
UAKBİS VERİLERİNİN YÖKSİSE AKTARILMASI 

Üniversitemizin Değerli Akademisyenleri, 

Kısa bir süre önce YÖK üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin akademik faaliyetlerini 

YÖKSİS’e girmeleri gerektiği yönünde bir talepte bulundu. Bu nedenle, UAKBİS’e girilen akademik 

faaliyetlerden  Makale, Araştırma Projesi ve Kongre Faaliyetlerine ilişkin verilerin akademik 

personelimiz tarafından YÖKSİS’e  tekrar girilerek oluşacak zaman kaybını engellemek adına 

UAKBİS’te bulunan veriler uygun bir formata dönüştürülerek YÖKSİS veri tabanına aktarılmıştır. 

UAKBİS üzerinde halihazırda birçok akademik faaliyet kayıtlı olmasına rağmen, YÖKSİS yetkilileri 

şimdilik sadece makale, araştırma projesi ve kongre faaliyetlerini kabul edeceğini, ileriki bir tarihte 

diğer faaliyetleri de alabileceklerini belirtilmişlerdir. 

Bilindiği üzere, UAKBİS’te kayıtlı veriler sınıflandırılırken üniversitemiz atama ve yükseltme 

kriterlerinde kullanılan gruplar kullanılmıştır. Bu sayede program birçok puanlama işlemini otomatik 

olarak yapmakta ve akademisyenlerimiz kadro başvurularında fiziki dosya hazırlamaktan 

kurtulmaktadır. YÖKSİS ise akademik verilerin sınıflandırmasında farklı bir şablon kullanmıştır. UAKBİS 

ekibi olarak biz verileri YÖKSİS’e aktarırken mümkün olduğu kadar iki şablonu örtüştürmeye çalıştık. 

Ancak, birkaç alanla sınırlı olmak üzere bazı alanlarda örtüştürme işlemi mümkün olmadı. Örneğin, 

üniversitemiz atama kritelerinin A4.4. maddesinde (TÜBİTAK tarafından desteklenen bir yıldan kısa 

süreli Hızlı Destek, Bilim, İnsan vb. projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Projeleri; Uludağ 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca desteklenmesine karar verilerek 

onaylanan araştırma projelerinde) TÜBİTAK Hızlı Destek ve BAP Araştırma Projeleri aynı grupta yer 

aldığı için aktarma işlemi sonrası BAP projeleri YÖKSİS’te TÜBİTAK projesi olarak gözükmektedir. 

Ancak, ilgili alan tıklandığında projeye ait diğer tüm veriler doğru aktarıldığı için yanlış olan veriyi 

düzeltmek sadece birkaç saniye mümkün olmaktadır. İki ayrı sistemi tam olarak örtüştürememekten 

kaynaklanan benzer sorunlar bazı makale grupları ve makaleye ait cilt numarası gibi bazı makale 

bilgilerinde de görülebilmektedir. Bu alanlar da kolayca düzeltilebilmektedir.    

 

Verileriniz şuanda YÖKSİS’e aktarılmış olmakla birlikte, YÖKSİS’te halen kayıtlı olan verilerin mükerrer 

girişini engellemek adına gayet kolay bir şekilde, aşağıda verilen iş akışını izleyerek ve sadece birkaç 

dakikanızı ayırarak verilerinizi YÖKSİS’te ilgili alana aktarabilirsiniz. Aktar butonunu kullanmadığınız 

takdirde verileriniz YÖKSİS’te bulunmasına rağmen, aktarma işlemi yapılmamış gözükecek ve 

sistemde verileriniz gözükmeyecektir.    

İşleme başlamak için öncelikle http://yoksis.yok.gv.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve yöksis için 

size Personel Daire Başkanlığımız tarafından verilen şifreyi girerek özlük bilgilerinize ulaşabilirsiniz. 

Bu aşamadan sonra yapmanız gereken üniversitemiz tarafından yöksis sistemine aktarılan 

yayınlarınızın kontrolünü yapıp onaylamanızdır. Bunun için  3 grup bilgiyi; 

1- Makalelerinizi 

2- Kongre Faaliyetlerinizi 

3- Projeleri onaylamanız gerekmektedir. 

Saygılarımızla, 

UAKBİS EKİBİ 

 

 

 

 

http://yoksis.yok.gv.tr/


VERİ AKTARMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

 

MAKALELERİN AKTARILMASI 
 

1-Sisteme girdikten sonra aşağıdaki gibi Özgeçmiş oluşturma menüsünü tıklayınız. 

  

 

2-Ekranın sağ üst köşesinde işaretlenmiş alanı tıklayarak 



 

 

 

 

3-Daha sonra yayınları tıklayınız. 



 

 

 



 
 

4- Aşağıda Üniversite işaretli butonu tıkladığınızda UAKBİS tarafından yöksise aktarılan  kayıtları 

gösteren pencere karşınıza gelecektir. 

 
5- Yayın adı karşısındaki onay kutusunu işaretleyerek aktarılan tüm verileri seçebileceğiniz gibi 

kendinizce uygun olanları da tek tek seçip Seçilenleri Listeme Aktar butonunu tıklayınız. 



 
 

6- Böylece listeniz istediğiniz makaleler aktarılmış olacaktır. Artık, bundan sonra gerekli 

değişiklikleri yapıp kaydet butonunu kullanabilirsiniz. 

 



KONGRE FAALİYETLERİNİN AKTARILMASI 
 

1- Aynı alandan bu sefer bildiri sayfa sekmesini seçin ve ardından Üniversite Butonunu 

tıklayınız. 

 
2- Aynı şekilde yine aktarmak istediğiniz bildirileri seçiniz. 



 

 

3- Seçmiş olduğunuz bildiriler aşağıdaki gibi karşınıza listelenecektir. 

 

 

 

 

PROJELERİN AKTARILMASI 
 

 

1- Sağ üst köşedeki menüyü tıklayınız.  

 



 

 

 

2- Proje görevleri butonunu tıklayınız. 



 

 
2- Üniversite Bilgi Sisteminden Aktar butonunu kullanarak daha önce yaptığınız gibi 

aktarılmasını istediğiniz projeleri seçiniz ve aktarınız. 

 

 

 

 
 



 

 

Yukarıdaki veriler mümkün olduğu kadar Yöksis verileriyle uyumlu hale getirilmeye 

çalışılmışsa da mutlaka uyumsuzluklar ve eksikliklerle karşılaşabilirsiniz. Bu durumda 

farklılıklar gördüğünüz kaydın üzerine gelerek gerekli değişiklikleri yapmanız 

gerekmektedir. 

 

 

 


