
Talent Interview bir çevrimiçi sınav sistemidir. 
- Kullanmak için herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymamaktadır, 
size gönderilecek olan linke tıklayarak sınava tarayıcınız 
üzerinden başlayabilirsiniz. 
- Talent Interview sınavlarında sınav soruları İngilizcedir. 
- Talent Interview sınav esnasında Kamera, Mikrofon ve Ekran 
Paylaşımı izinleri istemektedir. Bu veriler sadece sınav 
esnasında izin verilmeyen davranışları tespit etmek için 
kullanılmakta, kesinlikle üçüncü parti firmalar ile 
paylaşılmamaktadır.



Lütfen size gelen linke tıklayın.
Çevrimiçi sınavınıza başlamak için size gönderilen linke tıklamanız yeterli.
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Windows işletim sistemli bilgisayar ve Google Chrome tarayıcısı kullanmalısınız. Eğer öntanımlı tarayıcınız 
Chrome değilse, sınav linkini kopyalayarak Chrome'a yapıştırabilirsiniz.

Lütfen size gönderilen epostadaki sınav kuralları dikkatlice okuyun.

Sınav giriş epostasının Spam klasörüne düşme ihtimaline karşı Spam klasörünü kontrol etmeyi unutmayın.

Sınavınız linke tıkladıktan sonra başlayacaktır. Sınav için uygun süreyi ayırabileceğinizden emin olduğunuzda 
sınav linkine tıklayın.



Ad ve soyad bilgilerinizi girin.
İlk adımdaki bilgileri girerek sınava girenin siz olduğunu onaylayın.
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sizinmail@adresiniz.com



Veri Kullanım Şartları ve Veri Aydınlatma Metnimizi Okuyun
Talent Interview, KVKK'ya uygun olarak tasarlanmıştır. Verilerinizin nasıl depolanacağı ve işleneceği ile 
ilgili bilgilendirmeleri bu sayfada inceleyebilirsiniz.  
Kişisel verileriniz asla üçüncü parti firmalar ile paylaşılmaz.
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Işıklandırmanızı ayarlayın
Talent Interview'e kamera izni verin. Ekran yönlendirmeleri takip ederek odanızın ışık ayarlarını yapın.

04

Sınava aydınlık bir ortamda, arkanızda bir ışık kaynağı olmadan (Pencere, Lamba vb.) girmelisiniz.



Kamera konumunuzu ayarlayın
Yüzünüzün kamera görüntüsünün tam ortasında olması için gerekli ayarları yapın.

05



Ekran Paylaşımına izin verin
Tam ekran paylaşımı olacak şekilde ekran paylaşımına izin verin.
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Mikrofon İzni verin
Mikrofon izni vererek ekrandaki sözcüğü söyleyin.
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Sınav bilgileri
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Sınav Süresi

Kamera
Kamera erişimi verdiğinizden emin 
olun.

120 Dakika

Sınav Aracı
Sınavlarda sadece Google Chrome 
desteklenmektedir. Lütfen sınavdan 
önce chrome tarayıcısı edinin.

Mikrofon erişimi verdiğinizden emin 
olun.

Mikrofon

Sınav Saatleri
Size gönderilen bilgilendirme epostasında 
bulunmaktadır.

Sınav Konusu
Size gönderilen bilgilendirme epostasında 
bulunmaktadır.



Sınav Detayları
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Sınavlarda çoktan seçmeli ve kodlama soruları olmak üzere iki tür soru bulunmaktadır. 
 
Çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı işaretlemeniz yeterli olacaktır. Emin olmadığınız soruya daha 
sonra geri dönebilirsiniz.

Kodlama sorularında Auto-Complete özelliklerine sahip yetkin IDE'miz ile rahatça kod yazabilir, 
yazdığınız kodun doğru sonuç üretip üretmediğini hemen alt kısımda deneyebilirsiniz.



Sınav kuralları
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Aşağıdaki kurallar sizlere eposta ile de gönderilecektir. Lütfen sınavlara girmeden önce kuralları 
okuyunuz.

- Sınav Ortamınız: 
  • sessiz 
  • iyi aydınlatılmış olmalıdır. 
- Arka planınız: 
  • Pencere, lamba gibi ışık kaynakları barındırmamalı 
  • Mümkünse sade olmalıdır 
- Sınavdan Önce: 
  • Kameranızın çalışır durumda olduğundan, 
  • Kameranızın önünde bir engel olmadığından, 
  • Mikrofonunuzun çalışır durumda ve açık olduğundan, 
  • Internet bağlantınızın stabil olduğundan, 
  • Tarayıcınızdaki kişisel sekmelerinizi kapattığınızdan emin olmalısınız. 
- Sınav Esnasında: 
  • Yanınızda sizden başka birilerini bulundurmak, 
  • Akıllı cihaz kullanmak, 
  • Tarayıcı ekranınızı değiştirmek (farklı bir pencere, sekme açmak) 
  • Sınav yerinizden ayrılmak gibi durumlara izin verilmemektedir.



Sanal Kamera Yazılımları ile İlgili Özel Uyarı
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Sanal kamera yazılımları (OBS, Snap Camera vb.), Talent Interview sınavı esnasında kameranızdan 
görüntü alınmasını engelleyebilmekte veya alınan görüntüyü modifiye edebilmektedir. 
 
Sınava girilen bilgisayarda kurulmuş olan sanal kamera yazılımlarının KAPALI olduklarında bile kamera 
görüntüsüne müdahale edebildikleri durumlar gözlemlenmiştir. Bu yazılımlar sınav öncesi kamera 
ayarları ekranlarında aktif olmasalar dahi sınav esnasında görüntü alınmasını engelleyebilmektedir. 
 
Sınavında sanal kamera yazılımı veya herhangi bir sebepten, kamera görüntüsü kaydı alınamayan 
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 
 
Talent Interview ekibi sınavlarınıza sanal kamera yazılımı kurulmamış bir Windows işletim sistemli 
bilgisayardan girmenizi tavsiye etmektedir. Eğer bilgisayarınızda bir sanal kamera yazılımı kurulu ise, 
sınava girmeden önce yüklemeyi kaldırıp bilgisayarınızı yeniden başlatınız.



Başarılar Dileriz!


