
ÖĞRENCİ BELGESİ TALEBİ 
 

Üniversitemiz programlarında kayıtlı öğrencilerin öğrenci belgeleri (özel öğrenciler hariç) MEBİS üzerinden talep edilerek 

Elektronik İmzalı ve Islak İmzalı olarak verilmektedir. 

Islak İmzalı Öğrenci Belgeleri sistem üzerinden indirilememekte olup Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ ndan teslim alınması 

gerekmektedir. Merkez Yerleşkesi ’nde eğitim gören öğrencilerimize ait Islak İmzalı Öğrenci Belgeleri ise gün içinde bölüm 

sekreterliklerine ulaştırılmakta ve ilgili birimden teslim alınabilmektedir. 

 
 

Öğrenci Belgesi talep edebilmek için; 
 

1. MEBİS'e giriş yaptıktan sonra "Öğrenci" menüsüne tıklayın. 

2. Açılan menülerden "Belge İşlemleri" menüsüne tıklayın. 

3. Belge İşlemleri ekranında yer alan "Yeni Belge Talebi Ekle (+) " simgesine tıklayın ve Belge Talebi Formu’ndaki gerekli 

bilgileri doldurun. (Resimli/resimsiz, Türkçe/ İngilizce ve ıslak imzalı olma durumu işaretlenmeli) 

4. Belge Talebi Formunun alt tarafında bulunan "Kaydet" butonuna tıklayak talebin Öğrenci İşleri Birimine ulaşmasını sağlayın. 
 
 

***Vize başvuruları ve yabancı uyruklu öğrencilerin İl Göç İdaresine verilmek üzere talep edecekleri belgeler için Belge İşlemleri 

ekranında yer alan "Yeni Belge Talebi Ekle (+)” sekmesindeki “Islak İmza” durumu işaretlenmelidir. 

 
Talep ettiğiniz "Öğrenci Belgenizi" teslim alabilmek için; 

 
1. MEBİS'e giriş yaptıktan sonra "Öğrenci" menüsüne tıklayın. 

2. Açılan menülerden "Belge İşlemleri" menüsüne tıklayın. 

3. Açılan sekmede belgeniz “Hazır” ise sağ tarafta "İndir" butonu gözükecektir. "İndir" butonuna tıklayıp e-imzalı olan belgeyi 

indirin. (Islak İmzalı Öğrenci Belgeleri Mebis sistemi üzerinden indirilebilmektedir.) 

4. Belgeniz PDF formatında bilgisayarınıza indirilecektir. Belgeyi açmak için "PDF Görüntüleyici" programlarının 

bilgisayarınızda bulunması gerekmektedir. (Foxit Reader veya Adobe Reader vb.) 

5. Belgeniz e-imzalı olarak yazıcıdan çıktı almak için hazırdır. 
 

Not: Birden fazla belge talep etmek istemeniz halinde aynı pdf formatını çoklu çıkarmanız yeterli olacaktır. 
 
• E-imzalı belgeler tüm resmi kurum ve kuruluşlar için geçerlidir. Belge üzerindeki barkod numarası sayesinde belgenin teslim edildiği 

kurumlar belgeyi sorgulayabilir ve doğruluğunu teyit edebilir. 

 Ayrıca e-Devlet üzerinden öğrenci belgenizi e-imzalı alabilirsiniz. 
 
 

TALEP AŞAMALARI 
 

https://mebis.ankaramedipol.edu.tr/
https://mebis.ankaramedipol.edu.tr/
https://www.foxitsoftware.com/products/pdf-reader/
https://get.adobe.com/tr/reader/
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