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Eğitim öğretim Dairesi Başkanlığı  

Sayı : 75850160-301.02.03-64528 
	 26/09/2017 

Konu :Lisansfıstil Ğğreramlerde Diploma Denklik 
Belgesi 

DAĞITIM 'YERLERINE 

Ilgi: a) 23/06/2017 tarih ve 75850160-301.02.03-43443 sayılı  yazımız 
b) 21.08.2017 tarih ve 75850160-301.02.03-57967 sayılı  yaznınz. 

13.09.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, ülkemizdeki yükseköğretim programlarında 

lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların Lisansüstü Eğitim ve öğretim Yönetmeliği uyarınca lisansüstü 

eğitime kabulü işlemlerinde istenecek denklık belgeleri hakkındaki 21.06.2017 tanlıii Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu toplantısı  kararı  revize edilerek; 

T.0 uyruklu ,'Şe yabancı  uyruklu kişilerin, yurt dışında bulunup Başkanhğunızca tanınan bir yükseköğretim 

lamumındaki öğrenimlerinin ardından ülkemizde lisansüstü seviyede öğrenim görme talebinde bulunması  
durumunda; 

"Sağhk alanları" haricinde kendilerinden daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanııııp tarunmadığnıa 

dair Yükseköğretim Kurulu'ndan tanınma belgesi (mülteciler hariç) istemesine, Diploma Denk& Belgesi 

istenmemesine, 

Klinik uygulaması  olan sağhk alanları  için kendilerinden Diploma DenIdğ  Belgesi istenmesine, 

e. 2017-2018 akademik yılında ülkemizdeki bir yükseköğretim kurumu tarafindan klinik uygulaması  olan 

sök alanlarında lisansüstü öğrenciliğe kabulü uygun bulunan ilgililerin üğrencililderiııin ilk yıh içerisinde 

Başkanhğımızca tütün erlihniş  Diploma Denldık Belgesini öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna 

Iraz etmelerine, bu süre içerisinde belgeyi Ibraz edemeyenlerin liğrencilılde ğşilderinin kesileceğine, bu ilk 

	

.4\1\ü, 	yıl içinde de öğrencilerin sadece ders aknalanmn uygunkığuna, tek başına doğrudan hastaya müdahale 

Z
gerektiren uygulamalarda bulunamayacaklanna ancak gözlemci olarak yer alabilecelderine, 

\C-Ç> d. Klinik uygulaması  gerektiren alanlarda halen lisansüstü eğitim görmekle olan öğrencilerin öğrenciliderinğ  
devam ettinlmesine, ancak mezun olabilmek için Başkanhğunızca tanzim edilen Diploma Denklk Belgesinin 

lisansüstü öğrenim görülen yükseköğretim kurumuna Biraz edilmesi gerektiğine, 

- 	Q• 	e. Diploma aldıkları  klinik uygulaması  gerektiren alanlardaki sağlık programlarının deııklık işlemleri süreci 

'5 	• 	seviye tespit sınavı  ve klinik pratik gerektiren, dolayısıyla lisansüstü eğitimine ara vermek zorunda kalan 

\f\ 	
öğrencilerin deoklik işlemleri sonrası  lisansüstü eğitimlerine devam edebilmesine, 

f. Klinik uygulaması  gerektimıeyen sağhk alanları  için ise kendilerinden daha önce öğrenim gördükleri 

kurumların tanırım tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulu'ndan Tanınma Belgesi istenmesine, Diploma 

Denk& Belgesi istenmemesine, 
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Denk& belgesi olmadan tanınma ile lisansüstü programa kayıtlı  olan T£ uynıldularm lisansüstü mezuniyet 
işleınlerinin tamamlanabilmesi için kayıtlı  oldukları  lisansüstü programdan mezun oluncaya kadar denklık 
belgelerini almış  ve lisansüstü öğrenim görülen yükseköğretim kurumuna ibraz etmiş  olmaları  gerektiğine, 

Bu karar kapsamında lisansüstü eğitimin yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik ile sınırlı  olduğuna, 
tıpta nzenanlıkı  içemıediğine 

karar verilmiştir. 

Bfigilerinizi ve gereğini rica ederim. 

9 e-imzalıchr 
Süleyman Necati AKCESME 

Başkana. 
Genel Sekreter 

Dağıtım: 
Gereği: 	 Bilgi: 
Üniversite Rektürlüklerine 	 Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına 

Tanıma ve Darıldık Hizmetleri Daire Başkanlığına 
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