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Mühendislik Tamamlama Programları Uygulanmasına Dair Açıklama 

 
 

1- Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 24.03.2021 tarihli toplantısında Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu’na verilen yetkiye dayanarak; Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama 

Programları Tercih Kılavuzuna göre adayların yerleşebilecekleri mühendislik lisans tamamlama 

programları 15.09.2021 tarihli Yürütme Kurulu kararı ile uygun bulunmuştu. Söz konusu karar 

uyarınca yapılan mühendislik tamamlama programları başvuru, tercih ve yerleştirme işlemleri 

tamamlanmış, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yerleştirme sonuçları 

açıklanmıştır. 
 

 

- Mühendislik Tamamlama Programına yerleşen bir adayın mühendislik tamamlama 

programını tamamlayabilmesi için Mühendislik Tamamlama Programları Çalışma 

Komisyonu tarafından belirlenen Ek’2 de yer alan dersleri almasının; 

- Tamamlama için belirlenen derslerde üniversite senatosu tarafından en fazla %30 oranında 

değişiklik yapılabileceğinin, 

- Mühendislik Tamamlama Programlarının öğretim dili kılavuzda belirtildiği şekilde 

uygulanacağının; 

- Öğrencilerin, tercih kılavuzunda yayımlandığı üzere katkı payı ve ikinci öğretim ücreti 

ödeyeceğinin, 

- Tamamlama programlarını başarı ile bitirenlere ilgili dallarda “mühendis” unvanı verilecek; 

bunların diplomalarına “3795 sayılı Kanun uyarınca tamamlama programını bitirerek 

mühendis unvanını kazanmıştır” kaydı konulacağının, 

- Mühendislik Tamamlama Programı öğrencilerinin diğer öğrencilerle birlikte derslere devam 

edeceğinin, 

-Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 18/10/2017 tarihli toplantısında alınan karar     

doğrultusunda aynı anda 2 farklı Mühendislik Tamamlama Programına kayıt 

yaptırılamayacağının, 

-Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 06/12/2017 tarihli toplantısında alınan karar 

doğrultusunda Mühendislik tamamlama öğrencilerinin Özel Öğrenci statüsü kapsamında 

değerlendirilemeyeceğinin, 

- Mühendislik Tamamlama programı öğrencilerinin ilave bir yıl eğitim öğretim hakkı 

verilerek azami 2 yıl içinde öğrenimlerini tamamlamalarının; ayrıca yabancı dil hazırlık 

sınıfında geçirilen sürelerin bu sürelere dahil edilmeyeceğinin, 

uygun olduğuna Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 21.10.2021 tarihli toplantısında 

karar verilmiştir. 
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2- 2021 Mühendislik Tamamlama yerleştirme sonucunda da son yıllarda uygulandığı gibi bir 

yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt 

yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği 

programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bahse konu adayların 

mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesinin ve mazereti kabul 

edilenlerin kaydının yapılmasının uygun olduğuna Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 

21.10.2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir 

 

 


