YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YÜKSEK
LİSANS/DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK PROGRAMLARI ÇEVRİMİÇİ MÜLAKAT REHBERİ

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (LEE) Anabilim/Anasanat Dalları tezli/tezsiz yüksek lisans ve
doktora/sanatta yeterlilik programları 2020-2021 Güz dönemi mülakatları çevrimiçi olarak SAKAI sistemi
üzerinden yapılacaktır. Çevrimiçi mülakatlara katılım ve gerekli belgeleri yüklemek için belirtilen adımlar
takip edilmelidir.

1. ADAY ÖĞRENCİLERİN SAKAI SAYFASINA EKLENMESİ
Adaylar LEE tarafından SAKAI sisteminde LEE_Mülakat sayfasına eklenmektedir. Aday öğrenciler SAKAI
sayfasına eklendiklerine ilişkin bilgilendirme ve davet e-postası almaktadır.
Sisteme davet e-postası, 22.09.2020 tarihine kadar aday öğrencilere iletilecektir. Aday öğrenciler, bu
konuda bir e-posta almadıkları takdirde Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile (lee@yasar.edu.tr)
iletişime geçmelilerdir.
Sisteme kayıt olmak için aşağıdaki adımlar gerekmektedir:
a. Sakai adresinden gelen e-postaya tıklayınız:

b. E-posta adresindeki linke tıklayınız:

Ad, soyad ve aday öğrenci tarafından oluşturulan şifre bilgilerinin girilmesi ile sisteme kayıtlanma
tamamlanmaktadır.

2. ADAY ÖĞRENCİLERE SAKAI DAVETİNİN İLETİLMESİ
2020-21 Güz Başvuru Çevrimiçi Mülakatları için Sakai daveti aşamalı olarak gönderilecek olup tarihler
aşağıda belirtilmiştir:





01.09.2020
08.09.2020
15.09.2020
21.09.2020

tarihine
tarihine
tarihine
tarihine

kadar başvurmuş
kadar başvurmuş
kadar başvurmuş
kadar başvurmuş

adaylar
adaylar
adaylar
adaylar

için 03.09.2020 tarihinde
için 10.09.2020 tarihinde
için 17.09.2020 tarihinde
için 22.09.2020 tarihinde

3. SAKAI SİSTEMİNDE MÜLAKAT İÇİN GEREKLİ BELGELERİN YÜKLENMESİ
Sisteme giriş yapıldıktan sonra Siteler seçeneğinin üzerine tıklayarak, çıkan seçenekler arasından Projects
başlığı altında yer alan LEE_Mülakat sayfasına girilmelidir.

LEE_Mülakat sayfasına kayıtlanma işlemi yapıldıktan sonra başvurulan Anabilim/Anasanat Dalı
Programlarının gerektirdiği belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Niyet mektubu, özgeçmiş (CV),
tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında tez tercih formu ve başvuru koşullarında
belirtilen portfolyo ve benzeri belgeler Sakai sayfasında GEREKLİ BELGELER sekmesi altında her
anabilim/anasanat dalı için ayrı oluşturulacak olan Program adı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Mülakatı_Gerekli
Belgeler (Örn: İç Mimarlık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Mülakatı_Gerekli Belgeler) bölümüne eklenmelidir.
Ek olarak, KAYNAKLAR Bölümünde yer alan KVKK Onay Formu indirilmeli, doldurulmalı, imzalanmalı ve PDF
olarak GEREKLİ BELGELER Bölümüne yüklenmelidir.

Aday öğrencilerin gerekli belgeleri sisteme en geç 21.09.2020 tarihinde yüklemesi gerekmektedir.

Belgeleri yüklemek için Ekler kısmından dosya eki seçilmelidir. Aday öğrenciler dosya seçimi yaptıktan sonra
Önizleme yaparak belgelerin kontrolünü sağlamalıdır. Adaylar belge kontrolünü yaptıktan sonra Gönder
butonuna basarak belgeleri yüklemelidir.

Belgelerin sisteme başarılı bir şekilde yüklendiğine dair LEE_Mülakat sayfasından bilgilendirme maili
gelmektedir.

3. REFERANS MEKTUBU TESLİM SÜRECİ
2020-21 Güz Dönemi Başvurularında değerlendirilmek üzere hazırlanmış olan referans mektuplarının
Anabilim/Anasanat Dallarına iletilme süreci aşağıda belirtilmiştir:
Referans mektubu form bağlantısı (https://form.yasar.edu.tr/lisansustu/lisansustu-egitim-enstitusureferans-mektubu-formu/) ve Referans mektubu örneği (https://lee.yasar.edu.tr/basvuru/basvuru-vekesin-kayit-icin-gerekli-belgeler/) referans mektubu yazacak kişiye iletilir.
Referans mektubu yazmayı kabul eden kişi formu doldurur ve mektubu formda belirtilen şekilde yükler.
Kayıt işlemi sadece KVKK kabulü ile yapılmaktadır.
Referans mektubu başvurulan Anabilim/Anasanat Dal(lar)ı Başkanlığına ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Müdürlüğüne iletilir.

