
 

 

 

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 

YAN DAL YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam  

MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı, Niğde Üniversitesinde lisans programlarını 

başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ilgi duydukları başka bir bilim dalında 

bilgilenmelerini sağlamak için açılacak olan Yan Dal Programı usul ve esaslarını düzenlemektir.  

 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 

a) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44’üncü maddesinin, 3511 

sayılı Kanunun 1’inci maddesi ile değiştirilen üçüncü fıkrası, 

b) 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim 

Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan 

Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 4, 9, 16, 17, 

18 ve 19’uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge’de geçen; 

a) Kaldırılmıştır.(09.01.2014 tarih ve 2014/ 04 tarihli senato kararıyla yapılan değişiklik) 

b) Eğitim Fakültesi: Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesini, 

c) Genel akademik not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği 

döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre genel akademik not ortalamasını, 

ç) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda 

yüksekokul yönetim kurulunu, 

d) LYS: Lisans Yerleştirme Sınavını, 

e) Not durum belgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin; isim, kredi ve başarı 

notlarının topluca yazıldığı belgeyi, 

f) Üniversite: Niğde Üniversitesini, 

g) Rektör: Niğde Üniversitesi Rektörünü, 

ğ) Senato: Niğde Üniversitesi Senatosunu, 

 h) Yan Dal Programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları 

taşıması kaydıyla, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya 

yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen Yan Dal sertifikası 

alabilmelerini sağlayan programı, 

ifade eder. 

 ı) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Programın Açılması, Uygulanması, BaĢvuru ve Kabul KoĢulları 

 

Programların açılması 

MADDE 4- (1) Yan Dal Programı, ilgili bölümlerin başvurusu, fakülte/yüksekokul 

kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.  
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(2) Yan Dal Programı, ortak zorunlu dersler dışında, en az 30 krediden oluşur. 
2
 

(3) Eğitim Fakültesinin öğretmen yetiştirme programları ile diğer fakültelerin programları 

arasında Yan Dal Programı uygulanmaz. Ancak Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen 

yetiştirme programı arasında Yan Dal Programı Yükseköğretim Kurulundan onay alınarak 

uygulanabilir. 

 

Yan Dal Programının uygulanması 

 

MADDE 5- (1) Yan Dal Programı aşağıdaki şekilde uygulanır:  

a) Yan Dal Programı nedeniyle, öğrencinin Ana Dal Programındaki başarısı ve mezuniyeti 

etkilenmez. Yan Dal Programı için ayrı not durum belgesi düzenlenir.  

b) İki programa birden sayılacak dersler, bölümler arasında kararlaştırılır ve öğrencinin 

programa kayıt olmadan önce aldığı derslerin Yan Dal Programı derslerinden sayılması Yan Dal 

Programının açıldığı fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. İki programa birden 

sayılan dersler her iki not durum belgesinde gösterilir. Ortak dersler Ana Dal Programından 

alınır. 

c) Her iki program için ortak sayılan bir dersin ekle-sil günlerinde silinmek istenmesi 

durumunda silme işlemi iki program için de uygulanır. 

ç) Aynı anda birden fazla Yan Dal Programına veya hem bir Çift Ana Dal hem de bir Yan 

Dal Programına kayıt yapılamaz.  

d) Öğrenci Yan Dal Programından ayrıldığında, başarısız olduğu Yan Dal Programı 

derslerini tekrarlamak zorunda değildir.  

e) Yan Dal Programına kayıt olmadan önce alınan zorunlu veya seçmeli bir dersin Yan Dal 

Programına sayılması Yan Dal Programını açan fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile 

kesinleşir. 

f) Yan Dal Programı süresince alınan bir dersin Yan Dal Programından ayrıldıktan sonra 

Ana Dal zorunlu veya seçmeli dersi olarak sayılması öğrencinin bağlı bulunduğu 

fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Ancak, bu dersin sayılabilmesi için ilgili 

programın öngördüğü bir ders olması gerekir.  

g) Öğrencinin Yan Dal Programına kayıt olmadan önce aldığı bir dersin Yan Dal 

Programına sayılması ve daha sonra herhangi bir nedenle öğrencinin Yan Dal Programından 

ilişiğinin kesilmesi halinde, bu ders Ana Dal Programından silinmez. 

 

Yan Dal Programı baĢvuru ve kabul koĢulları 

 

MADDE 6- (1)Yan Dal Programına başvuru ve kabul koşulları şunlardır:  

a) Yan Dal Programını açan bölüm, kontenjanları belirterek Yan Dal Programını duyurur. 

Kontenjanlar, ilgili bölümün o yıla ait LYS kontenjanının % 20'sinden fazla olamaz.  

b) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihlerde dilekçe ve not durum belgesi ile 

birlikte Yan Dal Programını açan bölüme başvurur.  

c) Başvurular, Ana Dal Lisans Programının en erken 3’üncü ve en geç 5’inci yarıyılının 

başında yapılabilir. Başvurular Yan Dal Programını açan bölüm tarafından değerlendirildikten 

sonra ilan edilen kontenjan kadar öğrenci kabulü, ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

Karar, eklerinin fotokopisi ile birlikte, ilgili fakülte/yüksekokul tarafından öğrencinin bağlı 

bulunduğu fakülte/yüksekokula ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Başvuru ve kabul 

işlemlerinin yarıyıl başlamadan ve ders programlarının yapılmasından önce tamamlanmış olması 

gerekir. 

