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Uludağ Üniversitesi anasayfasında yeralan butondan veya http://uakbis.uludag.edu.tr adresini 

kullanarak akademik yayın ve faaliyetlerinizi otomasyon sistemine girebilirsiniz. Böylece 

yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük başvurularınızda jüri bu otomasyon sistemi 

üzerinden değerlendirme yapacaktır. Ayrıca birim yöneticileri ve Rektörlük üst yönetimi, 

performans değerlendirme işlemlerini ve buna bağlı olarak  kadro planlama ve dağıtım 

işlemlerini UAKBİS üzerinden üretilen veriler ile yapacaktır. 

UAKBİS e yayınlarınız tam olarak girdiğiniz takdirde sizden çeşitli dönemlerde farklı amaçlar 

için yayınlarınıza ilişkin istenen veriler  artık istenmeyecektir. Programın personel otomasyon 

sistemine entegre çalışması nedeniyle çok yazarlı yayınlarda, bir araştırıcının yayın bilgilerini 

girmesi durumunda diğer araştırıcıların  yayınlarına da otomatik olarak yayın bilgileri 

eklenecektir. Buda sistemde kullanım kolaylığı sağlayacaktır. 

Mail adresinizdeki kullanıcı adı ve şifre yi kullanarak uakbis sistemine bağlanabilirsiniz. 

 

 

 

http://uakbis.uludag.edu.tr/


 
 

 

Hakkınızda menüsü aşağıda görüldüğü gibi Personel Otomasyon sistemine girilmiş sizinle ilgili 

bilgileri içerir. 

 

 
 

 

Yayınlar ve diğer akademik faaliyetleriniz ayrı sayfalarda tanımlanmıştır. Yayınlar 

puanlamanın ve değerlendirmenin yapıldığı akademik faaliyet alanıdır. 



 

Özgeçmiş penceresi ise paunlamanın yapılmadığı akademik ve diğer faaliyetlerinizi girmeniz 

için ayrılmıştır. 

 

 

Yayınlar   

 

  

Akademik yayınlarınızı girebilmeniz için “Yeni Yayını Buradan Ekleyiniz” Butonunun üzerine 

mouse ı getiriniz, açılan menüden akademik değerlendirme için dikkate alınan aşağıdaki 

faaliyetlerinizden birini seçiniz. 

Makale,  

Kitap,  

Kongre Faaliyeti,  

Araştırma Projesi,  

Patent, Ödül,  

Yurtdışı Görev,  

Uzmanlık Sonrası Doktora,  

Lisans Yüksek Lisans Eğitim Faaliyeti,  

Dergilerde Editörlük,  

Araştırma Bursları,  

İdari Görevler  

Verilen Dersler  



Bu faaliyetlerin büyük bir çoğunluğuda sizinle işbirliğinde bulunan diğer araştırıcılarında 

bulunması ihtimalinden dolayı diğer araştırıcıları girebilmek için öncelikle yayını kaydetmeniz 

gerekmektedir. Bu yüzden Yayın Grubu, Yayın Dönemi ve Yayın Adını girdikten sonra 

mutlaka Kaydet butonunu kullanarak yayınınızı kaydediniz. 

 

Örneğin Makale tanımlaması yapacaksanız. 

 

 

 

 

Makaleyi seçiniz ve karşınıza aşağıdaki gibi yeni bir pence gelmesini bekleyiniz 



 

 

Yayın Grubunu Seçiniz. Yayın Grubu Akademik Değerlendirme Kriterlerinden sadece makale 

ye ait kriterleri getirir.  

Yayın Grubunu seçtiğinizde, seçtiğiniz kritere ait dönem, puan , ulusal veya uluslararası 

kapsamı ve kriterle ilgili açıklama da beraberinde gelecektir. 

Daha sonra Yayın Dönemini seçiniz. Böylece Makalenin Doktora ,Doçentlik, profesörlük 

Öncesi veya Sonrası olduğunu belirlemiş olacaksınız. 

 



 

Yayını paylaştığınız diğer personelin karşısına Yayın Dönemi siz ne olarak belirlemişseniz 

aynen o gelecektir. 