Hem aday öğrenciye hem de referans veren kişiye, mektubun başvurulan Anabilim/Anasanat Dal(lar)ı
Başkanlığına ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne iletildiğine ilişkin bildirim iletilir.

4. SAKAI SİSTEMİNDE ÇEVRİMİÇİ MÜLAKATA KATILIM
Çevrimiçi mülakata, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından Duyurular bölümünde paylaşılan liste dikkate
alınarak mülakat gün ve saatinde Toplantı sekmesinden katılım sağlanmalıdır. Çevrimiçi mülakatlar,
Program ismi Dili Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları Mülakatı (Örn: İç Mimarlık İngilizce Tezli/Tezsiz
Yüksek Lisans Programları Mülakatı) formatında oluşturulmuştur. Anabilim Dalları için Enstitü websayfasında
duyurulmuş olan Mülakat saatleri, mülakat oturumunun başlangıç saati olup her adayın kendisi için ilan
edilmiş zamanda toplantıya katılması gerekmektedir (Örneğin Aday xxx yyy: Mülakat saati: 14:20, Aday ttt
zzz Mülakat saati: 14:35). Aday bazında mülakat saatleri ayrıca açıklanacaktır.
Mülakata daveti, adayların asgari koşulları sağlayıp sağlamadığına bakılmaksızın gerçekleşeceğinden,
koşulların sağlanıp sağlanmadığı aday tarafından kontrol edilmelidir.
Aday öğrenciler, toplantı isimlerine dikkat etmeli ve Çevrimiçi mülakata katılırken toplantı ismi üzerine
tıklamalıdır.

Daha sonra gelen ara yüzde Toplantıya Katıl butonuna basılarak toplantıya katılım sağlanmaktadır.

Mülakat sırasında mikrofon ve kamera açılması/sistemde aktive edilmesi gerekmektedir. Mülakata katılım
sağlanırken Big Blue Button arayüzüne otomatik olarak bağlanılmaktadır. BigBlueButton arayüzü açıldığında
Sesli katılımınızı nasıl yapmak istersiniz? sorusunda mikrofon seçeneği seçilmelidir.

Mikrofon seçeneği seçildikten sonra yankı testi yapılmalıdır. Yankı testinde sesinizi duyuyorsanız Evet
seçeneği tıklanarak mülakata katılım sağlanmalıdır.

Mülakata katılım sağlandıktan sonra aşağıda yer alan butona tıklayarak mikrofon ve kamera aktive
edilmelidir.

5.SAKAI SİSTEMİNDE ÇEVRİMİÇİ YAZILI SINAVA KATILIM
Adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalı programı çevrimiçi yazılı sınavına YAZILI SINAV sekmesi altında yer
alan Aktif Sınavlardan ulaşabilir. Çevrimiçi yazılı sınavlar Program ismi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans
Programları Yazılı Sınavı (Örn: İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları
Yazılı Sınavı) formatında oluşturulmuştur.
Yazılı Sınav, sadece İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Psikoloji Anabilim Dalları Programları için geçerlidir.

Aday öğrenci ilgili sınav üzerine tıkladıktan sonra “Sınava Başla” seçeneğini seçerek sınava katılım
sağlamalıdır. Bu ekran üzerinde sınavın başlangıç ve bitiş saatiyle ilgili bilgi yer almaktadır.

Sınav sırasında her soru için doğru cevap işaretlendikten sonra, önce “Kaydet” seçeneğine tıklanmalı daha
sonra diğer soruya geçmek için “İleri” seçeneğine tıklanmalıdır. Sınav bitiminde ise “Notlandırılmak Üzere
Gönder” seçeneğine tıklanmalıdır.

“Notlandırılmak Üzere Gönder” seçeneğine tıklandıktan sonra ekrana aşağıda yer verilen uyarı gelmektedir.
Sınavı tamamlamak için “Notlandırılmak Üzere Gönder” seçeneğine tıklanmalıdır.

Aday öğrenci yazılı sınavı tamamladığında Tamamlanmış Sınavlar kısmında görmektedir. Yazılı sınavın
başarılı bir şekilde teslim edilmesi için kontrol, aday öğrenci tarafından sağlanmalıdır.

Başarılar dileriz …
Yaşar Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

