
Akademik Teşvik Modülü Memnuniyet Anketi (2020) 

 

Yapılan değerlendirme anketine 155 akademi personel katılım sağlamıştır. Katılımcıların 
unvanlara göre dağılımı Tablo 1 de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Unvana göre dağılım 

Unvan Sayı Yüzde % 

Arş. Gör. 14 9,0 

Öğr. Gör. 9 5,8 

Dr. Öğr. Üyesi 53 34,2 

Doç. Dr. 56 36,1 

Prof. Dr. 23 14,8 

Total 155 100,0 

 

Tablo 2. Anket maddelerine ilişkin ortalama puanlar ve memnuniyet düzeyleri 

Sorular N Min Max Ortalama Puan Memnuniyet % 

Akademik teşvik başvuru modülündeki yönlendirmeler ve 
açıklamalar yeterlidir. 

155 1 5 4,07 81,42 

Akademik teşvik başvuru modülü kullanıcı dostu olarak 
tasarlanmıştır. 

155 1 5 4,06 81,29 

 Akademik teşvik başvuru modülü sayesinde başvurumu daha az 
zaman harcayarak tamamladım. 

155 1 5 3,84 76,77 

Akademik teşvik başvuru modülünün önceki başvuru sürecine 
göre daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. 

155 1 5 4,07 81,42 

Akademik teşvik başvuru sürecinde görevli personelden yeterli 
desteği aldım. 

155 1 5 4,10 81,94 

Akademik Teşvik Ödeneği Modülünden memnuniyet düzeyinize 
1’den 10’a kadar 

155 1 10 7,62 76,20 

 

 

Tablo 3. Ünvana göre anket maddelerine ilişkin memnuniyet düzeyleri 

Sorular Unvan N Ortalama Puan 
Memnuniyet 

% 

Akademik teşvik başvuru modülündeki 
yönlendirmeler ve açıklamalar yeterlidir. 

Arş. Gör. 14 3,86 77,14 
Öğr. Gör. 9 4,11 82,22 

Dr. Öğr. Üyesi 53 4,09 81,89 
Doç. Dr. 56 4,13 82,50 
Prof. Dr. 23 4,00 80,00 

Akademik teşvik başvuru modülü kullanıcı dostu 
olarak tasarlanmıştır. 

Arş. Gör. 14 4,00 80,00 
Öğr. Gör. 9 3,78 75,56 

Dr. Öğr. Üyesi 53 4,06 81,13 
Doç. Dr. 56 4,13 82,50 
Prof. Dr. 23 4,09 81,74 



 Akademik teşvik başvuru modülü sayesinde 
başvurumu daha az zaman harcayarak 

tamamladım. 

Arş. Gör. 14 3,64 72,86 
Öğr. Gör. 9 4,00 80,00 

Dr. Öğr. Üyesi 53 3,94 78,87 
Doç. Dr. 56 3,86 77,14 
Prof. Dr. 23 3,61 72,17 

Akademik teşvik başvuru modülünün önceki 
başvuru sürecine göre daha kullanışlı olduğunu 

düşünüyorum. 

Arş. Gör. 14 4,14 82,86 
Öğr. Gör. 9 4,33 86,67 

Dr. Öğr. Üyesi 53 4,09 81,89 
Doç. Dr. 56 4,09 81,79 
Prof. Dr. 23 3,83 76,52 

Akademik teşvik başvuru sürecinde görevli 
personelden yeterli desteği aldım. 

Arş. Gör. 14 4,14 82,86 
Öğr. Gör. 9 4,44 88,89 

Dr. Öğr. Üyesi 53 4,11 82,26 
Doç. Dr. 56 4,05 81,07 
Prof. Dr. 23 4,00 80,00 

Akademik Teşvik Ödeneği Modülünden 
memnuniyet düzeyinize 1’den 10’a kadar 

Arş. Gör. 14 7,57 75,71 
Öğr. Gör. 9 7,67 76,67 

Dr. Öğr. Üyesi 53 7,66 76,60 
Doç. Dr. 56 7,84 78,40 
Prof. Dr. 23 7,00 70,00 

 

 

Görüş ve Öneriler 

Güzel düşünülmüş bir sistem Üniversitemize hayırlı olsun. Ayrıca teknik elemanlar hayli yardımsever ve ilgili 
olduğu için başvuru süreci çok rahat oldu. Emeği gecen herkese çok teşekkürler. 

