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YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI
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MADDE 1 – 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim
Diplomaları
Tanıma
ve
Denklik
Yönetmeliğinin
7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
(3) 5 inci ve 6 ncı maddeler kapsamında uygunluğu tespit
edilmekle birlikte mezun olunan programın, birinci ve ikinci
fıkrada belirtilenler dışında olup Türk yükseköğretim
sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar,
eğitim-öğretimin dili, niteliği, teorik ve uygulamalı dersler,
staj ve projeler bakımından yetersizliğinin Komisyon
tarafından doğrudan veya Bilim Alanı Danışma Komisyonu
ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüşleri dikkate
alınarak anlaşılması hâlinde, ilgililer usul ve esasları
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen SYBS
işlemlerinden biri veya birkaçına tabi tutulur.

“(3) 5 inci ve 6 ncı maddeler kapsamında uygunluğu tespit
edilmekle birlikte mezun olunan programın, birinci ve ikinci
fıkrada belirtilenler dışında olup Türk yükseköğretim
sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar,
eğitim-öğretimin dili, niteliği, teorik ve uygulamalı dersler,
staj ve projeler bakımından yetersizliğinin Komisyon
tarafından doğrudan veya Bilim Alanı Danışma Komisyonu
ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüşleri dikkate
alınarak
anlaşılması
hâlinde,
ilgililer,
sağlık
programlarının sınav işlemlerinde uygulamaya ilişkin
Sağlık Bakanlığının görüşü de alınarak usul ve esasları
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen SYBS
işlemlerinden biri veya birkaçına tabi tutulur.”

MADDE 14 – (1) Tanıma veya denklik başvuru sahiplerine
yapılacak olan bildirimler posta yoluyla yapılır.

“MADDE 14 – (1) Tanıma ve denklik başvuru sahiplerine
yapılacak olan bildirimler posta yoluyla veya elektronik
yolla yapılır.”
YENİ EKLENDİ:
“EK
MADDE
1
– (1)
Denklik
ön
başvuruları online olarak e-devlet veya Yükseköğretim
Kurulu web sayfası üzerinden yapılır.
(2) Denklik ön başvurusu sırasında sisteme yüklenen
belgeler ile Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan
belge asıllarının kontrolü yapıldıktan sonra belgelerin
üzerine “görülmüştür” kaşesi basılarak denklik
başvurusu tamamlanır. Belge asılları başvuru sahibine
veya resmi vekaletnamesi bulunan vekiline iade edilir.
(3) Denklik işlemleri Denklik Otomasyon Sistemi
üzerinden yürütülür. Bu işlemler sırasında yapılan
hazırlık, bilimsel inceleme, Komisyon görüşü ve onay
işlemlerinde ıslak imza veya elektronik imza
yerine log kayıtları esas alınır.”

