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GENEL BİLGİLENDİRME

Mevcut Akademik Bilgi Sistemimizin değişme zorunluluğu ile
yola çıkılan projemizde özellikle dikkat edilen en önemli hususlar
üniversite bünyesinde ve yöksiste olan herhangi bir verinin
geliştirmekte olduğumuz yazılım içerisinde kullanıcıdan tekrar talep
edilmemesi ve parametrik tanımlamalar ile değişen kurallara
öngördüğümüz kadarı ile değişimlere ayak uydurabilme yeteneği
kazandırmış olmaktır.

BUAKBİS yazılımı Personel Bilgi Sistemi ve YökSis ile tam
entegrasyon sağlamıştır. Bu entegrasyonlar sayesinde herhangi
birinde yapılmış olan bir değişiklik (Ünvan değişimleri, Soyad,
Eğitim Bilgilerinden YökSiste yapılan akademik çalışmalardaki
herhangi bir küçük ekleme/değiştirme) kullanıcı kontrolünde zaman
kavramsız «… Güncelle» webservisleri ile kişilerden/birimlerden
bağımsız olarak yapılmaktadır.
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GENEL BİLGİLENDİRME

Her iyi proje gibi BUAKBİS projesi de kullanıldıkça
tarafımıza iletilen önerilerle bize katılan farklı yorumlarla
zenginleşecek kendini geliştirerek dinamik kalmaya devam
edecektir. Bu anlamda katkılarınızı beklemekteyiz. (Hocam
denedim ama olmadı galiba)
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BUAKBİS – Kullanıcı Giriş

5

Yayın adresimiz buakbis.uludag.edu.tr

Sisteme Giriş

Kullanıcı Adı : Mail adresi (@uludag.edu.tr zorunluluğu yok istenirse yazılabilir de)

Şifre : Mail şifresi

buakbis.uludag.edu.tr


BUAKBİS – Akademik Panel
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Tüm menülere tek ekrandan ulaşma kolaylığı amaçlanmıştır. 



BUAKBİS - Kişisel Bilgiler Ekranı
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Programın ilk kullanımında bu ekrandan başlamak uygun olacaktır. Kişisel

Bilgilerin Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve YökSiste görülen şeklini

kontrol edebilme ve değişiklik gerekiyorsa veriyi kaynağından

düzeltilebilmesi sağlanır. BEYAN ve ÖZGEÇMİŞ ekranlarında

gösterilmektedir.



BUAKBİS -ÜAK Temel Alan-Koşul Bilgileri
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YAYINLAR kısmına geçmeden önce MUTLAKA girilmesi ve YÖKSİS

güncellemesi yapılamamış ise «Yöksis Temel Alanı Bilgilerimi

Yenile» butonu ile bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Program değerlendirmeye

tabi olduğunuz ÜAK TEMEL ALANI bilgisini Yöksisten otomatik olarak alma işlemini bu

ekrandan yapmaktadır. BEYAN ve ÖZGEÇMİŞ ekranlarında gösterilmektedir.



BUAKBİS - Öğrenim Bilgisi
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ÖZGEÇMİŞ ekranında gösterileceğinden güncel tutulması gereken bir

ekrandır. Yöksiste veya PBS de değişiklik olduğunda bu ekrandan Yenile

butonları ile güncellenebilir. DOÇENTLİK ünvanı alındığında PBS sistemi

güncellemesiyle Komisyon ve Juriler için «dosya yükleme» zorunluluğu

ortadan kalkmıştır.



BUAKBİS - İdari Görev
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ÖZGEÇMİŞ ekranında gösterileceğinden güncel tutulması gereken bir

ekrandır. Yöksiste veya PBS de değişiklik olduğunda bu ekrandan Yenile

butonları ile güncellenebilir.



BUAKBİS - Akademik Görev
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ÖZGEÇMİŞ ekranında gösterileceğinden güncel tutulması gereken bir

ekrandır. Yöksiste veya PBS de değişiklik olduğunda bu ekrandan Yenile

butonları ile güncellenebilir.



BUAKBİS -Üyelikler
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ÖZGEÇMİŞ ekranında gösterileceğinden güncel tutulması gereken bir

ekrandır. Yöksiste veya PBS de değişiklik olduğunda bu ekrandan Yenile

butonları ile güncellenebilir.



