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SAĞLIK BILIMLERI ÜNIVERSITESI 

GÜLHANE SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI DEKANLIĞI 

İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı  Usul ve Esasları  

Yükseköğretim Genel Kurulunun 29.11.2018 tarihli toplantı  kararı  gereğince Sağlık 

Bilimleri alanlarında Diploma Denklik Seviye Tespit Sınavı  (İlmi Hüviyet Tespiti) 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesinde yapılacak, 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü için sınav 26 Kasım 2019 Salı  günü saat 

09:30-17:30 saatleri arasında, Ergoterapi Bölümü için ise 27 Kasım 2019 Çarşamba 

günü 09:30-17:30 saatleri arasında teorik ve uygulamalı  olarak yapılacaktır. Kimlik ve 

güvenlik kontrolleri ile salona giriş, işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, 

adayların Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesinde en geç 

saat 09:00'da hazır bulunmalan gerekmektedir. 

Sınava başvuracak adayların, Yükseköğretim Kuruluna diploma denklik belgesi 

almak üzere başvurmuş  ve hakkında Sağlık Bilimleri alanında Seviye Tespit Sınavına 

girmesine karar verilmiş  olması  gerekmektedir. 

Sınav için YÖK İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapı landınlmış  Klinik Sınav Kılavuzu (2019) 

esas almmaktadır. 

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen 

bilgiler esas alınacağından, "Aday Başvuru Formu"na yazılan bilgilerdeki eksik ve 

hatalar nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar beyan ettikleri 

bütün bilgilerin doğruluğundan sonımludurlar. Bir adayın beyammn gerçeğe uymadığı  

tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde 

ettiği tüm haklarını  kaybedecektir. Adaylar Başvuru Formuna diplomada yazan ad-

soyadmın yanında Türk Vatandaşlığına geçti ise yeni ad soyadını  da belirtmelidir. 

Uyanlmış, olsun ya da olmasın sınav kurallarına aykırı  davranışta bulunan, kopya 

eylemine karışmış  olan, belgeleri eksik veya geçersiz olduğu halde salon görevlileri 

tarafından sehven sınava alman adayların kimlikleri ve kusurları  sınav görevlilerince 

sınav tutana'gına veya tutulan raporlara açıkça yazilır ve sınavları  geçersiz sayılır. 

Kurallara aykırı  davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmez. 

Adaylar, sınav kurallarına uymadıklan halde sınav düzenini bozmamak için salondan 

çıkarılmayarak sınava devam ettirilseler dahi sınavları  geçersiz sayılır. 



6. 	Adayların yanında bulundurması  gereken belge ve gereçler: 

Fotoğraflı  ve Onaylı  Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti 

Kimlik Kartı  veya süresi geçerli Pasaport= aslı  adayın yanında olmak zorundadır. 

Nüfus cüzdanının soğuk damgalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını  

sağlayacak güncel fotoğraflı  ve T.C. Kimlik Numaralı  olması  zorunludur. Zorunlu 

şekli unsurları  taşımayan nüfus cüzdanlan ile geçerlilik süresi bitmiş, pasaportlar kabul 

edilmeyecektir. 

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık 

olmalıdır. 

1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş  bir adet vesikalık fotoğraf. 

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş. 

Adayların başvuru belgelerinin asıllarını  sınav esnasında yanında 

bulundurmalan zorunludur. 

Sınav yapılacak merkezlere hiçbir surette araç, eşya ve gereç emanete 

alınmayacağından aşağıda belirtilen araç, gereç ve eşyalar sınav sırasında yanlarında 

bulundurulmayacaktır:  

Kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, her türlü 

elektronik/mekanik cihazla ve çağn cihazı, telsiz, telefon, fotoğraf makinesi vb. 

araçlar. 

Cep bilgisayan ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar. 

Silah ve benzeri teçhizat vb. (resmi görevli olanlar dahil). 

Sağlık Bilimleri Fakültesi sınavlarının değerlendirmesi işlemlerinde 100 üzerinden 50 

puan ve üzeri not alması  halinde aday başarılı  sayı lır. 

Yazılı  sınav süresi 90 dakika, sözlü uygulamalı  sınav süresi ise her bir aday için en 

fazla 20 dakika olacaktır. Ayrıca, sınav esnasında kamera (görüntülü ve sesli) kaydı  

yapılacaktır. 

Sınav sonuçları  sınavdan sonraki beş  (5) iş  günü içinde Sağlık Bilimleri 

Üniversitesinin Web sitesinde "Başarı lı" ya da "Başarısız" olarak açıklanacalcur. 

Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, sonuçların açıklanmasuıdan itibaren beş  (5) iş  

günü içinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dekanlığına yazılı  olarak ıslak imzalı  dilekçe ile şahsen yapılacalctır. ltirazlar üç (3) iş  

günü içerisinde sonuçlandınlacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar geçersiz 

sayılır. Sınavların 



sonuçları  web sayfasında yayımlanır. Adaylara ayrıca sonuç belgesi gönderilmez. 

Web sayfasındaki duyumlar tebliğ  hülunündedir. 

Önemli tarihler: 

Sınav Tarihi ve Saati 

26 	Kasım 	2019 	Saat: 	09:30-17:30 	(Sınav 	Alanı: 	Fizyoterapi 	ve 
Rehabilitasyon) 

 
27 Kasım 2019 Saat: 09:30-17:30 (Sınav Alanları: Ebelik, Ergoterapi, Dil 
ve Konuşma Terapisi, Beslenme ve Diyetetik, Odyoloji, Çocuk Gelişimi) 

Sınav Sonuçlarının 
Son İlan Edilme 
Tarihi 

02-03 Aralık 2019 

Sınav Sonuçlarına 
itiraz Etme ve 
Sonuçlandırma Tarihi 

Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, sonuçların açıldanmasından itibaren 5 iş  
günü 	içinde 	Sağlık 	Bilimleri 	Üniversitesi 	Gülhane 	Sağlık 	Bilimleri 
Fakültesi 	Dekanlığına 	şahsen 	yazılı 	olarak 	ıslak 	imzalı 	dilekçe 	ile 
yapı lacaktır. . 
ItırazIar 	3 	iş 	günü 	içerisinde 	sonuçlandınlacaktır. 	Süresi 	içerisinde 
yapılmayan itirazlar geçersiz sayılır. 

Önemli Not: 

* Sınav için YÖK İlmi Hüviyet Tespit Sınav Kılavuzu esas alınacaktır. 

İLETİŞİM: 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı  
Adres: Emrah Mahallesi Etlik-Keçiören-ANKARA 

gsbf@sbu.edu.tr  

Tel : 0312 304 61 97 

Faks : O 312 304 63 90 
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