
 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

Soru: İl/ilçeler Tablet uygulama sınavına ne zaman başlayabilirler? 

Cevap: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün belirlediği takvim doğrultusunda ve sınav için gerekli olan 

minimum konfigürsayona sahip yeter sayıda tablet ve bu tabletlerin aynı anda internet erişimini sağlayacak 

ortamı hazırladıktan sonra başlayabilirler. 

Soru: Yapılacak her Tabletle sınavında Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekir mi? 

Cevap: Hayır. İlk yapılacak tablet sınavında Genel Müdürlüğümüze (tablet@meb.gov.tr) bilgi verilmesi 

durumunda sistem açılacağından, daha sonra yapılacak tablet sınavlarında sistem açık olacaktır.  

Soru: MEB ADSL internet bağlantısı ile uygulamayı kullanan tabletlerin SSL bağlantısında sorun yaşamaması için 

ne yapılmalıdır? 

Cevap: http://sertifika.meb.gov.tr/ adresinden MEB sertifikası tablete indirilmeli ve android cihazlara yönelik 

sertifika yükleme rehberindeki adımlar izlenmelidir. 

Soru: Tablete internet erişimi nasıl sağlanır? 

Cevap: Tablete internet erişimi eğer tabletin GSM Mobil bağlantısı yoksa ancak wifi ile sağlanabilir. Wifi 

bağlantısı ise kurumdaki bir wifi modem/access point ile yada tableti kullanacak kişinin cep telefonundan 

hotspot(kişisel erişim noktasını) açması ile sağlanabilir. 

Soru: Cep telefonuna MEBDUS uygulamasını indirerek sınav yapabilir miyiz? 

Cevap: Cep telefonu uygulamasındaki değerlendirme maddelerinde (mavi-sarı-kırmızı) karışıklık meydana 

gelmesi ve bilgi güvenliği nedeniyle kesinlikle yasaktır.  

Soru: Tablet uygulama sistemine hangi şifre ve parola ile girilmesi gerekir? 

Cevap: MEB direksiyon sınavı uygulamasına ancak kişinin kişisel MEBBİS kullanıcı giriş bilgileri ile giriş 

sağlanabilir. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve MEBBİS şifresidir. 

Soru: Tablet uygulamasında Başkan ve Üye nasıl atanır? 

Cevap: Uygulamada görevli olunan araç için ilk kim başkan olacaksa o kişinin önce girmesiyle sağlanır. 

Kursiyerlere başkan ve üye görev dağılımı sistem tarafından kursiyer sayısına göre aritmetik ortalamaya göre 

yapılır. Eğer görevli olunan ikinci bir araç var ise birinici araçta ilk plakayı sorgulayanın ikinci araçta en son 

plakayı sorgulaması görev paylaşımının eşit yapılabilmesi için esastır. 

Soru: Başkan ve üye tablete plaka tanımlaması yaptıktan sonra internet ihtiyacı gerekir mi? 

Cevap: Plaka sorgulaması yapıldıktan ve kursiyer listesi görüntülendikten sonra sonuçları gönderene kadar 

internete gerek yoktur. Eğer uygulamadan yanlışlıkla çıkılırsa ya da ikinci bir aracın plakası sorgulanıp yeni 

kursiyer listesi çekilecekse tekrar internete ihitiyaç olacaktır. 

Soru: Başkan ve üyenin kursiyer dağılımı nasıl gerçekleştirilir? 

Cevap: Kursiyer sayısına bağlı olarak alınan aritmetik ortalama değerine göre belirlenir. 
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Soru: İnternet erişim ihtiyacı gerekmesi durumunda ne yapılmalıdır? 

Cevap: Eğer sahada kursiyer değerlendirirken herhangi bir sebepten dolayı internete ihtiyaç duyulursa görevli 

kendi cep telefonundan hotspotunu (kişisel erişim noktasını) açıp tabletini wifi üzerinden internete 

bağlayabilir. 

Soru: Tabletteki değerlendirme formları ile EK-3 ve EK-4 formlarındaki madde numaraları aynı mıdır? 

Cevap: EK-3 ve EK-4 formlarındaki madde numaraları tabletteki madde numaraları aynıdır. 

Soru: Tablette kursiyer fotoğrafı nasıl çekilmelidir? 

Cevap: Kursiyerin fotoğrafı yüz kısmının tam cepheden anlaşılacağı biçimde vesikalık şeklinde çekilmelidir. 

Soru: Kursiyer fotoğraflarının tablette görünmemesi durumunda ne yapılmalıdır? 

Cevap: Plaka sorgulandıktan sonra kursiyer fotoğraflarının hepsi uygulamaya yüklenecektir. Eğer herhangi bir 

sebepten dolayı görüntülenmezse tableti internete bağlandığında kursiyer listesi tekrar görüntülenebilir. 

Soru: Tablet üzerinde herhangi bir adayın fotoğrafının çekilmesi esnasında diğer kursiyer fotoğraflarının 

kaybolması durumunda ne yapılmalıdır? 

