
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Lisansüstü Programlar Online Mülakat Sınav İlkeleri 

 

• Bilimsel değerlendirme/mülakat sınavı online olarak Microsoft Teams uygulaması 

üzerinden yapılacaktır. 

• Adayların online sınava katılabilmesi için Microsoft Teams uygulamasını bilgisayar, 

tablet veya cep telefonlarına indirmeleri gerekmektedir. İndirme sonrasında Microsoft 

hesabı ile kaydolunmasına gerek yoktur. Adaylar sınavlara konuk olarak dahil 

olabileceklerdir. (Microsoft Teams’i aşağıda verilen bağlantıya giderek indirebilirsiniz.   

https://www.microsoft.com/tr-tr/microsoft-teams/download-app?rtc=1 ) 

• Online mülakat sınavında kimlik kontrolü için adayların yanlarında resimli nüfus 

cüzdanlarını bulundurmaları gerekmektedir.  

• Adaylardan sınav için bekledikleri lobiden mülakata alındıklarında kameralarını 

açmaları ve kimliklerini ekrana göstermeleri istenecektir. 

• Online mülakat sınavı öncesinde sınavın bağlantısı, oluşturulan özel online sınav 

modülü üzerinden bildirilecektir. Adaylar https://lee.comu.edu.tr/ adresinde 

duyurulacak modüle kimlik bilgileri ile giriş sağlayarak ilgili oldukları sınav bağlantısına 

ulaşacaklardır. 

• Sınav takvimi ayrıca yayınlanmıştır. ( https://lee.comu.edu.tr/ ) 

• Adaylar, başvuru sırasında geçerli bir e-posta adresi vermekle yükümlüdürler. Link ile 

ilgili problem yaşanması durumunda sınavdan önce adayların enstitü ile iletişime 

geçmesi ve durumu bildirmeleri gerekmektedir.  

• Adaylar, ilanda belirtilen tarih ve saat aralıklarında ad ve soyadlarını tam olarak yazarak 

konuk olarak girdikleri online mülakat sınavında Anabilim dalları için oluşturulan sınav 

jürisi tarafından bekleme odasından çağırılarak, tek tek sınava alınacaktır. Sınava alım 

sıralaması ilgili jüri tarafından belirlenecektir. 

• Online mülakat sınavı adayın başvurduğu alan ile ilgili temel yeterlik düzeyini ölçmeyi 

amaçlayan bilim sorularını içermektedir. Adayın mülakatı süresince mikrofonun ve 

kamerasının açık kalması gerekmektedir. Tüm sınavlar kayıt altına alınacaktır. 

• İlan edilen tarih ve saat aralıklarda bilimsel değerlendirme/mülakat sınavına 

katılmayan/katılamayan adaylar haklarını kaybetmiş olurlar ve başarısız olarak 

değerlendirilirler. 

•  Kamera ve/veya sesin kapalı veya problemli olması durumunda sınav 

gerçekleştirilmeyecektir. Adaylar sınava katıldıkları cihazlardan ya da bağlantıdan 

ötürü yaşayacakları problemlerden kendileri sorumludur. Problem yaşayan ve 

mülakata katılamayan aday, belirlenen sınav saati aralığında aynı bağlantıyı kullanarak 

tekrar konuk olarak dahil olmayı deneyebilir. 

• Adaylar başvurdukları programın başvuru koşullarını sağlamamaları durumunda 

sınavdan başarılı sayılsalar bile sınavları iptal edilecektir. 
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