T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUBİS-WEB BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIM İLKELERİ

1. TANIM
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Mubis-Web Bilgi
Sistemleri, üniversitedeki akademik/idari birimlerin, öğrenci topluluklarının, sempozyumların ve
akademik personelin kişisel web sayfalarının oluşturulabilmesi için hazırlanmış hizmetleri
kapsamaktadır.
Üniversite Rektörlüğünün ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığının web kullanıcıları tarafından oluşturulmuş
web sayfaları üzerinde sorumluluğu bulunmamaktadır. Akademik personel sayfaları için başvuru
yapan kullanıcılar bu sayfanın içeriğinden yasalar nezdinde sorumludur. Aynı şekilde birim ve diğer
sayfalar için kullanıcı hesabı başvurusu yapan idari sorumlular sitenin içeriğinden yasalar nezdinde
sorumludur. BİDB hiç bir durumda, doğrudan veya dolaylı olarak, bu sayfalarda sunulan içeriğin
kullanımı veya referans gösterilmesi ile ilgili oluşabilecek veya oluştuğu iddia edilebilecek sorun veya
zararlardan sorumlu tutulamaz.
2. SERVİSTEN YARARLANABİLECEK BİRİMLER, KİŞİLER VE SERVİSİN KAPSAMI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesindeki akademik personel;
Kişisel çalışmalarını, yayınlarını, ders notlarını MUYBİS sisteminden ekleyebilmektedir. MUKWEB
sisteminden de kişisel sayfasında gösterilecek bilgileri yönetebilmektedir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesindeki akademik/idari birim sorumluları birimlerini tanıtmak amacıyla
servisten yararlanabilirler.
Öğrenci toplulukları ve sempozyum web sayfaları için ise ilgili sorumlular Mubis servisinden
yararlanabilmektedir.
Açılan web kullanıcı adları, sadece gerekçesi belirtilmiş olan web sayfalarının hazırlanıp sunulması ve
akademik personel kişisel web sayfaları için kullanılabilir. Web kullanıcı hesabı sorumlusu bu hesabın
amacı doğrultusunda kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.
3. KURUMSAL WEB ALANI VE ALAN ADININ TANIMLANMASI
Akademik Personel sayfaları için sadece akademik personel MUKWEB ara yüzünden,
Bölüm ve birimler için bölüm-birim yetkilisi,
Öğrenci toplulukları için ilgili topluluğun akademik danışmanları,
Sempozyum ve kongreler için ilgili sorumlu
başvuru formunu onaylamak durumundadır.

T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

4. WEB KULLANICI ADININ VE OLUŞTURULAN WEB SAYFASININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Web kullanıcı hesapları kişisel web sayfaları için 200 MB, kurumsal web sayfaları için 250 MB kota
kapasitesi ile açılmaktadır.
Web kullanıcı adları ile oluşturulan web sayfalarının esas adresi kişisel web sayfaları için
“http://muybis.mu.edu.tr/kullanıcıadı”, kurumsal web sayfaları için “http://kullanıcıadı.mu.edu.tr”
şeklindedir.
Web kullanıcısı, bir ay içerisinde web sayfasında herhangi bir yapılandırma yapmadığı takdirde, BİDB
tarafından gerekli incelemeler yapılıp bu hesap durdurulabilir.
5.

SORU/SORUNLAR İÇİN İLETİŞİM

Web kullanıcı adı ile ilgili soru/sorunlar, detaylı açıklama ve varsa hata mesajları ile birlikte
duyuru@mu.edu.tr e-posta adresine iletilmelidir. İlgili sorumlu için 1238 dâhili telefondan Güncel
SARIMAN ile görüşebilirsiniz.
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