
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜ PROGRAMI 



 Akdeniz Üniversitesi Enstitü Başvuru Programına https://bys.akdeniz.edu.tr/enstitu/  adresinden ulaşabilirsiniz. 

https://bys.akdeniz.edu.tr/enstitu/


ENSTİTÜ BAŞVURULARI (TANITIM) 

 Akdeniz Üniversitesi Enstitü Başvuru Programına https://bys.akdeniz.edu.tr/enstitu/  adresinden ulaşabilirsiniz. 
 

 Web sitemizde Enstitü Başvuru Koşullarına, Enstitü İletişim Adreslerine ve Enstitü Akademik Takvimine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 
 

 Kullanıcı özgeçmişi oluşturabilir ve bu özgeçmiş işlemine göre istediğiniz enstitüye başvurunuzu online olarak gerçekleştirebilirsiniz. 
 

ÖNEMLİ UYARI1: 
 
 Yanlış ya da eksik evrak yüklemeniz halinde işleminiz geçersiz sayılacatır. Lütfen girdiğiniz bilgilerin doğruluğuna dikkat edin. 

 
ÖNEMLİ UYARI2: 
 
 İlgili enstitünün sizden istediği evrakları sisteme eksiksiz ve doğru bir şekilde yüklemeniz gerekmektedir. Dosya uzantılarınızın PDF olması zorunludur. 

 
 

 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜ PROGRAMI 

https://bys.akdeniz.edu.tr/enstitu/


* Yukarıda yer alan örnekte, enstitülerimizin İletişim Bilgileri görüntülenmektedir. 



* Yukarıda yer alan örnekte, enstitülerimizin 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı  Akademik Takvimi görüntülenmektedir. 



* Yukarıda yer alan örnekte, enstitülerimizin Başvuru Şartlarına nasıl ulaşılacağı görüntülenmektedir. 



ENSTİTÜ BAŞVURULARI (KAYIT İŞLEMLERİ) 

 Enstitülere Yeni Kayıt yaptıracak öğrencilerimiz KAYIT OL butonunu kullanarak işlemlerini başlatabilirler.* 

 

 Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve daha önce sisteme dahil olmuş öğrencilerimiz GİRİŞ YAP butonunu kullanarak kullanıcı adı ve şifresiyle giriş 

yapabilirler.** 
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 * Yeni Kayıt işlemlerini başlatan öğrencilerimiz KAYIT OL seçeneğiyle T.C. Vatandaşı ya da Yabancı Uyruklu olma durumlarına göre kayıt 
işlemlerini başlatabilirler. 
 

 **Kullanıcı Adınızı ya da Şifrenizi unutmanız durumunda  Giriş Yap alanında yer alan Şifremi Unuttum! Kullanıcı Adımı Unuttum! linklerinden 
bilgilerinize ulaşabilirsiniz.  

 
 **Akdeniz Üniversitesi Öğrencileri, Giriş Yap alanından sisteme girmeli ve  eAkdeniz Öğrenci Portalına giriş kullanıcı adı ve şifrelerini 

kullanmalıdırlar. 

http://bys.akdeniz.edu.tr/passwordlost
https://bys.akdeniz.edu.tr/enstitu/kullaniciadihatirlatma


 

 

 
 

Enstitü 

Öğrenci Başvuruları 

 

ENSTİTÜ İŞLEMLERİ YENİ KAYIT 

 Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz KAYIT OL butonunu kullanarak işlemlerini başlatabilirler. 
 

 Akdeniz Üniversitesi Öğrencileri ve Yeni Kayıt işlemlerini tamamlamış öğrencilerimiz GİRİŞ YAP butonu ile sisteme girip işlemlerini 
devam ettirebilirler. 
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ENSTİTÜ BAŞVURULARI (YENİ KAYIT) 

 Yeni Kayıt işlemlerini başlatan öğrencilerimiz KAYIT OL seçeneğiyle T.C Vatandaşı ya da Yabancı Uyruklu olma 

durumlarına göre kayıt işlemlerini başlatabilirler. Bu alanda bilgileriniz girip, şifrenizi belirleyiniz.  
 

