T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
DENKLİK KOMİSYONU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan
ön lisans ve lisans diplomalarının denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları
belirlemektir. Bu yönerge denklik için yapılan başvuruları incelemek ve denklik
işlemlerini kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 20/02/2016 tarihli ve 29630 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları
Tanıma Ve Denklik Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akreditasyon kuruluşları: Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya tescil
yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşlarını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System- ECTS)’ni,
c) Denklik: Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan
alınan lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen lisans diplomalarına eşdeğerliğinin
tespit edilmesini,
d) Denklik belgesi: Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde
hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösterir belgeyi,
e) Denklik Birimi: Yükseköğretim Kurulu bünyesinde, tanıma ve denklik işlemlerini
yürüten birimi,

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Oluşumu, Çalışma Esasları ve Görevleri

MADDE 4 - Denklik Komisyonu, Dekanın önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı ile her
Anabilim Dalı’nı temsil edecek öğretim elemanlarından oluşur.
Çalışma esasları ve Görevleri
MADDE 5 –
1) Denklik başvurusu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yurtdışı Yükseköğretim
Diplomaları Tanıma Ve Denklik Yönetmeliği’nde sayılan koşul ve işlemler bakımından
incelenir:
a) Denkliği talep edilen diplomaya esas yükseköğretim programının asgari kazanımlar
açısından Türkiye’deki Eczacılık eğitimi göz önüne alınarak, Eczacılık eğitim
programına eşdeğer olup olmadığına bakılır.
b) Komisyonca gerekli görülmesi hâlinde tanıma koşullarını sağlayan bir yükseköğretim
kurumundan alınmış olmasına rağmen, incelenen diploma ve diğer belgelerin gerçek
olup olmadığı, öğrenim programının türü, niteliği ve düzeyi konularında, başvuru
sahibinin kendisinden, ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülke yetkili
makamlarından ek bilgi ve belge istenebilir.
2) Denklik başvurusu, ayrıca 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 4.
Maddesine göre değerlendirilir.
Yürürlük
Madde 6 - Bu yönerge Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu Kararı
alındıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 - Bu yönerge hükümleri, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
tarafından yürütülür.

