İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

Amaç
Madde 1- Yandal programının amacı İTÜ'nün bir lisans programını başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda (yandal) da
eğitilmelerini sağlamaktır.
Yandal Programı Açılması
Madde 2- İTÜ'nün her bölümü her programında yandal programlan açabilir. İTÜ'nün programlan arasında disiplinler arası vandal programlan
da açılabilir. Yandal programları ilgili bölüm ve fakülte kurullarının önerisi ve Üniversite Senatosu'nun onayı ile kesinleşir.
Kontenjan
Madde 3- Yandal programlarının kontenjanları her akademik yıl başında ilgili bölümlerin ve fakültelerin görüşü alınarak Üniversite
Senatosu'nca onaylanan akademik takvime göre öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilan edilir.
Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşullan
Madde 4- a)Yandal programına başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.
b) Öğrencinin vandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalaması en az 2.50 olmalıdır.
c) Öğrenci yandal programına en erken birinci yıl sonunda en az 35. en geç ikinci yıl sonunda en az 75 krediyi tamamlaması durumunda
başvurabilir.
d) Yandal programına yapılan başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde öncelikle genel not ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde
öğrencinin toplam kredisine bakılır. Kredisi fazla olana öncelik verilir. Toplam kredi sayısının da eşitliği halinde yükseköğretim kurumuna
girdiği yıldaki ÖSYM sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.
e) Kabul işlemi, yandal programının bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu kararı ile tamamlanır.
f) Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına ya da hem bir çift anadal hem de bir yandal programına kayıtlı olamaz. Aynı dönem
içerisinde yandal programına kabul ve yatay geçiş yapılamaz.
Danışmanlık
Madde 5- Yandal Programlan, ilgili bölümün önerisi ve fakülte kurulu kararı ile üç yıl için seçilecek yandal danışmanlannca İzlenir. Yandal
program danışmanları öğrencilerin anadal lisans programları danışmanları ile iletişim içinde görev yaparlar. Bu amaçla, fakülte kuruiu, fakülte
bünyesinde bulunan her bölüm için en az bir yandal danışmanı seçer ve bu danışmanlar fakülte yandal komisyonunu oluşturur. Bu komisyon her
yıl Temmuz ayında hazırlayacağı değerlendirme raporunu senatoya iletilmek üzere dekanlığa sunar.
Ön Koşul ve İngilizce Dersleri
Madde 6- Yandal programını izleyen öğrenciler programda yer alan derslerin gerekli ön koşullarını sağlamak zorundadır. Önkoşul derslerinin
anadal programında yer almaması durumunda öğrenci bu dersleri yandal programında kredisiz olarak alıp başarmak zorundadır. Bu dersler not
belgesinde yer alır.

Madde 7- Yandal programında %30 İngilizce ders koşulu aranmaz.
Ders Yükü
Madde 8- Yandal programları en az 18 en çok 24 krediden oluşacak şekilde düzenlenir.

Madde 9-Anadal genel not ortalaması 2.50 dan aşağı düsen vandal öğrencisi, ortalamasının düşük olduğu dönemlerde yandal programından

ders alamaz.

Madde 10- Anadal ve yandal programlarında ortak derslerin bulunması halinde bu dersler yandal programının kredisine sayılmaz, eksik olan bu
krediler yandal programının diğer derslerinden tamamlanır.
Başarı ve Programı Tamamlama Koşulları
Madde 11- Öğrencinin kendi bölümünün lisans programı ile yandal programının ayrılığı esastır. Öğrencinin anadalından mezuniyeti yandal
nedeni ile etkilenemez. Anadalından mezun olan öğrenciye anadal lisans diploması verilir.

Madde 12- Yandal öğrencisine her iki programda aldığı dersleri birlikte gösteren tek bir öğrenim belgesi verilir.

Madde 13- Anadalından mezuniyet hakkını elde etmek koşulu ile yandal programını süresi içerisinde ve en az 2.00 ortalama İle tamamlayan öğrenciye yandal
sertifikası verilir.
Madde 14- Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

Madde 15- a) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitirmeyen öğrencilere azami öğrenim süresini
aşmamak kaydıyla, yandal programının ait olduğu Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararıyla en fazla iki yarıyıl ek süre tanınabilir.
b) Bu öğrenciler ek süre boyunca yandal yaptıkları bölüme ait katkı payını cezasız öderler. Bu süre içinde bir yüksek lisans programına kayıtlı
oldukları takdirde ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını da öderler.

Madde 16- Yandal öğrenimi sırasında anadalından mezun olan öğrencinin öğrencilik işlemleri yandal programının bağlı olduğu fakültece
yürütülür.
Madde 17- Çift anadal programından ayrılan veya ilişiği kesilen bir öğrenci, eğer çift anadal yaptığı programa ait bir yandal program varsa ve
programdan ayrıldığı veya ilişiği kesildiği döneme kadar almış oldukları dersler ile, yandal programının tüm gereklerini yerine getirmiş ise o
yandal programına ait sertifikayı almaya hak kazanır.
Yandal Programından Ayrılma, İlişik Kesme
Madde 18- a) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.
b) Yandal programından ayrılan bir öğrencinin aldığı dersler ile ilgili notlar öğrencinin anadal programının ortalamasına katılmadan öğrencinin not belgesinde
yer alır.
c) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, yandal programından da izinli sayılır.
d) Yandal programından izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yandal programı ile ilişkisi kesilir.
e) Yandal programında ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayan öğrencilere yandal programı veren bölümün önerisi ve yandal
programının bağlı olduğu fakülte yönetim kurulu kararı ile o dönem yandal dersi almamasına izin verilebilir.
f) Anadal programında genel not ortalaması 2.00'nin altına düşen öğrencinin yandal programı ile ilişkisi kesilir.
g) Yandal programında aldığı derslerin genel not ortalaması, iki yarıyıl üst üste 2.00'nin altında kalan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

Yürürlük
Madde 19- Bu Esaslar İTÜ Senatosu'nca 14 / 06 /2007 tarihinde kabul edilmiş ve bu tarihden sonra yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
Madde 20- Bu esaslar İTÜ Rektörlüğü tarafından yürütülür.

