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1. AMAÇ  

Bu yönergenin amacı, kayıtlı bulundukları anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin 

aynı yükseköğretim kurumu içinde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda ders almak suretiyle, 

diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) almalarını sağlamak üzere açılacak olan 

yandal programlarının yürütülmeleri ile ilgili esasları düzenlemektir.  

 

 

2. KAPSAM  

Bu yönerge, Koç Üniversitesi’nde kayıtlı bütün lisans düzeyindeki öğrenciler ile sürecin 

yürütülmesinden sorumlu birim ve kişileri kapsar.  

3. REFERANSLAR  

 

Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 

Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

(27561 no’lu resmi gazete) 

 

Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 

Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30985, 30743, 30091, 29657, 28988, 28772, 28027,  

no’lu resmi gazete yayınları) 

4. SORUMLULUKLAR  

4.1. Rektör: Bu yönergenin yürütülmesinden sorumludur.  

4.2. Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı: Bu yönergenin hazırlanması ve gözden 

geçirilmesinden sorumludur.  

4.3. Öğrenciler: Süreci takip etmek ve yönerge kapsamındaki tüm kurallara uymakla sorumludurlar.  

4.4. Fakülte Dekanları : Bu yönergenin uygulanmasından sorumludurlar.  

4.5. Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü: Başvuru, devam ve programı tamamlama koşullarının 

sağlanıp sağlanmadığını takip etmekten sorumludur.  

5. TANIMLAR  

5.1. Rektör: Koç Üniversitesi Rektörü  

5.2. Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı: Koç Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu 

Rektör Yardımcısı  

5.3. KU-ÖİD: Koç Üniversitesi Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü  
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5.4. Öğrenciler: Koç Üniversitesi’nde lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrenciler  

5.5. Fakülteler: Koç Üniversitesi’ne bağlı İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, İnsani 

Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Hemşirelik 

Fakültesi  

6. TEMEL PRENSİPLER  

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 üniversite senatosunun onayına sunulur.  

 

7. YÖNTEM  

7.1. Yandal Programlarına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları  

7.1.1. Öğrenciler Yandal programlarına Anadal Programı’nda tamamladıkları kredi sayısı dikkate 

alınarak içinde bulundukları sınıfa göre en erken ikinci sınıfın ilk akademik yarıyılı, en geç üçüncü 

sınıfın ikinci akademik yarıyılı başında başvurabilirler. 

7.1.2. Yandal programına başvurmak isteyen öğrenciler, en son tamamlamış oldukları yarıyıl 

dersleri incelenerek başarı koşullarını sağlamaları koşuluyla yandal programına başvurdukları 

dönemde başlayabilirler. 

7.1.3. Yandal programına başvuru sırasında genel not ortalamaları 2.50/4.00 veya üzerinde olan 

öğrenciler başvurabilirler.  

7.1.4. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili 

dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. UNIV 101, ALIS 100, CPAP 100, 

CPAP 150 ve HIST 100 kodlu dersler dışındaki 1 kredilik derslerden “unsatisfactory” not alınması 

yandal programlarına başvuru yapılmasına engel teşkil etmez.  

7.1.5. Bir yandal programından kaydı silinen bir öğrenci, tekrar aynı yandal programına kayıt 

yaptıramaz.  

7.2. Başarı ve Programı Tamamlama Koşulu  

7.2.1. Yandal sertifikasına hak kazanmak için öğrencinin yandal programı çerçevesinde aldığı 

derslerin ortalamasının en az 2.29/4.00 olması gerekir.  

7.2.2. Yandal sertifikası diploma yerine geçmez.  

7.3. Yandal Programından Ayrılma, İlişik Kesilme  
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7.3.1. Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.  

7.3.2. Yandal programına kayıtlı öğrenciler Madde 7.1.’de belirtilen başlama süresi ve başarı 

koşullarını sağlamak şartıyla başka bir yandal programına başlayabilirler.  

7.3.3. Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel not 

ortalamasının en az 2,29 olması şarttır.  

7.3.4. Yandal programlarından ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler başarısız oldukları yandal 

program derslerini tekrarlamak zorunda değillerdir.  

7.3.5. Yandal programındaki başarı durumu, anadal programından mezuniyetini etkilemez.  

7.3.6. Anadal programından izinli sayılan öğrenci, ek bir karara gerek olmaksızın yandal 

programından da izinli sayılır.  

7.3.7. Anadal yükümlülüklerini tamamlamış ancak Yandal programını tamamlayamamış 

öğrencilere Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri için iki 

yarıyıl ek süre verilir. Bu durumdaki burslu öğrencilerin burs hakları devam etmez.  

7.3.8. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen 

öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. 

7.3.9. Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı 

silinir. 

7.4. Diğer Hükümler  

7.4.1. Akademik Kurul kararı ile yandal programlarına ilişkin bu Yönergede belirtilenlere ilave 

olarak yeni koşullar getirilebilir, öngörülen asgari başarı ölçütleri değiştirilebilir.  

7.4.2. Bu yönergede bulunmayan konularda “Koç Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim 

Yönetmeliği” geçerlidir.  