 Lütfen girdiğiniz bilgilerin doğruluğuna dikkat edin.  
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ENSTİTÜ BAŞVURULARI YENİ KAYIT 
 (T.C. VATANDAŞI) 
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ENSTİTÜ BAŞVURULARI YENİ KAYIT 
(TC VATANDAŞI) 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜ PROGRAMI 



ENSTİTÜ BAŞVURULARI YENİ KAYIT 
 (YABANCI UYRUKLU) 
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* Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz ve daha önce kayıt yaptırmış öğrencilerimiz bu sayfaya yönlendirileceklerdir. Kullanıcı adınız ve şifrenizle 
sisteme girip işlemlerinizi devam ettirebilirsiniz. Şifrenizi ya da kullanıcı adınızı unuttuysanız hatırlatma linklerini kullanabilirsiniz. 



ENSTİTÜ BAŞVURULARI (Giriş Yap) 

 Akdeniz Üniversitesi Enstitü Programına GİRİŞ YAPTIĞINIZDA karşınıza 3 yeni alan gelecektir. Profil – Özgeçmiş – Başvur. 
Bu alanların eksiksiz doldurulması zorunludur.  

 Profil ve Özgeçmiş alanları doldurulmadan Başvur seçeneğinde işlem yapamazsınız.  
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ENSTİTÜ BAŞVURULARI (PROFİL) 

 Akdeniz Üniversitesi Enstitü Programına kayıtlı öğrencilerimizin PROFİL butonu ile kişisel bilgilerini güncellemeleri 
ZORUNLUDUR.   
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ENSTİTÜ BAŞVURULARI (ÖZGEÇMİŞ) 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜ PROGRAMI 

 Akdeniz Üniversitesi Öğrencileri ve Yeni Kayıt işlemlerini tamamlamış öğrencilerimiz kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme 

girdiklerinde karşılarına otomatik olarak ÖZGEÇMİŞ FORMU gelecektir. Bu alanda bilgileriniz girip, istenen 

evrakları yükleyebilirsiniz.  
 
 Dosya yükleme işlemlerinde dosya uzantılarınızın PDF olması zorunludur.  

 
 Yanlış ya da eksik evrak yüklemeniz halinde işleminiz geçersiz sayılacatır. Lütfen girdiğiniz bilgilerin doğruluğuna dikkat 

edin. 



ÖRNEK (ÖZGEÇMİŞ) 
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Ekle alanlarını 
tıklayarak istenen 
bilgileri girin. 



Ekle seçeneğini tıkladığınızda girmeniz gereken bilgiler 

Örnek1:  



Kaydet seçeneğini tıkladığınızda girmeniz gereken bilgiler 



Dosya yükleme işlemini buradan yapabilirsiniz. Yüklediğiniz belgenin doğruluğunu kontrol edin.  
PDF uzantılı dosya olması zorunludur. 



Ekle seçeneğini tıkladığınızda girmeniz gereken bilgiler 

Örnek2:  



Kaydet seçeneğini tıkladığınızda girmeniz gereken bilgiler 

Sınav Belgelerini Buradan Yükleyebilirsiniz. Yüklediğiniz belgenin doğruluğunu kontrol edin.  
PDF uzantılı dosya olması zorunludur.  

 



Dosya yükleme işlemini buradan da yapabilirsiniz. Yüklediğiniz belgenin doğruluğunu kontrol edin.  
PDF uzantılı dosya olması zorunludur.  



Yüklediğiniz belgeleri silmek için ilk olarak yüklediğiniz alana (belge ekranı) gelin ve ilgili dokümanı silin.  
 Daha sonra hangi bilgi alanındaysanız o alanı silebilirsiniz. 

      BELGE YÜKLEDİYSENİZ  
 İlk olarak yüklediğiniz belgeyi silmelisiniz!!! 
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ENSTİTÜ BAŞVURULARI (BAŞVUR) 
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 Profil Bilgilerini girdikten ve  Özgeçmiş formunu doldurduktan sonra BAŞVUR sekmesi aktif hale gelecektir. Buradan 

ENSTİTÜ BAŞVURUSU yapabilirsiniz.  
 