Cevap: Kursiyerin fotoğrafının kaybolması diye bir şey söz konusu değildir. Sayfanın yenilendiğinde veya 

internet bağlantısı yapıldığında kursiyerlerin fotoğrafları sisteme yüklenecektir. 

Soru: Kursiyerin tabletteki fotoğrafı ile komisyonun çekmiş olduğu fotoğraf karşılaştırılıyor mu? 

Cevap: Çekilen kursiyer fotoğrafları ile tablet üzerindeki kursiyer fotoğrafları Bakanlığımızca 

karşılaştırılmaktadır. 

Soru: Komisyonların birden fazla araçla sınav yapması durumunda nasıl bir işlem yapılması gerekir? 

Cevap: İlk araç kurumda sorgulandıktan sonra ve sahada değelendirmesi bittikten sonra tabletin yeniden 

internete bağlanıp ilk araçtaki kursiyer sonuçlarını göndermek için ‘’Sonuçları Gönder’’e tıklanmalı eğer 

sonuçlar başarılı bir şekilde gönderildi ise sayfada belirecek ‘’Çıkış Düğmesi’’ne tıklandıktan sonra araç plakası 

sorgulama ekranına geçilecektir. Buradan ikinci aracın plakası girilerek yeni kursiyer listesi çekilebilir. 

Soru: Komisyona verilen birden fazla araç plakasında (örneğin; ilk plaka girilen araçtan sonra, yeni plakalı araçla 

devam edilerek, tekrar ilk plakalı araçla sınavın tamamlanması gibi) aralıklı olarak aynı plakalı araçla sınav 

yapılması durumunda ne yapılmalıdır? 

Cevap: Yukarıda örneği verilen durumun yaşanması durumunda yedek tabletler kullanmak zorunlu hale 

geleceğinden parça plakalı araçların dağıtımının arka arkaya yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde iki aynı 

plakalı aracın arasına tanımlanan başka bir plakanın değerlendirmesi ancak yedek tabletlerle yapılması 

gerekmektedir. 

Soru: Tabletle sınav yapılması esnasında sınav aracının arızalanması veya başka bir sebeple devre dışı kalması 

durumunda ne yapılmalıdır? 

Cevap: Tablet sınavında kursiyerin (araç değil) değerlendirilmesi yapıldığından, daha önceden tablete yüklenen 

kursiyerlerin değerlendirilmesine yeni araçla (yeni plaka) devam edilmesinde sakınca bulunmamaktadır.  

 

 



 

 

Soru: Tablet sisteminin kilitlenmesi veya durması durumunda ne yapılmalıdır? 

Cevap: Böyle bir durumun olması oldukça düşük bir ihtimaldir. Eğer karşılşılırsa uyugulama kapatılmalı ve 

tablet internete bağlandıktan sonra tekrar giriş yapılmalı ve sorgulama işlemi yapıldıktan sonra 

değerlendirmeye devam edilmelidir. 

Soru: Kursiyerin değerlendirme işlemi tamamlandıktan sonra sonuç ekranındaki not kısmının doldurulması 

zorunlu mudur? 

Cevap: Not/açıklama alanına sınav esnasında karşılaşılan bir sorunla ilgili açıklama yazılabilmekle birlikte,  bu 

alanın doldurulması görevlinin insiyatifindedir, zorunlu değildir.  

Soru: Tablet sınavı yapılırken sehven hata yapılması durumunda ne yapılmalıdır? 

Cevap: Modüldeki tablet sınav tutanağı doldurularak sınava kalındığı yerden devam edilmelidir. Ayrıca ilçe 

tarafından tablet@meb.gov.tr adresine mail gönderilmelidir. 

Soru: Değerlendirme yapılan kursiyerin sonucu ne zaman gönderilmelidir? 

Cevap: Eğer tablet internete sürekli bağlı ise kursiyerler değerlendirildikçe uygulama, sonuçları teker teker 

gönderecektir. Eğer tablet internete sürekli bağlı değilse önce tablet internete bağlanmalı ve kursiyerler 

ekranından “Sonuçları Gönder” düğmesine tıklanarak gönderim işlemi tamamlanılmalıdır. 

Soru: Sınav sonuçlarının gönderilmesi ne zaman ve nasıl kontrol edilmelidir?  

Cevap: Kursiyerlerin sonuç/sonuçları gönderildikten sonra her bir kursiyerin fotoğrafının sol üst köşesinde yer 

alan kırmızı çarpı işareti yeşil tik işaretine dönecektir. Buradan hangi kursiyerlerin sonuçlarının sisteme 

gönderildiği takip edilebilir. Eğer tüm sonuçlar sisteme gönderildi ise kursiyerler ekranının sağ üst köşesinde 

yer alan “Sonuçları Gönder” düğmesinin yerine “Çıkış” düğmesi görülecektir. 
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