Teşekkürler ve kolaylıklar dilerim. 

akademik teşvik ödeneği modülünü başarılı buldum 

Tesekkürler 

Faydalı olmuştur. 

Akademik Teşvik Ödeneği Modülü ve İşleyişi kullanıcı dostu olarak tasarlanmış. Ayrıca kağıt israfı olmadığı 
için tasarlayanları tebrik ederim 

SİSTEMİN ATIFLARIN YAPILDIĞI TARİHLERİ GÜN, AY, YIL ŞEKLİNDE İSTEMESİ ÇOK SAÇMA OLMUŞ, ZATEN 
HANGİ YIL YAPILDIĞINI GÖSTEREN BELGEYİ YÜKLÜYORUZ. ATIF YAPILAN YAYINIMIZIN DA SİSTEME 
YÜKLENMESİNİN GEREKSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM. 

Teşekkürler 

Çok aceleye getirilmiş, kesinlikle iyi planlanmamış ve organize edilmemiş, destek personelin gerek teknik ve 
gerekse akademik anlamda yeterli donanıma sahip olmadığı bir uygulama olarak değerlendiriyorum. 

iyi bir uygulama 

İLK OLMASINA RAĞMEN BAŞARILI BİR MODÜLDÜ 

süper... 

Akademik Teşvik Modülün de bulunan bazı kalemler sadeleştirilmeli. Örneğin bazı bilgi girişlerinde bir kaç 
adet makalenizi giriniz yazmaktadır. Ancak bunların hangisi kendi makalenizi hangisinin ise atıf yapılan 
makaleyi ifade ettiği açık değildir ki, 3 kez makale ismi giriyorsanız kendi makaleniz + atıf yapılan makale ismi 
üçüncü bilgi girişi anlamsız kalmaktadır. 

Akademik teşvik başvuru modülündeki yönlendirmeler ve açıklamalar yeter olup önceki başvuru sürecine 
göre daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. 



Güzel ve kullanışlı uygulamadır. Emeği geçenlere teşekkürler. 

Teşekkür ederim 

"Yapan" "Yapılan" sözcükleri kafayı karıştırıyor. Atıf verirken kullandığınız eser mi ya da sizin eser mi... böyle 
bir konularda hocalarla bilgi alışverişinde bulunduk. Herkes farklı anlamıştı... 

yönlendirmeler ve ibareler arayüzde zor bulunuyordu 

Bundan sonraki yıllarda da uygulamanın bu şekilde devam etmesi yararlı olacaktır. 

başvurana ait atıf yapılan materyalin yüklenmesi gerksiz 

Akademik Teşvik Modülüne gerekli evrakları yükledik. Fakat Dekanlığın tekrar aynı evrakları ıslak imzalı 
dilekçe ile istemesine gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü Akademik teşvik ile ilgili bütün evraklar ve 
dilekçeyi Akademik Teşvik sistemine yüklemiştik. Sistemden istenilen evraklar ve başvuru dilekçesi 
alınabilirdi. Bu durum her iki taraf için gereksiz iş yüküne neden oldu. Bu durumun gözden geçirilmesi ve 
idari işlerde internetin ve ubys'nin daha etkili kullanılması zaman kaybını ortadan kaldıracak, iş yükü ve 
evrak yükünden kurtaracaktır. 

Teşekkurler 

yeterli 

Online olarak başvuru yapmak hem zaman açısından hem kağıt israfını önleme açısından çok faydalı oldu 
herkes için. İlerki yıllarda da bu şekilde devam etmesini hatta değerlendirme sürecinde bölümdeki komisyona 
gelen belgelerin de ıslak imza yerine e-imza ile imzalanıp gönderilmesini öneririm. 

