
Çok İvedi/Günlü 

Lisansüstü öğrenci kabulü ile ilgili mülakat/sınavları Anabilim Dallarının tercihine bağlı olarak yüz yüze ya da çevrim içi (on-line) olarak 

yapılabilecektir. Anabilim Dalınız tarafından sınav şekli yüz yüze tercih edildiği takdirde, sadece sözlü mülakat ya da sözlü mülakat ve yazılı sınav birlikte 

uygulanabilecektir. Çevrim içi sınav şekli tercihinde ise, sınav sözlü mülakat şeklinde yapılabilecektir.  

Anabilim Dalınızda 4 Şubat 2021 tarihinde saat 10:00’da yapılması planlanan lisansüstü öğrenci kontenjanlarına başvuru mülakatlarının/sınavlarının 

yapılış şeklini aşağıda örnek olarak sunulan ve Word hali e-mail adreslerinize de gönderilen tabloyu doldurarak 06.01.2021 tarihi mesai bitimine kadar hem 

UDOS üzerinden hem de e-mail (fenbilogis@uludag.edu.tr) ile Enstitümüze bildirmeniz ve Anabilim Dalınız web sayfasında da duyuru oluşturarak aday 

öğrencilerinize bildirmeniz hususunda gereğini rica ederiz. 

 

Anabilim Dalı Program Adı Program Mülakat/Sınav 
tarihi 

Mülakat
/Sınav 
Saati 

Mülakat/Sınav 
Şekli* 
Çevrim içi/Yüz 
yüze 

Yazılı 
Sınav/ 
Etki 
oranı  

Sözlü 
Mülakat/ 
Etki oranı  

Mülakat/Sınav Yeri Açıklama 
(istenirse) 

Biyosistem 
Mühendisliği 

Biyosistem 
Mühendisliği 

Yüksek 
Lisans 

04.02.2021 10:00 ÇEVRİM İÇİ 
(ONLİNE)  

YOK VAR / 
%100  

https://meet.google.co
m/cmq-xtya-iju 

 

Biyosistem 
Mühendisliği 

Biyosistem 
Mühendisliği 

Doktora 04.02.2021 10:00 ÇEVRİM İÇİ 
(ONLİNE)  

YOK VAR / 
%100  

https://meet.google.co
m/cmq-xtya-iju 

 

Biyosistem 
Mühendisliği 

Biyosistem 
Mühendisliği 

Bütünleşik 
Doktora 

04.02.2021 10:00 ÇEVRİM İÇİ 
(ONLİNE)  

YOK VAR / 
%100  

https://meet.google.co
m/cmq-xtya-iju 

 

*Sınav şeklini çevrim içi mülakat tercihi olarak oluşturan Anabilim Dallarının sadece sözlü mülakat yapması uygun olacaktır. Yapılacak çevrim içi mülakatların 

mutlaka kaydedilmesi, kaydın bir örneğinin Anabilim dalı başkanlığı tarafından arşivlenmesi, bir örneğinin DVD/CD ile Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir. 

Kayıt dosyasının isimlendirilmesinde anabilim dalı adı_program dalı adı_mülakata giren öğrenci sayısı_tarih şeklinde bilgilerin yer alması gerekmektedir (Örn: 

Tıbbi Biyoloji AD Doktora 5 öğrenci 04.02.2021). Kayıt sırasında ilgili öğrencinin sınav kaydına kolaylıkla ulaşılabilmesi için mülakata giren öğrencilerin 

mülakata alınma sırasına göre öğrenci listesi de dosyayla birlikte arşivlenmesi gerekmektedir. 

*Yüz yüze yapılan mülakatlarda gerçekleştirilen sözlü veya sözlü ve yazılı sınavlar için önceki yarıyıllarda uygulanan kurallar geçerli olup, jüri üyeleri 

tarafından oluşturulan ıslak imzalı sınav tutanaklarının Anabilim Dalınız tarafından Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir. Sözlü mülakat yapılması 

durumunda mülakatların mutlaka kaydedilmesi, kaydın bir örneğinin Anabilim dalı başkanlığı tarafından arşivlenmesi, bir örneğinin DVD/CD ile Enstitümüze 

iletilmesi gerekmektedir. Kayıt dosyasının isimlendirilmesinde anabilim dalı adı_program dalı adı_mülakata giren öğrenci sayısı_tarih şeklinde bilgilerin yer 

https://meet.google.com/cmq-xtya-iju
https://meet.google.com/cmq-xtya-iju
https://meet.google.com/cmq-xtya-iju
https://meet.google.com/cmq-xtya-iju
https://meet.google.com/cmq-xtya-iju
https://meet.google.com/cmq-xtya-iju


alması gerekmektedir (Örn: Tıbbi Biyoloji AD Doktora 5 öğrenci 04.02.2021). Kayıt sırasında ilgili öğrencinin sınav kaydına kolaylıkla ulaşılabilmesi için 

mülakata giren öğrencilerin mülakata alınma sırasına göre öğrenci listesi de dosyayla birlikte arşivlenmesi gerekmektedir. 

 


