
Mülakatlar Microsoft Teams programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Mülakatlar 
sırasında en az seviyede teknik sorun yaşamanız için mülakata katılacağınız masaüstü 
cihazlarınız (Dizüstü ve Masaüstü bilgisayarlar) veya mobil cihazlarınız (akıllı telefonlarınız, 
tabletleriniz) için Microsoft Teams programını indirip, başvuru sırasında kullandığınız e-mail 
adresiniz ile cihazınıza kurup gerekli ayarları (mikrofon ve kamera) önceden yapınız. 
Mülakatlar sırasında kamera ve mikrofonunuz açık olmalıdır. Cihazınızda bu konuda sorun 
olup olmadığı önceden test ediniz. Bu gereklilikleri karşılama sorumluluğu adayın kendisine 
aittir.  

Microsoft Teams programını cihazınıza kurmadan internet tarayıcınız (Crome, Firefox, 
Edge, Opera vb) ile de sınavlara katılabilirsiniz. Ancak böylesi bir tercihte teknik sıkıntı (ses 
ve görüntü donması, mülakattan kopma vb) yaşama ihtimaliniz fazladır. Yaşayacağınız teknik 
sorunlar ile ilgili enstitümüzün ya da anabilimdallarının teknik destek imkânı olmadığından 
önceden deneyerek önlemleriniz alınız. Bu gibi durumlardan kaynaklanan sorunlarda 
sorumluluğun adayın kendisine ait olduğunu hatırlatırız. 

İlan edilen gün ve saatte ilan edilen linke tıklayıp cihazınızda kurmuş olduğunuz Teams 
programı ile mikrofonunuz ve kameranız açık bir şekilde mülakata katılınız. Program sizi 
lobiye (bekleme odasına) alacaktır. Bu gerçekleştiğinde “Toplantıdaki kişilere beklediğinizi 
bildirdik” ibaresi ile aşağıdaki görsele benzer bir uyarı alırsınız  

 

Bu aşamada kameranızı ve mikrofonunuzu açık tutarak beklemeye başlayınız. Mülakat 
jürisi, adayları kendi belirledikleri belli bir sıra ile tek tek mülakata aldığından bekleme süreniz 
farklılıklar gösterebilir. Bu süre kısa olabilir ya da uzayabilir. Bu durumlarda yapmanız gereken 
şey cihazınızın sesi açık bir şekilde bekleyemeye devam etmektir. 

Mülakat sırasında kimliğinizi, başvuru evraklarınızın asıllarını yanınızda bulundurunuz 
jüri gerek duyması halinde sizlerden bu evrakların bazılarını veya tamamını kameraya tutarak 
göstermenizi isteyebilir.  

Mülakatlar ilan edilen günde, belirtilen saat aralığında, belirtilen linklerle yapılacak 
toplantılarla olacaktır. İlgili gün ve saat aralığında ilan edilen söz konusu link vasıtasıyla 



mülakatlarda hazır bulunmanız gereklidir. İlan edilen gün ve saat aralığında belirtilen link ile 
toplantıya katılamayan adaylar sınava girmedi kabul edilecek mülakat sınavından başarısız 
sayılacaklardır. Mülakat sınavı saatlerini kaçıran adayların sonrasında sınava alınmaları 
mümkün değildir, bu konuda hak talepleri olumsuz yanıtlanır. Bu nedenle önlemlerinizi 
önceden alınız. 

Mülakat sınavınız tamamlandıktan sonra sonuçları https://golcuk.sdu.edu.tr adresinden 
daha önce ilan edilen tarihte öğrenebilirsiniz.  

 

 

 


