DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
YANDAL PROGRAM YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönerge, Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 22.
maddesinde belirtilen yandal programlarının uygulama ilke ve esaslarını düzenler.
Dayanak
Madde 2- (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 24.08.2012 tarih ve 2012/118 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)
Bu yönerge 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Düzce Üniversitesi Lisans
Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.
Yandal Programının Tanımı
Madde 3 - Yandal eğitim-öğretimi, Üniversite'nin bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin,
bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır. Öğrencinin, başvuru tarihinde
kayıtlı bulunduğu lisans programı "anadal", başvurduğu ve kabul edildiği lisans programı "yandal" olarak
adlandırılır.
Yandal Programının Amacı
Madde 4 - Yandal programının amacı, Düzce Üniversitesi anadal lisans programlarını başarı yla yürüten
öğrencilerin, ilgi duydukları başka bir eğitim öğretim dalın da bilgilenmelerini ve sertifika almalarını
sağlamaktır.
Yandal Programı Açılması
Madde 5 - (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 24.04.2014 tarih ve 2014/69 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)
Yandal programı, ilgili bölümün başvurusu, ilgili Fakülte / yüksekokul kurulunun önerisi ve Düzce Ü
niversitesi Senatosu'nun onayı ile açılır. Program açan bölüm, bu programa hangi bölümden öğrenci kabul
edileceğini belirler. Program, ilgili bolümlerin işbirliği ile programın açıldığı fakülte dekanlığı / yüksekokul
müdürlüğü tarafından yürütülür. Yandal programı en az 20, en çok 30 AKTS (Avrupa Kredi Transfer
Sistemi) kredilik dersten oluşur.
Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 6 a) Düzce Üniversitesi Senatosu her akademik yılın sonuna kadar bir sonraki akademik yılın yandal
kontenjanlarını ilan eder.
b) Öğrenciler, duyurulmuş olan yandal programlarına, kayıtlı olduğu anadal lisans programının en erken 3.
ve en geç 5. yarıyılın başında başvurabilirler.
c) Yandal programına başvurular Düzce Üniversitesi akademik takviminde belirlenen ders kayıt tarihleri
arasında, başvuru formu ve transkript belgesiyle, ilgili fakülte dekanlıklarına/ yüksekokul müdürlüklerine
yapılır. Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla
tamamlanır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilir.
d) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 24.08.2012 tarih ve 2012/118 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)
Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu anadal
programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvuru sırasındaki toplam ağırlıklı
genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir. Bu koşulların yanı sıra Düzce Üniversitesi'nin özel
yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel
yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.
e) Başvuran sayısı fakülte/yüksekokul tarafından belirlenmiş ve Düzce Üniversitesi Senatosu tarafından
kabul edilmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
f) Başvurusu kabul edilen ancak kayıt yaptırmayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Bu
öğrencinin yerine yedek listeden bir hafta içerisinde öğrenci alınır.
g) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 30.06.2016 tarih ve 2016/90 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.) (Ek
R.G. 18.03.2016/29657) Bu madde kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay
geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak
hesaplanır.

Yandal-Anadal İlişkisi Madde 7 a) Yandal programı nedeniyle, öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir
biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir.
b) Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada ögrencilere
yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere bölüm
başkalığı nca yandal programına bir koordinatör atanı r. Yandal koordinatörü, öğrencilerin anadal lisans
programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.
c) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 24.08.2012 tarih ve 2012/118 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.) Yandal
programı ağırlıklı genel not ortalaması, yandal programında ders aldığı iki yarıyıl üst üste 2,50’nin altında
kalan öğrencinin, yandal programından yandal programı açan bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili
fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir. Öğrencinin kaydının silindiği Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı'na ve anadal bölüm başkanlığına yazı ile bildirilir.
d) Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak
zorunda değildir.
e) Öğrenciler anadal ve yandal programında ortak olan dersleri yandal program kredisine saydıramazlar.
Başarı ve Mezuniyet Madde 8 a) (Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 24.08.2012 tarih ve 2012/118 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.) Anadal
programında mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2,50 ortalama ile tamamlayan
öğrenciye yandal sertifikası ilgili birim tarafından verilir.
b) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere
bu programı tamamlamak için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre, fakülte/yüksekokul yö netim kurulu
kara rı ile en çok bir yarıyıl uzatılabilir. Ancak verilen ek sürelerle birlikte öğrencinin öğrenim gördüğü
sürelerin toplamı azami öğrenim süresini aşamaz.
Ek süre boyunca yandal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını, tamamladıkları lisans programında
ödedikleri katkı payının % 20 eksiği ile öderler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları durumda da
ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği
yandal programını veren fakülte dekanlıkları/yüksekokul müdürlükleri yetkilidir.
c) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında, lisans ve önlisans diploması ile verilen hak ve
yetkilerden yararlanamaz.
Diğer Hükümler
Madde 9- Bu yönergede yer almayan konularda Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmelikleri hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 10 - Bu yönerge, 05 Temmuz 2018 tarih ve 2018/119 sayılı Düzce Üniversitesi Senatosu'nda kabul
edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
Madde 11- Bu yönerge hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

