
Değerli Sistem Birim Yöneticileri,
Müze Ulusal Envanter Sistemi (MUES) Projesi kapsamında geliştirilen MUES Envanter
Modülü planlı olarak kullanıma açılmıştır. Sisteme öncelikle Sistem Birim Yöneticilerince
belirlenen programa uygun olarak aşağıdaki başlıklara veri girişi yapılması gerekmektedir.
Sistem Birim Yöneticisinin (SBY) Tarafından Yapılacak Tanımlamalar

1- Kendine ait Personel Bilgilerini güncellemesi
2- Müzesindeki personeli sisteme tanımlaması
3- Bağlı birim bilgilerini güncellemesi
4- Alan (örn; depo/teşhir salonu/bahçe) bilgilerini tanımlaması
5- Alan konumu (örn; vitrin/dolap/raf/açıkta vb) bilgilerini tanımlaması
6- Kazı Bilgilerini tanımlaması
7- Araştırma bilgilerini tanımlaması
8-Bina Bilgilerinin tanımlanması

Yukarıdaki girişler belirli bir sıra, tarih vb program dahilinde yapılacak olup, yukarıda
maddeler halinde belirtilen her bir işlemin ne zaman ve nasıl yapılacağı (yönergesi)
elektronik posta ile ayrı ayrı bildirilecektir.
Müzenize ait bilgilerin sistemde doğru tanımlanması için lütfen bu yönergelere uyunuz.
Müzenizin @kultur.gov.tr uzantılı e-posta adresini mutlaka kontrol ediniz. MUES
kapsamında bilgi, belge soru vb amaçlı muesdestek@kultur.gov.tr adresine ilettiğiniz e-
postaları (kişisel değil) müze müdürlüğünüzün kurumsal e-posta adresinden gönderiniz.

MUES «SİSTEM BİRİM YÖNETİCİSİ» TEMEL VERİ TANIMLAMA YÖNERGELERİ 



1- Menü arama alanına «personel» yazılır.
2- Aşağıdaki alanda beliren Personel ibaresi tıklanır 

Sistem Birim Yöneticisinin (SBY) Kendi Personel Bilgilerini Güncellemesi

Bu işlemler personel bilgi ekranının açılmasını sağlar

Bu işlem için sistem 12.04.2017-20.04.2017 (mesai sonu) Tarihleri arasında açık tutulacak olup 
Sistem Birim Yöneticilerinin  bu tarihler arasında veri girişini tamamlamaları gerekmektedir.



3- Personel 
ekranında «arama 
alanı»na ad yazılır

4- Aşağıda açılan 
listeden kendi ad-
soyadının olduğu 
satırdaki düzenleme 
işaretine tıklanır



6- Özellikle TC 
kimlik numarası 
doğru olarak 
girilmelidir. 

7- Bilgiler 
tamamlandıktan 
sonra «güncelle» 
tuşuna tıklanmalıdır.

! Müzenizdeki her Sistem Birim Yöneticisi kendi bilgilerini güncelleyebileceği gibi bir Sistem Birim 

Yöneticisi diğer Sistem Birim Yöneticisinin bilgilerini de güncelleyebilir 

5- Açılan ekranda 
kendine ait 
bilgilerden eksik 
olanlar tamamlanır, 
hatalı olanlar 
düzeltilir. Mutlaka 
fotoğraf 
yüklenmelidir. 



Sistem Birim Yöneticisinin (SBY) Müzesindeki Personeli Sisteme Tanımlaması

1- Yönerge 1 belirtilen 
1. ve 2. adımlar aynen 
uygulanır. Bu işlemler 
personel bilgi 
ekranının açılmasını 
sağlar

2- Açılan personel 
ekranında müze 
personelini sisteme 
eklemek için «yeni 
ekle» ibaresi 
tıklanacaktır. 

!Müzenizde sadece envanterle/eserle ilgili personel ya da idari görevli sisteme 

eklenecektir. Bunun dışındaki personelin sisteme eklenmesine bu aşamada gerek yoktur.

