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Amaç: 
 
Madde 1 -  
Yan dal programının amacı, kendi bölümünün lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini 
sağlamaktır. 

 
Yan Dal Programının Açılması 
 
Madde 2 –  
Yan dal programı ilgili bölümün ve Fakülte Kurulu’nun önerisi ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.  
Yan dal programı en az 18 krediden oluşur; ders başına ödeme yapılır. 

 
Yan Dal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları 
 
Madde 3 - 

a- İlgili bölüm başkanlığı her dönem kontenjanları belirterek yan dal programını duyurur. 
b- Öğrenci açılan yan dal programına, kendi lisans programının en erken 3. ve en geç 6. döneminin başında 

başvurabilir. 
c- Yan dal programına başvurular belirlenen tarihte dilekçe ve not dökümü belgesi (transkript) ile birlikte ilgili 

dekanlığa yapılır. 
d- Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının (CGPA) 

4,00 üzerinden en az 2,75 olması ve başvurusunun başvurduğu bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir.  
Kabul işlemi başvurduğu bölümün bağlı bulunduğu Fakültenin Yönetim Kurulu Kararı ile tamamlanır. 

 
Yan Dal Programı 
Madde 4- 
 

a- Yan Dal programı nedeniyle öğrencinin kendi lisans programındaki başarı durumu hiç bir biçimde 
etkilenmez.  Yan dal programı için ayrı not dökümü belgesi düzenlenir.   

b- Yan dal programlarını belirlemede öğrencilere yardımcı olmak ve yan dal programının amacına uygun 
biçimde yürütülmesini sağlamak üzere Bölüm Başkanlığı tarafından bir yan dal programı Koordinatörü 
atanır.  Yan dal programı Koordinatörü öğrencilerin kendi lisans programı danışmanları ile iletişim ve 
eşgüdüm içinde görev yapar. 

c- Öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yan dal programına kaydolabilir. 
 
Başarı ve Yan Dal Sertifikası 
Madde 5-  

a. Öğrenci yan dal programını kendi isteği ile bırakabilir. 
b. Kendi lisans programında genel not ortalaması 2,00’nin altına düşen öğrenci , izleyen dönemde yan dal 

programından ders alamaz, bu durum üstüste iki dönem tekrarlanırsa öğrencinin yan dal programı ile ilişiği 
kesilir. 

c. Yan dal programı genel not ortalaması , yan dal programında ders aldığı iki dönem üst üste 2,00’nin altında 
kalan öğrencinin yan dal programı ile ilişiği kesilir. 



d. Öğrenci yan dal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yan dal programı derslerini tekrarlamak 
zorunda değildir. 

e. Çift anadal programını tamamlayabilmesi için iki yarıyıl ek süre verilir. 
f. Kendi lisans bölümünden mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını en az 2,00 ortalama ile 

tamamlayan öğrenciye yan dal sertifikası verilir. 
g. Yan dal programını tamamlayan öğrenci , yan dal alanında lisans ve önlisans diploması ile verilen hak ve 

yetkilerden yararlanamaz. 
 
Madde 6-  
Bu yönetmelik, Girne Amerikan Üniversitesi Senatosu  tarafından kabul tarihiyle yürürlüğe girer ve rektör tarafından 
yürütülür. 

 


