
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMINA İLİŞKİN ESASLAR 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.10.2013 tarih ve 54205-7608 sayılı yazısı uyarınca 

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümlerinde Mühendislik Tamamlama Programı 

aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür. 

1- Mühendislik Tamamlama Programına kayıt olan öğrencilere Zorunlu İngilizce Hazırlık 

Öğretimi uygulanmaz.  

 

2- En az %30 İngilizce öğretim yapılan programlara Mühendislik Tamamlama Programı 

kapsamında kayıt olan öğrenciler; İngilizce derslerden sorumlu tutulamaz. Ancak, GTÜ 

Senatosunca kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı olan öğrenciler, 

açılan İngilizce derslerden de alabilirler. 

3- Mühendislik Tamamlama Programına kayıt yaptıranlar her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen 

katkı payı / Öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. 

4- Mühendislik Tamamlama Programında verilecek dersler Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının yukarıda belirtilen yazısındaki kriterlere bağlı olarak Üniversite Senatosunca 

belirlenir. 

5- Programın toplam öğrenim süresi 1 (2 yarıyıl) yıldır. 

- 1 yıl  (2 yarıyıl)  sonunda programı tamamlayamayanlara 2 yıl (4 yarıyıl) daha ek 

süre verilir. Verilen bu süreler sonunda mezun olamayanların Üniversitemiz ile 

ilişikleri kesilir.  

6- Mühendislik Tamamlama Programına kayıt yaptıran öğrenciler talep etmeleri halinde GTÜ 

Lisans Yönetmeliğine göre kayıt dondurabilirler. 

7- Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı olup, Mühendislik Tamamlama Programı ile 

Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıtları yapılır.  

8- Kayıt tarihlerinde askerde olduklarını belgeleyen ve kayıt tarihlerini geçirenlerin GTÜ Lisans 

Yönetmeliği çerçevesindeki mazeretlerini belgelemek koşulu ile kayıtları yapılır. 

9- Mühendislik Tamamlama Programına kayıt yaptıranlar yerleştirildikleri programda diğer 

öğrencilerle birlikte derslerine devam ederler. Başka program veya diğer Yükseköğretim 

Kurumlarına aktarılmaları söz konusu değildir.  

10- Mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerin diplomalarında unvan belirtilmez. Ancak 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları durumunda, diğer program 

mezunları gibi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca unvanları kendilerine yazılı olarak 

bildirilir. 

11- 6569 sayılı Kanun kapsamında, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce, Mühendislik 

Tamamlama Programına kayıt yaptırmış olanların, daha önceki öğrenim süreleri dikkate 

alınmaz. Bu öğrencilerin azami öğrenim süreleri, Esasların 5.maddesi kapsamında, 2014-

2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren hesaplanır.  

12- Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, GTÜ ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

 

  Esaslarda Görüşüldüğü Senato Kararı 
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