Bu işlem için sistem 12.04.2017-20.04.2017 (mesai sonu) Tarihleri arasında açık tutulacak olup 
Sistem Birim Yöneticilerinin bu tarihler arasında veri girişini tamamlamaları gerekmektedir.



3- «durum» ibaresinin 
yanında bulunan alanda yer 
alan «çalışıyor ibaresini 
işaretleyiniz

!Müzenizde şu anda ya da daha önce çalışmış olan tüm personelin tanımlaması bu alandan yapılacaktır. İlk aşamada 
müzenizde halen çalışmakta olan personeli sisteme tanımlamanız gerekmektedir. Bunun için «durum» ibaresinin yanında 

bulunan alanda yer alan «çalışıyor» ibaresini işaretleyiniz. İleriki aşamalarda eserle daha önce teması olan ancak artık 
müzenizde çalışmayan emekli personelin bilgisi de bu alandan, ayrıntıya yer vermeden sadece yukarıdaki kısa bilgiler 

kullanılarak girilecektir.  

Bu işlem çalışan personel 
için doldurulması 
gereken ekranın 
açılmasını sağlar



4- Personel bilgilerini 
Yönerge 1 de yer alan 5. 
adıma uygun olarak 
burada da giriniz

6- Bilgilerin girilmesi ve 
fotoğrafın eklenmesinin 
ardından «kaydet» 
butonuna tıklayınız. 

! Sisteme tanımlamanız gereken personel için aynı işlemi tekrarlayınız.

5- Özellikle TC 
kimlik numarası 
doğru olarak 
girilmelidir. 



1- Menü arama alanına «bağlı » yazılır.
2- Aşağıdaki alanda beliren «Bağlı Birim» ibaresi 
tıklanır 

Sistem Birim Yöneticisinin (SBY) Bağlı Birim Bilgilerini Güncellemesi

Bu işlemler Bağlı Birim bilgi ekranının açılmasını sağlar

! Müze Müdürlüğüne bağlı olan tüm birimlerin bilgilerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Bu işlem için sistem 12.04.2017-20.04.2017 (mesai sonu) Tarihleri arasında açık tutulacak olup 
Sistem Birim Yöneticilerinin bu tarihler arasında veri girişini tamamlamaları gerekmektedir.



3- Bağlı Birimler 
ekranında «arama 
alanı» na bağlı 
birimin adı yazılır 
(kelime ya da birkaç 
harfle de arama 
yapılabilir).

4- Aşağıda açılan 
listeden bilgisi 
güncellenecek «bağlı 
birim»in olduğu 
satırdaki düzenleme 
işaretine tıklanır.



5- Açılan ekrandaki tüm 
bilgiler kontrol edilir. 
Eksik-hatalı bilgiler 
girilir/düzeltilir. 

! Müze Müdürlüğüne bağlı olan tüm birimler «bağlı birim» alanında tanımlanır. Unutulmaması gereken nokta Müze 
müdürlüğünün sistemde idari birim olarak görülmekte olduğudur. Bu nedenle müzenizin de «bağlı birim» olarak bu 

alanda tanımlanması gerektiğidir. 

6- Alt tür bilgilerine birden 
fazla ekleme yapılabilir. 
Örneğin bir müze hem 
etnografya hem arkeoloji 
hem çocuk dostu müze 
olabilir.

8- Enlem ve Boylam 
bilgilerini girmek için 
maps.google.com 
adresine girilir. 

7- Bağlı birimin ya da 
tanımlanan örenyerinin
telefon numarası yoksa 
müdürlüğün numarası 
yazılır.



10- Ekrana sağ tıklanan yerin konum 
bilgisi(enlem ve boylam) gelir. Burada 
bulunan enlem ve boylam bilgileri 
sisteme aynen yazılır. 

9-Açılan haritada bağlı birimin yeri 
bulunarak o nokta üstünde sağ tıklanır 
ve <<Burası neresi?>> seçeneği tıklanır.

11- Bilgilerin girilmesi ve 
fotoğrafın eklenmesinin 
ardından «güncelle» 
butonuna tıklayınız. 



