İLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI
Yurt dışında görülen ön lisans, lisans veya yüksek lisans düzeyindeki öğrenimlerinin ardından alınan diplomaların
denklik ve tanınma işlemlerine esas olmak üzere Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ve
İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu doğrultusunda, Fakültemiz Makine Mühendisliği, İmalat
Mühendisliği Tekstil Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Otomotiv
Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarında gerçekleştirilecek olan sınav için şartlar, dilekçe ve taahhütname
örnekleri aşağıda belirtilmiştir.
İlgili sınav kılavuzunda da belirtildiği gibi,









Sınava, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına denklik için başvuran ve hakkında sınava gireceğine dair yürütme
kararı olan adaylar başvurabilir. (Adayların yıl içerisinde başka bir yerde sınava girmemiş olması gerekir)
Başvuru evrakları: Dilekçe, Diploma Örneği, Taahhütname, Nüfus Kağıdı Örneği, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına diploma denklik başvurusunda bulunulduğuna dair belge.
Sınav ücreti: 670 TL’dir(KDV dahil). Mühendislik Fakültesi adına Türkiye Halk Bankası A.Ş. Uludağ
Üniversitesi Şubesi BURSA IBAN:TR 04 000 1200 1329 0000 6000 107 numaralı hesap numarasına
yatıracaklardır. Dekont elden yada posta yolu ile Fakültemize teslim edilecek olup, dekontu tarafımıza
ulaşmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Adayın sınav başvurusunda beyan ettiği bilgilerin sorumluluğu kendisine aittir. Bilgilerdeki eksik ve
yanlışlardan doğacak sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.
Faks yolu ile başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav başvurusunda bulunacak adayların başvuru yaparken
diplomada yer alan bilgilerini (ad soyadı, üniversite vb.) esas almaları gerektedir.
Sınav Kontenjanı: Her bir bölüm için 40 kişidir. (Kontenjan kadar yedek belirlenecektir. Tüm bu işlemler noter
huzurunda yapılacaktır)
Sınav yazılı ve sözlü olarak uygulanacaktır.

Başarı tespitinde ise yazılı sınavın %40’ı, sözlü sınavın %60’ı değerlendirmeye alınacak olup, 100 üzerinden 50 alan
başarılı sayılacaktır. Yazılı sınav için bilimsel hesap makinesi serbesttir ve başka hiçbir kaynak alınmayacaktır. Sınav
sonucu başarılı ya da başarısız şeklinde web sayfalarımızda duyurulacaktır ve tebliğ yerine geçecektir. Yazılı
tebliğ yapılmayacaktır.









Sınav Başvuru tarihi: 02 Mayıs-10 Mayıs 2019
Sınav Başvuru Yeri: U.Ü. Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu
Başvurulardan, asıl ve yedeklerin ilanı: 16 Mayıs 2019
Sınava asıl olarak girecek adayların sınav ücretini yatırma ve dekont teslim tarihi: 20-22 Mayıs 2019
Sınav ücretini yatırmayan asıl adayların olması durumunda yedek adaylar için ücret yatırma ve dekont teslim
tarihi: 23-24 Mayıs.2019
Yazılı Sınav: 24 Haziran 2019 tarihinde saat:10.00’da kapalı usulde ilgili bölüm binasında yapılacaktır.
(İmalat Mühendisliği Makine Mühendisliği Bölüm Binasında yapılacaktır.)
Sözlü Sınav: 25 Haziran 2019 tarihinde saat: 10’da ilgili bölümde yapılacaktır.
Sınav sonuçlarının ilanı: 28 Haziran 2019

Adayların sınava girerken yanında bulundurmaları gerekenler:




T.C. Nüfus Cüzdanı,
Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
Kurşunkalem ve silgi.

Adayların sınava girerken bulundurmaması gerekenler;


Bilimsel hesap makinesi hariç tüm elektronik ve mekanik cihazlar, kablosuz iletişim sağlayan, bluetooth vb.
özellikli cihazlar ile çağrı cihazı, telsiz, telefon, fotoğraf makinesi, kulaklık, cep bilgisayar ve her türlü bilgisayar
özelliği taşıyan tüm cihazlar, resmi görevli olsalar dahi silah ve benzeri teçhizat.

Sınav kuralları: Sınava girecek adayların yüzü, kimliği tespit edilecek şekilde açık biçimde olması ve kimlik (Nüfus
Cüzdanı) ile güvenlik kontrolü için sınavın başlamasından yarım saat önce sınav yerinde hazır olmaları gerekmektedir.
Adaylar işbu ilanımızda ve sınav yönetmeliğinde/kılavuzunda belirtilen kurallara uymamaları halinde, sınavdan tutanak
tutularak çıkartılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adaylar sınavın şekline ve/veya uygulamasına itirazlarını sınavdan sonra 5 iş günü içinde, sınav sonuçlarına itirazlarını
ise ilandan itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak yapabileceklerdir. İtirazların sonuçları ise en çok 3 iş günü içinde
değerlendirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılacaktır.
DİKKAT: Ücret yatırılırken açıklama kısmında ücretin hangi talep için (Örnek: İlmi Hüviyet Tespit Sınavı-İnşaat
Mühendisliği Bölümü) yatırıldığına dair ibarenin yer alması gerekmektedir. Bu tür uyumsuzluklardan kaynaklanan
durumlarda sorumluluk, ücreti yatırana aittir. Başvuru sırasında ibraz edilen belgeler, arşiv dosyasında tutulmak üzere
saklanacağından kişilere iade edilmeyecektir.

TAAHHÜTNAME

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomalarını Tanıma ve Denklik Yönetmeliği uyarınca seviye ve
yeterlilik belirleme sistemi kapsamında yapılan İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış
Klinik Sınav Kılavuzunda belirtilen,
1.15. Başvuru sayıları göz önünde bulundurulduğunda adaylara eşit sınav hakkı verebilmek
için her bir aday yılda bir kez İlmi Hüviyet Tespiti Sınavına katılabilir.
maddesi gereğince, Uludağ Üniversitesinde düzenlenen İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı dışında
diğer üniversiteler tarafından düzenlenen İlmi Hüviyet Tespiti Sınavına katılmadığımı beyan
ederim.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

…../……./2019
(İmza)
Adı-Soyadı

T.C:
Tel:
Adres:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Üniversiteniz tarafından 24-25 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenecek İlmi Hüviyet Tespiti
Sınavına girmek istiyorum. ………………… tarihinde …………………….......................
Üniversitesi
……………………….
Mühendisliği Bölümünden mezun oldum.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına diploma denklik başvurusunda bulunduğuma dair belge
ve konu hakkında diğer üniversitelerde 2019 yılı içerisinde düzenlenmiş olan sınavlara
girmediğime ilişkin taahhütname ekte sunulmuştur.

……./……../ 2019
( imza)
Adı Soyadı

Ek:
Diploma Örneği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yazısı
Taahhütname

TC:
Tel:
Adres:

