
ONLİNE MÜLAKAT ÜZERİNE 

Değerli arkadaşlarım öncelikle hepinize merhabalar. Bende sizler gibi Kariyer Adam 

referanslı bir mülakat gerçekleştirdim. Tabi bildiğiniz üzere çeşitli mülakat teknikleri vardır. 

Telefonla, Yüz yüze veya Online. Bende Kariyer Adam sayesinde başvurduğum önemli bir 

şirketin İnsan Kaynakları bölümü için hayatımda ilk defa karşılaştığım Online Mülakat ile 

karşı karşıya kaldım. Bu mülakat türünün diğerlerinden önemli bir farkı vardı o da şuydu ki; 

karşınızda fiziksel olarak hiçbir muhatabınız yoktu. Sadece kameranız, mikrofonunuz ve 

kendiniz.  Online Mülakatının aşamalarını şu şekilde ifade edebilirim; 

1. Öncelikle size mülakata davet için bir mail gönderiliyor. Bu mail içerisinde size özel 

bir link, bir kullanıcı adı ve bir şifre mevcut oluyor. Bu linke tıklayarak ilgili sisteme 

giriş yapıyorsunuz. 

2. Sisteme giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ kısmında adım adım yapılması gerekenler 

sıralanıyor. Özellikle dikkatle okunmasını tavsiye ediyorum. Online mülakata 

başlamadan önce kesinlikle gerçek bir görüşme yapıyormuş gibi muamelede bulunun  

(Kıyafetiniz ve kişisel bakımınıza özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim). 

3. Sistemde öncelik olarak size özel bazı kişisel bilgilerinizin ilgili bölümlere yazılması 

istenmektedir. (tc. cv vb.) 

4. Daha sonra sizi adım adım gerçek görüşmeye götüren süreç başlamış oluyor. 

Mikrofon ve kamera sitemi ayarlarını yapıyorsunuz. Gerçek görüşme yapılmadan önce 

sistemde PROVA kısmı mevcuttur. Zaten gerçek görüşmeden önceki adım olduğu için 

herkesin garanti göreceği bir adım. 

5. Sistem PROVA aşamasında dilediğiniz kadar hazırlık yapma imkânı sunmaktadır ve 

bu provaları şirket ile paylaşmamaktadır. Tavsiyem bu kısımda kendinizi hazır 

hissedene kadar prova yapmanız olacaktır. Çünkü sistemin nasıl işlediği hakkında 

ciddi tecrübe kazanıyorsunuz. Ve kendinizi test etme imkânı buluyorsunuz. 

6. Kendinizi hazır hissettiğinizde artık gerçek görüşmeye geçebilirsiniz. Gerçek 

görüşmenin Prova aşamasından pek farkı olmayacaktır. Karşınızda biri varmış gibi 

tutum sergilemeniz yüksek tavsiyelerim arasındadır. Çünkü karşınızda hiç kimse 

olmayacak sadece video şeklinde ve ekranda kendinizi göreceksiniz. Mülakat 

esnasında kameraya kişi muamelesi gösterip bakışlarınızı oradan ayırmamanız 

yararınıza olacaktır. 



7. 5 soru yöneltiliyor. Sorular herkesin rahatlıkla cevap vereceği türden oluyor (Birazdan 

ilgili soruları aşağıda okuyabilirsiniz). Şirketin yapısına göre değişkenlik göstermekle 

birlikte bazı sorular İngilizce gelmektedir ve sizden İngilizce cevap vermeniz 

beklenmektedir.  Sorular videonun üst kısmında yazılı olarak bulunuyor. Her soruyu 

düşünmeniz için 10 saniye süre verilmektedir. Soruları cevaplamanız için verilen süre 

ise 1-2 dakika arasında değişmektedir. Tüm dakikaları harcadığınızı düşünürsek 

mülakat en fazla 15 dakika sürmektedir. Mülakat 5 soru sonunda bittiğinde karşınıza 

5-6 soruluk bir değerlendirme anketi çıkıyor. Bu anketle birlikte mülakatınız ilgili 

firmaya gönderilmiş oluyor. 

 

8. ONLİNE MÜLAKAT SORULARIM: 

 

 Mülakat öncesinde şirketimizi araştırma fırsatı bulabildiniz mi? Şirketimiz 

hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

 İnsan kaynakları hakkında neler düşünüyorsunuz? 

 Geleceğe yönelik kariyer planlarınızdan bahseder misiniz? 

 Size iş tanımınız dışında bir soru yöneltilirse genel tavrınız ne olurdu? 

 What is your short-term goals in your career plan? (Kariyer planınızda Kısa 

vadeli hedefleriniz nelerdir?) 

 

Tüm aşamalardan emin olduysanız artık neticeyi beklemeye başlayabilirsiniz. 

Ümit ediyorum ki bu tecrübe paylaşımı sizler için faydalı olur.  Şimdiden 

herkese kariyerinde yüksek başarılar dilerim. 
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