BUAKBİS- Yabancı Dil
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ÖZGEÇMİŞ ekranında gösterileceğinden güncel tutulması gereken bir

ekrandır. Yöksiste veya PBS de değişiklik olduğunda bu ekrandan Yenile

butonları ile güncellenebilir.

Not: Kadro başvurusu için yabancı dil bilgisinin kanıtlayıcı dosyası mutlaka

yüklenmelidir.



• Diğer (Üniversite Kriterleri için) türü dışında, tüm akademik Çalışma Türleri için
ortak olarak,

BEYAN hazırlığı için aşağıdaki yol izlenebilir,

1. Yöksisten veriler indirilir

2. Düzenle butonu ile Akademik Çalışma Dönemi, Koşul bilgileri (ÜAK ve
Üniversite) bilgileri girilir. Akademik Çalışma BEYAN kısmında gösterilmek
istenmiyorsa «Beyanda Kullanılmasın» kutucuğu işaretlenir.

3. Dosya Yükle butonları ile Kanıtlayıcı Dosyalar, Akademik Çalışma ve gerekiyorsa
Yardımcı Bilgiler Dosyaları yüklenir. Tercihe göre butonu ile eski
UAKBİSten dosya aktarımı yapılır ya da arşivinizde bulunan kanıtlayıcı belgeler
yüklenir.

4. Akademik Çalışmanın özelliğine göre varsa ATIF butonu ile açılan Atıf
listesi ekranında diyerek Atıfın yapıldığı dönem, Sayısı, Koşul bilgileri ve
yine kanıtlayıcı dosya yüklenir.
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BUAKBİS - Yayınlar

ÜAK ve Üniversite Ek Koşulları için kullanılan tüm Akademik Çalışma

Türleri tek ekrandan yönetilebilir.



BUAKBİS - Yayınlar
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Yayınlar Ekranı - Makale Sekmesi

İşlemler butonuna basıldığında Düzenle ve ATIF Ekle menülerine ulaşılabilir.



BUAKBİS - Yayınlar (Düzenle)
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Ekran ikiye bölünmüş şekilde Üst kısımda girilmesi istenen veriler alt kısımda ise ilgili

Akademik Çalışmaya ait detaylı YökSis verileri gösterilmektedir.



BUAKBİS – ATIF EKRANI
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Butonu ile açılan Atıf listesi ekranında ATIF EKLE denildiğinde Atıfın
yapıldığı dönem, Bağlı olduğu KOŞUL , Atıf Sayısı ve kanıtlayıcı
dosya/dosyalar yüklenir.



BUAKBİS – ATIF EKLEME EKRANI
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Butonu ile aşağıda gösterilen ATIF Ekleme Ekranı açılır.

Sırasıyla; Atıfın alındığı dönem, Atıf Sayısı, Bağlı olduğu koşul (Üak Kriterleri madde
numarası aynıdır. Örneğin 11 numaralı koşul Eğitim Bilimleri temel alanında Üak madde
numarası 5 tir. Buakbis’te de 11-5 ile başlayan koşulları Atıflar maddesinin koşullarıdır.) ve
son olarak kanıtlayıcı dosya(lar) yüklenir. Koşul Listesinde aşağı ok ve fare ile listedeki
koşullar görüntülenebilir



• Diğer (Üniversite Kriterleri için) ;

Yayınlar ekranında En son Sekmeye tıklanır. Açılan liste ekranındaki butonuna
basılır.

Aşağıda gösterilen ekran açılır Ekranda istenen bilgileri ve kanıtlayıcı dosyaları eklenir.
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BUAKBİS – Yayınlar Diğer (Üniversite Kriterleri için) 



BUAKBİS -Beyan Hazırlama
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Beyanda kullanılacak olan bilgiler tamamlandıktan sonra «Beyan

Hazırlama» butonuna basılır. İlk girişiniz ya da önceden hazırlanan

Beyanınızı bir ilanda kullandı iseniz aşağıdaki ekran gelir.

«Beyan Oluştur» butonuna basılır. Sistem tüm çalışmaları bağlı olduğunuz koşula

göre gruplar ve ÜAK kriterlerine göre «En Fazla» puan kısıtlarını hesaba katarak Ham

ve Net puan hesabını otomatik yapar.