Başvuru yapmadığım için modül hakkında bir fikrim yok, UBYS bu anketi doldurmadan geçemediğim için 
doldurmak zorunda kaldım 

Teşvik modülü çok başarılıydı. 

teşekkürler 

Gayet başarılı bir modül olmuş, teşekkürler 

İşlevsel değil 

UBYS üzerinden başvuru yapmak zaman ve kağıt bakımından tasarruf sağlıyor. 

Akademik teşvik başvuru modülü oldukça kullanışlıdır ve başvuruda kolaylık sağlamıştır. 

İşimizle ilgili hemen her şeyi bilgisayar ortamlarında yaptığımız bu günlerde akademik teşvik başvurusunu 
internet üzerinden rahatlıkla yapmamıza olanak tanıyan bu uygulama için teşekkür ederiz. 

Sistem çok karışık ve teferruatlı. Özellikle komisyondaki hocalar için değerlendirme süreci önceki senelere 
göre çok yorucu oldu. 

Akademik Teşvik Ödeneği Modülünden memnunum. 

Bazı dosyaların yüklenmesinde ciddi dorunlar yaşadık. Dosya yükleme ile ilgili düzeltmeler yapılırsa çok daha 
iyi bir sistem olacağını düşünüyorum. 

Çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum 

Teşekkürler 

Bu modülün kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Komisyonda görevli olmadığımdan net olarak emin değilim 
ama, kılavuzda şöyle bir ifade okumuştum. Dosyayı komisyon üyelerinden biri onaylar ise diğerleri de 
onaylamış sayılır diye. Eğer durum böyle ise komisyon üyelerinin her birinin değerlendirmelerini yansıtacak 
şekilde modülün dizayn edilmesinde fayda görüyorum. Ayrıca atıfları belgelendirmek için istenen kanıtların 
amacın ötesine geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ölçüt mevzuatta belirtilen kaynaklardan atıfın yapılıp 
yapılmadığını belgelendirmek olmalıdır. Kaynakçada atıf belgelendirilmiş ancak metin içerisinde neden yok 
diye sebepler ileri sürülmemelidir. Tek veya birkaç belge ile atıf yapıldığı anlaşılabilecekken, şu belgeye de 
gerek var denmemelidir. 

memnun kaldım 

süreç tamamlanana kadar revizyon yapılabilse başvuran kişi tarafından daha iyi olabilir diye düşünüyorum. 

Çok iyi bir sistemdi. 

herhangi bir önerim yok 

Bazen yüklenen dosyalar kayboluyordu 

TEŞEKKÜRLER 



Teşekkürler 

Teşekkür ederim 

Daha az hata verecek şekilde iyileştirme yapılabilir. 

Eklenecek dosyaları tek bir klosör olarak ekleyebilseydik daha kullanışlı olacağı kanaatindeyim. 

Süreçte veri girişlerinde çok zorlandım. Çok uzun sürdü işlemleri yapmak. Özellikle atıfları girmek çok zor 
oldu. 

Modülde herşeyi tek tek girmek oldukça uzun sürüyor. Bu iş yükünden kurtulmak için yöksis çıktısı ve ilgili 
dökümanlar yeterli olmasına rağmen neden bu modül kullanılmaktadır. 

Dosya yükleme limiti artırılabilir. Alt kategorileri, örneğin her bir yayın için komisyon tek tek görebilmeli. 

Öncelikle çıktı almadan bu sistem sayesinde kağıt israfının önüne geçilmiş olduğunu düşünmekteyim. Fakat 
eksik yüklemelerde ya da çıkarılması istenenlerde birim sorumlusu dosyamızı yolladığında işlem yapılamadı. 
Birim sorumlusu tamamen iptal edince tekrar yüklenerek yapıldı. Bir evrak için tüm evraklar tekrar yüklendi. 
Çok zaman kaybettirdi. 

Akademik teşvik modülü ile akademik teşvik başvuru kılavuzunda istenilen kanıtlayıcı belgeler arasında 
ifadesel çelişkiler bulunmaktadır. Bunların dikkate alınarak revize edilmesi sistem kalitesini arttıracaktır. 

