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MEBB İS 
Kişisel Şifre İşlemleri 

 

1) Giri ş 
 
Bilindiği üzere 2018 Yılı Kasım Ayı içinde yapılan düzenlemeler sonucunda MEBBİS, E-OKUL, 

DYS, WEB PANEL vs gibi tüm MEB Elektronik Sistemleri üzerinde tek şifre uygulamasına geçilmiştir. 
Tek şifre olarak tüm kadrolu personelin sahip olduğu Kişisel Kullanıcı ve Şifresi  kullanılacaktır.  

Kişisel Kullanıcı  demek, kullanıcı adı TC Kimlik Numarası  olan kullanıcı demektir. 
Kişisel şifre ile girilen MEB Sistemlerine e-Devlet Şifresi  ile de giriş yapılabilmektedir. 
 

 
 

Kılavuzlar Sayfasındaki Dokümanlar 
 

 
Özel kurumlarda görevli personel için kişisel kullanıcı ve şifre oluşturma işlemleri ayrı bir do-

kümanda açıklanmış olup Eski şehir İl Milli E ğitim Müdürlü ğü web sitesinde Kılavuzlar  sayfasında 
yayındadır. 

 

2) Kullanıcı Tarafından Ki şisel Şifre Değiştirme 
 
Değişiklik kullanıcının kendisi tarafından MEBBİS üzerinde yapılır.  
� Kullanıcı şifresini değiştirmek istiyorsa mevcut şifresi ile sisteme giriş yapmalıdır. 
� Daha sonra “Şifre Değişikli ği” ekranına geçiş yapmalıdır. 
� Aşağıda görüldüğü gibi “SMS Onay Kodu Gönder ” düğmesine tıklatmalıdır. 
� Mevcut cep telefonuna gelen SMS Onay Kodu ekrandaki ilgili alana girildikten sonra işle-

me devam edilebilir. Eski Şifre ve sonra Yeni Şifre, Yeni Şifre (Tekrar) alanları doldurul-
duktan sonra “Değiştir ” düğmesine tıklatılıp işlem tamamlanır. 

 

 
 

Şifre Değişikliği Ekranı 
 
� Kullanıcı şifresini unutmuş ya da cep teflonu numarasını değiştirmiş ise kadrolu olduğu 

kurum müdürlüğüne başvurmalıdır. 
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3) Kurum Yöneticisi Tarafından Ki şisel Şifre Değiştirme 
 
� Kişisel şifresini unutmuş personelin şifre değişikliği kadrolu olduğu kurum müdürlüğü tara-

fından MEBBİS üzerinde yapılır. 
� Kurum Yöneticisi kurumsal kullanıcı ile MEBBİS > Kişisel Şifre Modülü > Kişisel Şifre İş-

lemleri  ekranına giriş yapar, personel için uygun olan Öğretmen, EOHS Dışı gibi ekrana 
geçiş yapar. 

� Şifresi değiştirilecek personelin kaydını açar. 
� “Şifre ” ve “Şifre Onayı ” kutularına yeni şifreyi girer ve kaydeder. 
� Şifresi değiştirilen personel sistem tarafından otomatik olarak SMS ile bilgilendirilir. 
 
 
 
 

 
 

Kurum Yöneticisi Tarafından Kişisel Şifre Değiştirme 
 
 
 
Personelin cep telefonu numarası değişmiş ise, bu bölümde açıklanan işlemler yetersiz kala-

caktır. Çünkü personel şifresini değiştirmek istediğinde mutlaka cep telefonuna gönderilecek olan 
“SMS Onay Kodu” gerekecektir. Kurum müdürlüğü tarafından kişisel şifresi değiştirilen personel siste-
me ilk girişte şifresini değiştirmeye zorlanmaktadır. 

Cep telefonu numarası değişen personel ile ilgili işlemler sonraki bölümde açıklanmıştır. 
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4) Cep Telefonu Numarası De ğişen Personel İçin Bilgi Güncelleme 
 
Cep telefonu numarası değişen personel kişisel şifresini değiştiremez. Çünkü sistemde kayıtlı 

olan cep telefonu numarasına SMS Kodu gönderilecek ve gelen SMS Kodu tekrar sisteme girilerek 
şifre değişikliği sağlanabilecektir. 

Sistemdeki cep telefonu değişikliği ise ancak aşağıda açıklandığı gibi yapılabilir. 
 
� Cep telefonu numarasını değiştiren personel kurum müdürlüğüne “Cep Telefonu Numa-

rası Değişikliği” talebiyle dilekçe verecektir. 
� Kurum müdürlüğü dilekçeyi DYS sistemine girecektir. DYS sistemine giriş esnasında “Di-

lekçe Bilgileri ” sekmesinde personelin TC Kimlik Numarası ve Cep Telefonu Numarasını 
kaydedecektir. 

� Dilekçe sisteme kaydedildiğinde oluşan evrak ile ilgili Tarih ve Sayı  not edilecektir. 
 
DYS üzerindeki işlemler sona ermiştir. 
 
� Kurum yöneticisi MEBBİS > Kişisel Şifre Modülü altındaki Kişisel Şifre İşlemleri  ekranı-

na giriş yapar. 
� İlgili personelin kaydını açar. 
� Dilekçeye ait DYS Tarih ve Sayısını ilgili kutulara yazar. 
� “DYS Sisteminden Cep Telefonunu Getir ” düğmesine tıklatır.  
� Personele ait yeni Cep Telefonu numara bilgisinin ilgili kutuya geldiğini görür. 
� Kaydet düğmesini tıklatır ve işlem tamamlanır. 
 
 

 
 

Kurum Yöneticisi Tarafından Cep Telefonu No ve Kişisel Şifre Değiştirme 
 
 
Şifre değişiklik işlemlerinin bu şekilde yapılmasının sebebi, kişilerin bilgi ve sistem güvenliğinin 

sağlanmasıdır. Bu işlemlerde personel mutlaka şifresinin değiştirildiğinden haberdar olmakta, daha 
sonra şifresini değiştirmeye zorlanmaktadır. Böylece personel kişisel şifresini (paylaşmadığı takdirde) 
sadece kendisi bilecektir. 

 


