
LİSANSÜSTÜ 
PROGRAMLARIMIZA 
BAŞVURU KLAVUZU

* Programlara müracaatlar online olarak
yapılacak, başvurusu onaylanan herkes
mülakata katılacaktır. Kesin kayıt hakkı
kazanana kadar elden evrak teslim
edilmeyecektir.



- Müracaat edeceğiniz bölümlerin şartlarını web sayfamızdan dikkatlice okuyup, ona göre başvuru

yapınız. Başvurunuzu yaptıktan sonra başvurunuz ‘Beklemede’ olarak görünecektir. Evrakları

doğru ve okunaklı olan adaylarımızın başvuruları onaylanacak, evraklarında hata olan veya

gerekli şartları taşımayan adaylarımızın başvuruları ‘açıklama’ kısmına ilgili açıklama yazılarak

reddedilecektir. Lütfen başvurunuzun durumunu aynı sekme içindeki ‘Başvurularım’ kısmından

takip edip, sorunuz var ise saglikbilimleri@adu.edu.tr adresine e-posta gönderiniz. En kısa sürede

e-postanız yanıtlanacaktır.

- Başvurularınız tek tek titizlikle incelenmekte olduğundan, telefon ile iletişime geçilmesi

başvurularınızın incelenmesine engel olmaktadır. Karşılıklı nezaket çerçevesinde, öğrencilerimize

yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağımızı bildirmekten mutluluk duyarız.

- https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=%2flisansustu adresinde T.C. kimlik numaranız ile giriş

yapacağınız bir sekme başvuru tarihlerinde aktif olacaktır.

mailto:saglikbilimleri@adu.edu.tr
https://obisnet.adu.edu.tr/GIRIS?ReturnUrl=/lisansustu


• Müracaat edecek olan adaylarımız ilgili evrakları PDF formatında tarayıcı 
(scanner) ile taradıktan sonra,

• E-devletten alınan mezuniyet belgesi,

• Türkçe Transkript 1,2,3, sayfa vs., (scanner ile pdf formatında tarayınız).

• Adli Sicil Belgesi, (e-devletten alınabilir)

• Başvuracağınız A.B.D.’nın şartlarında yer alıyorsa Yabancı Dil Belgesi, 

• Askerlik durumunu bildirir belge (e-devletten alınabilir) 

• JPG formatında fotoğraf yükleyerek sistem üzerinden başvurularını 
tamamlayacaklardır. 

• ALES puan türü sistem tarafından ÖSYM’den otomatik olarak çekilecektir. 
Başvurmak istediğiniz Anabilim Dalı’nın şartlarında yer alan puan türünün 
başvuruda kullanıldığından emin olunuz. (Sayısal ya da eşit ağırlık hangi 
puan türü isteniyorsa o puan türünü seçiniz.)

• Yüklemek istediğiniz belgeleri cep telefonu ile fotoğraf çekerek 
yüklemeyiniz, geçersizdir.



- Mezuniyet bilgilerinizi mutlaka YÖKSİS üzerinden kontrol ederek güncelleyiniz.

Online başvuru esnasında e-devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecek olup,

kesin kayıtta diploma ve transkriptin aslı ve ayrıca diploma ve transkriptin birer

fotokopisi de yanınızda olmalıdır. Belgenin aslı görüldükten sonra Enstitümüz

tarafından fotokopisi ‘aslı gibidir’ yapılıp aslı size geri teslim edilecektir.

- Kontrol sırasında evrakları eksik veya hatalı olanların ve fotoğraf yüklemeyenlerin

başvuruları EYK kararımız gereği kabul edilmeyecektir. Enstitü olarak sistem üzerinden

onaylanan başvuruların mülakat belgeleri OBİS üzerinden alınıp ilgili Anabilim

Dallarına mülakata giderken yanınızda bulundurulmalıdır.

Öğrencilerimizin başarı puanı, ALES’in %50’si, Not Ortalamasının %20’si ve Mülakat

başarı puanının %30’u toplanarak hesaplanacaktır.



- Moleküler Biyoteknoloji Anabilim Dalı’na başvuracak olan adaylarımızın, ilgili

bölüme giderek form doldurmaları gerekmektedir. (Moleküler Biyoteknoloji

Anabilim Dalı ile ilgili bilgi ve iletişim için dahili numara: 4428, Prof.Dr. Bülent

BOZDOĞAN: 0506 612 80 65, Doç.Dr. Gamze BAŞBÜLBÜL 05534806429) Lütfen

sadece ilgili konuda arayınız.






