BUAKBİS -Beyan Hazırlama
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Beyan hazırlanırken, Komisyon değerlendirmelerinde kolaylık sağlamanız için «Asgari

Koşullara» karşılık gelen akademik çalışmalarınızın «Beyan Açıklama» kısmına bu

durumu belirten bir açıklama yazmanız gerekmektedir.

Beyan 2 kısımdan oluşur, ilk kısım tüm çalışmaların puanlı bir şekilde listelendiği ekran,



BUAKBİS -Beyan Hazırlama
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Beyan 2 kısımdan oluşur, ilk kısım tüm çalışmaların puanlı bir şekilde listelendiği

ekran, bu kısımda her bir ara başlığa (ÜAK Koşul Grupları) tıklandığında ilgili grupla

ilgili çalışmaların detayları gelir.



BUAKBİS -Beyan Hazırlama
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İkinci kısım ise Toplam Puanlar kısmı, tüm Akademik Çalışma Dönemlerine ve Genel

Toplama göre Ham ve Net Puanların tablo şeklinde özetlenmiş halidir.



BUAKBİS -Beyan Hazırlama
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EK BİLGİLER

• Beyan Hazırlama için Kadro Talep Toplama veya İlan işlemlerinin beklenmesine

gerek yoktur. Kullanıcılar puanlamadaki yerlerini görebilmek için yada ilan

zamanlarında vakit kaybı olmaması için herhangi bir zamanda hazırlık işlemine

başlayabilir.

• Beyan Hazırlığı başladıktan sonra «Yayınlar» kısmında yapılan değişikliklerin

Beyana yansıması için Beyan Hazırlama ekranında sağ üst köşedeki

Beyan Güncelle butonuna basmak yeterlidir.

• Başvuru yapılmadan önce «Beyan Tamamla» işlemi yapılmalıdır. Beyan ekranı sağ

üst köşede bulunan düğmesi ile Beyan tamamlama yapılır

• Sağ üst köşedeki Beyan pdf düğmesi ile Beyan.pdf dosyası bilgisayara

indirilir. Beyan dosyası ilan başvuru ekranında kullanılmak üzere hazır olur.



Başvuru yapılmadan önce,

• İsteniyorsa Yabancı Dil bilgileri Yöksisten indirilmeli ve
kanıtlayıcı dosyası yüklenmelidir.

• Doçentlik Bilgileri Personel Bilgi Sisteminden otomatik
alındığı için ayrıca belge yüklemeye gerek yoktur.

• Beyanda gösterilecek olan çalışmalar için yayınların
özelliğine göre kanıtlayıcı belgeler yüklenmelidir.

• Başvuru yapılmadan önce «Beyan Tamamla» işlemi
yapılmalıdır.

• Beyan ekranından Beyan.pdf dosyası, başvuru ekranında
yüklenmek üzere bilgisayara indirilmelidir.
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BUAKBİS – İlan Başvuru İşlemleri



BUAKBİS – İlan Başvuru Ekranı

26

Kadro ilanı olduğunda Akademik Anasayfa ekranında alt kısımda bulunan Başvurulabilir

İlan Liste kısmında ilan özeti gösterilir. Bu liste üzerine tıklandığında başvuru ekranına

ulaşılır.

Başvuru yapılmış ise yine aynı yerden «Başvurularım» ekranına ulaşılır.

Başvurularım kısmı, Kriter komisyonları tarafından kanıtlayıcı dosya

eksikliği/düzeltmesi istenmesi durumları için mevcut başvurunun takibi yapılmalıdır.

Talep bu ekrandan görülür ve çözümlenir.



BUAKBİS – İlan Başvuru Ekranı
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Başvuru Ekranında Başvurulacak olan Fakülte/Myo, Bölüm, Ana Bilim/Sanat

Dalı,Başvurulan Kadro bilgileri girilir ve Beyan pdf Dosyası yüklendikten sonra Başvuru

Yap düğmesine basılır. Ekranın orta kısmında da bilgilendirme mesajları vardır. Alt

kısmında ise kişisel bilgiler ve İlan Bilgileri gösterilmiştir.



BUAKBİS – İlan Başvuru Ekranı
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Aşağıdaki şekilde bilgiler ve beyan dosyası girildikten sonra «Başvur Yap»düğmesine

basılır.

Başvuru için herhangi bir engel yoksa (tarih aralığı yada eksik bilgiler gibi) bir sonraki

sayfadaki şekilde bilgilendirme gelir ve «Başvurularım» ekranına geçilir.

