
 

 

 

 

 

VERSANT REMOTE PROCTOR 

Sınav Yönergeleri 

Merhaba, 

Bu doküman sizleri Remote Proctor üzerinden Versant sınavına nasıl giriş yapılır konusunda 

yönlendirecektir. 

 

Versant Remote Proctor Sınavı’na öğretmenleriniz tarafından eklendiğinizde 

admin@hirepro.in adresinden bir email size iletilecektir. Bu emailin içeriğinde sınavın yapısı, 

sınava giriş yapabilmek için karşılanması gereken sistem gereksinimleri ve sınava giriş için 

kullanacağınız giriş bilgileri gibi bilgiler bulunmaktadır.  

Aşağıda size iletilecek olan mailin bir örneğini görebilirsiniz; 

“Verify your system here” 

linkiyle sisteminizin bu sınavı 

çalıştırmaya yeterli olup 

olmadığını/sistem 

gereksinimlerini karşılayıp 

karşılamadığınızı control 

edebilirsiniz. 

 

Sınav için hazır olduğunuzda, 

“Test URL” başlığının yanındaki 

linke tıklayarak ya da bu linki 

kopyalayıp web tarayıcınızda 

açarak sınav sayfasına ulaşınız. 

Sınav sayfasına ulaştıktan sonra 

mailde bulunan “User Name” 

ve “Password” bilgilerini giriniz ve ardından “Login” butonuna tıklayınız. 

“Login” butonuna tıkladıktan sonraki sayfada lisans ve sözleşmeleri kabul etmeniz 

beklenecektir. Bu sayfada gizlilik politikası, kamera ve mikrofon kullanımı ve kayıt alınması 

ile ilgili bilgilendirmeler karşınıza çıkacaktır. Bu üç bildirimin yanında bulunan “I agree” 

kutucuğunu işaretleyip “Next” butonuna basarak sistem kontrollerine geçiş yapabilirsiniz. 
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Bir sonraki sayfada, kamera ve mikrofon kullanımına dair çıkan uyarı ekranında “Allow 

camera and mic access” seçeneğini işaretleyip izin vermeniz gerekmektedir. Bu uyarıya 

tıkladığınızda ayrı bir açılır pencerede tekrar izin vermeniz gerekebilir. Gerekli izinleri 

sağladığınızda aşağıdaki görseldeki gibi “Camera” ve “Microphone” alanları yeşil renkle 

onaylanacaktır.  

 

Bütün sistem kontrollerini sağladıktan sonra, bilgisayarınızın kamerasından yukarıdaki 

görseldeki gibi “Click a Selfie” butonuyla bir adet fotoğrafınızı çekmeniz gerekecektir. 

Ardından, devam edebilmek için “Next” butonuna tıklayınız. 

Sonraki sayfada, sistem arkaplan sessizliğini kontrol edecektir. Sınav anında herhangi bir 

sorun yaşanmaması ve sınav puanı hesaplamasında bir problem ortaya çıkmaması için 

sınavınızı sessiz bir ortamda yapmalısınız. Ortam sessizliği kontrolü sonrasında “Proceed to 

test” butonuyla sınavınıza geçiş yapabileceksiniz. 

 



“Proceed to test” butonuna tıkladıktan sonra aşağıdaki şekilde karşınıza çıkan pencerede “I 

agree to the Terms of Use & Privacy Policy” kutucuğunu işaretleyip “Start Test” butonuna 

tıklayınız. 

 

Bu adımdan sonra sınav içerikleri yüklenecektir. Lütfen bu adımdan sonra ekranda karşınıza 

çıkan yönergeleri takip ediniz. Sınava başlamadan önce, Versant aşağıdaki beş adımdan 

oluşan bir sistem kontrolü daha gerçekleştirecektir; 

1. Web Tarayıcı Kontrolü 

2. İnternet Bağlantısı Kontrolü 

3. Kulaklık Kontrolü (Ekranın sağ üst köşesindeki ses ayarını değiştirdikten sonra 

“Proceed” butonuyla ilerleyebilirsiniz.) 

4. Mikrofon Kontrolü (İngilizce olarak 1’den 4’e kadar bir kaç defa tekrarlayınız.) 

5. Arkaplan Sessizliği Kontrolü (Sessiz bir ortamda sınava girmelisiniz.) 

Bu kontrollerden sonra “Next” butonuna tıklayarak sınava başlayabilirsiniz. 

 

Önemli! 

• Sınavda kulaklıklı bir mikrofon kullanmanızı öneriyoruz. 

o Masaüstü bir bilgisayar kullanıyorsanız, bilgisayarınızda hem kulaklık hem de 

mikrofon için iki ayrı 3.5mm jack (aux) girişi olabilir. Bu durumda, iki jack 

çıkışlı mikrofon ve kulaklık kullanmalısınız. Bu sayede hem sınavı 

duyabileceksiniz hem de sizin konuşmalarınız sınava kaydedilecektir. 

o Eğer bilgisayarınızda bir tan ses girişi varsa, tek (ortak) aux çıkışlı bir kulaklık 

ve mikrofon kullanabilirsiniz. 

• Sınava girebilmek için bir web kameranızın olması gerekmektedir. Aksi durumda 

sistem sınava girmenize izin vermeyecektir. 

• Sınava girebilmek için bir bilgisayar kullanmanız zorunludur, masaüstü veya dizüstü 

kullanılabilir. (Windows ve MAC işletim sistemli cihazlar kullanılabilir.). 

• Sınava girebilmek için web tarayıcısı olarak Google Chrome kullanılması zorunludur. 

Aksi durumda sistem sınava girmenize izin vermeyecektir. Lütfen, Google Chrome’un 

son sürümünün bilgisayarınızda yüklü olduğundan emin olunuz. 

• Sistem Kontrolü aşamalarında, eğer internet bağlantınız yeterli durumda değilse, 

lütfen arkaplanda çalışan ve internet bağlantısını etkileyebilecek uygulamaları 

kapatıp tekrar deneyiniz. Eğer bu durum devam ederse, lütfen internet bağlantınızı 

kontrol ediniz. Farklı bir ağ bağlantısı ile bağlanarak yeniden sistem kontrolü 

yapabilirsiniz. 

• Sınavı bitirdiğinizde, mutlaka “Finish” butonuna tıklayınız. Aksi durumda, sınav 

sonucunuz hesaplanamayacaktır.  