 Başvuru yapabilmek için, lütfen Profil menüsünden profil resminizi ve kişisel bilgilerinizi, Özgeçmiş menüsünden 

özgeçmiş bilgilerinizi doldurunuz! 
 

 Profil bilgilerini ve Özgeçmiş Bilgilerini girmeden Başvur Alanı aktif olmaz. 
 



 Enstitü Başvurusu için Profil menüsünden profil resminizi ve kişisel bilgilerinizi, Özgeçmiş menüsünden özgeçmiş bilgilerinizi doldurmanız 

ZORUNLUDUR! 
 Enstitü Başvurusu için EKLE butonunu tıklayarak hangi enstitüye başvurmak istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir.  

Ekle seçeneğini tıkladığınızda girmeniz gereken bilgiler 



Özgeçmiş Bölümünden sisteme 
eklediğiniz sınavlar burada 
otomatik olarak 
görüntülenecektir. 

Sisteme yüklediğiniz sınavlardan 
kullanmak istemediklerinizi 

Çıkar butonu yardımıyla 

çıkarabilirsiniz. 



 Enstitü Onay durumu YENİ BAŞVURU şeklinde belirlenmiştir. Başvurunuzu inceleyip, düzenleyebilirsiniz.  

Kontrol ve Onay sekmesini tıklamanız zorunludur. Sistem sizden Başvuru Bilgilerinizi kontrol edebilmeniz için, 

Özgeçmiş Formunu karşınıza getirecektir.  

  
ÖZGEÇMİŞ FORMUNUN SON KONTROLÜ ZORUNLU! 

 



Başvuru Bilgileri Formunu kontrol edin. Herhangi bir sorun yoksa en üstte yer alan Başvuruyu İnceledim ve Onaylıyorum sekmesini işaretleyerek başvuru 
işleminizi sonlandırın. 
 Başvuruyu İnceledim ve Onaylıyorum seçeneğini işaretledikten sonra Başvuru İşlemlerinizde değişiklik yapamazsınız. Enstitü Kontrol Aşamasına geçer.  
                                 

                                   Başvurunuzu onayladıktan sonra  başvuru bilgilerinizi değiştiremezsiniz! 
 



  
Başvurunuz Enstitü Kontrol Aşamasındadır! Enstitü Başvuru Sonuçlarınızı BAŞVUR sayfasından 

takip ediniz. 
 



Yukarıda yer alan örnekte görüldüğü gibi AÇIKLAMA alanında başvurunuzun durumunu 
görebilirsiniz. Açıklamalara göre, enstitülerin belirlediği başvuru tarihleri arasında Başvuru 
Formunu inceleyip, düzenleme yapıp, son halini onaylayabilirsiniz. Başvurunuz onaylandıysa 
GİRİŞ BELGESİNE buradan ulaşabilirsiniz.   
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 Enstitü Başvurusunda Başvuruyu İnceledim ve Onaylıyorum seçeneğini işaretlediğinizde işleminiz kayıt 
altına alınacaktır. İlgili enstitü kontrolünden sonra, başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını BAŞVUR alanından 
görebilirsiniz.    

 Enstitü gerektiğinde sizden düzeltme isteyebilir. Lütfen enstitü başvuru programında BAŞVUR alanını (Enstitü 
başvuru tarihleri arasında) düzenli olarak kontrol edin.   

 Enstitü Başvurunuz onaylandığı taktirde Giriş Belgesini ( Mülakat Sınavı yerini, tarihini ve saatini gösteren belge) 
BAŞVUR ekranından görebilirsiniz. 

 Yanlış ya da eksik evrak yüklemeniz halinde işleminiz geçersiz sayılacatır. Lütfen girdiğiniz bilgilerin doğruluğuna 
dikkat edin. Sisteme yükleyeceğiniz dosya uzantılarınızın PDF olması zorunludur. 
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BAŞARILAR DİLERİZ 