Ancak daha sonra diğer paydaşlar yayın dönemini değiştirebilirler ve bundan da diğerleri 

etkilenmeyecektir. 

 

Yayın Adını giriniz. Bu alanlar mutlaka doldurmanız gerekli zorunlu alanlardır. Bu alanları 

doldurmadan yayınınızı kaydedemezsiniz. 

Yukarıda bahsedilen alanları girdikten sonra yayınınızı bir kere kaydedin . Böylece yayınınız 

sisteme kaydedilmiş olacak ve yazar girebileceksiniz. 

 

Yazar Adı Girmek 

Bu üç zorunlu alanı girip kaydettikten sonra,  yapmanız gereken; yayını birlikte hazırladığınız 

yazarları sisteme girmenizdir. Yazarları sisteme girerken soyadına göre arayıp bulmanız ve 

ancak bulduktan sonra ekle butonunu kullanarak girmeniz gerekmektedir. Sistem her ne 

kadar yazarın soyadı ve adını açık açık belirtse de ekle butonunu tıkladığınızda sisteme kısa 

adını ekleyecektir. 

Yazarlar içerisinde siz de bulunuyorsanız mutlaka kendinizi de arayıp bulduktan sonra 

eklemeniz gerekmektedir. Kendinizi eklemezseniz sözkonusu yayını bir daha göremezsiniz. 

Sistem kuruma ait yayınları herkesin girebilmesini sağlamak amacıyla yapılandırılmıştır. Bir 

başkasının yayınını kendi hesabınızı kullanarak girebilirsiniz. Böylece Üniversitemizde yapılan 

tüm yayınların daha kısa sürede herkes tarafından girebilmesi sağlanmıştır. 

 

Yazarlar Kurum içi ve Kurum Dışı Yazar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

 



 

 

Yazar sırasının  çok önemli olduğunu unutmayın ve yayında bulunduğu sırayla yazarları 

giriniz. Üniversitemiz akademik personeli zaten sisteme tanıtılmış olduğundan Kurum 

Yazarları diye tanımlanan alanı kullanarak Üniversitemiz Personelini girmelisiniz.  

Kurum yazarları sisteme zaten tanıtılmış olduğundan mutlaka karşınıza gelecektir. 

Gelmiyorsa ilgili Üniversitemiz personeli sisteme tanıtılmamış demektir. Bu durumda Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığı ile görüşünüz. 

Makaleye; birlikte hazrıladığınız  kurum yazarını eklediğinizde ilgili yayın artık eklediğiniz 

yazarın hesabına da gelecektir. Söz konusu yazar da ilgili yayını değiştirebilir hatta silebilir 

hale gelecektir. 

Yayını hazırladığınız yazar  başka kurumda görev yapıyorsa  bu durumda sisteme 

tanıtılmadığından bu yazarları Kurum Dışı Yazar Ekle metin kutusuna yazarın soyadı ve adının 

ilk harfini girerek yani kısa adını yazarak giriniz. 

Yazarları girdikten sonra gerekiyorsa yazar türü bilgisini de düzenlemeniz gerekmektedir 

 



 

Bilindiği üzere bir çok Akademik Değerlendirme Kriteri maddesinde Yazar Tipine göre 

puanlama olmaktadır. 

Yazar Tipleri girilen yayın türlerine göre farklılık gösterecektir. 

Yayınınızla ilgili PDF dökümanı varsa söz konusu dökümanı bularak sisteme kaydedin. Daha 

sonra ilgili döküman gerekiyorsa jüri tarafından aranacaktır. 

Sadece yayınınızın pdf dökümanı değil yardımcı döküman varsa onaları da Yardımcı Döküman 

Ekle butonunu kullanarak ekleyebilirsiniz.  Yardımcı dökümanlar içinde derginin kapağı, hangi 

index tarafından tarandığı, hakem listesi, etki faktörü(impakt faktörü), vb. Bilgileri içeren 

sayfalar eklenebilir.  

Makaleye dair tüm bilgileri girdikten sonra kaydet butonu tıklayarak yayınınızı sisteme 

kaydedin. 

