29. TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ
TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ

29. Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüleri 13-14 Nisan 2017 tarihlerinde YÖK
Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu’nun da katılımı ile Bezmialem Vakıf
Üniversitesinde toplanmıştır. Ekte program akışı sunulan toplantıda farklı Üniversitelerimizin
Enstitü Müdürleri tarafından lisansüstü eğitimle ilgili güncel konular ele alınmıştır.
Toplantıya 52 farklı üniversiteden toplam 103 kişi katılmış ve aşağıda belirtilen kararlar
alınmıştır.
1- Tıp Sağlık Konseyine Sağlık Bilimleri Enstitülerinin davet edilmesi ve katkılarının
sağlanması,
2- Sağlık Bilimleri Enstitülerinin temsil düzeyinin dekanlıklar ile eşitlenmesi,
3- Sağlık Bilimleri Enstitü sekreterlerinin özlük hakları ve ödeneklerinin Fakülte
sekreterleri ile eşitlenmesinin sağlanması,
4- Lisansüstü programların açılmasında ön koşul olan öğretim üyesi sayısından ziyade,
programda yer alacak kişilerin deneyimlerine bakılması (bunun için puanlama
getirilebilir),
5- Sağlık Bilimleri Enstitülerinde eğitim ve uygulamaların standardize edilmesi için
bağımsız bir akreditasyon kurulunun oluşturulması için çalışmaların başlatılması,
6- Sağlık alanında ortak lisansüstü programların açılmasının desteklenmesi,
7- Klinik Anabilim Dallarında da doktora programları açmasının özendirilmesi,
8- Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde açılan içeriği benzer lisansüstü eğitim
programlarındaki isim farklılıklarının (örneğin nörobilim, sinir bilimler, moleküler
biyoloji, sağlıkta yönetim gibi) doçentlik başvurularında sorun oluşturmaması için
program isimlerinin standardize edilmesi,
9- Doçentlik başvuru alanlarında bulunmayan Sağlık Bilimleri Enstitüleri doktora
anabilim dallarının mezunlarının başvuruda bulunabileceği alanlarla ilgili anahtar
kelimelerin oluşturulması ve konuyla ilgili ayrıntılı bir yazının ilgili kurullara ve
YÖK’e iletilmesi,
10- Diş Hekimliğinde DUS sınavı ile uzmanlık eğitimine de başlandıktan sonra doktora
yapan diş hekimlerinin yetkinlikleri ile ilgili durumun daha net belirlenmesi,
11- Eczacılık Lisansüstü programları ile ilgili olarak; “Farmakoekonomi” ve “Adli
Eczacılık” konularında yeni programlar açılmasının sağlanması,
12- 2014 yılında çıkan Eczacılıkta uzmanlık yasası ile Eczacılık alanındaki lisansüstü
programlara kayıt yaptıracak öğrenci sayısının düşebileceği, bu yasa çıkmadan önce
eczacılık alanlarında doktoraya başlamış öğrencilerin mağdur olmaması için
önlemlerin alınması (Örneğin; Farmakoloji alanında doktora yapmış olanlara Klinik
Eczacılık uzmanlığının, Farmakognozi alanında doktora yapmış olanlara Fitofarmasi
uzmanlığının verilmesi),
13- Doktora ve Yüksek Lisans öğrencilerine, eğitimleri süresince Enstitülerde kadro
verilebilmesinin sağlanması (TUS Örneği),
14- 30. Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısının Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenmesine, herhangi bir
değişiklik talebi olması durumunda ikinci aday olan Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsünün toplantıyı düzenleyebileceğine,
karar verilmiştir.

