
 YAN ALAN PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI  

 

ÖZEL KOŞULLAR 

1-Yan alan programı en az 15 öğrenci ile açılabilir. Fakat yan alan programı açıldıktan sonra 

izleyen yarıyıllarda bu sayı aranmaz.  

2-Öğrenci yan alan programına, lisans programının 5. yarıyıl başında başvurabilir. 

3-Öğrencinin yan alan programına başvurabilmesi için, lisans programındaki genel not 

ortalamasının en az 2.50 olması ve başvurduğu yarıyıla kadar lisans diploma programında aldığı 

tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir. 

4-Herhangi bir yan alan programına kayıtlı öğrenci, ilgili bölümde farklı bir yan alan 

programına ve çift anadal, yandal programlarına başvuramaz. 

5-Öğrencinin yan alan programına kabul edilmesi, başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun 

görülerek fakülte yönetim kurulu kararı alınması ile tamamlanır ve öğrenci duyurulan kayıt 

haftası içerisinde yan alan programına da kaydını yaptırır. 

6- Yan alan programı en az 18 krediden oluşur. 

7- Yan alan programı nedeniyle öğrencinin lisans programındaki başarı durumu ve mezuniyeti 

hiçbir biçimde etkilenmez. Yan alan için ayrı not durum belgesi düzenlenir. 

8- Öğrenci kendi isteği ile yan alan programını bırakabilir. 

9-Öğrencinin yan alan programına devam edebilmesi için lisans programındaki not 

ortalamasının en az 2.50 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan alan 

programından kaydı silinir. Yan alan programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin 

bu programdan kaydı silinir. Yan alan öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında 

programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yan alan programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yan 

alan programına tekrar kayıt yaptıramaz. Yan alan programından çıkarılan öğrencilere 

istemeleri halinde bu programda almış oldukları dersleri gösteren transkript verilir. 

10- Lisans programından mezuniyet hakkı elde eden, ancak yan alan programını bitiremeyen 

öğrenciye istemesi halinde, fakülte yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır. 

Bu süre sonunda yan alan programını en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye 

yan alan sertifikası verilir. Lisans programından mezuniyet hakkı elde etmeyen öğrenciye yan 

alan sertifikası verilmez. 

11-Lisans programından mezuniyet hakkı elde eden öğrenci, yan alandan programını 

tamamlamasa bile mezuniyet hakkı elde eder, lisans programına ait diplomasını alabilir. 

 


