BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Başkent Üniversitesi Senatosu’nun 14.04.2016 tarih ve 834/11 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.)

AMAÇ
Madde 1- Yan dal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile
yürüten öğrencilerin, ilgi duydukları başka bir dalda eğitim olanağı sağlamaktır.
DAYANAK
Madde 2- Bu yönerge, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Başkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
YAN DAL PROGRAMI AÇILMASI
Madde 3- a) Bölüm/programlarda açılacak olan yan dal programları, bu programlara
hangi bölüm/program öğrencilerinin başvurabileceği ve öğrencilerin alabileceği dersler, ilgili
bölüm/programın önerisi, Fakülte/Yüksekokul Kurulu Kararı ve Senato onayı ile kesinleşir.
b) Yan dal programı, programı açan bölüm/programın ders programında bulunan
dersler arasından olmak ve ortak ve eşdeğer dersleri de belirleyerek her lisans programı için
ayrı düzenleme yapmak koşuluyla lisans programları için en az 18 kredi veya 30 AKTS’den
oluşur.
YAN DAL PROGRAMINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI
Madde 4- a) Kontenjanlar, her akademik yıl başında ilgili bölüm görüşü alınarak
fakülte yönetim kurulları tarafından kayıt yenilemelerin başlangıcından bir ay önce ilan edilir.
b) Öğrenci, duyurulmuş olan yan dal programına kayıtlı olduğu lisans programının en
erken 3, en geç 6 ncı yarıyılının başında başvurabilir.
c) Yan dal programına başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihte, başvuru
formu ve not döküm belgesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.
d) Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar
kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması ve başvurusu
sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Bu koşulların yanı sıra,
Üniversitemizin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen
programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.
Türkçe eğitim yapan program öğrencilerinin kısmen veya tamamen İngilizce eğitim yapan
programlarda yan dal yapabilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan
İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları veya uluslararası geçerliliği olan belge
sunmaları gereklidir. İngilizce yeterliğini sağlayamayan öğrencilerin kısmen yabancı dilde
eğitim yapan programlarda yan dal yapmaları mümkün olmayacaktır.
e) Başvuran sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması
durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalamasının eşit
olması halinde, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programına yerleştirildiği yıldaki Lisans
Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda oluşan ilgili yerleştirme puanının, okumak istediği yan
dal lisans programına aynı yıl LYS ile en son yerleştirilen öğrencinin puanına olan uzaklığı
göz önüne alınır.

f) Yan dal programına kabul işlemi, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile
kesinleşir.
g) Programa kabul edilen öğrenciler, kayıtlı olduğu lisans programı öğretim ücretinden
ayrı olarak, Mütevelli Heyeti tarafından kredi başına belirlenen yan dal lisans programı
öğretim ücretini öderler. Başkent Üniversitesine yerleştirildiği yıl burslu lisans programlarına
kayıtlı öğrencilerden yan dal lisans programlarında da kazandıkları burs oranında bursluluk
işlemi yapılır.
h) Öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programına yerleştirildiği yıldaki yerleştirme
puanlarının, başvurduğu yan dalın burslu lisans programına aynı yıl en son yerleştirilen
öğrencinin puanına eşit ya da fazla olması durumunda, öğrenciye yan dal lisans programında
puanının yeterli olduğu oranda burslu işlemi yapılır.
YAN DAL PROGRAMI
Madde 5- a) Öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programı ile yan dal programının
ayrılığı esastır. Yan dal programındaki başarı derecesi, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans
programındaki başarısını ve mezuniyet derecesini hiçbir biçimde etkilemez. Yan dal programı
için ayrı not döküm belgesi düzenlenir. Not döküm belgesinde, kayıtlı olunan lisans programı
ile yan dal programında yer alan ortak ve eşdeğer derslere ilişkin notlar da gösterilir. Ancak,
söz konusu ortak ve eşdeğer dersler (seçimlik olanlar dahil), yan dal programları için bu
yönergenin 3 üncü maddesinde sözü edilen asgari kredi hesaplarına dahil edilmez.
b)Öğrencinin kayıt olduğu lisans programında aldığı derslerin kredileri yan dal
programında aldığı derslerin kredi toplamı bir yarıyılda 45 AKTS’yi geçemez.
c) Yan dal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı yarıyılları
planlamada öğrencilere danışmanlık yapmak üzere ilgili bölüm başkanı/yürütücüsü tarafından
bir yan dal programı koordinatörü atanır. Yan dal programı koordinatörü, öğrencilerin kayıtlı
olduğu lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.
BAŞARI VE YAN DAL SERTİFİKASI
Madde 6- a) Öğrenci yan dal programını kendi isteğiyle bırakabilir. Bu durumda
Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci
maddesi hükümleri uygulanmaz.
b) Kayıtlı olduğu lisans programında izinli sayılan öğrenciler, herhangi bir karara
ihtiyaç olmaksızın yan dal programından da izinli sayılırlar.
c) Yan dal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders
alamayacak olan öğrencilere, yan dal programı veren bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim
Kurulu Kararı ile bir yarıyıl izin verilebilir. Bu öğrencilerden izinli oldukları süre içinde yan
dal programı öğretim ücreti alınmaz.
d) Yan dal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan
dal programından kaydı silinir.
e) Kayıtlı olduğu lisans programında genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen
öğrencinin, yan dal programından kaydı silinir.
f) Yan dal programından kendi isteği ile veya başarısızlığı nedeniyle ayrılan öğrenci
başarısız olduğu yan dal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
g) Kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal
programını en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye, mezun olduğu yarıyıl
sonunda yan dal sertifikası verilir. Yan dal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye,

kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden yan dal sertifikası
verilmez.
h) Kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yan dal
programını bitiremeyen öğrencilere, bu programı tamamlamak için yan dal programını
yürüten Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre
içerisinde başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir.
i) Yan dal sertifikası, lisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanmayı
sağlamaz.
j) Yan dal programından çıkarılan öğrencilerin yan dal programında almış oldukları
derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 7- Bu yönergede yer almayan konularda Başkent Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
YÜRÜRLÜK
Madde 8- Bu Yönerge Başkent Üniversitesi Senatosu’nun sayılı toplantısında
onaylanarak 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 9- Bu Yönerge hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.

