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Konu : YOKSiS Veri Giri§i

ilgi: a) 24.01.2011 tarih, 02292 saylll yazlmlz.
b) 16.05.2011 tarih, 022965 saylll yazlmlz.
c) Yuksekogretim Kurulu Ba§kanllgmm 15.02.2012 tarih, 067525 saylll yazisi.

Yuksekogretim Kurulu Ba§kanllgmm http://yoksis.gov.tr. adresinde yer alan (YOKSiS)
Yuksekogretim Ortak Veri Tabanma akademik personelimizin kendi T.C. kimlik numarasl ile
sisteme girerek Yuksekogretim Kurulunca kendilerine verilen ve maa§ bilgilerinin gonderildigi
(e-posta) adreslerine Personel Dairemiz Ba§kanllgmca elektronik ortamda gonderilen §ifreler
ile ozge<;mi§lerini girmeleri ilgi (a) yazlmlz ile istenmi§, ilgi (b) yazlmlz ilede eksikleri alan
veya hi<;bir bilgi girmeyen personelimizin ise bilgilerini girmeleride tekiden duyrulmu§tu;

Ancak Yuksekogretim Kurulu Ba§kanllglnln ilgi (c) yazlslndan 02.03.2012 gunu mesai
bitimine kadar bu bilgilerini sisteme girmiyenlerin bilgilerini girmesi ve guncellemesi
istenildiginden, akademik personelimizin maa§lannm atlldlgl (e-posta) adreslerine tekrar
YOKSiS §ifreleri gonderilmi§ olup bilgilerini girmeyen personelimizin bu §ifreleri ile
ozge<;mi§lerini girmeleri ve eksik bilgileri alan personelimizin ise, bu bilgilerini guncellemeleri
gerekmektedir.

Konunun onemine binaen ilgili personelimize duyurunun imza mukabili tebligini anilan
tarihe kadar da bilgilerini girilmelerinin teminini rica ederim.

) tv
Prof. Dr. A.Murat TUNCER

Rektor

Dagltlm:
Fakulte Dekanllklanna,
Yuksekokul ve Enstitu
Mudurluklerine.
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Kurulumuzca alman kararlarm daha saglIkh olabilmesi ic;in, bu kararlara esas olmak
tizere kullamlan, YOKSIS kapsammda yer almasl gereken tiim verilerin 02.03.2012 tarihi
mesai bitimine kadar sisteme girilmesi ve/veya gUncellenmesi gerekmektedir.

Konunun onemine binaen, girilmesi ve/veya giincellenmesi gereken hiitiin bi1gilerin
sisteme i~lenmesinin temini ve takibi ic;in Rektorliik hiinyesinde bir Komisyon olu~turu1masl
gerekmektedir. Verilerin tam olarak giri1mesi Universitelerimiz RektorlUklerinin
sorumlu1ugundadlI.

02.03.2012 tarihi mesai bitimine kadar sadece YOKSIS'e tiim veri1erini girmi~
ve/veya giincellerni~ Universitelerimizin, bu tarihten soma vaki i~ ve i~lemleri ile ilgili
taleplerinin dikkate almacagl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

Prof. Dr. Saban H. <;ALIS
Ba§kan Vekili

Not: Konuya ili~kin ihtiyac; olmasl durumunda a~a~da ileti~im bilgileri verilen Bilgi i$lem
Daire Ba~kam iffet GUVENDlREN ile irtibata geyilebilir. .
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