YÖKSİS-MUYBİS BİLGİLERİNİN
BİRLEŞTİRİLMESİ
Sayın Akademisyenler,
Üniversitemiz personellerinin gerçekleştirdikleri ortak bilimsel faaliyetlerin hem YÖKSİS'e hem de
MUYBİS'e veri girişi yapılması iş yükü ve zaman kaybına yol açmaktadır. Bununla ilgili de yapılması gereken
iyileştirmeler için daha önceki aylarda YÖK ile görüşmeler geçekleştirilmişti. İhtiyacımız olan yayın bilgi
servislerinin YÖKSİS tarafından hazırlanması sonrasında gerçekleştirilen test çalışmalarına göre
akademisyen bazında yayın verileri %95 doğruluk seviyesine ulaşmıştır. YÖK ile yapılan görüşmelerde de
iyileştirmelerin devam ettiğini bilmekteyiz.
YÖKSİS’ten Aktarılabilecek Bilgiler
Makalelerim
Bildirilerim
Editörlüklerim
Hakemliklerim
Projelerim
Kitaplarım

Sanatsal Faaliyetlerim
Tasarım Bilgilerim
Atıflarım
Tez Danışmanlıklarım
Akademik Görevlerim
İdari Görevlerim

Araş. Sertifikalarım
Ödüllerim
Derslerim
Patentlerim
Öğrenim Bilgilerim
Temel Alan Bilgim
Üniversite Dışı Deneyim
Üyeliklerim
Yabancı Dil Bilgilerim

Eski Format-Yeni Format Durumu;
2015 yılı sonunda MUYBİS’te yapılan güncellemeyle yök formatına dönüştürülebilmesi için yeni bir format
belirlenmişti.Eski Format – Yeni Format başlıklarında kategorizasyon işlemi gerçekleştirilmişti. Birçok
akademisyen yeni format dönüşümünü tamamladı fakat halen eski formatta makalesi bekleyen
akademisyenlerimiz mevcuttur.
Eski Formattaki çalışmalarınızı daha önce YÖKSİS’e girmişseniz, eski format-yeni format dönüşümünü
yapmanıza gerek kalmayacaktır. Eski Formattaki ilgili çalışmanızı sildikten sonra o çalışmaya ait YÖKSİS
aktarımını yaparsanız otomatik olarak yeni formata dönüşmüş olacaktır.
YÖKSİS’te eski çalışmanız yok ise Muybis’ten eski-format-yeni format dönüşümü yapabilirsiniz.
Yöksisten aktarım sırasında izlenmesi gereken yollar şu şekildedir;
Yöksisten bilgilerin aktarılması işlemi kullanıcının onayı ile yapılabilmektedir. Topluca kullanıcı
hesaplarına YÖKSİS’ten makale aktarımı yapılmamaktadır.
Neden Kullanıcılar Çalışmalarının Aktarımlarını Kendileri Yapmalıdırlar?
1-Muybis'e aktarılan veriler üniversite atama yüksetme kriterlerine göre puanlandığı için puan hesabının
doğru yapılması gerekmektedir. Bu sebeple Aktarım yapıldıktan sonra MUYBİS'te bu parametrenin
güncellenmesi önemlidir.
2-Muybis'e aktarılan verilerin Web Sayfasında görünürlüğünü onaylayıp onaylamamak Akademisyenin
inisiyatifindedir. Bu sebeple Aktarım yapıldıktan sonra MUYBİS'te web parametresinin girilmesi önemlidir.
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3-Muybis'e aktarılan veriler yıllık faaliyet raporlarında kullanılmaktadır. Faaliyetlerin Üniversite İçi veya
Dışı Faaliyet Ölduğu Muybis’te Belirtilmelidir.
4-Muybis'e daha önce girmiş olduğunuz veriler YÖKSİS ile çakışmaması için(Çift Kayıt) Akademisyen
Muybiste olmayan verilerini Muybis'e aktarmalıdır.
YÖKSİS Aktarım Aşamaları

YÖKSİS

MSKU
Bilgi İşlem
(Haftalık
Veri Çekme)