Akademik Teşvik Ödeneği Modülünü başvuru sürecinde kolay bir şekilde kullandım. 

Daha sade bir arayüz kullanılabilir. 

teşekkürler 

Tüm destek biriminden ve özellikle safinur hanımın desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. 

Gayet kullanışlı ve yararlı olmuş 

Atıf girişleri daha sade ve kullanışlı olmalı, her atıf için tek tek giriş daha mantıklı olurdu. Google Scholar ile 
senkronizasyon yapılabilse iyi olur. 

teşekkürler 

Atıf ekleme kısımları ayrı bir sekme yerine, yayınların kendisine konulabilir. Makale, kitap, bildiri kısımlarına 
atıf ekle diyerek olsa daha pratik olur. 

başarılı 

Atıfların tek tek yüklenmesi zaman alıyor. Eğer bilgisayarımızda atıflarımız için kayıtlı bulunan klasörü tek 
seferde yükleyebilirsek daha kolay ve kullanışlı olacaktır. Emeğinize sağlık... 

Atıf kısmının güncellenbmesi gerekiyor 

teşekkürler 

Modülde hangi eserler için ne tür kanıtlar isteniyor, yönetmelik maddelerine atıf yapacak şekilde açıkça 
belirtilebilir. Ayrıca Üniversitemizin alan indeksi yayınlaması gerekmektedir. Bu konuda belirsizlik devam 
etmektedir. Revizyona giren başvuruların, revizyona girme nedeni yönetmeliğe atıf yapacak şekilde, 
"açıklayıcı" ile belirtilmelidir. İlk defa başvurdum ve anlamak çok zamanımı aldı. 

Başvuru modülündeki yönlendirmeler daha açıklayıcı olabilirdi. Özellikle atıf bölümündeki açıklamalar kafa 
karıştırıcıydı. Akademik teşvik birim yöneticilerine sormak gerekti. Hangi belgelerin nereye yükleneceği, atıf 
yapan eserin ve atıf yapılan eserlerin bilgilerinin hangi kısımlara yazılacağı daha belirgin olabilirdi. 

Oldukça iyi tasarklanmış 

Birim Komisyon Üyelerinin tamamının kontrolünden geçip Başkanın onayıyla Üst Komisyona 
gönderilebilmelidir. 

teşekkürler 

Sistem gayet guzel fakat herhangi bir yanlista ozellikle basvuru sahibine duzenleme icin imkan verilmesi 
gerekir. 

Gayet yeterli. 

güzel hazırlanmış 

Görüş ve Önerim yok. 

Yöksis puanı ile modül puanı arasında fark oldu, bu eşleştirme iyi çalışırsa daha sistem kullanışlı olur 

Güzel 

Teşekkürler 



Puan değişikliği ile ilgili açıklamaları değerlendirme sonrasında hocalar da sistemlerinde görebilir durumda 
olursa ayrıca rapor oluşturmaya gerek kalmayacaktır. Kişisel olarak herkesin değişiklik gerekçesine kendi 
sisteminden ulaşması pratikte süreci hızlandırabilir. Sistemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Atıf yapılan yayın ve atıf yapan yayın açıklamaları yanıltıcıdır. 

İlgili ekranda yer alan ve kafa karışıklığına neden olan ifadeler yeniden düzenlenmelidir. Atıf yapılan yayının 
kendisi, yayın yılı ve atıf yapan yayınlar anlaşılır şekilde ifade edilmelidir. 

Modül oldukça kullanışlı oldu. 

Her bir kalem için ne yüklenmesi gerektiğine dair bir açıklama baloncuğu eklenebilir. Bazı yerlerde ne 
eklenmesi gerektiği belirsizdi. Ayrıca makale girişleri pdf yerine linkte verilebilir. Hem daha az yer kaplar 
hemde daha az uğraştırır. . 

