
 
 

Sayı : E-16270968-102.99-4869

Konu : Sağlık Alanlarında Lisansüstü Eğitim
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : 26.09.2017 tarih ve 64528 sayı yazımız.
 

   "Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.09.2017 tarihli toplantısında; T.C uyruklu ve yabancı uyruklu
kişilerin, yurt dışında bulunup Başkanlığımızca tanınan bir yükseköğretim kurumundaki öğrenimlerinin
ardından ülkemizde lisansüstü seviyede öğrenim görme talebinde bulunmaları durumunda;
 

  a)  "Sağlık alanları" haricinde kendilerinden daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp
tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulu'ndan tanınma belgesi (mülteciler hariç) istenmesine, Diploma
Denklik Belgesi istenmemesine,

    b) Klinik uygulaması olan sağlık alanları için kendilerinden Diploma Denklik Belgesi istenmesine,  
   c) 2017-2018 akademik yılında ülkemizdeki bir yükseköğretim kurumu tarafından klinik uygulaması

olan sağlık alanlarında lisansüstü öğrenciliğe kabulü uygun bulunan ilgililerin öğrenciliklerinin ilk yılı
içerisinde Başkanlığımızca tanzim edilmiş Diploma Denklik Belgesini öğrenim gördükleri yükseköğretim
kurumuna ibraz etmelerine, bu süre içerisinde belgeyi ibraz edemeyenlerin öğrencilikle ilişiklerinin
kesileceğine, bu ilk yıl içinde de öğrencilerin sadece ders almalarının uygunluğuna, tek başına doğrudan
hastaya müdahale gerektiren uygulamalarda bulunamayacaklarına ancak gözlemci olarak yer alabileceklerine, 

   d) Klinik uygulaması gerektiren alanlarda halen lisansüstü eğitim görmekte olan öğrencilerin
öğrenciliklerinin devam ettirilmesine, ancak mezun olabilmek için Başkanlığımızca tanzim edilen Diploma
Denklik Belgesinin lisansüstü öğrenim görülen yükseköğretim kurumuna ibraz edilmesi gerektiğine, 

   e) Diploma aldıkları klinik uygulaması gerektiren alanlardaki sağlık programlarının denklik işlemleri
süreci seviye tespit sınavı ve klinik pratik gerektiren, dolayısıyla lisansüstü eğitimine ara vermek zorunda
kalan öğrencilerin denklik işlemleri sonrası lisansüstü eğitimlerine devam edebilmesine,  

   f) Klinik uygulaması gerektirmeyen sağlık alanları için ise kendilerinden daha önce öğrenim
gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulu'ndan Tanınma Belgesi istenmesine,
Diploma Denklik Belgesi istenmemesine, 

   g) Denklik belgesi olmadan tanınma ile lisansüstü programa kayıtlı olan T.C uyrukluların lisansüstü
mezuniyet işlemlerinin tamamlanabilmesi için kayıtlı oldukları lisansüstü programdan mezun oluncaya kadar
denklik belgelerini almış ve lisansüstü öğrenim görülen yükseköğretim kurumuna ibraz etmiş olmaları
gerektiğine, 
 h) Bu karar kapsamında lisansüstü eğitimin yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik ile sınırlı olduğuna,

tıpta uzmanlığı içermediğine" 
karar verilmiş  ve bu karar ilgide kayıtlı yazımız ile tüm üniversite rektörlüklerine bildirilmiştir.

 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı
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Prof. Dr. Rahmi ER
Başkan Vekili

Yurtdışındaki  yükseköğretim  kurumlarından  mezun  olup  lisansüstü  öğrenim  görmek  isteyen
adaylar  ile  ilgili  olarak   Kurulumuza Üniversitelerden ve adaylardan  gelen  bilgi edinme talepleri üzerine
ilgi yazımız ile gönderilen sözkonusu kararın yeniden üniversitelerimize hatırlatılması ihtiyacı hasıl olmuştur.
 

Sağlık  alanlarında  lisansüstü  eğitim  işlemleri  ile  ilgili  olarak    13.09.2017 tarihli Yükseköğretim
Yürütme Kurulu kararının titizlikle uygulanmasının devam edilmesi ve ilgili tüm enstitülerin bu konuda
bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

 

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Tüm Üniversitelere Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığına
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