
KTÜ Öğretim Elemanlarının Dikkatine, 

 

Üniversitemiz iki yeni uygulama başlatmaktadır: AVES (Akademik Veri Yönetim Sistemi) ve 

APSİS (Proje Süreçleri Yönetim Sistemi).  

AVES nedir? 

AVES (Akademik Veri Yönetim Sistemi) bir çok göstergeye göre, kişi, bölüm, birim ve kurum 

düzeyinde performansın ölçülmesi, değerlendirilmesi ve kurumsal karne modeline göre 

performans yönetimi için etkin bir platformdur. AVES yükseköğretim kurumları için 

öngürülen gereksinimleri ve stratejik yönetim için gerekli araçları karşılamak üzere 

geliştirilmiş entegre bir sistemdir. 

AVES iki ana sistemden oluşur: Akademik Bilgi Sistemi (ABS) ve Performans Yönetim Sistemi 

(PYS). 

Akademik Bilgi Sistemi (ABS) ile 

 Türkçe ve İngilizce Web sayfaları, 

 Farklı formatlarda özgeçmiş dosyaları, 

 Yıllık ve dönemsel kişisel faaliyet ve performans raporları 

üretilebilir. Bu raporlar, YÖK-SİS formatı ile uyumlu olup YÖK-SİS bilgilerinin 

güncellenmesinde kullanılabilir. Ayrıca, üye üniversitelerin oluşturduğu (İstanbul Üniversitesi, 

Çukurova Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi gibi şimdilik 11 üniversitenin 

öğretim elemanlarından oluşan) AVES-Türkiye, Bilim İnsanı Havuzuna, Araştırma Veri 

Tabanına, Araştırma İşbirlikleri için İletişim Kanalına, Test-Analiz ve Hizmet Veri Tabanına, 

Bilimsel Etkinliklere, Yayın-Tez-Proje Veri tabanına ulaşım imkanı sunar.  

 

AVES, APSİS ile entegre çalışacak şekilde dizayn edilmiştir. APSİS Bilimsel Araştırma 

Projeleri Biriminin proje kabul sistemi olarak kullanılacağından, BAP’a başvuran proje 

sahiplerinin bilimsel geçmişi ve performansı AVES’ten izlenecektir. BU NEDENLE TÜM 

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZİN HER TÜRLÜ AKADEMİK VE İDARİ PERFORMANSINI GÖREBİLECEĞİ 

BU VERİ TABANINI DÜZENLEMELERİ SON DERECE ÖNEMLİDİR. 

 

APSİS nedir? 

 

APSİS (Proje Süreçleri Yönetim Sistemi), Araştırma Projeleri için geliştirilmiş otomasyon 

programı olup, bir projenin bilgisayar ortamında sisteme girişinden itibaren, Değerlendirme 

(Şekilsel Kontroller, Komisyon ve Hakem İşlemleri gibi), Proje Kabul, İzleme ve Satın Alma 

İşlemleri (Yönetim, Harcama, Muhasebe gibi) ve Sonuçlandırılması (Yükümlülükler ve 

müeyyide takibi) gibi tüm işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacaktır. APSİS, 

çok kısa bir zaman içinde halen kullanılmakta olan BAP proje yönetim yazılımının yerini 

alacaktır. 

 



AVES’e nasıl girilir? 

 

Doğrudan herhangi bir web tarayıcı aracılığıyla http://aves.ktu.edu.tr bağlantısından veya 

üniversitemiz ana sayfasının sağ tarafındaki “KTÜ AVES” linkinden AVES yazılımına 

ulaşılabilir.  

 
 

 AVES sayfasına ulaştıktan sonra sisteme girebilmek için kullanıcı adı ve şifre 

girilmelidir. Daha önce kayıt olmayanlar için kullanıcı adı olarak ………………@ktu.edu.tr 

uzantılı e-posta adresindeki ……………….. kısmı girilmelidir.  

 İkinci olarak şifre kısmı boş bırakılarak hemen alttaki şifre gönder sekmesine 

tıklanarak bir sonraki sayfada gelecek olan kutuya  sicil numarası girilmelidir.  

 

 
 



 
 

 Sistem tarafından sizlere gönderilecek olan linki açarak şifre sıfırlama ve yeni şifre 

oluşturma aşamasını tamamladıktan sonra, başlangıçtaki AVES ekranına geri dönerek 

kullanıcı adınız ve yeni oluşturduğunuz şifre ile sistemi başlatabilirsiniz. 

 Sonrasında her bir menü içinde istenen bilgileri girerek profilinizi tamamlayabilirsiniz. 

 

APSİS’e nasıl ulaşırım? 

 

apsis.ktu.edu.tr bağlantısından veya üniversitemiz BAP ana sayfasındaki  “KTÜ APSİS” 

linkinden ulaşılabilirsiniz. KTÜ APSİS’e , KTÜ AVES’te kullandığınız kullanıcı adı ile şifreyi 

kullanarak giriş yapabilirsiniz. 

APSİS’e ilk kez girdiğinizde size ait Kimlik ve İletişim Bilgilerinin bir kısmının bulunduğunu 

görebilirsiniz, bu sayfadan itibaren güncelleme yapabilirsiniz. 

 

Önemli Hatırlatmalar 

 

A. 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren BAP’a yapılacak tüm proje başvuruları (zamanlama sınırı 

olmadan) APSİS üzerinden yapılacaktır. 

B. 1 Eylül 2014 tarihine kadar lütfen şu an kullanılmakta olan Bilim İnsanı ve Proje 

Uygulama Portalına proje girmeyiniz, girilmiş ve değerlendirilmemiş projelerinizi de 1 Eylül 

2014 tarihinden itibaren APSİS’e yeniden giriniz-bu durumdaki proje sahiplerinden özür 

dileriz. 

C. APSİS üzerinden yapılacak başvuruların değerlendirilebilmesi için ilgililerin AVES’e 

(Akademik Veri Yönetim Sistemi) akademik bilgilerini girmesi gerekmektedir.  

 

Sorularınız için, hafta içi her gün saat 9:00 ile 10:30 arasında Prof. Dr. Cüneyt Şen’e 

4401/2060 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Tüm kullanıcılara kolaylıklar dileriz. 

 