7.4.3. Tüm öğrencilerimiz bu yönergenin KU-ÖİD internet sayfalarında yayınlanacak güncel halini 

takip etmek ile yükümlüdürler.  

8. KAYITLAR  

İlgili başvuru dilekçeleri KU-ÖİD tarafından arşivlenir.  

9. GÖZDEN GEÇİRME  

Bu yönergeyi gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu Akademik İşlerden Sorumlu Rektör 

Yardımcılığı Ofisi’ne aittir. Gözden geçirme her yıl Nisan ayında yapılır.  

10. DEĞİŞİKLİK/ DAĞITIM/ ONAY TABLOSU  
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Tarih Değişiklik Değişikliği yapan 

09.03.2011 Yeni Yayın Akademik İşlerden Sorumlu 

Rektör Yardımcılığı Ofisi 

10.02.2012 Yandal Programı’na başlamak isteyen ve 

gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin, 

Yandal Programı’na     başlayacakları Güz 

ya da Bahar Akademik Dönemi başlamadan 

önce Kayıt ve Kabul Müdürlüğü’ne 

başvurarak başvuru işlemlerini 

tamamlayabilecekleri maddesinin 

eklenmesi 

Akademik İşlerden Sorumlu 

Rektör Yardımcılığı Ofisi 

11.05.2012 5.4 nolu maddesinde yer alan; “İki yarıyıl 

üst üste uzmanlaşma/yandal/çift anadal 

programından ders almayan öğrencilerin 

bu programdan kaydı silinir” ifadesinin 

yönergeden çıkarılması 

Akademik İşlerden Sorumlu 

Rektör Yardımcılığı Ofisi 

08.06.2012 Madde 7.1.5’de yer alan, “Bir öğrenci aynı 

Akademik İşlerden anda birden fazla yandal 

programına kayıt yaptıramaz. Bir yan dal 

programından kaydı Yardımcılığı Ofisi 

silinen bir öğrenci, tekrar aynı yan dal 

programına kayıt yaptıramaz.” İfadesi 

çıkarılmıştır. Madde 7.2.1’de yer alan, 

“Yandal sertifikasına hak kazanmak için 

öğrencinin Yandal programında verilen 

derslerin tümünü en az C notuyla başarmış 

olması gereklidir” ifadesi çıkartılarak, 

yerine “Yandal sertifikasına hak kazanmak 

için öğrencinin yandal programı 

çerçevesinde aldığı derslerin ortalamasının 

en az 2.00/4.00 olması gerekir” ifadesi 

eklenmesi 

Akademik İşlerden Sorumlu 

Rektör Yardımcılığı Ofisi 

21.05.2013 7.2. “Başarı ve Programı Tamamlama 

Koşulu” başlığına, 7.2.2. maddesi 

eklenmiştir. 7.3. “Yandal Programından 

Ayrılma, İlişik Kesilme” başlığına 7.3.2. 

maddesi eklenmiştir. 7.3.7. maddesindeki 

Akademik İşlerden Sorumlu 

Rektör Yardımcılığı Ofisi 
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“en fazla bir yarıyıl ek süre” ifadesi “en 

fazla bir yarıyıl ek burs süresi” ifadesiyle 

değiştirilmiştir. 7.3. “Yandal Programından 

Ayrılma, İlişik Kesilme” başlığı altındaki 

“Kendisine verilen ek süreler sonunda 

yandal programını tamamlamayan 

öğrencinin yandal programı ile ilişiği 

kesilir” ifadesi “Kendisine verilen ek süreler 

sonunda anadal programını 

tamamlayamayan öğrenciler burssuz eğitim 

ücretini ödeyerek programa devam 

edebilirler” ifadesi ile değiştirilmesi 

22.08.2013 7.1.2 “Öğrenciler yandal programlarına, 

eğitimlerinin en erken üçüncü, en geç 

beşinci yarıyılı  Anadal Programı’nda 

tamamladıkları kredi sayısı dikkate 

alınarak içinde bulundukları sınıfa göre en 

erken ikinci sınıfın ilk akademik yarıyılı, 

en geç üçüncü sınıfın ikinci akademik 

yarıyılı başında başvurabilirler.” 

maddesinin düzenlenmesi 

Akademik İşlerden Sorumlu 

Rektör Yardımcılığı Ofisi 

17.03.2014 7.3.7 maddesi düzenlendi, 7.3.8 maddesi 

kaldırıldı 

Akademik İşlerden Sorumlu 

Rektör Yardımcılığı Ofisi 

21.11.2014  

 

7.1.3 ve 7.3.3 maddelerinde yer alan 

2.70/4.00 kuralı, 2.60/4.00 olarak 

güncellenmesi 

Akademik İşlerden Sorumlu 

Rektör Yardımcılığı Ofisi 

07.02.2014 Yandal programlarında okuyan öğrencilerin 

anadal yükümlülüklerini tamamladıklarında 

yandal veya uzmanlaşma programlarını 

tamamlamamış olmaları durumunda 

Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak 

mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri için 

1 dönem ek süre verilmesi  

Akademik İşlerden Sorumlu 

Rektör Yardımcılığı Ofisi 

28.02.2014 “Herhangi bir ikinci anadal, yandal veya 

uzmanlaşma programına kayıtlı olmayan 

öğrenciler anadal programları için asgari 

mezuniyet koşullarını sağlamaları 

Akademik İşlerden Sorumlu 

Rektör Yardımcılığı Ofisi 
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durumunda mezun edilirler, herhangi bir 

ek süre verilmez. 