Başvuru yapılmış ise yine aynı yerden «Başvurularım» ekranına ulaşılır.

Başvurularım ekranı, Başvuru takibi yapılması gereken ekrandır aynı zamanda.



BUAKBİS –Başvurularım Ekranı
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Bu ekranda başvuruda kullanılan Beyan ve Özgeçmiş Bilgileri gösterilir.

Ayrıca Komisyon değerlendirmesinde komisyon üyeleri başvuru sahibinden ek dosya

yüklemelerini talep ederlerse talep cevapları yine bu ekrandan yapılacaktır.



BUAKBİS – İlan Başvuru Ekranı
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Bu ekranda başvuruda kullanılan Beyan ve Özgeçmiş Bilgileri gösterilir.

Ayrıca Komisyon değerlendirmesinde komisyon üyeleri başvuru sahibinden ek dosya

yüklemelerini talep ederlerse talep cevapları yine bu ekrandan yapılacaktır.

Komisyon dosya talebi geldiğinde «Başvurularım» ekranında en üstte Beyan Bilgilendirme

Listesi gelir «Yanıtla» diyerek eşiklik giderilir. Talep yoksa bu liste görünmeyecektir.



BUAKBİS - Özgeçmiş
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Özgeçmiş ekranı, komisyon ve jüriler için kişisel verilerin derlenip bir araya

getirilmiş halidir. İçeriği yayınlar listesi dışında DBS sistemi ile paraleldir.



BUAKBİS – Komisyon İşlemleri
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Personel Daire Başkanlığı tarafından Kriter Komisyonu olarak atanan Komisyon

üyeleri Ana Ekrandaki «Komisyon İşlemleri» kısmına girerek değerlendirme

işlemlerini yapabilirler. Değerlendirme İlan Bazlı listelenir.

Komisyon işlemlerine tıklandığında Komisyon üyeliği tanımlanmamışsa program

bilgilendirme mesajı ile değerlendirme ekranına girilmesini engeller.

Komisyon üyesi bu durumda Personel Daire Başkanlığına durumu ileterek Komisyon üyeliği

atama işlemini yaptırmalıdır.



BUAKBİS – Komisyon İşlemleri
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Değerlendirmesi yapılacak ilan için Değerlendirme Listesi düğmesine basılır ve

Başvuru Listesi açılır. Komisyon üyeleri Başvuru sahibinin yüklediği beyan dosyasını,

Özgeçmiş ekranı ve ayrıca «Beyan Ekranını» görebilirler.

Adayın sisteme yüklediği beyan pdf dosyası yan sekmede görüntülenir.

Aday Beyanı Değerlendirme Ekranını açar.

Adayın Yöksis ve Personel Bilgi sisteminden gelen Özgeçmiş Bilgileri ekranını açar. 

Değerlendirmeler sonucu Aday için verilen karar ekranını açar.



BUAKBİS – Komisyon İşlemleri
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Aday Beyanı Değerlendirme Ekranı

Adayın sisteme yüklediği kanıtlayıcı dosyalar yan sekmede görüntülenir.

Aday Beyanına yanlış ya da eksik dosya yükledi ise program 
üzerinden açıklama mesajı da ekleyerek talep bildirebilir. 

Talep yapıldığında program Aday mail adresine mail atar. Mail atılması mail sunucuları ve 
başka kontrolleri de kapsadığı için sadece mail yoluyla değil aday ekranlarında yapılan talep 
gösterilir ve talebin karşılanması sağlanır.



BUAKBİS – Komisyon İşlemleri
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Aşağıda Komisyon üyesi dosya eksiklik talebi ekranı gösterilmiştir. Talep ekranında

kısaca eksikliğin ne olduğunu ne tür bir düzeltme yapılması beklendiği yazılabilir.



BUAKBİS – Komisyon İşlemleri
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Dosya incelemeleri sonunda sisteme verilen kararın girlmesi için «Değerlendir»

düğmesi kullanılır. Açılan ekranda karar ve açıklama kısmı girilir Kaydet butonu ile

kaydedilir. Yapılan Değerlendirmenin raporu da yine bu ekrandan alınabilir.



BUAKBİS – Yardımcı Bilgiler
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Bu sayfada ihtiyacınız olabilecek dökumanların pdf dosyaları

listelenmiştir.


