ELEKTRONİK KAYIT İŞLEMİNİN AŞAMALARI
1) ÖN KAYIT
✓ Tam burslu ve %50 indirimli yerleşen tüm adayların elektronik kayda başlamadan önce
https://mebis.medipol.edu.tr/KayitBasvurulari adresinden ön kayıt işlemlerini tamamlamaları
zorunludur. Ödeme bilgileri ön kayıtta yer almaktadır.
2) MUHASEBE
✓ %50 indirimli yerleşen adaylar ön kayıt işlemleri sonrasında ödeme bilgilerine ulaşarak ödeme işlemlerini
gerçekleştirebilirler. Kesin kayıt öncesinde ödeme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.
3) E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYDIN TAMAMLANMASI
✓ Tam
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elektronik
kayda
başlamadan
önce
https://mebis.medipol.edu.tr/KayitBasvurulari adresinden ön kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri
sonrasında kayıtlarını e-devlet üzerinden doğrudan tamamlayabilirler.
✓ Ödeme bilgileri Üniversitemiz Mali İşler Birimi tarafından kontrol edildikten en geç 1 gün sonra
Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’na bildirilecek, adayın cep telefonuna kayıt işlemini
tamamlayabileceğine dair bilgilendirme mesajı gönderilecek ve bu süreçten sonra aday kayıt işlemlerini edevlet üzerinden tamamlayabileceklerdir
✓ Ön kayıt ve ödeme işlemlerinden en geç 1 gün sonra kayıt işleminin tamamlayabileceğine dair
bilgilendirme mesajının gelmemesi durumunda is e-devlet üzerinden kayıt işleminin yapılıp
yapılamadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Adaylar SMS gelmemesine rağmen işlem yapılabiliyor ise
kesin kayıtlarını tamamlayabilirler.
***Gönderilecek Bilgilendirme Mesajlarının Adaylara Ulaşması İçin ;
GSM numarasının tanıtım SMS ayarlarının aktif olması gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak GSM operatörü ile
iletişime geçilmelidir.
ÖĞRENCİ BELGESİ TALEBİ
Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt tarihlerinden 1 gün sonra e-devlet kapısı üzerinden yada MEBİS’ten
talepte bulunarak e-imzalı öğrenci belgelerini alabilirler.
MEBİS öğrenci belgesi talebi için tıklayınız.
DERS SEÇİM İŞLEMLERİ
Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler http://www.medipol.edu.tr/ sitesinden yayımlanacak olan duyurular
doğrultusunda ön kayıt sırasında kullandıkları kullanıcı adı ve belirledikleri Medipol Eğitim Bilgi Sistemi (MEBİS)
şifresi ile akademik takviminde belirtilen tarihler arasında ders kayıt işlemlerini yapabilirler.
E-DEVLET KAPISINDAN KAYIT OLAN ADAYLARIN EĞİTİM ÖĞRETİMİN İLK GÜNÜ GETİRMESİ GEREKEN
BELGELER;
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DGS yerleştirme sonuç belgesi
Lise diplomanın aslı ve fotokopisi
Ön lisans Diplomasının aslı ve fotokopisi veya Önlisans Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi
Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
Onaylı Transkript ve Onaylı Ders içerikleri (İlgili Dekanlığa verilecektir. )
Elektronik kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belge.