Anadal diploma programından mezuniyet 

hakkını elde eden ancak ikinci anadal 

diploma programını bitiremeyen 

öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal 

diploma programının bulunduğu 

fakültenin yönetim kurulunun kararı ile 

en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Çift anadal 

okumakta olan burslu öğrenciler için 

fakülte fakülte yönetim kurul kararı 

olmaksızın burs ve eğitim süresi iki 

yarıyıl uzatılır. 

Anadal diploma programından mezuniyet 

hakkını elde eden ancak yandal veya 

uzmanlaşma programını bitiremeyen 

öğrencilerin öğrenim süresi yandal veya 

uzmanlaşma programının bulunduğu 

fakültenin yönetim kurulunun kararı ile 

en fazla bir yarıyıl uzatılabilir. Yandal ve 

uzmanlaşma programlarında okumakta 

olan burslu öğrenciler eğitim süresinin bir 

dönem uzatılması durumunda bursun 

devamlılığı Rektörlük tarafında Fakülte 

Yönetim Kurulunun önerisi ile 

değerlendirilir. 

Verilen ek süre sonrasında ikinci 

anadal/yandal/uzmanlaşma 

programlarının yükümlülükleri 

tamamlanamaması durumunda 

öğrencinin ikinci anadal 

yandal/uzmanlaşma programlarından 

kaydı silinir.” düzenlemelerinin 

eklenmesi 

28.05.2014 7.1.4. “Yandal programına, başvurduğu 

yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki 

tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış 

olan öğrenciler başvurabilir. UNIV 101, 

ALIS ve CPAP 150 kodlu dersler dışındaki 1 

kredilik derslerden “unsatisfactory” not 

alınması yandal programlarına başvuru 

Akademik İşlerden Sorumlu 

Rektör Yardımcılığı Ofisi 
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yapılmasına engel teşkil etmez.” şeklinde 

güncellenmesi 

21.11.2014 7.1.3. no.lu maddesinin “Yandal 

programına başvuru sırasında genel not 

ortalamaları 2.60/4.00 veya üzerinde olan 

öğrenciler başvurabilirler.” şeklinde 

güncellenmesi 

7.1.4. no.lu maddesinin “UNIV 101, ALIS 

100 ve CPAP 150 kodlu dersler dışındaki 1 

kredilik derslerden ‘unsatisfactory’ not 

alınması, yandal programlarına başvuru 

yapılmasına engel teşkil etmez.” şeklinde 

güncellenmesi 

7.3.3. no.lu maddesinin “Yandal 

programına kayıtlıyken genel not ortalaması 

iki yarıyıl üst üste 2.60’ın altına düşen 

öğrencilerin yandal programı ile ilişiği 

kesilir.” şeklinde güncellenmesi 

Akademik İşlerden Sorumlu 

Rektör Yardımcılığı Ofisi 

18.08.2016 7.1.4. “Yandal programına, başvurduğu 

yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki 

tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış 

olan öğrenciler başvurabilir. UNIV 101, 

ALIS 100, CPAP 100, CPAP 150 ve HIST 

100 kodlu dersler dışındaki 1 kredilik 

derslerden “unsatisfactory” not alınması 

yandal programlarına başvuru yapılmasına 

engel teşkil etmez. 

7.3.7. Anadal yükümlülüklerini 

tamamlamış ancak Yandal programını 

tamamlayamamış öğrencilere Yönetim 

Kurulu kararına bağlı olarak mezuniyet 

şartlarını yerine getirmeleri için bir yarıyıl 

ek süre verilir. Bu durumdaki burslu 

öğrencilerin burs hakları devam etmez.” 

şeklinde güncellenmesi 

Akademik Planlama ve 

Geliştirme Direktörlüğü 
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06.09.2019 7.3.3. Yandal programına devam 

edebilmesi için öğrencinin anadal 

programındaki genel not ortalamasının en 

az 2,4 olması şarttır. Maddesinin 

eklenmesi 

Akademik Planlama ve 

Geliştirme Direktörlüğü 

08.05.2020 3. maddedeki referansların güncellenmesi 

4.4 maddeden Yüksekokul teriminin 

kaldırılması 

7.3.8. Anadal programından mezuniyet 

hakkını elde eden ancak yandal 

programını bitiremeyen öğrencilere ilgili 

yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki 

yarıyıl ek süre tanınır. maddesinin 

eklenmesi 

7.3.9. “Yandal programından iki yarıyıl üst 

üste ders almayan öğrencinin bu programdan 

kaydı silinir.” maddesinin eklenmesi 

Akademik Planlama ve 

Geliştirme Direktörlüğü 

 

 

 


