CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Yan dal 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. Tıp fakültesi bünyesinde
yürütülen yan dal programları bu yönerge kapsamı dışındadır.
Dayanak
Madde 2- 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 15/07/2011 tarih ve 27995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Celal Bayar
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır. Celal Bayar Üniversitesinde yan dal programlarıyla ilgili eğitimöğretim uygulamaları bu yönerge çerçevesinde yürütülür.
Tanım
Madde 3- Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı “anadal programı”,
bu program dışında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle diploma
yerine geçmeyen sertifika almak amacıyla başvurdukları ve kabul edildikleri ikinci lisans
programı ise “yan dal programı” olarak adlandırılır.
Programın Açılması
Madde 4- a) Yan dal programı aynı üniversitede yürütülen programlar arasından, bölümlerin
görüşü, fakülte/yüksekokul kurullarının kararı, senatonun onayıyla açılır ve ilgili bölümlerin
işbirliği ile yürütülür.
b) Senatoca yan dal programı açılmasına izin verilen ilgili birimler, her eğitim-öğretim
dönemi için öğrenci kontenjanlarını belirleyerek ilgili fakülte/yüksekokul yönetim
kurullarının kararına sunarlar. Açılmasına karar verilen yan dal programları, öğrenci
sayılarıyla birlikte her eğitim-öğretim yılı başında duyurulur.
Programa Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 5 –a) Yan dal programına başvurular belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile
ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.

b) Öğrencinin başvurduğu döneme kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla
tamamlamış olması gerekir.

c) Öğrenci, yan dal lisans programına, anadal lisans programının en erken 3., en geç 6.
döneminin başında başvurabilir.
ç) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not
ortalamasının en az 100 üzerinden 65 veya 4 üzerinden 2,50 olması gerekir.
d) İlgili bölüm tarafından başvurusu uygun görülen öğrencinin kabul işlemi başvurulan
bölümün önerisi üzerine bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile
tamamlanır.
e) Özel yetenek gerektiren yan dal programlarına başvuran öğrencilerin ilgili birim yönetim
kurullarınca oluşturulan alt kurul tarafından yapılacak olan özel yetenek sınavına katılmaları
ve başarılı olmaları koşulu aranır.
f) Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yan dal programına kayıt yaptırabilir. Yan
dal programına kayıt yaptıran öğrenci ikinci ana dal lisans programına kayıt yaptıramaz.
Programın Yürütülmesi
Madde 6- a) Yan dal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, anadal programındaki
mezuniyet kredisine ek olarak ve ortak dersler dışında en az 18 saatlik ders almak ve bu
dersleri başarmak zorundadır.
b) Yan dal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada
öğrencilere yardımcı olmak ve yan dal programının amacına uygun yürütülmesini sağlamak
üzere ilgili bölüm/program başkanlığınca yan dal program koordinatörü atanır. Yan dal
program koordinatörü, ana dal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.
c) Öğrencinin yan dal programındaki akademik başarısı için ayrı bir sertifika düzenlenir.
ç) Öğrencinin yan dal programındaki durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.
Lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yan dal programını
tamamlayamasa bile anadal lisans programı diplomasını alabilir.
d) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diploması ile
verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.
Programı Bitirme
Madde 7- a) Öğrencinin anadal programındaki genel akademik başarı not ortalaması en az
100 üzerinden 60 veya 4 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin
yan dal programından kaydı silinir.

b) Anadal programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye yan dal programı
sertifikası verilmez.

c) Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ancak, yan dal programını
bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararı ile
en fazla bir yarıyıl uzatılabilir. Ek sürede öğrenci, katkı payını ödemeye devam eder.
Programı Bırakma
Madde 8- a) Yan dal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi
isteğiyle bırakabilir. Yan dal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yan dal programına
kayıt yaptıramaz.
b) Yan dal programından ayrılan öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorunda
değildir. Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan
kaydı silinir.
c) Yan dal programı genel not ortalaması, yan dal programında ders aldığı iki dönem üst üste
2.00’nin altında kalan öğrencinin yan dal programıyla ilişkisi kesilir.
Diğer Hükümler
Madde 9- Bu yönergede bulunmayan konularda "Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" geçerlidir.
Yürürlük
Madde 10- Bu Yönerge Celal Bayar Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten sonra
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11- Bu Yönerge hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.
Bu Yönerge; Üniversite Senatosunun 08.09.2011 tarih ve 2011/09-III sayılı kararı ile kabul
edilmiştir.

