
GENEL 
 

Yetkili tüm kullanıcılar Mebbis kullanıcı adı ve şifresi ile modülü kullanabileceklerdir. 

 

 

Menüde yer alan “Yurt Arama” ile yurtlar il ve ilçeye göre listelenebilir. 

KURUMLAR İÇİN 
 

Kurumlar Personel ekleme/güncelleme ve Öğrenci ekleme/güncelleme işlemlerini yapacaklardır. 

Personel İşlemleri menüsü altında “Personel Çalışma İzni Teklif” bölümünden yeni personel isteği 

oluşturulmaktadır. İstek oluşturulurken personelin TC numarası resimdeki işaretli alana girilerek 

Güvenlik Kodu girildikten sonra “Bilgileri Getir” butonuna basılmalı ve personelin bilgilerinin gelmesi 

beklenmelidir. Diğer bilgiler de girilerek kaydet işlemi yapılmalıdır. Bir kuruma birden fazla “Müdür” 

pozisyonunda personel girilemez. “Çalışma İzni Başlama Tarihi” personelin sözleşmedeki başlama 

tarihidir. 

 



 

 

Personel Arama bölümünden kuruma ait personeller listelenebilir. 

 

 

Öğrenci İşlemleri menüsünden “Öğrenci Kayıt” ile yeni yükseköğrenim veya ortaöğrenim öğrencisi 

kaydedilebilecektir. Kurumun cinsiyeti karma değilse cinsiyetine göre öğrenci kaydetmek zorundadır. 

Yüksek öğrenim yurdu kalıcı ortaöğrenim öğrencisi kaydedemez. Aynı şekilde ortaöğrenim yurdu 

kalıcı yükseköğrenim yurdu kaydedemez. Kontenjanı dolan kurumlar yeni öğrenci kaydı yapamaz. 

Ortaöğrenim öğrencisi için girilen öğrenci TCsi ile okul bilgileri karşılaştırılır uyuşuyorsa bilgi ekrana 



getirilir. Eksik ve yanlış bilgilerde öğrenci kaydına ulaşılamaz. Yüksek öğrenim öğrencisi için TCsi girilip 

Bilgileri Getir butonuna tıklandıktan sonra Üniversite, Fakülte, Bölüm ve sınıf bilgileri girilmelidir. 

 

 

 

Öğrenci Güncelleme sayfasında öğrenci seçildikten sonra güncelleme işlemleri yapılabilir. 

Güncellemeler İller tarafından onaylanacaktır. 

 

Öğrenci Devamsızlık Bilgisi bölümünden öğrencilerin gelmediği veya izinli olduğu tarihler girilip 

kaydedilecektir. 



 

İLLER VE İLÇELER İÇİN 
 

Özel Yurtlar modülüne giriş yaptıktan sonra; sol menüde yer alan Yurt İşlemleri altındaki “Yurt Açma 

İstek” kısmından yeni yurt isteği oluşturulmaktadır. Yeni yurt isteğini illler ve ilçeler yapabilir. 

 



 

İstek oluşturmak için sayfadaki gerekli alanlar eksiksiz doldurulmalıdır. İstek yapıldıktan sonra “İl/İlçe 

Yurt Onay Liste” bölümünden oluşturulan isteğe onay verilmelidir. 

 



 

Yurt Güncelleme ekranında ise yurda ait bina bilgileri ve diğer bilgiler girilerek güncelleme yapılabilir. 

Yapılan güncellemeler “Yurt Güncelleme Onay” sayfasından il tarafından onaylanmalıdır. 

 

 

 

Kurumlar tarafından oluşturulan personellerin onayı iller tarafından yapılacaktır. “Personel Çalışma 

İzni Onay” kısmına tıklandığında sayfa kurum seçmek için başka sayfaya yönlendirecektir. Gelen 

sayfada belirli bir kurum seçildikten sonra tekrar “Personel Çalışma İzni Onay” sayfasına gidilmelidir. 

Sayfada seçilen kuruma ait istek ve güncelleme için onay bekleyen personeller listelenecektir. 



 

 

 

 

 

Öğrenci İşlemleri altında Kurumlar tarafından kayıt yapılan öğrencilere “Öğrenci Onay Liste” 

kısmından onay verilecektir. 



 

 

“Öğrenci Arama” sayfasından istenilen kurumdaki öğrenciler listelenecektir. 

BAKANLIK İÇİN 
 

İl tarafından onaylanan Yurt, Öğrenci ve Personellere Kontrol Onayı vereceklerdir. Kontrol Onayı 

sırasında istenilen açıklama not düşülebilir. Reddedilen kontrol onayları il, ilçelere uyarı olarak 

görünecektir. 