Diğer yayınlarınızı da kaydettikten sonra oluşan listedeki sıra numaları üzerinde oynarak 

yayın listenizin istenilen sırada çıkmasını sağlayabilirsiniz. 

Puan butonunu tıklayarak yayın listenizin almış olduğunuz toplam puanlarıda gösteren bir 

PDF dökümanını alabilirsiniz. Bu PDF dökümanı kadro başvuurlarınızda ıslak imzanını 

ekleyerek anabilimdalı ve bölüm başkanlığına vererek başvurunuzun başlangıcında 

kullanabilirsiniz. 



 

 

Ayrıca aşağıdaki gibi Yayınlar butonunu tıklayarak puansız bir yayın listesi almanızda 

mümkündür. 

 

 

Pdf dökümanlarıı alabilmek için aşağıdaki resimde görüldüğü gibi PDF menü elemanını 

seçmeniz yetrlidir. 



 

 

Özgeçmiş   

 

 

Lisans 

Yüksek Lisans 

Doktora 

Yrd.Doçentlik 

Doçentlik 



Profesörlük 

Mesleki Deneyim 

Danışmanlık 

Bilimsel kuruluşlara Üyelik 

Verilen Dersler 

 

gibi  Puanlamaya tabi olmayan fakat özgeçmişinizi ilgilendiren faaliyetlerinizi ilgili menü 

elemanlarını kullanarak girebilirsiniz. 

 

Neticede aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir liste alabilir hale geleceksiniz. 

 

 

 

Özgeçmiş dökümanınızda da yayınlarınızın puan içermeyen bir listesi ve diğer faaliyetleriniz 

listelenecektir. 

 

 

 

 



Yayının Jüri için kaydedilmesi ve Komisyona Gönderilmesi 

Yayınlarınızın tümü girildikten sonra, yayınlar penceresinde bulunan Komisyona Gönder 

butonunu kullanarak yayınlarınızın kaydettiğiniz son halini fakülteniz ve rektörlükte görev 

yapan, atama ve yükseltme kriter komisyonu üyelerinin değerlendirmesine sunulur. 

Bu PDF dökümanının bir kopyasını çıktı olarak alıp saklayınız. Saklamak için puan butonunu 

kullanarak oluşturduğunuz PDF dökümanını seçip kaydedin.  

 

 

Karşınıza gelen ekrandan hangi birime ve hangi kadro ünvanına başvuruda bulunuyorsanız 

seçin. 

 

 

 

Bu aşamadan sonra yayınlarınızda bir değişiklik yapsanız dahi komisyon üyeleri ve sonraki 

aşamadaki jüri üyeleri, onayladığınız  PDF dökümanını dikkate alacaktır. 

 



Kriter Komisyonuna gönderdikten sonra ki süreç aşağıdaki gibi işleyecektir. 

 

-- Kriter Komisyonuna Gönder 

-- Fakülte Kriter Komisyonu değerlendirmesi 

-- Üst Yönetim Kriter Komisyonu değerlendirmesi 

-- Uygun görülen kadroların Yökten Talep edilmesi 

--Kadro kullanımları için onay alınması 

--Gazeteye ilan verilmesi 

--Jüriye Gönder Butonu 

--Jüri Değerlendirmesi 

--Atamaların yapılması 

 

Yayınların Sıralanması 

 

 

Yayınlarınız Yayın Dönemi, Yayın Grubu  ve Yıl sırasıyla sıralanacaktır. Puan butonunu 

tıkladıktan sonrada aynen bu sırada komisyona gidecektir. 

Ancak siz yinede farklı sırada sıralamak isterseniz Yayınlarını penceresinde sütun başlıklarını 

tıklayarak istediğiniz sırada bir görünüm elde edebilirsiniz.  

Daha özel bir sıralama istiyorsanız Sıra Numarasını spitbutona girerek kendiniz de verdiğiniz 

sıra numarasına göre sıralayabilirsiniz. Ama yine de  Komisyona giden rapor ve yayınlar Yayın 

Dönemi, Yayın Grubu ve Yıl sırasında olacaktır. 

 

 

 

 



 


