Özel Öğretim Kurumları Personeli İçin
Kişisel Şifre Oluşturma
Bilindiği üzere MEB Elektronik Sistemleri üzerindeki bazı uygulamalar ve modüller için kişisel
şifre gerekli olmaktadır.
MEB kadrolu personel için MEBBİS üzerinde Kişisel Şifre Modülü bulunmaktadır. Bu modül
üzerinde kadrolu tüm personel için kişisel şifreleri kolaylıkla güncellenebilmektedir. Kadrolu personel
kişisel şifreleri ile birçok uygulama ve modüle giriş yapabilmektedir.
Fakat özel kurumlarda çalışan kadrolu, ücretli personel için özel olarak tasarlanmış Kişisel Şifre Modülü henüz bulunmamaktadır. Ancak e-Müfredat Sistemi, MEBBİS üzerinde Uygulama Öğrencisi
Değerlendirme, EBA gibi bazı modül ve uygulamalara giriş için kişisel şifre gerekli olmaktadır. Özel
kurumlar öğretmenleri için kişisel kullanıcı ve şifre yerine kullanılabilecek kullanıcılar oluşturabilirler.
Özel Not: e-Müfredat Sistemi için özel kurumlardaki öğretmenlerin e-Okul kullanıcı ve şifresi ile sisteme giriş yapabileceği Bakanlıkça bildirilmiştir. Ancak e-Okul sistemindeki kullanıcı adının TC Kimlik Numarası olması zorunluluğu vardır. Özel
kurumlar istekleri halinde bu yöntemi de kullanabilirler.

Özel kurumların öğretmenleri için kişisel kullanıcı sorunlarını “Öğretmenleri için kullanıcı adı
TC Kimlik No olacak şekilde kullanıcı tanımlamak suretiyle” giderebilirler. Bu kullanıcı MEBBİS üzerinde oluşturulmalıdır.
Kişisel Kullanıcı ya da Kişisel Şifre demek, kullanıcı adı TC Kimlik Numarası olan kullanıcı
demektir.
Özel kurumlar MEBBİS üzerinde nasıl oluşturulacağı aşağıda açıklanmıştır.

1) Yönetici Modülüne Giriş
MEBBİS üzerinde Yönetici Modülü özel kurumlar kurumsal kullanıcıları için açıktır. Diğer bir
ifade ile kurum kodu ve şifresi ile girildiğinde Yönetici Modülü kullanılabilir.
Daha önce oluşturmamış iseniz yeni bir yetki grubu oluşturmalısınız.
Yönetici Modülüne giriş yapınız.
Güvenlik Grupları altındaki Açılan Gruplar menüsüne tıklatınız.
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2) Güvenlik Grubu Oluşturmak
Yeni düğmesini tıklatınız.
Güvenlik grubu için Adı ve Açıklama alanlarını doldurunuz.
Kaydet düğmesini tıklatınız.
Böylece yeni bir güvenlik grubu oluşturulur. İlk oluşturulduğunda güvenlik grubu yetki içermez.
Kişisel kullanıcı oluşturmak için zaten yetki de gerekmez. Bu sebeple ekran yetkilerini düzenlemenize
gerek yoktur.

3) Açılan Gruplar Listesi
Açılan Gruplar menüsüne tekrar tıklatıldığında daha önce oluşturulmuş gruplar var ise tüm
yetki grupları görüntülenir. Sol tarafındaki simgeye tıklatılarak Adı ve Açıklaması, düzenleme bağlantısına tıklatılarak da ekran yetkileri düzenlenebilir.
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4) Tanımlama Bilgileri (Mernis Bilgilerini Getir)
Kullanıcı İşlemleri altındaki Tanımlama Bilgileri ekranına giriniz.
Yeni düğmesini tıklatınız.
Kullanıcı TC Kimlik No ve Güvenlik Kodu alanlarını doldurunuz.
Bilgileri Getir düğmesini tıklatınız.
Kişinin adı ve soyadı Mernis üzerinden gelecektir.
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5) Tanımlama Bilgileri (Yetki, Şifre, Kaydet)
Kullanıcı Adı olarak kişinin TC Kimlik Numarasını giriniz.
Grup Adı seçiniz. Kişisel kullanıcı için daha önce oluşturduğunuz “Örn; Yetkisiz” grubunu
seçmelisiniz.
Şifre ve Şifre Onayı alanlarını doldurunuz. Şifrenizi harf, rakam ve /+- gibi özel karakterler içermesine ve en az 8 karakter, en fazla 10 karakter uzunluğunda olmasına dikkat
ediniz.
Kaydet düğmesini tıklatınız.
Kaydedildikten sonra kullanıcı oluşacaktır.
Bu kullanıcı daha önce bir başka kurum tarafından oluşturulmuş (mevcut) ise tekrar oluşturulamayacaktır. Diğer kurum tarafından silinmesi gerekir. Diğer kurum tespit edilemiyor ise Yardım Masası üzerinden sorun bildirilmelidir.
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6) Kullanıcı Oluşturuldu
Kullanıcı kaydedildikten sonra Kullanıcı Adı kutusunun pasif duruma geldiğini gözleyebilirsiniz. Artık kullanıcı adı değiştirilemez.
Eğer hatalı bir kullanıcı adı oluşturmuş iseniz Sil düğmesi ile silebilirsiniz.
Başka bir kullanıcı oluşturacak iseniz Yeni düğmesi ile devam edebilirsiniz.

7) Alt Kullanıcı Listesi
Alt Kullanıcılar menüsüne tıklatıldığında daha önce tanımlanmış kullanıcılar listelenir.
Kullanıcı kaydının solundaki düğmeye tıklatarak açabilir ve şifre vs gibi bazı bilgilerini
değiştirebilirsiniz.
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