Yan Dal Eğitim-Öğretimine Başvuru Formu
Tarih: …..../…...../20.….
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığına,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları Yönetmeliği’nin ilgili
maddeleri uyarınca yandal başvuru koşullarını yerine getirmekteyim. Aşağıda belirttiğim programda yandal
öğrenimi yapmak için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Adı, Soyadı : …………………………..……..
Numarası

: ……………………………..…..

Cep tel no

: ……………………………..…..

e-posta

: ……………………………..…..

İmza

:

Tablolardaki bilgiler sis.bilgi.edu.tr altında öğrenci profili içindeki bilgilerle uyumlu olmalıdır. Gerekli olduğunu düşündüğünüz
durumlarda gerekçenizi yazmak için ek kâğıt kullanabilirsiniz. Eksik bilgi ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Kayıtlı Olunan Bölüm
Akademik Danışman Adı ve Soyadı
Öğrencinin Sistemde Gözüken Akademik Dönemi
Kümülatif Genel Not Ortalaması
Başvurulan Yandal Programı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları Yönetmeliği
Yan Dal Eğitim-Öğretimi (26.03.2018)
Madde 10
[1] Yan dal eğitim-öğretimi, Üniversite’nin bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans
programından ders almasıdır.
[2] Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı “anadal”, başvurduğu ve kabul edildiği lisans programı “yan dal” olarak
adlandırılır.
[3] Yan dal programları ilgili fakülte kurulunun önerisi üzerine akademik kurul kararıyla açılabilir. Yan dal programında alınması gereken
dersler, yan dal programını açan fakültenin, ortak dersler hariç olmak üzere, zorunlu derslerinden olan en az altı ders ve otuz kredi olarak,
ilgili fakülte kurulu tarafından belirlenir ve akademik kurul tarafından onaylanır. Bu dersler anadal programının müfredatındaki derslere ek
olarak alınır. Yan dal programında alınması gereken ve kredi sayısı otuzu aşan altıdan fazla dersin bulunduğu
hallerde, altının üzerindeki dersler öğrencinin serbest seçimlik dersleri yerine sayılır.
[4] Belirli bir lisans programında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak, başka bir lisans programı kapsamında yan dal programı, ilgili lisans
programlarının bağlı oldukları bölümlerin önerisi üzerine, ilgili fakültenin veya fakültelerin yönetim kurulunun kararı ve akademik kurulunun
onayıyla açılabilir. Bu programlarda alınması gereken dersler üçüncü fıkrada belirtilen esaslarla belirlenir.
[5] Yandal programlarının kontenjanları, yandal programının bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Madde 11
[1] Yan dal eğitim-öğretimine başvurabilmek için Üniversite’nin bir lisans programına kayıtlı olmak gerekir.
[2] Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Başvuru tarihleri
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
[3] Yan dal öğrenimine başvurabilmek için, yan dal öğrenimine başlanmak istenen yarıyıl başı itibarıyla genel not ortalamasının en az 2.60 ve
almış olduğu tüm kredili derslerin başarıyla tamamlanmış olması gerekir.
[4] Yan dal öğrenimi yapmaktayken çift anadal öğrenimi veya bir başka lisans programında yan dal yapmak üzere başvuranlar hariç olmak
üzere, yan dal öğrenciliği sıfatını başarısızlık nedeniyle yitirmiş olan öğrenciler, aynı programda yan dal öğrenimi yapmak veya yan dal
öğrenimine devam etmek üzere başvuramazlar, ancak başka bir programda yan dal yapmak üzere başvurabilirler.
[5] Yandal programına başvurular yandal programının bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yandal programı için
belirlenmiş olan derslerin yandal için başvuran öğrencinin anadal programında zorunlu ders olması nedeniyle anadal müfredatına ek olarak
alınması gereken asgari ders sayısının altının, asgari kredi yükünün ise otuzun altına düştüğü hallerde, eksik ders ve kredinin tamamlanması için
gereken dersler anadal programının zorunlu derslerinden olmamak kaydıyla, yandal programının bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu
tarafından belirlenir.
[6] Aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yapılamaz. Yan dal öğrenimi yapmaktayken, bir başka yan dala başvuran öğrencilerin,
devam etmekte oldukları yan daldaki kayıtları, başvurularının kabul edilmesi halinde silinir.
Madde 12
[1] Yan dal öğrencileri, lisans öğrencileri için getirilen kredi yükü sınırlamalarına tâbidirler.
[2] Alması gereken veya alabileceği dersler açılmış olmasına rağmen yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan
dal programından kaydı silinir.
Madde 13
Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal not ortalamasının en az 2.40 olması gerekir. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin
