ÖZEL MESLEKİ YETERLİLİK KURSLARI MODÜLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1-)Sınav ücretlerini sınav takviminde belirtilen süre içerisinde kursiyerler veya kurslar tarafından ilçe milli
eğitim müdürlüklerince açılan bir Devlet bankasındaki hesaba yatıracaklardır.
2-)Salon başkanı ve gözetmenler İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı resmi okul ve kurumlardaki
öğretmenlerden seçilecektir.
3-)Sınav soruları 40 sorudan oluşup her soruya 1,5 dakika süre verilecektir.
4-) Kitapçıklar sadece MEBBİS kullanıcısı olan şube müdürü/veya şef/memur tarafından indirilecektir.
5-) İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından sınav soruları sınav gününden 2 gün önce modülden” Sınav
Kitapçık işlemleri” bölümünden indirilerek, çoğaltılacaktır. Soruları indirilen bilgisayarın ıp adresi ve modül
kullanıcısının bilgileri, log kayıtları kaç kere indirdiği verileri veri tabanına kaydedilmektedir. Sınav soruları
“Sınav İşlemleri” menüsünden kitapçıkları indireceklerdir.

6-)Kursiyerlerin onaylama işlemleri sınav takviminde belirtilen tarih ve saate kadar tamamlayacaklardır.
Belirlenen tarih ve saatte sistem kapatılacağından onaya izin verilmeyecektir.
7-) Sınav ücret hesaplama ekranı Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında Mevzuat/Diğer menüsü altında
Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Ücret Hesaplama tablosundan hesaplanarak ilgililere ödeme yapılacaktır.
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8-)İlçe milli eğitim müdürlükleri MEBBİS sorumlularından aşağıdaki ekranların yetkisini almaları gerekir.

9-) İlçe milli eğitim müdürlükleri “İlçe MEM İşlemleri” altında “Aday Onaylama” ekranından evrakları kontrol
ettikten sonra onaylamaları gerekir. (burada dikkat edilmesi gereken fotoğrafların biyometrik olması ve
evrakların eksiksiz olarak modüle girilmesi gerekir.)
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10-) İlçe milli eğitim müdürlükleri “İlçe MEM İşlemleri “altında” Sınav İşlemleri” menüsünden sınav ücretlerini
yatıranların onaylarını vermesi gerekir. Onay işlemleri tamamlandıktan sonra toplu sınav listesi alınabilecektir.

11-) Sınav bittikten ve değerlendirme yapıldıktan sonra sınav sonuçları Modüle işlenir.
12 -) İlçe milli eğitim müdürlükleri tarafından sınava eklenen adaylar (MYK05008 ekranı) onayladıktan sonra
kurumlar sınav giriş belgelerini( MYK02001) ekranından “Rapor Al” menüsünden alarak kurs müdürü
tarafından imzalanır. Daha sonra İl/İlçelerde özel öğretim kurumlarından sorumlu müdür yardımcısı/şube
müdürüne bu belgeleri imzalatarak mühürletmeleri gerekir. İmzalanmamış kursiyerler sınava alınmayacaktır.
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13-)Sınav kitapçıkları toplanacak, sınav giriş belgeleri toplanmayacaktır.
14-)Sınav soruları İl/İlçe milli eğitim müdürlükleri dışında(matbaa gibi) coğaltılmıyacaktır.
15-)Sorular sistemden alınıp sınava girecek kursiyer kadar çoğaltıldıktan sonra zarflayarak, zarflar kurum
mührü ile mühürlenecektir.
16-)Mühürlü zarflar salondaki kursiyerlerin önünde açılarak dağıtılacaktır.
17) Cevap anahtarı “Sınav işlemleri “ menüsünden cevap anahtarı indirilerek ilgililere teslim edilecektir.

4

