CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ
Dayanak
Madde 1. Bu Yönerge, 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile 11/07/2013 tarih ve 28704 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin”
15’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Cumhuriyet Üniversitesinde yandal programlarıyla ilgili eğitimöğretim uygulamaları bu yönerge çerçevesinde yürütülür.
Tanım
Madde 2. Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı “anadal programı”, bu
program dışında sertifika almak amacıyla başvurdukları ve kabul edildikleri ikinci lisans programı ise “yandal
programı” olarak adlandırılır.
Amaç
Madde 3. Yandal programının amacı, anadal lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, ilgi
duydukları ikinci lisans programından dersler almalarını, bu yolla bilgi ve görgülerini arttırmalarını ve sertifika
almalarını sağlamaktır.
Programın Açılması
Madde 4. a. Yandal programının açılabilmesi için ilgili bölümlerin ve fakülte /yüksekokul kurullarının
önerisi üzerine Senatonun onayı gereklidir.
b. Yandal programı uygulanan bölümlerin en az 12 kredilik ortak dersleri ya da 12 kredilik ortak
dersleri yoksa bu yönergenin 6/c maddesi uygulanmalıdır.
c. Yandal programı aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen programlar arasından açılmalıdır.
Programa Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 5. a. Yandal programını açan bölüm her akademik yıl için (akademik takvimle birlikte
kararlaştırılabilecek biçimde) kontenjanlarını belirterek yandal programını duyurur.
b. Öğrenci, yandal programına başvurabilmek için, başvuru yarıyılına kadar anadal lisans programında
aldığı tüm dersleri başarmış olmalıdır. Başvurusu ilgili bölüm tarafından uygun halinde kabul işlemi yandal
bölümünün bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
c. Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının (GNO) 100 üzerinden en
az 65 veya 4’lük not sistemine göre en az 2,25 olması gerekir.
d. Yandal programına, anadal lisans programının en erken 3. en geç 6. yarıyılının başında
başvurulmalıdır.
e. Aynı anda birden fazla yandal ya da hem çift anadal hem de bir yandal programına kayıt
yaptırılamaz.
Yandal Programı
Madde 6. a. Yandal programında yer alacak derslerin saptanması ve alınacakları dönemlerin planlaması
fakülte, yüksekokul ve bölüm kurulunca yapılır. Bu konularda öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programın
amacına uygun yürütülmesini sağlamak üzere dekan, yüksekokul müdürü ve bölüm başkanınca bir yandal
programı danışmanı atanır. Yandal programı danışmanı, anadal lisans programı danışmanları ile işbirliği içinde
görev yapar.
b. Anadal yandal lisans programlarının ortak sayılacak dersleri ilgili bölümler arasında kararlaştırılır.
c. Yandal programına başvuran öğrenci, kendi alanındaki mezuniyet kredisine ek olarak, anadal ve
yandalın ortak dersleri dışında olmak kaydıyla, en az 18 kredilik ders alması ve başarması ya da ortak dersler
yoksa en az 30 kredilik ders alması ve başarması gerekir.
d. Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki GNO’nın 100 üzerinden
en az 60 veya 4’lük not sistemine göre 2,00 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal
programından kaydı silinir.
e. Anadal programında aldığı bütün dersleri başarmış olanlara yandal programına kayıt olmaları
durumunda, Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 17/2
maddesinde belirtilen haftalık toplam 36 saat ders sınırlaması uygulanır.
f. Yandal programı uygulayan programlarda 2. Öğretim varsa yandal dersleri hem örgün hem de 2.
Öğretimden alınabilir.
Başarı ve Mezuniyet
Madde 7. a. Öğrenci yandal programını kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından ayrılan
öğrenci bu programda başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorunda değildir. Yandal programı anadal program
başarısı ve mezuniyetini etkilemez. Yandal programını herhangi bir nedenle bırakanlara istemeleri halinde,
program süresince alıp başardıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir ek transkript verilebilir.
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b. Anadal programında kayıt donduran (izinli sayılan) öğrenci, yandal programında da izinli sayılır.
Yandal bölümünden kaynaklanan bir nedenle (ders açılmaması) ders alamayacak öğrenci yandal programının
bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlükçe yandal programından izinli sayılır.
c. Anadal lisans programında kayıt yenilememe veya başarısızlık nedeniyle 2 yarıyıl kaybeden
öğrencinin yandal lisans programından kaydı silinir.
d. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen
öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
e. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden öğrenciye yandal programının
sertifikası verilemez.
f. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, yandal programından mezuniyet
hakkını kazanamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir.
Düzenlenmemiş Konulardaki Uygulama
Madde 8. Bu yönergede/uygulama esaslarında yer almayan konularda 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal İle Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Cumhuriyet
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ve mevzuat
hükümlerine aykırı olmamak şartı ile Üniversite Senatosunun kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 9. Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 22/10/2014
tarihinde yürürlüğe girer. Yönergenin yürürlüğe girmesi ile 27/06/2007 tarihinde kabul edilen Cumhuriyet
Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
Madde 10. Bu Yönergenin hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
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