
ST. Vers. 1.2 – 2020.09.21

GTÜ Makine Mühendisliği Bölümü

Doktora Giriş Sınavları Hakkında Bilgilendirme

Makine Mühendisliği Bölümü Lisansüstü giriş sınavları online olarak Microsoft Teams programı
üzerinden yapılacaktır. Doktora giriş sınavları 23 Eylül 2020’de 10:00-11:00 saatleri arasında
gerçekleştirilecektir.

Giriş sınavlarının bir düzen içerisinde yürütülebilmesi amacıyla her aday aşağıdaki zaman
çizelgesinde belirtilen sıra ile sınava alınacaklardır. Bu sebeple;

 Adayların ekte kendileri için belirlenen sınav gününde, sınav başlangıç saatinden itibaren
(ilan edilen sıralamayı ve her adayın sınavı için yaklaşık olarak 10 dakika gerektiğini de
hesaba katarak) MS Teams uygulamasına girerek toplantıya çağırılmayı beklemeleri
gerekmektedir.

 Adaylar, sıraları geldiğinde MS Teams ortamında hocalar tarafından sırayla
çağırılacaklardır.

Adaylar, çağırılmadıkları halde toplantıya katıldıkları takdirde toplantı odasından
çıkartılacaklardır. Bu sebeple lütfen ilan edilen saatlere ve sıraya uymaya özen gösteriniz.

Sınav Öncesi Yapılması Gerekenler
Bölümümüz tarafından oluşturulan MS Teams grubuna lisansüstü başvurusunda belirttiğiniz e-
mail adresiniz “konuk” statüsünde eklenmiştir. Lütfen sınav öncesinde e-mail üzerinden size
gönderilen linki takip ederek sisteme giriş yapabildiğinizi kontrol ediniz. Girişte herhangi bir sorun
yaşarsanız sınav gününden önce askoca@gtu.edu.tr adresine bildiriniz. Aksi takdirde sınava
girmeniz mümkün olmayacaktır.

Microsoft Teams uygulamasına aşağıdaki yöntemlerle ulaşması mümkündür:

 Microsoft Teams masaüstü uygulamasını indirerek (tavsiye edilir),
 WEB üzerinden https://teams.microsoft.com/ adresine giderek;
 Microsoft Teams Android veya iOS uygulamasını kullanarak cep telefonu/tablet üzerinden.

Sınav Sırasında MS Teams Kullanımı
 Adayların kendileri için belirtilen tarih ve saat aralığında MS Teams uygulamasına girerek

eklendikleri grupta toplantıya çağırılmayı beklemeleri gerekmektedir.
 Sırası gelen aday MS Teams grubundan yazılı olarak toplantıya davet edilecektir.
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 Adaylar, kendileri için belirtilen saatlerin dışında toplantıya katıldıkları takdirde toplantı
odasından çıkartılacaklardır. Bu sebeple lütfen ilan edilen saatlere uymaya özen
gösteriniz.

 Sınav sözel olarak gerçekleştirilecektir.
 Sınav sırasında adayların kamera ve mikrofonlarının çalışır halde olması gerekmektedir.

Sınav sırasında teknik bir aksaklık yaşamamak adına lütfen sınavdan önce ilgili
ekipmanlarınızın düzgün çalıştığından emin olunuz.

Diğer duyurular için GTÜ Makine Mühendisliği web sayfasını (http://www.gtu.edu.tr/mecheng)
takip etmeniz tavsiye edilir.

GTÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

Sıra No Soyadı Adı
1 TÜZÜN AHMET HAKAN
2 SAYGAN DİLEK
3 YOLADI MEHMET