Sistem mükemmel şekilde hazırlanmış ve emeği geçenlerin hepsinin eline sağlık. Ancak, problem yaşadığımız 
tek nokta "Atıf" kısmında gün/ay/yıl şeklinde girilme zorunluluğu olan kısımdı. Bu açıdan o kısım, sonraki 
akademik teşvik başvuru dönemleri için sadece yıl girilecek şekilde revize edilebilirse çok seviniriz. 
Tekrardan emeği geçenlerin hepsine çok teşekkürler. 

sistemsel sorunlar yaşandı. dosyaları yüklemekte zorlandı. çok zaman harcattı. 

Başvurunun son zamanına kadar başvurumuzu yapıp tekrardan geri çekme özelliği olursa daha sağlıklı 
olacaktır. Düzeltme gerektiğinde kendimiz yapabilme şansı elde ederiz. 

Evrak israfını önleme adına UBYS üzerinden olması kolaylık olmasına rağmen yüklenen döküman sayısı 
oldukça fazla. Makale atıflarında makalenin yüklenmesi ve kaynakçada atıfın gösterilmesi gerekli ama text 
içinde gereksiz bence. 

Teşekkürler 

. 

Gayet olumludur. 

Revize edilme kısmı çok net değildi onun için destek almak zorunda kaldım ama sorunu çözdük. 

Kağıt tüketimini azalttığı için çok iyi olmuş 

akademik teşvik modülünde revizyon isteme ve iptal modüllerinden yapılan açıklamalar doğrultusunda 
öğretim elemanının yeterli düzeltmeleri yapamadığı, karışıklıklar yaşandığı tespit edilmiştir. Ayrıca yöksis 
çıktısının sisteme düzeltme sonrası son şeklinin yüklenememesi de incelemelerde sorun yaratmaktadır. 
Düzeltme sonra sistemin puan değişikliklerini kendisi yapması uygun olacaktır. Manuel olarak 
değerlendiricinin puanı düşmesi hatalara yol açabilecektir. 

Görüş ve önerim yoktur. 

daha modern bir yapıya sahip olduk 

Emeği geçenleri kutluyorum. Kurum içi modüller yeterli 

Zaman ve kağıt tasarrufu açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. 

E imzası olmayan öğretim elemanları için aksaklıklar oluşturmaktadır. 

biraz daha açıklamalı destek olabilir. 

teşvik için yök üzerinden çekilen bilgilerin bazıları hatalı gelebiliyor. hesaplarken de dikkat ederek yökte 
önceden tamamlanan bilgilerin mutlaka kontrol edilmesi önemli. çünkü sistemde bu nedenle hatalar 
olabiliyor. birde ilk kısımda iki ayrı yer için bilgi girişi yapılırken zorlanıldı genel olarak. tarihler vs daha iyi 
bir bilgilendirme olursa sistemin çok faydalı olacağını düşünüyorum. 

SİSTEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR 

İlk defa yapacak birisi için yeterli açıklama ve yönlendirmeler yok. 

Görüş ve önerim yoktur 

Değerlendiren kişilere kolaylık olması açısından dosya formatı standart hale getirilebilir. 

elektronik ortamda olması açısından oldukça başarılı ancak sistemsel düzenlemelerin olması gerekmektedir. 

Başvuruların çevrimiçi ortamda yapılması zaman tasarrufu sağlıyor. Emeği geçenlerin eline sağlık. 

işlemler hızlı sonuçlandı. 

UBYS üzerinden başvuru yapmak daha kolay ve daha hızlı. 

Daha fazla açıklayıcı bilgi olabilir 



Dosyaların yüklenmesine yönelik sayısal değerlerin verileceğine dair bilgilendirilmelerin yapılması faydalı 
olacaktır. Ayrıca yönlendirme kılavuzunun güncel olması son derece gereklidir. Sosyal Bilimler için geçerli 
olan indexlerinin farklı üniversitelerin bununla ilgili açıklamaları yer alıyor. Netleştirmek gereklidir. Çünkü 
farklı üniversitelerdeki ortak yazarlar tarafından yayınların alan indexi olarak belirtildiği ve kabul edildiği 
düşünüldüğünde açık noktaların varlığı dikkat çekmektedir. Teşekkür eder, Saygılarımı sunarım. 

e imza olmadan da işlemler yapılabilmeli 

Akademik teşvik ödeneği modülünden memnunum 

Teşekkür ederiz 

Başarılı bir sistem olduğunu düşünüyorum. 