ç) Öğrencinin Yan Dal Programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar Ana Dal 

Lisans Programında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, hiçbir disiplin cezası 

almamış ve başvurusu sırasındaki genel akademik ortalamasının en az 2,75/4,00 olması gerekir.  

                                                           

2
 09.01.2014 tarih ve 2014/ 04 tarihli senato kararıyla yapılan değişiklik 



d) İlgili Bölüm Kurulu, adayları akademik not ortalamalarına göre sıralayarak, daha önce 

ilan edilen kontenjanların yarısı kadar yedek adayı da belirleyip ilan eder. Sıralama sonucunda 

aynı puana sahip adaylardan LYS puanı yüksek olan tercih edilir. Kabul işlemi öğrencilerin Yan 

Dal Programının açıldığı fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.  

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Koordinatörlük, Program Süresi ve ĠliĢik Kesme 

 

Koordinatörlük 

MADDE 7- (1) Yan Dal Programına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde 

Programın amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere danışmanlık yapmak 

amacı ile ilgili bölüm başkanlıklarınca Yan Dal Program Koordinatörü atanır. Program 

koordinatörleri öğrencilerin Ana Dal Lisans Programı danışmanları ile iletişim içinde görev 

yapar.  

 

Program süresi  

MADDE 8- (1) Ana Dal Programından mezuniyet hakkını elde eden ancak Yan Dal 

Programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararıyla bir yarıyıl ek süre verilir. 

Bu karar öğrencinin bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokula ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

bildirilir. Ancak, verilen ek süre öğrencinin Ana Dal Programında öğrenim gördüğü azami 

öğrenim süresini aşamaz. 

(2) Ana Dal Programından mezun olan ve Yan Dal Programına devam eden öğrenciler bu 

programların katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Eğer bu öğrenci lisansüstü 

bir programa kayıt yaptırırsa bu programın öğrenim ücretini/katkı payını da öder. 

(3) Yan Dal Programından mezuniyet hakkı kazanan öğrenciye, Ana Dal Programından 

mezuniyet hakkı kazanmadığı sürece Yan Dal sertifikası verilmez.  

 

Yan Dal ile ilgili iliĢik kesme    
 MADDE 9- (1) Yan Dal Programında ilişik kesme aşağıdaki hallerde yapılır: 

a) Öğrenci Yan Dal Programını kendi isteği ile bırakabilir. 

b) Yan Dal Programına kayıtlı öğrenciler, başvuru koşullarını yerine getirmek şartıyla 

kayıtlı oldukları programı bırakarak başka bir Yan Dal Programına başvurabilir ve kayıt 

yaptırabilirler. 

c) Yan Dal Programında, izinsiz olarak iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin ilişiği 

kesilir. 

ç) Ana Dal Programında genel akademik ortalaması 2,30/4,00’nin altına düşen öğrencinin 

Yan Dal Programından ilişiği kesilir.  

d) Yan Dal Programı genel akademik ortalaması, Yan Dal Programında ders aldığı iki 

yarıyıl üst üste 2,00/4,00'nin altında kalan öğrencinin Yan Dal Programıyla ilişiği kesilir.  

e) Kendisine verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Yan Dal Programından 

ilişiği kesilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BaĢarı, Mezuniyet, Mazeret ve Ġzinler 

 

BaĢarı ve mezuniyet  

MADDE 10- (1)Başarı ve mezuniyetle ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir: 

 a) Ana Dal Programında mezuniyet hakkını elde eden ve Yan Dal Programını en az 2,00 

genel akademik ortalama ile tamamlayan öğrenciye Yan Dal Sertifikası verilir. Yan Dal 

Programından mezuniyet hakkını kazanıp Ana Dal Programından mezun olamayan öğrenciye 

Yan Dal Sertifikası verilmez. 



 b) Çift Ana Dal Programından kendi isteği ile ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler, almış 

oldukları derslerle Çift Ana Dal verilen bölümün Yan Dal Programı varsa ve bu programın 

gereklerini yerine getirmişse öğrencilere Yan Dal Sertifikası verilebilir.  

 

 

 

 

Mazeret ve izinler 

MADDE 11- (1) Öğrencinin "Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliki”ne göre mazeretli sayılma veya izin isteği her iki program için de geçerlidir. 

Yan Dal Programında ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan 

öğrencilere, Yan Dal Programının açıldığı fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile sadece 

Yan Dal Programı için izin verilebilir ve bu süre Yan Dal Programını bitirmek için öngörülen 

süreye dahil edilmez. 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme 

 

Diğer Hükümler 

MADDE 10- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan konularda “Niğde Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliki” geçerlidir.  

 

Yürürlük  

MADDE 11- (1) Bu Yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

  

Yürütme 

MADDE 12- (1) Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür. 

 


