
Değerli UAKBİS Kullanıcıları,

UAKBİS’e veri girişleri konusunda kullanıcıların yaşadığı sorunlar ve öneriler e-posta aracılığı
iletilmekte ve bu kullanıcılara en kısa sürede yazılı veya sözlü bilgi vererek sorunların veya 
kullanıcı hataların giderilmesine gayret edilmektedir. 

Öncelikle bize iletilen her türlü sorun ve öneriyi dikkatle değerlendirdiğimizi ve sistemin 
geliştirilmesi için bir fırsat olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz. 

Aşağıda belirtilen sorunlar ortak şikayet olarak bize iletildiği için kişisel bilgilendirmenin yanı 
sıra toplu bir duyuru ile bilgi vermeyi tercih ettik. 

Sorun 1. Çok yazarlı yayınlarda yayın dönemi (doktora öncesi, sonrası vb.) kişiye göre 
değişiklik göstermektedir. Yayında isminizin birlikte bulunduğu bir yazar sizden önce sisteme 
yayını kayıt ettiğinde, sizin yayın bilgilerinize yayın dönemi ilk kayıt edildiği şekliyle 
yansımaktadır. Tek yapmanız gereken, sizden önce kayıt edilen makalelerde yayın 
döneminizi sizin özgeçmişinize uygun olarak değiştirmeniz ve kayıt butonuna basmanızdır. 
Bu durumda her yazarın kaydı kendi özgeçmişine uygun olarak sistemde kaydedilecektir. 

Sorun 2.’ Hakkınızda’ bölümünde yer alan özgeçmiş bilgilerinizdeki yanlışlılar kurumuzda 
uzun yıllardır kullanılan ‘personel otomasyonunda’ yer alan verilerin zamanında yanlış 
girilmesinden kaynaklanmakta olup UAKBİS’le ilgili değildir. UAKBİS’in yaygın kullanımı ile 
personel otomasyonu da yeni bir kullanıcı kontrolü mekanizmasına kavuşmuş olacaktır. 
Yanlışlığı tespit eden akademisyenin değiştirilmesini istediği bilgiyi ayrıntıları ile UAKBİS e-
posta (uakbis@uludag.edu.tr) adresine göndermesini rica ediyoruz.  

Sorun 3. Medeni durumu değişen bayan öğretim üye ve yardımcılarımız sistemde personel 
otomasyonuna kayıt yapılan soyadları tanınmaktadırlar. Dolayısıyla, bazı bayan 
akademisyenlerimiz kızlık soyadlarını kullanmak istemişlerdir. Bu soruna merkezi bir çözüm 
bulmak ve kulanım kolaylığı sağlamak adına ‘MERNİS’ üzerinden tüm bayan 
akademisyenlerimizin kızlık soyadları sisteme eklenmiştir. Ancak, kızlık soyadlarını 
kullanmak istemezlerse ile UAKBİS e-posta (uakbis@uludag.edu.tr) bildirmeleri durumunda 
gerekli değişlik yapılacaktır.  

 Sorun 4. Bazı akademisyenlerimizin kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giremedikleri 
şikayeti alınmıştır.Bu sorun genellikle kurumuzda göreve yeni başlayan akademisyenler ile 
ilgilidir ve doğrudan UAKBİS’le ilgili değildir. Üniversitemizde kullanılan tüm otomasyon 
sistemlerine giriş yapabilmek için öncelikle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan e-posta kullanıcı
adı ve şifresi almanız ve Personel Daire Başkanlığımız tarafından ‘personel otomasyonuna’ 
bilgilerinizin  girilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde UAKBİS kullanıcısı olmanız mümkün 
değildir. 

Sorun 5. Yayın girişlerinde girilen yayının görülemediği, kaybolduğu gibi sıkıntılar 
iletilmektedir. Dökümanlarda da ayrıntılı bir şekilde belirtildiği gibi, yayın grubu, dönemi, yılı 
ve yayın adı girilip kaydet butonuna tıklandıktan sonra kurum yazarı olarak yayını girenin 
kendisini eklemesi gerekmektedir. Yayını listesinde görmek yayını mutlaka kendisini Kurum 
Yazarı olarak eklemelidir.

Yaşayabileceğiniz tüm sorunlara ilişkin cevaplar UAKBİS giriş sayfasında doküman olarak 
belirtilen kullanma kılavuzunun içinde yer almaktadır. 
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Saygılarımızla,

UAKBİS Ekibi


