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Oturum Aç

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMÎ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA
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LİSANS ÖĞRENİMLERİNİ TAMAMLAMAYAN VEYA TAMAMLAYAMAYANLARIN ÖN LİSANS DİPLOMASI
ALMALARI VEYA MESLEK YÜKSEKOKULLARINA İNTİBAKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 
 

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönetmel�ğ�n amacı, b�r l�sans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanların önl�sans d�ploması almaları veya bu

g�b�ler�n meslek yüksekokullarına �nt�bakları �le �lg�l� esasları bel�rlemekt�r.
 
Dayanak
Madde 2- Bu yönetmel�k 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 44. maddes�n� değ�şt�ren 3511 sayılı kanunun 1. maddes�ne göre

hazırlanmıştır.
 
Önl�sans D�ploması Alma İlkeler�
Madde 3- Türk Ceza Kanununun �k�nc� k�tabının b�r�nc� babında yer alan, Devlet�n şahs�yet�ne karşı �şled�ğ� cürümler sebeb�yle hüküm

g�yenler �le d�s�pl�n cezası alarak yükseköğret�m kurumlarından uzaklaştırılanlar har�ç olmak üzere, 2547 sayılı Kanun hükümler� uyarınca b�r l�sans
programının en az �lk dört yarı yılının bütün dersler�nden başarılı olanlara önl�sans d�ploması ver�l�r. Önl�sans d�ploması almak �ç�n yapılacak
başvurular herhang� b�r süre �le sınırlı değ�ld�r.

 
Meslek Yüksekokullarına İnt�bak Esasları
Madde 4- (Değ�ş�k b�r�nc� fıkra:R.G.-2/5/2008-26864) B�r l�sans programının en az dört yarıyılının bütün dersler�nden veya o l�sans

programının en az yüzde altmışından başarılı olup da l�sans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, kurumları �le �l�şk�ler�n�n kes�ld�ğ�
tar�hten �t�baren 6 ay �ç�nde müracaat etmek şartıyla yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına �nt�bak ett�r�leb�l�rler.

 
Ancak, bu g�b�ler�n, Türk Ceza Kanununun �k�nc� k�tabının b�r�nc� babında yer alan, Devlet�n şahs�yet�ne karşı �şlenen cürümler sebeb�yle

hüküm g�ymem�ş ve d�s�pl�n cezası alarak yükseköğret�m kurumlarından uzaklaştırılmamış olmaları şarttır.
 
Meslek Yüksekokullarına Kayıt ve B�t�rme
Madde 5- Meslek yüksekokullarına �nt�bak ett�r�lmek üzere yapılan başvurular kontenjan fazla olduğu takd�rde, öğrenc�ler başarı

dereceler�ne göre kayded�l�r.
 
Bu yönetmel�ğ�n 3. Maddes� kapsamında olanlar, meslek yüksekokullarının �nt�bak ett�r�ld�kler� yarı yıllarda kend�ler� �ç�n tesp�t ed�len

dersler� almak, uygulamaları yer�ne get�rmek ve bunlardan başarı sağlamak suret�yle meslek yüksekokulu mezunu sayılırlar.
 
Yukarıda bel�rlenen öğrenc�ler�n eğ�t�m-öğret�m programlarının seç�m�, başarı dereceler�, �nt�bakları ve alacakları dersler�n tesp�t� g�b�

�şlemler, �lg�l� meslek yüksekokullarının yönet�m kurulu tarafından yapılır.
 
Yürürlük
Madde 6- Bu yönetmel�k Resm� Gazete’de yayımlandığı tar�hte yürürlüğe g�rer.
 
Yürütme
Madde 7- Bu yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.
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