
Mülakatta sıkça sorulan sorular, soruların amacı
ve örnek cevapları bizimle birlikte keşfet.



Birebir mülakat (geleneksel)
Telefon mülakatı
Video Mülakat
Vaka mülakatı
Grup Mülakatı

   Bir işe başvuranlar arasında seçim yapabilmek ve
   adayı tanıyabilmek amacıyla yapılan iş görüşmesine
   denir. 
   En yaygın mülakat türleri şunlardır:

   NOT: Biz bu kitapçıkta birebir ve video mülakatlarda 
   sıkça sorulan sorulara odaklanacağız.



Firmayı detaylı bir şekilde araştırmalıyız (Firmanın
çalışma alanları, son yaptığı çalışmalar, firmanın
gelecek planları, sektördeki rolü vb.)
Sektörü araştırmalıyız (Sektördeki rekabet, diğer
firmalar ve başvuracağınız firmanın sektördeki
üstünlükleri)
Şirkete sorabileceğimiz sorular hazırlamalıyız
Yaygın mülakat sorularına kendi cevaplarımızı
hazırlamalıyız





Bu sorunun amacı bizi kısaca tanımak ve özgeçmişimiz
haricinde söylemek istediklerimizi öğrenmektir. 

Öncelikle bu soruyu cevaplamak için başvurulan
pozisyonun görev tanımını iyice anlamamız gerekir.
Özellikle görev tanımına uygun olacak özelliklerimizden
bahsetmemiz önemlidir. Ayrıca kendimizle ilgili
sevdiğimiz özelliklerden ve benliğimizi oluşturan
şeylerden kısaca bahsedebiliriz.



Bu soruyu sorarken, şirket ve departman hakkında
ne kadar bilgili olduğumuzu ve ne kadar istekli
olduğumuzu öğrenmek isterler.

Bu soruyu cevaplarken dürüst ve samimi olmak
önemlidir. Şirket ve departman hakkında önceden
yaptığımız araştırmaları da dahil ederek kazanmak
istediğimiz deneyim ve bilgilerden bahsedebiliriz



Bu sorunun amacı bizim sektör için ne kadar
istekli olduğumuzu görmek ve kendimizi ifade
ediş biçimimizi gözlemlemektir.

Mezun olduktan sonrası için elbette net bir
planımız veya fikrimiz olmayabilir fakat bu soruyu
cevaplarken bu sektörde ne kadar tecrübe
kazanmak istediğimizi ve bu stajın tecrübe
edinmek açısından ne kadar önemli olduğunu
belirtmemiz gerekir.



Bu sorunun amacı kendimizi ne kadar iyi tanıdığımızı
ve bunu nasıl ifade ettiğimizi gözlemlemektir. 

Bu soruyu çok mükemmeliyetçiyimdir gibi klişe
sözlerden ziyade gerçekçi ve dürüst bir şekilde
cevaplamamız önemlidir. Zayıf yanlarımızı ve
bunların üstesinden nasıl gelmeye çalıştığımızı
anlatabiliriz. Güçlü yanlarımızı ise mütevazı bir
şekilde kısaca dile getirebiliriz.



Bu sorunun amacı okul haricinde nasıl biri
olduğumuzu ve ne kadar sosyal olduğumuzu
öğrenmektir.

Soruya cevap verirken katıldığımız sosyal
etkinliklerden, yarışmalardan,  kulüp ve/veya proje
takımı çalışmalarımızdan ve ilgi duyduğumuz
alanlardan bahsedebiliriz



Dürüstçe soruyu bilmediğimizi ve daha önce
düşünmediğimizi söylememiz önemlidir.
Karşımızdaki kişi bu sorunun cevabını anlatırken
dikkatle dinlersek ve merak ettiğimiz bir soru
yöneltirsek ilgimizi ortaya koymuş oluruz.





Bu soruyu sormak stajyer olarak başladığımızda
nasıl bir süreç geçireceğimiz konusunda bize fikir
verecektir. Özellikle bir eğitim programı stajın ilk
günlerini daha kolay kılacaktır ve alışma sürenizi
hızlandıracaktır.



Bu soruyu sormak yapacağımız stajın bizim için
ne kadar verimli olacağını öğrenmek açısından
iyi olacaktır. Devamında istekli olduğumuz
projeleri de dile getirebiliriz.



Bazı firmalar staj sonunda stajı boyunca başarılı
gördükleri stajyerlerine tam zamanlı iş fırsatı
veya uzun dönem staj fırsatı sunarlar. Bu
sorunun cevabına bağlı olarak biz de, stajımız
için ekstra motive oluruz.