 

 

Üniversitemizin başka hangi kurum içi işlemde modül geliştirmesini istersiniz? 

Teşekkürler 

Gereksiz kağıt tüketimi ve gereksiz zaman kaybına yol açan her türlü kurum içi işlemler için modül 
geliştirilmesini dilerim. "Kalite süreçleri için istenilen verilerin" "her akademik personelin anlık 
rakam ve kanıt belgelerini girebileceği şekilde" bir modül olabilir. Belli periyotlarda bu işlemlerin 
neler olabileceğinin sorulması da gerekir. 

Yayın, faaliyet, etkinlik gibi verilerin toplanması 

Akademik bölüm ve idari kısımlarda yaygınlaştırılabilir 

Tesekkürler 

Faaliyet raporlarının tek merkezden takibi. 

BAP 

Herhangi bir tavsiyem yok. Üniversitenin çalışmalarından memnunum 

FAALİYET RAPORU VE ÇALIŞMA PLANI OLABİLİR 

Akademik ilan 

Bu konuda bir önerim bulunmamaktadır. 

ÇALIŞMA PLANI VE FAALİYET RAPORU ATIF TARAMA 

akademik ilerde herşey tamam gibi, idari işler olarak cevap veremiyorum 

Modül geliştirmenin yanı sıra YÖKSİS den çekilen verilerin tam olarak sistemimize entegrasyonu 
sağlanabilirse faydalı olacaktır. YÖKSİS den çekilen veriler tekrar düzenleme gerektirmektedir. 
Ayrıca geliştirilen modüller zaman kaybını azaltacak şekilde planlanmalıdır. 

Zamanla hepsine geçiş yapılmalıdır. 

kadro uzatmalarda 

İdari işlerle ilgili ve özellikle kişiye özel evrakların ubys üzerinden ilgili kişiye teslim edilmesi veya 
kurumsal e-postasına gönderilmesi oldukça faydalı bir uygulama olacaktır. Ayrıca, Ubys sistemi 
üzerinden elektronik imza ile imzalanan bütün belgelerin tekrar ıslak imzalamamız isteniyor. Bu 
durumun düzeltilmesi gerekir. Artık teknoloji çağındayız elektronik imza ile evrağı imzalayan 
kişinin imzaladığı evrak sistemde kayıtlı. Evrağın kaybolması gibi bir durum söz konusu değil. 
Kurumların tamamı artık ıslak imzayı kaldırdı. Bartın Üniversitesinin de elektronik imzayı bütün 
idari, kişisel ve özel evraklarda da etkin şekile kullanması ve ıslak imzayı kaldırması gerekir. 
Elektronik imza ile imzalanan evrağa ilgili kişinin tekrar ıslak imza atmasının bir anlamı artık yok. 
Bu durum zaman kaybı, iş kaybı ve kağıt israfına neden olmaktadır. 

Kalite ve ARGE işlemleri için olabilir. 

Yabancı dil öğrenme imkanlarının geliştirilmesi isterim. 

teşekkürler 



Büdem ek ders ücretlerinin ödenmesi için istenen ıslak imza yerine sistem üzerinden imzamızı 
atabileceğimiz bir modül isterdim. 

Ders programı hazırlama modülü süreci oldukça kolaylaştırabilir. 

Öğretim üyeliğine yeniden atanma, sözleşme yenileme başvurularında da böyle bir modül 
geliştirilse çok iyi olur. 

Sertifika vb. belgeleri düzenleme, veri toplama gibi modüller geliştirilebilir. 

Fikrim yok 

Sempozyum/Kongre İzin Süreçleri 

Akademik personelin görev süresinin uzatımı 

bu modül iyi 

öğretim görevlileri için başvuru modül aracılığı ile yapılabilir, 

Başvuru yapılan her alanda bir modül geliştirilmesi işlemlerin elektronik olarak devam ettirilmesini 
isterim. 

cevap vermek istemiyorum 

bilimsel etkinlik görevlendirme 

Öğrencilerin bütünleme ya da yükseltme sınavları için vereceği dilekçelerin daha kolay işlemesi için 
bir modül geliştirilebilir. 

