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TÜM DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE
 

İlgi : 26.07.2021 tarih ve 48136 sayılı yazımız.
 

05.12.2017  tarih  ve  30261  sayılı  Yurtdışı  Yükseköğretim  Diplomaları  Tanıma  ve  Denklik
Yönetmeliğinin  7. maddesinin  üçüncü  fıkrasında  belirtilen;  "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 Seviye Yeterlik Belirleme Sistemi (SYBS)

  hükmüne  göre  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulununişlemlerinden biri veya birkaçına tabi tutulur."
02.11.2017  tarihli  toplantısında  "Seviye  ve  Yeterlik  Belirleme  Sistemi  İşlemlerine  İlişkin  Usul  ve
Esaslar" belirlenmiş, tüm üniversite rektörlüklerine bildirilmiştir.

İlgi yazımızda; üniversitelerimize ders tamamlama yapmak üzere yerleştirilmesi yapılan denklik
adaylarıyla  ilgili  Seviye  ve  Yeterlik  Belirleme  İşlemlerine  İlişki  Usul  ve  Esaslara  aykırı  bazı
uygulamaların  yapıldığı  dile  getirilmiş  yanlış  uygulamaların  düzeltilmesi  gerektiği  hususu
hatırlatılmıştır.  Ancak bazı üniversitelerden alınan yazılarda ve Kurulumuza ulaşan şifahi bilgilere göre;
özellikle hukuk programında diplomalarının denklik işlemleri için Kurulumuza başvuran, hakkında eksik
derslerini  tamamlamaları  yönünde  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  kararları  alınan  ve
Üniversitelerimizin  Hukuk  Fakültelerine  yerleştirilmeleri  yapılan  adaylarla  ilgili  Seviye  ve  Yeterlilik
Belirleme  İşlemlerine  İlişkin  Usul  ve  Esaslara  aykırı  uygulamaların  devam  ettiği  görülmüş  olup  söz
konusu  adayların  üniversiteye  kayıt  tarihleri  ile  eğitimi  tamamladıkları  tarihlerin  arasının  çok
kısa olduğu, hiç derse devam etmeden sadece yıl sonu sınavlara alındıkları, yaz okulu şeklinde derslerin
bir başka üniversitede alınmasına izin verildiği; bir dönemde ya da yılda verilecek ders/kredi miktarına
dikkat  edilmeden üç, dört  ayda derslerin  tamamlatıldığı husususları Kurulumuza ulaşan  transkriptlerin
incelenmesinde anlaşılmaktadır.

Özellikle  Hukuk  Programında  alınan  diplomaların  denklik  işlemlerinde  eksik  derslerini
tamamlamaları için üniversitelerimize yerleştirilen adaylara yönelik olarak anılan Usul ve Esaslara göre;
1. Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile eksik derslerini tamamlaması için Üniversiteye yerleşmesi
yapılan  ve  Kurulumuzca  resmi  olarak  bildirilen  kişilerin  ders  tamamlama  yapmak  üzere  kaydının
alınması,
2. Hakkında Yükseköğretim Yürütme Kurulu  kararı  bulunmayan  adayın  derse  kaydının  yapılmaması,
ders sınavlarına alınmaması,
3.  Üniversitenin  eğitim  öğretim  mevzuatına  uygun  olarak,  üniversitenin  yetkili  organlarının  uygun
görmesi halinde   yaz okulunda alabileceği, ancakyerleştirmesi yapılan adayın o üniversitede derslerini
üniversitede  yaz  okulu  bulunmuyorsa  adayın  bir  başka  üniversitede  yaz  okulunda  eksik  derslerini
almasına izin verilmemesi, bir başka üniversitenin yaz okulunda alınan eğitimin kabul edilmemesi,
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4. Adayların birkaç ayda eksik derslerini alarak Kurulumuza başvurdukları göz önüne alındığında, bir
dönemde/yılda  verilecek  ders/kredi  miktarının,  Üniversitenin  eğitim  öğretim  yönetmeliklerine  uygun
olarak verilmesi,
5. Adayların Üniversiteye kayıt  tarihleri ve eğitimi  tamamladıkları  tarihler göz önünde bulundurularak
derslere devam hususunun gözlenmesi, derslere devam etmeden (örgün/online(pandemi dönemiyle sınırlı
olmak  şartıyla)  sadece derslerin  sınavlarına  girilmek  suretiyle  derslerin  tamamlanmış  sayılmasına  izin
verilmemesi

gerekmektedir.
Söz  konusu  yazımızın  tüm  fakülte/yüksekokul/bölümlere  bildirilmesi  ve  Seviye  ve  Yeterlilik

Belirleme  İşlemlerine  İlişkin Usul  ve  Esaslarda  yer  alan  hususlara  uyulması  hususunda  gereğini  rica
ederim.

 

 
Dağıtım:

Tüm Devlet Üniversitelerine
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