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 SimmiS’te giriş ekranına sol kısma Sınav Modülü eklenmiştir. Bu modül ile 

Müdürlüğümüz tarafından yapılan Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme 

Kursları teorik sınavlarında (SRC Belge Sınavı diye bilinen sınav) görev almak isteyen ve kurumu 

aracılığıyla sisteme kaydolan öğretmenlerimiz giriş yapmak suretiyle; 

1. Görevli Listesinin takip ve kontrolünü yapabilirler. 

2. Güncel Sınavları takip edebilirler. 

3. Geçmiş Sınavları takibini yapabilirler. 

4. Kendilerine görev çıktığında Görev Kabul Etme ve Görev Belgesi Yazdırma 

işlemlerini yapabilirler. 

5. IBAN, Cep Telefonu, Görevi ve Görev Yeri gibi bilgileri güncelleyebilirler. Görev 

almak istemiyorlarsa kendilerini listeden çıkarabilirler. 

6. Parolalarını değiştirebilirler. 

7. Varsa haklarında uygulanan ceza kayıtlarını takip edebilirler. 

Kurum ekranlarına ise Sınav İşlemleri modülü eklenmiştir. Bu ekranda iki alt sayfa 

bulunmaktadır. 

1. Kayıtlı Öğretmenler: Bu sayfa aracılığıyla kurumlarımız, sisteme dahil ettikleri 

öğretmen listesini görüntüleyebilir, öğretmenlerin bilgilerini güncelleyebilir, 

parolalarını yenileyebilirler. Sisteme dahil olmak isteyen öğretmenleri de 

+Öğretmen Ekle sayfasını kullanarak sisteme ekleyebilirler. Sisteme veri girişi 20 

Haziran 2017 Salı günü Saat 10:00:00’dan itibaren yapılmaya başlayacaktır. 

2. Tüm Liste: Bu sayfa aracılığıyla da sınavlarda görev almak isteyen tüm öğretmenlere 

ait listeyi görüntüleyebilir, en son görev alan öğretmeni ve sıranın hangi 

öğretmende kaldığını takip edebilirler. 

 Görev verilecekler listesindeki sıra öğretmenlerin sisteme eklenme tarihine göre 

oluşturulacaktır. Bu listedeki sıralamaya göre de sınav görevleri verilecektir. Herhangi bir 

mağduriyete yol açmamak için ekte +Öğretmen Ekle sayfasının ekran görüntüsü 

bulunmaktadır. 

 Veri girişi sırasında öğretmen ve idarecilerin, 

• T.C. Kimlik Numarası 

• Parola (Öğretmene verilecek parola) 

• Adı Soyadı 

• Branşı 

• Görevi 

• Cep Telefonu 

• IBAN Numarası 

• Fotoğrafı (105x120piksel) en fazla dosya boyutu 200 KB 

bilgileri sisteme yüklenecektir.  

 Listenin üst sıralarında yer almak isteyenlerin bu bilgiler ile uygun ölçü ve boyuttaki 

fotoğrafları hazır bir şekilde bulundurmaları önerilmektedir. 



Öğretmen Ekleme Ekranı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modül İşleyişi, Sıralamalar ve Sınav Görevleri: 

 Görev verilecek öğretmen listesi, öğretmenlerin listeye eklenme sırasına göre 

oluşturulacaktır. İlk sınavda ilk sıradan, sonraki sınavlarda ise listenin kaldığı yerden sınavda 

ihtiyaç duyulan sayı kadar öğretmen görevlendirilecek, görevlendirilen öğretmenlere SMS ile 

bilgilendirme yapılacaktır. Yine görevlendirilen öğretmenlerin sınav bilgileri, kadrolarının 

bulunduğu kurumların SimmiS giriş ekranına yansıtılacaktır. SMS dışında başka bir tebligat 

yapılmayacağından öğretmenlerimizin, telefon hattını operatör mesajlarına açtırmaları 

gerekmektedir. Operatör mesajlarına kapalı olan telefonların Müşteri Hizmetleri aranarak 

açtırılması öğretmenimizin sorumluluğundadır. Kendisine SMS ulaşmasa dahi öğretmenlerimiz 

Sınav Modülüne giriş yaparak varsa görevlerine gelip gelmeyeceklerini onaylayabilirler. 

 Kendisine görev verilen öğretmenlerimiz, onay süresi içerisinde göreve gelip 

gelmeyeceğini belirtmelidir. Aksi takdirde sistem tarafından yeni görevlendirme yapılacak olup 

onay vermeyen öğretmenimizin görev alması mümkün olmayacaktır. 

 Göreve geleceğini belirten öğretmenlerimiz Görev Belgelerini sistemden çıkaracak ve 

belirtilen zamanda sınav merkezine gelecek olup başkaca bir işleme ihtiyaç bulunmayacaktır. 

 Kendisine görev verilen öğretmenlerimizin göreve gelsin ya da gelmesin, mazereti 

olsun ya da olmasın sınav hakkı geçmiş sayılacak, sıranın işleyişi değiştirilmeyecektir. 


