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AMAÇ:  

 

Çift anadal programının amacı anadal lisans programını üstün başarı ile sürdüren öğrencinin 

aynı zamanda ikinci bir lisans diploması almak üzere öğrenim görmesini sağlamaktır. 

 

KAPSAM: 

 

Bu Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin fakültelerini kapsar. 

 

UYGULAMA ESASLARI: 

 

Çift anadal ikinci lisans programı kontenjanları mühendislik-mimarlık fakültesince her 

öğretim yılı başında belirlenerek senato kararı ile kesinleşir ve öğrencilere duyurulur. Çift ana 

dal ikinci lisans programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı, o programın o 

yılki 1. sınıf 1. dönem asli öğrenci sayısının %20’sini geçemez. Öğrenci, çift ana dal ikinci 

lisans programına, anadal lisans programının en erken 3, en geç 5. yarıyılının başında 

başvurabilir. Bölüme çift anadal programı için başvuru yapacak olan öğrencilerden Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı başarı belgesi veya TOEFL 

belgesi istenmektedir. Öğrencinin çift anadal ikinci lisans programına başvurabilmesi için, 

devam etmekte olduğu anadal lisans programında başvuru sırasına kadar olan sürede tüm 

kredili derslerini alıp başarıyla tamamlamış olması, genel not ortalamasının en az 3.00 olması 

ve başvuru anında, sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst % 20’de bulunması gerekir. 

Öğrencinin çift anadal ikinci lisans programına kabul işlemi, fakülte yönetim kurulu kararı 

alınmasıyla tamamlanır ve öğrenci kayıt haftası içerisinde çift anadal programına kaydını 

yaptırır. 

Çift anadal ikinci lisans programı en az 36 krediden oluşur. Öğrencinin anadal lisans programı 

ile çift anadal programının ayrılığı esastır. Çift anadal programı nedeniyle öğrencinin anadal 

lisans programındaki başarı durumu ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Çift anadal 

programı için ayrı not durum belgesi düzenlenir. Öğrencinin anadal lisans programı ile çift 

anadal programında yer alan eşdeğer dersler, öğrencinin programa kabulü sırasında fakülte 

yönetim kurulunca belirlenir. Her iki programda eşdeğer kabul edilen dersler not durum 

belgesinde gösterilir ve genel not ortalamasına katılır. Bir öğrenci birden fazla çift anadal 

ikinci lisans programına ya da hem çift anadal ikinci lisans hem de yandal programına kayıt 

yaptıramaz. Öğrenci kendi isteği ile çift anadal ikinci lisans programını bırakabilir. 

Anadal lisans programında genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrencinin çift anadal 

ikinci lisans programından kaydı silinir. Anadal lisans programında mezuniyet hakkı elde 

eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını verilen sürede en az 2.00 genel not 

ortalaması ile tamamlarsa bu öğrenciye çift anadal ikinci lisans diploması da verilir. Anadal 

lisans programında mezuniyet hakkı elde etmeden öğrenciye çift anadal ikinci lisans 

programının lisans diploması verilmez. Anadal lisans programında mezun olan çift anadal 

ikinci lisans programına kayıtlı öğrencinin öğrencilik işlemleri, çift anadal ikinci lisans 

programına kayıtlı olduğu fakülte tarafından yürütülür. Çift anadal ikinci lisans programına 

kayıtlı öğrenci anadal lisans programından mezun oluncaya kadar sadece bu öğretimin, mezun 



olduktan sonra ise çift anadal ikinci lisans programına ait öğrenci katkı payını öder. Anadal 

lisans programından mezun olan öğrenci çift anadal ikinci lisans programını mezuniyetini 

takip eden iki yarıyıl sonunda tamamlamak zorundadır. Bu süre çift anadal ikinci lisans 

programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile uzatılabilir. Anadal 

lisans programından mezuniyet hakkı elde eden öğrenci çift anadal ikinci lisans programını 

bitiremese bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. 


