
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

DIREKSİYON UYGULAMA SINAVI  



TOPLANTI YAPILACAK SALONDA 

 



Direksiyon uygulama sınavı yazılımı bulunmayan tablete yazılım 

aşağıdaki adresten indirilerek yüklemesinin yapılması 

gerekmektedir.  

 

 http://mebbis.meb.gov.tr/skt/mebdus.apk 

UYGULAMANANIN İNDİRİLECEĞİ ADRES  

http://mebbis.meb.gov.tr/skt/mebdus.apk


UYGULAMANIN KULLANIM AŞAMALARI 



 Uygulama tablete 

kurulduktan sonra;  

 Sınav günü tabletten 

uygulama açılarak, 

 MEBBİS kişisel bilgiler 

Modülünde kullanılan  

kullanıcı adı ve şifre ile 

giriş yapılacaktır.  

UYGULAMANIN KULLANIM AŞAMALARI 



 

 Giriş yapıldıktan sonra 

açılan ekrana 

görevlendirildiğiniz aracın 

plakası girilecektir. 

 Uygulama; araç plakasını 

uygulamaya ilk giren 

kişiyi komisyon başkanı, 

ikinci giren kişiyi 

komisyon üyesi olarak 

tanımlamaktadır. 

 Not: Sisteme giriş 

yapılırken internet 

bağlantısının olduğuna 

emin olunuz. 

 

UYGULAMANIN KULLANIM AŞAMALARI 



 Araç plaka girişi yapılınca 

sınav aracına tanımlı 

adayların listesi ekrana 

gelecektir.  

UYGULAMANIN KULLANIM AŞAMALARI 



 Randevu saati gelen adaya 

ekrandan tıklanır. Sağda 

görülen ekranda olduğu gibi 

aday sınava «Geldi mi?» 

geldiyse «Evet» gelmediyse 

«Hayır» seçilir.  

UYGULAMANIN KULLANIM AŞAMALARI 



 İ lk aday sınava gelmediğinden 

sağda adayın isminin altında 

turuncu renkli yazı ile 

«GELMEDİ» olarak 

görülmektedir.  

UYGULAMANIN KULLANIM AŞAMALARI 



 Sınava girmeyen adayın 

sonuç ekranı sağda 

görüldüğü gibidir.  

UYGULAMANIN KULLANIM AŞAMALARI 



 Sırasıyla randevusu gelen 

aday ekrandan tıklanır. 

«Geldi mi?» geldiyse «Evet» 

gelmediyse «Hayır» seçilir.  

 Evet seçildiyse adayın 

uygulama adayın fotoğrafını 

çekmemizi isteyecektir. 

Adayın fotoğrafını çektikten 

sonra onaylamamızı 

isteyecektir.  

UYGULAMANIN KULLANIM AŞAMALARI 



 Sınava alınan adayın değerlendirilmesi için yönergenin ek -4 

formunda bulunan maddeler ekran gelecektir.  

UYGULAMANIN KULLANIM AŞAMALARI 



 

UYGULAMANIN KULLANIM AŞAMALARI 



 

UYGULAMANIN KULLANIM AŞAMALARI 



 

UYGULAMANıN KULLANıM AŞAMALARı  



 Sınavda başarısız olan 

adayın sonuç ekranı sağda 

görüldüğü gibidir.  

UYGULAMANıN KULLANıM AŞAMALARı  



 Sağda görüldüğü gibi 

başarısız olan adayın isminin 

altında kırmızı renkli yazı ile 

«BAŞARISIZ» yazacaktır.  

UYGULAMANıN KULLANıM AŞAMALARı  



 Randevu saati gelen diğer 

adayın ismi tıklanarak «Geldi 

mi?» geldiyse «Evet» 

gelmediyse «Hayır» seçilir.  

 Sınava gelen adayın fotoğrafı 

sisteme işlenmiştir.  

UYGULAMANıN KULLANıM AŞAMALARı  



 Başarılı aday sonuç ekranı 

sağda görüldüğü gibidir.  

UYGULAMANıN KULLANıM AŞAMALARı  



 Sağda görüldüğü gibi başarılı 

olan adayın isminin altında 

yeşil renkli yazı ile 

«BAŞARILI» yazacaktır.  

 

UYGULAMANıN KULLANıM AŞAMALARı  



 Sınavları yapılan adayların 

değerlendirme sonuçları internet 

bağlantısının olduğu yerde 

sisteme gönderilebilmektedir.  

 «Değerlendirilen adayların 

sonuçlarını göndermek 

istediğinize emin misiniz?» 

sorusu «Evet» seçilerek 

değerlendirilmesi yapılmış 

adayların sonuçları sisteme 

yüklenecektir.  

UYGULAMANıN KULLANıM AŞAMALARı  



 

UYGULAMANıN KULLANıM AŞAMALARı  



İL/İLÇE KONTROL YAPIP ONAY VERECEK 





 PROJENİN AŞAMALARI  
 

DİREKSİYON UYGULAMA  SINAVI 

 

İŞ MAKİNELERİ ve SRC UYGULAMA SINAVI DEĞERLERLENDİRME  

 

DERS DENETİMLERİ  

 

                     ?            
  

UYGULAMANIN KULLANIM AŞAMALARI 



GÜVENLİKLİ  

KAĞIT İSRAFI EN AZ İNİYOR  (1.638.167 kursiyer *3) bir yılda 

ortalama 

SINAV BAŞINDA VE SONUNDA GÖREVLİLER BEKLEMEDEN 

DİREK İNTERNET ÜZERİNDEN VERİ AKTARIMI YAPILMAKTADIR.  

ZAMAN TASARRUFU 

 

PROJENİN AVANTAJLARI 


