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MEBİS’e Giriş 

• MEBİS’e internet üzerinden iki ayrı yol kullanarak 
girebilirsiniz: 

 

1. http://www.medipol.edu.tr/ adresindeki 
üniversite web sayfası 

 

2. https://mebis.medipol.edu.tr/ adresindeki 
MEBİS web sayfası (üniversite web sayfası 
bakımda olduğu zaman da işinize yarayacaktır). 
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MEBİS’e girmek için sarı çerçeve içindeki MEBİS başlığına tıklayınız 



MEBİS’e ilk kez giriyor iseniz: 
• Kullanıcı Adı: İsminizin ilk harfi ile soyadınızı, küçük harfle, bitişik olacak şekilde, 
                              "ı, ç, ğ, ö, ş, ü" harfleri yerine "i, c, g, o, s, u" harflerini kullanarak giriniz. 
                                (örn.: "hanefi özbek" için "hozbek" giriniz. 
• Şifre          : TC kimlik numaranızı giriniz. 
• Sarı çerçeve içindeki "Giriş" düğmesine tıklayınız. 



MEBİS açılış sayfası 



 

Soldan sağa sırayla tüm MEBİS erişimlerini 
(açılır/kapanır pencereleri ve bu pencerelere ait sekmeleri) 

birer birer inceleyelim. 



Dilek/Şikayet sekmesi 
 
MEBİS’teki tüm erişimleriniz ile ilgili 
dilek veya şikayetlerinizi ilgili birime 
buradan bildirebilirsiniz.  











Şifre Değiştirme sekmesi 
 
MEBİS şifrenizi buradan değiştirebilirsiniz.  





Erişimlerim sekmesi 
 
MEBİS’e yaptığınız tüm giriş/çıkışlar buradan takip edilebilmektedir. 







Mesaj Kutusu sekmesi 
 
MEBİS’e kayıtlı tüm öğretim elemanı ve öğrencilere buradan mesaj gönderebilirsiniz. 







UZEM/Derslerim sekmesi 
 
Uzaktan Eğitim (UZEM) derslerinize buradan ulaşabilirsiniz. 







Projelerim sekmesi 
 
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) aracılığıyla yürütülen Proje işlemlerine buradan ulaşabilirsiniz. 

















Ders Programları sekmesi 
 
Girdiğiniz bölümün haftalık ders programlarına buradan ulaşabilirsiniz. 











Özgeçmiş sekmesi 
 

YÖK formatlı özgeçmişinizi, 
bunun Web’de gözükmesini istediğiniz kısımlarını 

buradan düzenleyebilirsiniz. 





Yaptığınız işlemlerden sonra 
"Değişiklikleri Kaydet" düğmesine 

mutlaka tıklayınız! 





Sayfayı aşağıya/yukarıya kaydırarak dolaşabilirsiniz. 















Kayıt Bilgileri sekmesi 
 
Web’de gözükecek bilgilerinize ve 

özlük  bilgilerinize 
buradan ulaşabilirsiniz. 



 
Kırmızı çerçeve içerisindeki bilgileriniz 

Web’de gözükmez!!! 
 



Kırmızı çerçevelerdeki bilgileriniz 
Web’de gözükür!!! 











 
Çalışmakta olduğunuz yer ile ilgili belgeyi hazırlar. 

 







Danışmanı Olduğum Öğrenciler sekmesi 
 
Danışmanlığını yaptığınız (tez danışmanlığı hariç) 

tüm öğrencilerin  
bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. 

 





Öğrenci ders seçimi yapmamış/onaylamamış 



Öğrenci ders seçimi yapmış ve danışmanı onaylamış 



Detay düğmesine tıklayarak 
öğrenci ile ilgili öğrenim bilgilerine erişebilir ve yetkiniz derecesinde işlem yapabilirsiniz. 









Kırmızı çerçeve içindeki üçgen şekillere tıklayarak alt menülere geçebilirsiniz. 







(Ekrana sığmadığı için) bir önceki sayfanın daraltılmış görüntüsü. 



AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi 
DANO : Dönem Akademik Not Ortalaması 
GANO : Genel Akademik Not Ortalaması 







(Ekrana sığmadığı için) bir önceki sayfanın 
sola kaydırıldıktan sonraki görüntüsü. 

























































Akademik Personel Değerlendirme sekmesi 
 
Akademik personelin bir yıllık akademik ve idari faaliyetlerinin değerlendirildiği forma 
buradan ulaşabilirsiniz. 



















Sınavlarım sekmesi 
 
Verdiğiniz derslerin sınav işlemlerine buradan ulaşabilirsiniz. 













Sınava girmeyen öğrenci için sağdaki kutucuk işaretlenmelidir. 
Böylece öğrencinin sınava girmediği MEBİS’te belgelenmiş olacaktır. 





















Derslerim sekmesi 
 
Üzerinize atanmış tüm derslere ve bunlarla ilgili işlemlere buradan ulaşabilirsiniz. 















































Ders Programım sekmesi 
 
Üzerinize atanmış lisans derslerinin haftalık programlarına buradan ulaşabilirsiniz. 







Öğrenci Listelerim sekmesi 
 
Üzerinize atanmış derslere giren öğrencilerin listelerine buradan ulaşabilirsiniz. 



























Ders Yükü Tablosu sekmesi 
 
Girdiğiniz derslerin ders yüklerini buradan girebilirsiniz. 







Yeniden Oluştur düğmesine bir kez tıklayınız!!! 
Böylece tüm dersleriniz görünür olacaktır. 









Yayınlar sekmesi 
 
Yayınlanmış bilimsel makalelerinizi buradan girebilirsiniz. 







Proje Başvurusu sekmesi 
 
BAP projelerinizi buradan girebilir ve takip edebilirsiniz. 







Faaliyet Raporu sekmesi 
 
Tüm akademik faaliyetlerinizi buradan girebilir ve takip edebilirsiniz. 











Anketler sekmesi 
 
Hakkınızda öğrencilerinizin yaptığı anket değerlendirmesini buradan takip edebilirsiniz. 