1- Menü arama alanına «alan» yazılır.
2- Aşağıdaki alanda beliren «Alan» ibaresi tıklanır 

Sistem Birim Yöneticisinin (SBY) Alan (örn; depo/salon/bahçe) bilgilerini 
tanımlaması

Bu işlemler «Alan» bilgi ekranının açılmasını sağlar

Bu işlem için sistem 12.04.2017-20.04.2017 (mesai sonu) tarihleri arasında açık tutulacak olup 
Sistem Birim Yöneticilerinin bu tarihler arasında veri girişini tamamlamaları gerekmektedir.



3- «Alan» ekranında müzenize 
ait alan eklemek için «yeni 
ekle» ibaresi tıklanır.



4- Müze Müdürlüğünüz seçili 
olarak gelir.
5- Tanımlayacağınız alanın ait 
olduğu bağlı birimi seçiniz. 
6- Tanımlayacağınız alanın 
bulunduğu binayı seçiniz. 
7- Alan Türünü (örn; depo, teşhir 
Salonu vb) seçiniz,
8- Alan kodunu (örn; DP-1, TS-7, 
B-1 vb) giriniz,
9- Alan adını (örn; Depo 1, Teşhir 
Salonu 5) giriniz
10- Açıklama alanına, alanın 
müzeniz için anlamlı olan 
tanımını yazınız (Örn; Heykel 
salonu 1. kat, Berber Odası, Taş 
eser kuzey deposu )
11- Bilgileri kontrol ederek 
kaydediniz.

! Alan tanımlama işlemi doğrudan eserle alakalı bir süreçtir. Eser bulunmayan binaların bu aşamada sisteme kaydedilmeyeceğini lütfen 
unutmayınız.  Aynı birim (müze) altında yer alan tüm depo ve teşhir alanları farklı binalarda olsalar da numaralar müteselsil devam edecektir.
(Örn müzenin iki binası var ve iki binada birer deposu var ise,  buna göre müzenin depoları bina 1 deki Depo 1 ve Bina 2 deki Depo 2 olarak 

adlandırılacaktır.  



1- Menü arama alanına «alan konumu» yazılır.
2- Aşağıdaki alanda beliren «Alan konumu» ibaresi 
tıklanır 

Sistem Birim Yöneticisinin (SBY) Alan konumu (örn; vitrin/ dolap/raf /açıkta vb) 
bilgilerini tanımlaması

Bu işlemler «Alan Konumu» bilgi ekranının açılmasını 
sağlar

Bu işlem için sistem 12.04.2017-20.04.2017 (mesai sonu) tarihleri arasında açık tutulacak olup 
Sistem Birim Yöneticilerinin bu tarihler arasında veri girişini tamamlamaları gerekmektedir.



3- «Alan konumu» 
ekranında müzenize ait 
alan konumu eklemek için 
«yeni ekle» ibaresi tıklanır.



4- Müze Müdürlüğünüz seçili 
olarak gelir.
5- Tanımlayacağınız alan 
konumunun ait olduğu bağlı 
birimi seçiniz. 
6- Tanımlayacağınız alan 
konumunun bulunduğu binayı 
seçiniz. 
7- Alan Konumu Türünü (örn; 
dolap, raf, vitrin vb) seçiniz,
8- Alan Konumu kodunu (örn;  
D-1, R-1, V-1 vb) giriniz.
9- Alan konumu adını (örn; 
Dolap 1, Raf 1, Vitrin 1) giriniz.
10- Açıklama alanına, alan 
konumunun müzeniz için anlamlı 
olan tanımını yazınız (Örn; 
Kapının yanındaki dolap, Toprak 
eserler dolabı, Gümüş Sikke 
Kasası, Taş Eserler Rafı, Revak 
altı açık eser alanı  )
11- Kontrol ederek kaydediniz.

! Alan konum tanımlama işlemi doğrudan eserle alakalı bir süreçtir.  Her depo ya da teşhir salonu altında tanımlanan dolap, raf vitrin vb. 
konumlar o alan içinde başlar ve tamamlanır. Diğer depo, ya da teşhir salonuna geçildiğinde 1 den başlayarak raf dolap ve vitrinler 
numaralandırılır. (Örn müzenin iki deposu var ise,  buna göre 1. Depoda ki dolaplar 1 den başlayarak numaralandırılır, Depo 2 ye 

geçildiğinde de dolaplar için numaralandırma 1 den başlar.)



