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Konu : MUES Envanter Verisi Düzeltme ve Silme
İşlemleri hk.
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi

: a) 12/04/2021 tarihli E-25926640-020-1308745 sayılı Makam Oluru.
b) 11/10/2013 tarihli ve 198543 sayılı Genelge.

Müze Müdürlüklerimizde MUES Envanter veri girişleri hızla devam etmektedir. Veri giriş
sürecinde mevcut envanter fişi ya da defterinde yer alan mevcut bilgilerin MUES Envanter Modülüne
tanımlanırken eksik ya da yanlış girişler olduğu tespit edilmiştir. Bu hataların çoklukla;
Taşınır İşlem Fişi değer verisiyle envanter fişinde yer alan değer verisinin birbirini tutmaması,
Aynı eserin birden fazla tanımlanarak mükerrer kayıt oluşturulması,
Eser için birden fazla olan zimmet personelinin eksik tanımlanması (3 zimmet zimmet personeli
yerine tek zimmet personeli tanımlanması),
Müzeye kazandırılan eserler için ikramiye ödenen şahıs bilgilerinin yanlış girilmesi,
Esere kendine ait olmayan bir fotoğraf eklenmesi,
Eski envanter numarasının yanlış girilmesi şeklinde gerçekleştiği görülmektedir.
Bu tür teknik hataların düzeltilmesi ancak kaydedilen verinin şerhli güncellenmesi ya da şerhli
silinmesi şeklinde mümkün olabilmektedir. Bu sebeple gözden kaçan bu teknik hataların düzeltilebilmesi
için sistemsel bir iade sürecinin hızlı ve güvenilir bir şekilde işletilmesi gerekli görülmüştür.
Söz konusu hataların düzeltilmesine yönelik taleplerin teknik boyutta ele alınarak uygun görülen
düzeltme taleplerinin gerçekleştirilmesi için şerhli güncelleme/silme sürecinin süratli ve sağlıklı
yapılabilmesini sağlamak amacıyla İlgi (a) yazıda örneği yer alan Makam Oluru ile söz konusu işlemleri
gerçekleştirmek için MUES Proje Koordinatörlüğü yetkili kılınmıştır.
Bu kapsamda envanter veri girişlerinin hızlı ve güvenilir olarak devamının sağlanması adına
Müze Müdürlükleri tarafından tespit edilen teknik hataların düzeltilmesi talepleri Ek-1 de yer alan
yardım dokümanı dikkate alınarak, Ek-2 listede yer alan excel tablosuna işlendikten sonra, Strateji Daire
Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Şubesine gönderilecektir. Gönderilen taleplere tarafımızca verilen onay
yazıları ilgili eser envanterlerine eklenerek (şerh olarak) sistemde gerekli şerhli güncelleme/silme
işlemleri yapılabilecektir.
Bu güncelleme işlemi sadece MUES Envanter Modülünde tanımlanmış eser envanter
verilerindeki hatalı ve eksik işlemleri kapsamaktadır. Eserin müzede yer alan envanter defteri ya da
fişindeki hatalı tanımlamalara yönelik gerekli görülen düzeltmeler İlgi (b) Genelgede belirtildiği şekliyle
Müzeler Daire Başkanlığından alınan onay ile yapılmaya devam edilecektir.
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Gökhan YAZGI
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:
1 - Yardım Dokümanı (6 Sayfa)
2 - Güncelleme/Silme Talep Edilen Eser Listesi
Dağıtım:
Müzesi Olan Valiliklere
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