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Bilindiği üzere 26.11.2018 tarihinden itibaren MEBBİS’e kurum kodu ile giriş yapılamamakta olup, 
kurum/okul müdürünün T.C. kimlik numarası ve kişisel şifresi ile giriş sağlanmaktadır. 

Bu sebeple kuruma ait MEBBİS modüllerinde Memur ve Müdür Yardımcısı gibi diğer kişilerin işlem 
yapabilmesi için, bu kişilere aşağıdaki talimatlar doğrultusunda tanımlamalar yapılarak yetki verilmesi 
gerekmektedir. 

MEBBİS Yönetici Modülünde Güvenlik Grupları Oluşturma İşlemleri 

1-Okul/Kurum müdürünün kişisel şifresi ile MEBBİS (http://mebbis.meb.gov.tr) adresine giriş yapınız 
ve fareyi MEBBİS yazan yere götürüp kurum kodunun yazılı olduğu linke tıklayınız. 

 
 

2-Açılan ekranım sol tarafında en altta bulunan “Yönetici Modülü”ne tıklayınız. 

 
 

3-Açılan ekranda önce sırasıyla “Güvenlik Grupları/Açılan Gruplar (1)”a, sonra da “Yeni (2)” tuşuna 
basınız. 

 

http://mebbis.meb.gov.tr/
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4-Bu aşamada yeni oluşturacağımız güvenlik grubunun “Adı ve Açıklama (1)’ları girilir. Bunlar örnekte 
de aşağıdaki görüldüğü gibi “MEMURLAR”, “MUDUR_YARDIMCILARI” vb. olabilir. Burada dikkat edilmesi 
gerek husus yeni açılacak “Güvenlik Grubu” aynı işleri yapan kişiler için oluşturulmalıdır. Güvenlik grubunun 
adı ve açıklaması girildikten sonra “Kaydet (2)” tuşuna basınız. 

 
 

5-Yeni oluşturduğumuz güvenlik grubuna yetki tanımlaması yapmak için “Ekran Yetkilerini 
Düzenlemek İçin Tıklayınız” linkine basınız. 

 
 

6-Açılan “Grup - Modül Ekranları Yetki İlişkisi” ekranında kullanıcılara yetki verilmesi için “Ekran 
Yetkileri Verilecek Modül” açılır listesinden istenilen modül seçimi yapılıp “Listele (1)” tuşuna basılır. Ardından 
aşağıdaki gibi “Grup Ekran Yetkileri (2)” açılır. Burada yetki verilecek işlemlerin seçimi yapılır ve üstteki 
“Kaydet” tuşuna basılır. Unutulmaması gereken bir nokta şudur: bir modülün kullanıcılara aktif olması için 
ilk sıradaki “Görüntüle (3)” seçeneği işaretlenmiş olmalıdır. 
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Tüm güvenlik gruplarına aynı şekilde erişim yetkisi verildikten sonra bu gruplara kullanıcılar 
oluşturulur. Okul/Kurumunuz için oluşturduğunuz güvenlik grupları için erişim yetkisi verilirken gereksiz 
modüllerin ilişiği olmayan gruplara verilmemesine önemle dikkat edilmelidir. 

Güvenlik Gruplarına Kullanıcı Tanımlama İşlemleri 

Oluşturulan güvenlik gruplarına kullanıcı tanımlaması yapmak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir. 

1-Yönetici Modülüne giriş yapıldıktan sonra açılan ekranda sırasıyla “Kullanıcı İşlmeleri/Tanımlama 
Bilgileri (1)” linkine, sonra “Yeni (2)" tuşuna basınız. 

 
 

2-Açılan “Kullanıcı Tanımlama Bilgileri” ekranında yetki verilecek kişiye ait bilgileri girin ve üstte 
bulunan “Kaydet” tuşuna basın. Burada dikkat edilecek bazı hususlar bulunmaktadır. Öncelikle “Kullanıcı Adı” 
T.C. kimlik numarası haricinde bir tanım olmalıdır (Bizim önerimiz kişinin “T.C. Kimlik Numarası_Kurum Kodu” 
yani örneğin “12345678910_967633”). Bilgi giriş alanlarından “T.C. Kimlik No Kısıtlaması” boş 
bırakılmalıdır. Diğer bilgilerde girildikten sonra “Grup Adı” bölümünde daha önce erişim yetkisi verilen 
güvenlik gruplarından biri (örneğin “MEMURLAR” veya “MUDUR_YARDIMCISI”) seçilip, “Kaydet” tuşuna 
basınız. 

 
Tüm bu işlemler tamamlandığında kullanıcılar oluşturulan güvenlik gruplarına ilişkilendirilmiş 

olmaktadır. Bu aşamadan sonra ilgili kişiye rapor çıktısı alarak karşılıklı imza altına alarak, dosyalama 
yapılmalıdır. 
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Bunun için; 

3-Yine “Kullanıcı Tanımlama Bilgileri” ekranında aşağıda da görüldüğü gibi “Rapor al” tuşuna basınız. 

 
 

4-Açılan “Ekran Raporları” ekranından “YON02001R1” kodlu “Kullanıcı Açma ve Teslim Formu” linkine 
tıklayınız ve çıktısını alıp, ilgiliye imzalatarak dosyalayınız. 

 
Konuyla ilgili olarak herhangi bir sorun durumunda Müdürlüğümüz Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 

Bölümüne dahili 144 ve 150 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. 