1- Menü arama alanına «Kazı» yazılır.
2- Aşağıdaki alanda beliren «Kazı» ibaresi tıklanır 

Sistem Birim Yöneticisinin (SBY) Kazı Bilgilerini tanımlaması

Bu işlemler Kazı bilgi ekranının açılmasını sağlar

Bu işlem için sistem 12.04.2017-20.04.2017 (mesai sonu) tarihleri arasında açık tutulacak olup 
Sistem Birim Yöneticilerinin  bu tarihler arasında veri girişini tamamlamaları gerekmektedir.



3- Kazı ekranında 
«arama alanı»na kazı 
adı yazılır ve 
tanımlanmak istenen 
kazının sistemde 
tanımlı olup 
olmadığına bakılır

4- Var olan kazı 
tekrar 
tanımlanmamalıdır.

! Her kazı sistemde bir kez tanımlanmalıdır. Daha önce kazıların sisteme dönemsel olarak (örn; efes kazısı 1940-1970 arası, efes kazısı 1970-
günümüz gibi) tanımlanabileceği de değerlendirilmiş ancak sistemde  farklı alanlardan filtreleme özellikleri geliştirildiği için bu yöntemden 
vazgeçilmiştir. Sistemde var olan kazı tekrar tanımlanmamalıdır. Sizin müzenizin çalışma alanına bağlı olan bir kazıdan yıllar önce bir başka 
müzeye eser gittiği için söz konusu kazı bir başka müze tarafından da tanımlanmış olabilir. Bu nedenle lütfen önce listeden tanımlanacak 

kazının sistemde olup olmadığı kontrol edilmelidir.

5- Eğer kazı sistemde 
kayıtlı değilse «Yeni 
Ekle» ibaresi tıklanır.



6- Ad alanına Kazı Adı  yazılır
7- Kod alanına bilgi girmeyiniz
8- Ekleyeceğiniz kazının türünü 
seçiniz
9- Kazının bulunduğu ili seçiniz.
10- Kazının bulunduğu ilçeyi 
seçiniz. 
11- Kazının yapıldığı beldeyi, 
mahalleyi ya da köyü giriniz.
12- Kazı alanının koordinatını 
örneğe uygun olarak giriniz
13- Kazının Pafta, Ada, Parsel 
bilgisini giriniz.
14- Aşağıdaki notlara uygun 
açıklamaları yazınız.
15-Kontrol ederek kaydediniz

! Kazı alanının birden çok ili, ilçeyi, belde ya da mahalleyi ayrıca birden çok parseli kapsaması mümkündür. Bu durumda kazı alanının 
çoğunluğunu içine alan il, ilçe, belde ya da parsel seçilir/yazılır. Bu yöndeki geniş bilgiye «açıklama» kısmında yer verilir. Envanter modülündeki 

«kazı bilgi giriş alanı» MUES Kazı modülü ile gelecekte ilinti kurulması için bir katman olarak tutulacaktır. 



1- Menü arama alanına «Araştırma» yazılır.
2- Aşağıdaki alanda beliren «Araştırma» ibaresi 
tıklanır 

Sistem Birim Yöneticisinin (SBY) Araştırma bilgilerini tanımlaması

Bu işlemler Araştırmalar bilgi ekranının açılmasını 
sağlar

Bu işlem için sistem 12.04.2017-20.04.2017 (mesai sonu) tarihinde açık tutulacak olup Sistem 
Birim Yöneticilerinin bu tarihte veri girişini tamamlamaları gerekmektedir.



3- Araştırma 
ekranında «arama 
alanı»na
Araştırmanın adı 
yazılır ve 
tanımlanmak istenen 
araştırmanın 
sistemde tanımlı 
olup olmadığına 
bakılır

4- Listede var olan 
araştırma tekrar 
tanımlanmamalıdır.