MUYBİS

Akademisyenler
Tarafından
Aktarım

Sistemin işleyişinde YÖKSİS veritabanındaki MSKÜ akademisyenlerine (Aktif Personel) ait veriler
Üniversitemiz Veritabanlarına aktarılmaktadır. YÖK tarafından istenen yöntem bu şekildedir (Anlık Trafiği
Azaltmak Adına). Bu sebeple Her hafta Pazar ve Perşembe geceleri Üniversitemiz veritabanına Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı tarafından otomatik aktarım sağlanmaktadır. Üniversitemiz personeli haftalık çekilen
veriler arasından kendilerine ait hesaplara aktarım sağlayacaktır. Bu sebeple YÖKSİS’e girilen yeni veriler
anında MUYBİS’te görülemeyecektir. Ancak her hafta Pazar ve Perşembe günü saat 09:00’ dan sonra
görülebilecektir. Örneğin Cuma günü YÖKSİS’e eklemiş olduğunuz bir veri Pazar sabahı 09:00’dan sonra
Muybis listelerinde çıkacaktır.
 Yöksisteki bir çalışmanın aktarılabilmesi için öncelikle YÖKSİS’e çalışmanızı eklemiş olmanız
gerekmektedir.
 Daha sonra Muybis’e giriş yaparak örneğin Yayın Kategorisi altındaki “MAKALE” başlığına
tıklayınız. Açılan Arayüz aşağıdaki gibidir.

 Açılan ekrandaki sekmelerden en sonda YÖKSİS’ten Aktar sekmesi görülebilmektedir. Açılan
sekmede Yılı seçerek YÖKSİS’ten gelen verileri görebilirsiniz.
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 İlgili satıra tıklayarak Aktarma İşlemlerine başlayabilirsiniz. Satıra tıklandığında alt bölüme çalışma
ile ilgili detaylar listelenecektir. Sizden istenenen parametreleri de güncelledikten sonra “EKLE”
düğmesine basarak Aktarım İşlemini tamamlamış olursunuz.
 YÖKSİS’ten aktarılan bir çalışmayı tekrar ekleyemezsiniz. Satırda “Aktarıldı” ibaresi görülecektir.
Bunun için yeni format sekmesinden çalışlmanızı silmeniz gerekmektedir.
Yöksis Bölümü

İlgili Satır Yeşil renkte “Aktarıldı” Uyarısı vererek tekrar eklemeyi engeller.
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“Yeni Format” Bölümü

Aynı şekilde Yeni Format bölümünde de YÖKSİS’ten Aktarıldı yazısı ile kullanıcı uyarılır.
YÖKSİS’ten aktarılabilecek tüm başlıklarda (Makale, Bildiri vb.) yukarıda anlatılan yöntem
uygulanabilecektir.
Tüm başlıkların tamamlanması uzun bir süre alacağı için Kategoriler tamamlandıkça MUYBİS’te
ilgili kategori aktif hale getirilecek ve kullanıcıların kullanımına sunulacaktır. İlk aşamada
“MAKALE” kategorisi Aktif hale getirilmiştir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ DURUM!!!
YÖKSİS’ten makale aktarımı yapılmadan önce aktarılacak makalenin MUYBİS’te daha önce ekli
olup olmadığını kontrol ediniz. Muybiste daha önce eklenen bir çalışmayı tekrar YÖKSİS’ten
aktarmaya çalışırsanız çift kayıt eklemiş olursunuz. Çift kayıt eklemiş olmamak için ilgili
çalışmanın daha önce yeni veya eski formatta olup olmadığını kontrol ediniz. Var olan çalışmayı
YÖKSİS’ten aktarmayı düşünüyorsanız öncelikle lütfen eski veya yeni formattaki çalışmayı bulup
siliniz, ve sonra YÖKSİS aktarımı yapınız.
MUYBİS “Yeni Kayıt” işlemine kapatılmıştır. Sadece YÖKSİS’ten aktarım yapılabilecektir.
Telefona göre daha etkili ve hızlı çözüm sunulabildiği için; Sistemle ilgili soru ve sorunlarınızı
guncelsariman@mu.edu.tr adresine e-posta olarak gönderebilirsiniz.
YÖKSİS-MUYBİS Aktarımına Hazır Olan Kategoriler
“MAKALE”, “BİLDİRİ”,” KİTAP-ÇEVİRİ”,” HAKEMLİK”,”EDİTÖRLÜK”
İlerleyen Haftalarda
“ PROJE, ve diğerleri”
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