
KIRGIZİSTAN‐TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 
YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ 

 
Amaç 
Madde 1. Bu Yönergenin amacı lisans anadal programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı 
zamanda ikinci bir dalda sertifika almak üzere öğrenim görmelerini sağlamak için gerekli usul ve 
esasları belirlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 2. Bu Yönerge, lisans anadal programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda 
ikinci bir dalda sertifika almak üzere yapılacak eğitim‐öğretim  faaliyetlerinin esas ve usullerini 
kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3. Bu Yönerge, ‘Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim‐Öğretim 
ve Sınav Yönetmeliği’ ile Üniversitenin ilgili diğer mevzuatına dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar ve Kısaltmalar 
Madde 4. Bu Yönergede geçen; 
Üniversite  : Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi’ni (KTMÜ), 
Rektörlük  : Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü’nü, 
Senato  : Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu’nu, 
Dekan  : Fakülte Dekanını, 
Müdür  : Yüksekokul, Konservatuar ve Meslek Yüksekokulu Müdürünü, 
Akademik Birim  : Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar ve Meslek Yüksekokulunu, 
Yönetim Kurulu  : Akademik Birimlerin Yönetim Kurullarını, 
Anadal  : Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programı, 
Yandal  : Bu Yönergede belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrenciye yandal 

sertifikası verecek ikinci programı 
 
ifade eder. 
 
Yandal Programı Açılması 
Madde 5. 

a) Yandal  programı  en  az  onsekiz  (18)  krediden  oluşur.  Yandal  programını  açacak  birim, 
açacağı yandal programının derslerini belirler ve  ilgili akademik birim yönetim kuruluna 
sunar. 

b) Yandal programı ilgili birim yönetim kurulunun kararı ve Senato’nun onayı ile açılır.  
c) Yandal  kontenjanları  ilgili  akademik  birim  yönetim  kurulu  kararı  ile  belirlenir  ve 

akademik takvimde belirtilen tarihlerde  ilan edilir. Yandal programının kontenjanı,  ilgili 
bölümün  en  son  kontenjanının  %20’sinden  daha  fazla  olamaz.  Yandal  programına, 
belirlenen  kontenjandan  daha  çok  müracaat  olması  halinde  program  benzerlikleri, 
öğrencinin not ortalaması ve benzeri diğer kriterler tercih sebebi olarak kullanılır. 

d) Öğrenci,  yandal  programına  en  erken  üçüncü  ve  en  geç  altıncı  yarıyılın  başında 
başvurabilir. 

e) Öğrencinin  yandal  programına  başvurabilmesi  için  başvurduğu  döneme  kadar  anadal 
programında  yer  alan  tüm  kredili  dersleri  başarıyla  tamamlamış  olması,  başvurusu 
sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. 

 



Yandal Programı 
Madde 6. 

a) Öğrencinin  yandal  programında  başarısız  olması,  kayıtlı  olduğu  anadal  programındaki 
başarı  durumunu  ve  mezuniyetini  etkilemez.  Anadal  lisans  programından  mezuniyet 
hakkını elde edemeyen öğrenciye kayıtlı olduğu ve yeterlilik koşullarını sağladığı yandal 
programının sertifikası verilmez. 

b) Yandal  programındaki  öğrencilere  rehberlik  etmek  ve  yandal  programının  amacına 
uygun biçimde yürütülmesini  sağlamak üzere yandal programını açan birim  tarafından 
bir danışman atanır. 

c) Yandal programını tamamlayan öğrenciye ayrı bir sertifika ve durum belgesi (transkript) 
düzenlenir. 

d) Öğrenci kabul işlemi, başvurulan programın bağlı olduğu akademik birim yönetim kurulu 
kararı  ile  tamamlanır.  Kesinleştirilen  karar  Öğrenci  İşleri  Dairesi  Başkanlığı’na,  yandal 
program danışmanına ve öğrencinin kayıtlı olduğu birime bildirilir. Öğrenci İşleri Dairesi 
Başkanlığı,  ilgili  yönetim  kurulu  kararına  istinaden  öğrencilerin  yandal  programına 
kaydını yapar ve öğrencilere yeni bir yandal öğrenci numarası verir. 

e) Bir  öğrenci  çift  anadal  ve  yandal  programlarını  ve  iki  yandal  programını  birlikte 
yürütemez. 

f) Yandal  programından  kaydı  silinen  öğrenci,  aynı  yandal  programına  yeniden  kayıt 
yaptıramaz. 

 
Başarı ve Mezuniyet 
Madde 7. 

a) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. 
b) Anadal programında  izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da  izinli 

sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders 
alamayacak olan öğrencilere yandal programının bağlı olduğu akademik birimin onayı ile 
yarıyıllık  izin  verilebilir.  Bu  durumda  geçen  süre  azami  eğitim‐öğretim  süresinden 
sayılmaz. 

c) Yandal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan ve kayıt yaptırmayan 
öğrencinin yandal programından kaydı silinir. 

d) Yandal  programındaki  yeterlilik  koşullarını  yerine  getiren  öğrenciye,  anadal 
programından mezuniyet  hakkını  elde  etmeden  yandal  programı  sertifikası  verilmez. 
Yandal  programı  ‘Kırgızistan‐Türkiye  Manas  Üniversitesi  Lisans  ve  Önlisans  Eğitim‐
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirlenen azami süre içerisinde tamamlanır. 

e) Yandal programından kaydı silinen öğrencilerin almış olduğu dersler  ilgili birim yönetim 
kurulu kararı ile anadal programının seçmeli dersleri yerine sayılabilir. 

f) Yandal  programının  eğitim‐öğretim  ve  sınavlarıyla  ilgili  hususlarda  ‘Kırgızistan‐Türkiye 
Manas  Üniversitesi  Lisans  ve  Önlisans  Eğitim‐Öğretim  ve  Sınav  Yönetmeliği’nde 
belirlenen hükümler geçerlidir. 

 
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat ve Kararlar 
Madde 8. Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile; 
 

a) 24.05.2004 tarih ve 6 sayılı Senato Kararı  ile yürürlüğe giren  ‘Kırgızistan‐Türkiye Manas 
Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi’, 

b) 31.05.2005 tarih ve 2005‐10.42 sayılı Senato Kararı, 
yürürlükten kalkar. 
 



Yürürlük 
Madde 9. Bu Yönerge 2013‐2014 Eğitim‐Öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 10. Bu Yönerge, Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür. 
 
 
 
Bu Yönerge, Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu'nun 19.03.2013 tarih ve 2013‐03.029 sayılı kararıyla 
kabul edilmiştir. 