! Her araştırma sistemde bir kez tanımlanmalıdır. Daha önce araştırmaların sisteme dönemsel olarak (örn; ankara bölgesi 1990-2000 yüzey 
araştırması gibi) tanımlana bileceği de değerlendirilmiş ancak sistemde  farklı alanlardan filtreleme özellikleri geliştirildiği için bu yöntemden 
vazgeçilmiştir. Sistemde var olan araştırma tekrar tanımlanmamalıdır. Sizin müzenizin çalışma alanına bağlı olan bir araştırma yıllar önce bir

başka müzeye eser gittiği için söz konusu araştırma bir başka müze tarafından da tanımlanmış olabilir. Bu nedenle lütfen önce listeden 
tanımlanacak araştırmanın sistemde olup olmadığı kontrol edilmelidir.

5- Eğer araştırma 
sistemde kayıtlı 
değilse «Yeni Ekle» 
ibaresi tıklanır.



6- «Araştırma Adı» alanına 
eklenecek araştırmanın adı yazılır
7- Araştırmanın türü seçilir
8- Araştırmaya ilişkin açıklama bu 
alana girilir.
9- Kontrol ederek kaydediniz

! Araştırma alanının birden çok ili, ilçeyi kapsaması mümkündür. Bu durumda kazı alanının çoğunluğunu içine alan il, ilçeye ilişkin geniş bilgiye 
«açıklama» kısmında yer verilir. Envanter modülündeki «Araştırma bilgi giriş alanı» MUES Kazı modülü ile gelecekte ilinti kurulması için bir 

katman olarak tutulacaktır. 



1- Menü arama alanına «Bina» yazılır.
2- Aşağıdaki alanda beliren «Bina» ibaresi tıklanır 

Sistem Birim Yöneticisinin (SBY) Bina bilgilerini tanımlaması

Bu işlemler «Bina» bilgi ekranının açılmasını sağlar

Bu işlem için sistem 12.04.2017-20.04.2017 (mesai sonu) tarihleri arasında açık tutulacak olup 
Sistem Birim Yöneticilerinin bu tarihler arasında veri girişini tamamlamaları gerekmektedir.



3- «Bina» ekranında müzenize 
ait bina eklemek için «yeni 
ekle» ibaresi tıklanır.



4- Müze Müdürlüğünüz seçili 
olarak gelir.
5- Tanımlayacağınız binanın ait 
olduğu bağlı birimi seçiniz. 
6- Tanımlayacağınız binanın 
kodunu yazınız (Örn; BN-1). 
7- Binanın adını yazınız (Bina 1, 
Bina 2)
8- Açıklama alanına, binanın 
müzeniz için anlamlı olan 
tanımını/adını yazınız (Örn; Ana 
bina, Taş Mektep, Ek Bina, Uzun 
Medrese vb)
11- Bilgileri kontrol ederek 
kaydediniz.

Eser bulunmayan binaların bu aşamada sisteme kaydedilmeyeceğini lütfen unutmayınız.
NOT: Örenyerlerinde envanterli eseriniz var ise; Örenyerleri müze müdürlüklerinin bağlı birimidir. Örenyerine eser tanımlamak için öncelikle 

bir «alan» ve «alan konumu» tanımlanması gerekmektedir. Bu alanların zorunlu hale getirilmesi nedeni ile sisteme bu kademede (bina 
tanımlama kademesinde boş tanımlama niteliğinde) aşağıdaki tanımlamanın yapılması gerekmektedir. 

Kod alanına «BNYOK» 
Ad alanına «Bina Yok» 

Bina Yok alanına sonraki kademeler olan Alan aşamasında «örenyeri» ve Alan Konumu aşamasında «Açıkhava Sergi» alanları bağlanmalıdır. Bu 
tanımlamaların yapılmasının ardından örenyerinizdeki envanterli eseri sisteme tanımlamak için gerekli konum bilgilerini girmiş olursunuz. 

Örenyeri müzelerinin örenyerlerinden farklı bir bağlı birim kodu ile sisteme tanımlanmakta olduğu unutulmamalıdır.