yandal programından kaydı silinir. Anadal ortalamasının hesaplanmasında yandal programından anadalın seçimlik dersleri yerine alınmış dersler
de dikkate alınır.
Madde 14
[1] Öğrencinin, yan dal öğrenimini tamamlayabilmesi için,
a) Esas anadaldan mezuniyet hakkını kazanmış olması, b) Yan dal programı için belirlenmiş olan dersleri başarıyla tamamlamış olması, c) Genel
not ortalamasının ve yan dal derslerinin ortalamasının en az (2.00) olması, gereklidir.
[2] Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak yan dal programını bitiremeyen öğrencilere; yan dal programının bağlı olduğu
fakültenin yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu öğrencilerin, kayıt koşullarını yan dal için yerine getirmeleri gerekir.
[3] Yan dal öğrenimi yapıldığı not dökümü belgesinde gösterilir ve öğrencilere yan dal öğrenimini tamamladıklarını gösteren bir yandal
sertifikası verilir. Bu sertifika diploma yerine geçmez.
[4] Yan dal öğrencilerine, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 27. maddesinin ikinci
fıkrasındaki koşulları anadalları bakımından karşılamaları halinde anadalları bakımından ek bir sınav hakkı verilir. Ek sınav sonrasında
anadalından mezun olup yan dallarına devam etme koşullarını taşıyan öğrencilere, aşağıdaki koşulları karşılamaları halinde, aynı yarıyılda ve
ders kaydı yaparak devam ettikleri yarıyılda ek bir sınav hakkı verilir: a) Tek bir dersten başarısız durumda bulunan, ancak mezuniyet için
aranan not ortalaması koşulunu karşılayan öğrenciye başarısız durumda olduğu dersi için ek bir sınav hakkı verilir. b) Tek bir dersten başarısız
durumda bulunan öğrenciye, bu dersten başarılı olması halinde mezuniyet için aranan not ortalaması koşulunu karşılayabilecek olması kaydıyla,
başarısız durumda olduğu dersi için ek bir sınav hakkı verilir. c) Mezuniyet için gerekli tüm derslerden başarılı olmasına rağmen, mezuniyet için
aranan not ortalaması koşulunu karşılamayan öğrenciye, sınavda başarılı olması halinde not ortalaması koşulunu karşılayabilecek olması
kaydıyla, yan dalın derslerinden seçeceği bir dersten ek bir sınav hakkı verilir.
[5] Bu madde uyarınca yapılan ek sınavlarda aşağıdaki kurallar uygulanır: a) Ek sınavlarda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz
ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. b) Ek sınavlarda mazeret kabul edilmez ve bütünleme ve telafi sınavı hükümleri
uygulanmaz. c) Ek sınavda mezuniyet koşullarının karşılayamayan öğrenciler öğrenim süreleri varsa ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar.
ç) Ek sınavlar final ve varsa bütünleme ve telafi sınavları sonrasında yapılır.
Madde 15
[1] Yan dal öğrencisi, öğreniminin herhangi bir yarıyılında kendi isteğiyle yan daldan kayıt sildirebilir.
[2] Kaydı silinen öğrenci ise herhangi bir lisans programında yeniden yandal öğrenimine başlayamaz.
[3] Yan daldan kayıt sildiren veya kaydı silinen öğrencinin başvurusu üzerine, anadal programının zorunlu dersleri arasında yer almamış
olmaları koşuluyla yan dalda başarıyla tamamlamış olduğu dersleri, anadal programının bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu kararıyla
anadalının seçimlik ders ve kredi yüküne sayılabilir. Öğrencinin yan dal programında başarılı olduğu, ancak esas anadal programının seçimlik
ders yüküne sayılmayan dersleri not dökümünde ve diploma ekinde gösterilir, başarısız olduğu dersleri ise gösterilmez; bu dersler genel not
ortalamasına dâhil edilmez.

Bu kısım öğrenci danışmanı tarafından sistem üzerinden kontrol edilerek doldurulacaktır.
Öğrenci yandal programına başvuru için gerekli koşulları sağlıyor mu?
Danışmanın Varsa Diğer Görüşleri

KABUL
……………………………………....…Bölümü öğrencisi…………...............................……’in …..…../….…./.............
tarihli dilekçesi incelenmiş olup, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri göz önünde bulundurularak…………………....................................................
programına yandal öğrenimi görme talebi isteğinin kabulünün Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
önerilmesine karar verilmiştir.

Öğrenci Danışmanı;

Bölüm Başkanı;

Adı, Soyadı:

Adı, Soyadı:

İmzası:

İmzası:

RED
……………………………………....…Bölümü öğrencisi…………...............................……’in …..…../….…./.............
tarihli dilekçesi incelenmiş olup, ………………………………………………...… programına yandal öğrenimi görme
talebi isteğinin …………………………….…………………………………………………………...…….…nedeniyle
reddinin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığına önerilmesine karar verilmiştir.

Öğrenci Danışmanı;

Bölüm Başkanı;

Adı, Soyadı:

Adı, Soyadı:

İmzası:

İmzası:

