programını belirttiği dilekçesi ile ilgili akademik birime başvurur.
(3) Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir.
(4) Başvurular, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı; önlisans programlarına, en erken
ikinci en geç üçüncü yarıyılın başında yapılır.
(5) Başvuru sırasında öğrencinin anadal programındaki GANO’sunun en az 2,50 olması gerekir.
(6) Öğrenci, yandal programına başvurduğu yarıyıla kadar anadal önlisans/lisans programında bulunan tüm
dersleri başarmış olmalıdır.
(7) Öğrenci, yandal programına başvurduğu yarıyıla kadar herhangi bir disiplin cezası almamış olmalıdır.
(8) Yaz okulunda alınan dersler ve notları, yaz okulunu izleyen güz yarıyılı başvurularında değerlendirmeye
alınmaz.
(9) Yandal programının uygulanması, müfredat değişiklikleri ve benzer konularında, anadal programlarında
uygulanan esaslar geçerlidir.
(10) Yandal programını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece yandal sertifikası düzenlenir. Bu belge
diploma yerine geçmez.
Değerlendirme, programa kabul ve intibak
MADDE 9- (1) Aynı yarıyılda yatay geçiş ve yandal başvurusunda bulunan adaylardan, yatay geçiş başvurusu
kabul edilenlerin yandal programlarına yapmış oldukları başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(2) Başvurular, başvurulan yadal programını yürüten anadal programının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı
ile değerlendirme aşamasında “kabul” ya da “ret” şeklinde sonuçlandırılır.
Başvuru sonuçlarının açıklanması
MADDE 10- (1) Başvurulara ait değerlendirme sonuçları ilgili birim tarafından internet sayfasından ilan edilir.
Öğrencilere ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

Kayıt
MADDE 11- (1) Bir öğrenci aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt olamaz.
(2) Öğrenciler ya dal programına kabul edildikleri ilk yarıyıldan itibaren kayıt yaptırmak zorundadırlar.
(3) Öğrencilerin anadal ve yandal programlarına kayıt ve danışman onay işlemlerini ayrı ayrı yapmaları gerekir.
Programın uygulanması
MADDE 12- (1) Yabancı dil yeterlilik sınavını başaramayan öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı
programı olan yandal programlarına kabul edilmez.
(2) Bir öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki GANO’su 2,00’ın altında
olmaması gerekir. GANO’su 2,00’ın altına düşen öğrencinin yandal programındaki kaydı ilgili yönetim kurulu
kararı ile silinir.
(3) Anadal ve yandal programlarına ilişkin stajlar, ilgili programların karşılıklı anlaşmaları çerçevesinde
yürütülür.
(4) Yandal programına devam eden bir öğrenci, yaz okulunda da ders alabilir.
(5) Yan al programı uygulayan programlarda ikinci öğretim varsa yandal dersleri hem normal hem de ikinci
öğretimden alınabilir.
(6) Yandal programından ayrılan veya ilişiği kesilen bir öğrencinin, yan dal programında alarak başarılı olduğu
bir dersin, eşdeğerliği kabul edilen anadal dersi yerine sayılması ilgili yönetim kurul kararı ile gerçekleşir.
Yandal program koordinatörü
MADDE 13- (1) Yan dal programına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen programlarda, yandal
programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere danışmanlık yapmak amacıyla
ilgili bölüm başkanlığınca birer yandal program koordinatörü atanır. Program koordinatörleri öğrencilerin
anadal programı akademik danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.
Program süresi
MADDE 14- (1) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen
öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilir. Bu karar, öğrencinin bağlı
bulunduğu akademik birime ve ÖİDB’na bildirilir. Bu süre sonunda yandal programını bitiremeyen öğrencinin
program ile ilişiği kesilir.
(2) Andal programından mezun olan ve yandal programına devam eden öğrenci, bu programların katkı
payını/öğrenim ücretini ödeyip ödemeyeceği hususunda, Bakanlar Kurulunun bu konuda almış olduğu karar
uygulanır.
Başarı ve mezuniyet
MADDE 15- (1) Yandal programındaki başarı ve mezuniyet koşulları, İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre belirlenir.
(2) Yandal programı nedeniyle, öğrencinin ana dal önlisans/lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti, hiçbir
biçimde etkilenmez.
(3) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2,00 GANO ile tamamlayan
öğrenciye yandal sertifikası verilir.
(4) Yandal programından mezuniyet hakkını kazandığı halde, kayıtlı olduğu anadal programından mezun olma
hakkı kazanamayan öğrenciye, yandal sertifikası verilmez.
(5) Çift anadal ve yandal programı bulunan bir anadal programında çift anadal yapmakta olan bir öğrenci, bu
programdan kendi isteğiyle ayrılmış veya çıkartılmış, ancak aynı bölümün yandal programı gerekliliklerini
yerine getirmişse, öğrenciye yandal sertifikası verilebilir. Bu konudaki değerlendirme ilgili yönetim kurulunca
yapılır.
Mazeret ve izinler
MADDE 16- (1) İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine
göre anadal programından kayıt donduran öğrenci, yandal programından da izinli sayılır.
(2) Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayan öğrencilere,
yandal programını yürüten bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla yandal programı için o yarıyıla
özgü izin verilebilir.

İlişik kesme
MADDE 17- (1) Yandal öğrencisi, öğrenim süresinin herhangi bir yarıyılında, kendi isteğiyle kayıt sildirebilir.
Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
(2) Yan dal programına kayıtlı öğrenciler, başvuru koşullarını yerine getirmek şartıyla kayıt oldukları programı
bırakarak başka bir yandal programına başvurabilir ve kayıt yaptırabilirler.
(3) Yandal programında, iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.
(4) Kendisine verilen ek süre sonunda yandal programından mezun olamayan öğrencinin program ile ilişiği
kesilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararı uygulanır.
Yürürlükte kaldırılan yönerge
MADDE 19- (1) İnönü Üniversitesi Senatosunun 07/07/2010 tarih ve 2010/8-3-4 sayılı kararı ile kabul edilen
İnönü Üniversitesi Yandal Yönergesi yürürlükte kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20- (1) Bu Yönerge, İnönü Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 21- (1) Bu Yönerge hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

