
MÜLAKAT VE/VEYA YAZILI SINAVLARDA DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN HUSUSLAR 
 

1. MÜLAKAT SINAVLARI 

 

a. Mülakat sınavlarına edestek.kocaeli.edu.tr veya http://edestek3.kocaeli.edu.tr/   

adresinden enstitüler linkini tıklayarak giriş yapılabilir.   

b. Adaylar TC Kimlik numarası ve Başvuru sisteminde kullanmış olduğu şifre ile 

sisteme giriş yapabilecektir. 

c. Adaylar sınav gününden önce sisteme giriş deneme deneme girişi yapmaları 

önemlidir. Her hangi bir aksaklık durumunda uzem@kocaeli.edu.tr adresine mail 

atmaları gerekmektedir. 

d. Mülakat sınavları Kocaeli Üniversitesi tarafından kayıt altına alınmaktadır. Bu 

nedenle, adayların mülakat görüntülerini ve/veya ses kayıtlarını her hangi bir 

biçimde kaydetmeleri veya paylaşmaları, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu uyarınca yasak olup bu kanunun ihlali durumunda yasal işlem 

yapılacaktır. 

 

 

• Sınava girebilmek için, ilgili anabilim dalı ve ilgili program altında bulunan sınav tarihi ve 

saati belirtilmiş zoom bağlantısına tıklamanız gerekmektedir. 

 

• Sınava giren adaylar anabilim dalı/program sayfasında yer alan mülakat sınavı bağlantısını 

(Başlangıç kısmında kamera ikonu bulunan zoom toplantısı) tıklayarak mülakat sınavı 

bekleme odasına katılacaklardır. Mülakat sırası gelen aday bekleme odasından mülakat 

toplantısına alınacaktır. Adaylar zoom bağlantısına web tarayıcıları üzerinden doğrudan 

girebilecekleri gibi zoom uygulamasını indirip (6 Megabayt) cihazlarına kurarak da 

katılabilirler. Adaylar zoom bağlantısına tıkladıktan sonra bekleme odasına alınacaklardır. 

Adaylar jüri üyelerince belirlenen sıraya göre bekleme odasından mülakat sınavına 

alınacaklardır.  

 

• Bekleme odasında bulunduğunuz süre, sınava giren aday sayısı ve mülakat sürelerine göre 

değişebilecektir. Bu nedenle iyi bir internet ve elektrik bağlantısı gereklidir. Olası bir 

elektrik kesintisi ya da internet bağlantısı sorunu nedeniyle sırasını kaçıran adaylar e 

destek platformunda yer alan ilgili bağlantıya tıklayarak tekrar bekleme odasına girecekler 

ve bekleme odasında aktif olduğunda uygun zamanda mülakata alınacaktır. Adayın beyanı 

ile mülakat sırası değiştirilebilecektir. 

  

• Mülakat sınavının jüriler tarafından internet ya da elektrik kesintisi gibi nedenlerle 

sonlandırılmak durumunda kalınması halinde ise yeni bir bağlantı oluşturulacak ve 

bağlantıdan kopan adayların tamamının bu bağlantı yolu ile tekrar mülakat sınavına 

katılmaları sağlanacaktır. Yeni bağlantı TC. Kimlik No ve şifrenizle giriş yaptığınız 

edestek platformu üzerinden tanımlanacaktır. Bu nedenle bahsi geçtiği gibi bir sorun 

yaşanırsa adayların edestek sistemi üzerinden yeniden giriş yaparak yeni bağlantının 

oluşturulmasını beklemeleri gerekecektir.  

 

• Adaylar bekleme odasında bulundukları sırada mülakat sınavı ile ilgili sık sık bilgi 

alacaklardır. Sıra durumu, mülakattaki adayın mülakatın bitmesine yakın kimin mülakata 

alınacağı gibi bilgiler adaylarla bekleme odasına gönderilen mesajlar yolu ile 

paylaşılacaktır. 

http://edestek3.kocaeli.edu.tr/
mailto:uzem@kocaeli.edu.tr


2. YAZILI SINAVLAR 

 

a. Yazılı sınavlara edestek.kocaeli.edu.tr veya http://edestek3.kocaeli.edu.tr/   

adresinden enstitüler linkini tıklayarak giriş yapılabilir.   

b. Adaylar TC Kimlik numarası ve Başvuru sisteminde kullanmış olduğu şifre ile 

sisteme giriş yapabilecektir. 

c. Adaylar sınav gününden önce sisteme deneme girişi yapmaları önemlidir. Her 

hangi bir aksaklık durumunda uzem@kocaeli.edu.tr adresine mail atmaları 

gerekmektedir. 

 

 

• Yazılı sınavlar sınav jürisinin belirleyeceği şekilde yapılacaktır. (açık uçlu, test veya belge 

yükleme vb.) 

 

 

TÜRK MÜZİĞİ ANABİLİM DALI VE MÜZİKOLOJİ ANASANAT DALI 

SINAVLARI (MÜLAKAT VE/VEYA YAZILI) TEKNİK GEREKLİLİKLERDEN 

DOLAYI YÜZ YÜZE YAPILACAKTIR. 

PANDEMİYE KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLERİ İLGİLİ ANABİLİM/ANASANAT 

DALLARINCA TİTİZLİKLE YERİNE GETİRİLECEKTİR.   

http://edestek3.kocaeli.edu.tr/
mailto:uzem@kocaeli.edu.tr