Öğrencilere ait olan(kütüphanedeki yararlanılan kitap sayısından, mezun bilgi sistemine kadar) 
bütün bilgi sistemlerinde modül geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu düşünmekteyim. 

İsteğim bulunmuyor. 

Şuan için yeterli. 

Merkez araştırma laboratuvarı analiz hizmetleri için online bir platform oluşturulmalıdır. 

Olabilir, özgeçmiş için YÖK senkronize modül hazırlanabilir. 

Strateji, Kalite ve Personel işleri Koord.leri sürekli bizden veri talep ediyor. Aynı akademik teşvik 
sistemi gibi birçok kalemi biz sisteme yüklesek de sistemden çekilse bence çok yararlı olur. Çünkü 
sürekli bir veri isteniyor. 

Öğretim üyesi atama süreçlerinde başvuru ve hakem değerlendirme süreçlerinin online olarak 
yürütülmesi zaman kazandıracaktır. 

Sınav programlarının ve ders programlarının hazırlanması için modül geliştirilmesi iyi olacaktır. 
Geçen dönem ders programı için verimerkezi sistemini kullanmıştık. Bu sene kullanılmadığını 
öğrendik. Tekrar aktif edilebilir. 

tamamı 

Akademik yükselmelerde 

Bir önerim yok 

Soru bankası modülü ile otomatik sınav oluşturulan bir modül olabilir. 

UZAKTAN EĞİTİM MODÜLLERİ 

Yatay geçiş ve Çap başvuruları için de bir modül geliştirilmiş. Bunlar da faydalı olmuş. 

ders modülü olabilir sınav modülü olabilir 

bilgi işlem 

Sinav okuma ucreti icin 

Ders Programları ve Sınav Programı 

ingilizce prof reading desteğini büyük üniversiteler kullanıyor bu geliştirilebilir 

Olabilir. 

Öğretim elemanlarının görev süresi uzatım işlemleri için komisyonda görevli hocaların erişebileceği 
bir modül kolaylık sağlayabilir. Teşekkürler. 



Lisansüstünde kesin kayıt ekranı ve mezuniyet ekranı 

Fikrim yok. 

gerek yok 

ubys 

Enstitu belgeleri için. Çok sayıda yüksek lisans doktora formları var. Bunlar elektronik ortamda 
olması çok faydalı olacaktır. 

özgeçmiş yükleme güncelleme ve görünümü iyileştirilmeli 

Yayın bildiri modülü olması iyi olacaktır. Kişisel sayfalarımızda bunlar güncelleniyor olabilir. Ama 
bir modül ile yayın online olarak basıldığında üniversiteye bildirip, daha pratik bir erken aktarım 
sağlanabilir. 

şu an için verilen hizmetlerden menmunum 

Yeterlidir. 

3 AYLIK PERFORMAS TABLOLARI VE ALTI AYLIK PERFORMANS TABLOLARI İÇİN SİSTEM LÜTFEN. 
Ayrıca iç kontrol izleme ve denetleme çalışmaları için de lütfen bir sistem istiyorum. Öyle bir sistem 
olsun ki altı ayın sonunda öğretim elemanlarına ne yaptınız diye sormayalım, yani YÖKSİS'ten yine 
veriler otomatik düşebilir ayrı bir sisteme. 

danışmanlık işleri 

Modül yeterlidir 

şu anda başka bir şey aklıma gelmedi 

eğitim 

benzer modüllerin her alanda oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. 

proje eğitimi ve proje yazımı 

Kullanılan modül yeterlidir 

Tesislerin kullanımı için (Spor tesisleri, laborauvar gibi) 

evet 

Şuan için kullanılan modüller yeterlidir. 

görev uzatımı 

Tüm kurum içi işlemler 

Öğrenci Ders kayıtlanma aşamasında, mezun bilgi sisteminde 

Tüm birimlerde. 
 


