DİREKSİYON UYGULAMA EĞİTİMİ SINAV MODÜLÜ ÖĞRETMEN KILAVUZU
Bu kılavuz MSS Modülünün sağlıklı kullanımı için hazırlanmıştır. Merkezi Sistem Sınav Modülünü
kullanmaya başlamadan önce okul/kurum yönetiminden kurum personelinin GEÇİCİ ŞİFRE alması gerekmektedir.
Sistem üzerinden başvuracağınız sınavlarda görevlendirme işlemi aşağıdaki kriterlere ve puanlamaya
göre yapılmaktadır.

Direksiyon Sınavlarında
1.Öncelik – Görev Sayısı: Sınav görev sayısı az olan personel önce seçilir.
2.Öncelik– Kurum Kodu: Puan ve Görev sayısı eşit ise personelin Kurum Kodu küçük olan önce seçilir.
3.Öncelik – Ehliyet Tarihi: Yukarıdaki kriterler eşit olduğunda sistem ehliyet tarihine bakacaktır. Ehliyet tarihi
eski olan personel önce seçilecektir.
4.Öncelik – Göreve Başlama Tarihi: Yukarıdaki kriterler eşit olduğunda sistem öğretmenlikte geçen hizmet
süresine bakacaktır. Hizmet yılı yüksek olan personel önce seçilecektir.
5.Öncelik – TC Kimlik No: Yukarıdaki önceliklerin eşit olması halinde ise TC Kimlik numarası sayısal olarak küçük
olan personel önce seçilecektir.
Direksiyon Uygulama Eğitimi Sınavları MSS Modülünde duyurulacaktır. Ayrıca Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü
resmi web sitesinden de sınav duyuruları yayınlanacaktır. Sınav tarihlerini ve görev taleplerini her personel
kendi takip edecektir.

ÖNEMLİ UYARI:
Görevlendirme işlemi tamamlandıktan ve görev tebliğ edildikten sonra görevine mazeretsiz gitmeyen
personele gerekli işlemler yapılır ve 1 yıl süreyle görev verilmez.

SINAV SİSTEMİ MODÜLÜ TANITIMI
Aksaray Millî Eğitim Müdürlüğü resmi web sitesi olan aksaray.meb.gov.tr adresine internet tarayıcı ile giriş
yapınız. Bağlantılar bölümde bulunan Sınav İşlemleri Modülü linkine tıklatınız.

MSS Modülüne giriş yapabilmek için okul/kurum müdürlüğünden geçici şifrenizi almayı unutmayınız. Geçici
şifrenizi teslim aldıktan sonra Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi web sayfasındaki Sınav İşlemleri
Modülü linkini kullanarak modül giriş ekranına geliniz. Öğretmen Girişi sekmesini tıklatınız. TC Kimlik No, Geçici
Şifre ve resimdeki Güvenlik Kodunu kullanarak sisteme giriş yapınız.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra geçici şifrenizi değiştirmeniz için ŞİFRE DEĞİŞTİRME FORMU sayfasına otomatik
olarak yönlendirileceksiniz. (OKUL/KURUM YÖNETİMİNDEN ALDIĞINIZ GEÇİCİ ŞİFREYİ DEĞİŞTİRMEDEN
SİSTEME GİRİŞ YAPAMAZSINIZ.)
Şifre değişikliğinden sonra sisteme giriş yapılacak ve Bilgilerim sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu bölümdeki
bilgilerinizi kontrol ediniz. Cep telefonu ile e-mail adresinizi güncelleyip kaydediniz. Görevlendirme bilgileri
kayıtlı cep telefonunuza SMS ve e-mail adresinize mail yoluyla yapılacak olup bu bilgilendirme
“GÖREVLENDİRME TEBLİĞİ” olarak nitelendirilecektir.

Ayrıca şifrenizi unutmanız durumunda ŞİFREMİ UNUTTUM bölümünden TC Kimlik numaranız ve mail
adresinizi kullanarak sistemde kayıtlı bulunan mail adresinize şifrenizi talep edebilirsiniz. (NOT:İLK ŞİFRENİZİ
KURUMUNUZDAN TESLİM ALMANIZ GEREKMEKTEDİR.)

DİREKSİYON SINAVI BAŞVURUSU:
Direksiyon Sertifikanız var ise ve açık direksiyon sınavına başvurmak isterseniz “Dr. Başvuru Ekranı” linkini
kullanabilirsiniz. Eğer direksiyon sertifikanız yok ise direksiyon başvuru ekranı linkini göremeyeceksiniz.

ÖNEMLİ UYARI :
Başvuru bitiş tarihi ve saatinden sonra başvuru iptali için resmi mazeret belgesinin Aksaray İl Milli Eğitim
Müdürlüğü resmi web sitesi ile MSS Modülündeki “DUYURULAR” bölümünde belirtilen sürelerde okul/kurum
yönetimine bildirilmesi gerekmektedir. Okul/kurum yönetimi tarafından personelin resmi mazeret belgesinin
Müdürlüğümüze ivedilikle iletilmesi zorunludur. Görevine belirtilen tarih ve saatte mazeretsiz gelmeyen
personel için gerekli soruşturma yapılarak yönetmelik çerçevesinde gerekli CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR.
GÖREVLENDİRME İŞLEMİ VE DUYURU
Başvuru işlemlerinin bitiminden itibaren görev dağıtım işlemleri her sınav için ayrı ayrı yapılacak ve MSS
Modülündeki “Görevlerim” Bölümünden duyurulacaktır.
Görevlendirilme yapılmamış ise aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşacaksınız.

LÜTFEN DİKKAT:
Direksiyon uygulama eğitimi sınavlarının sağlıklı yürütülebilmesi, görevlendirme işlemlerinin adilane
bir şekilde yapılabilmesi için Müdürlüğümüz tüm tedbirleri almakta ve gereken hassasiyeti göstermektedir.
Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda görevli olan tüm personelimizin de aynı hassasiyet ve görev
bilinciyle hareket etmesi sistemin işlerliği açısından önem arzetmektedir.
Merkezi Sistem Sınav Modülündeki düzenleme ve değiştirme yetkileri AKSARAY İL MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ’ne aittir. Teknik sorunlarınız ve görüşleriniz için MEBBİS Sorumlusu İbrahim DEMİRCAN ile
irtibata geçebilirsiniz.
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