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1.Akbis Başvuru Formu
Akbis Sistemini kullanabilmek için ilk başta sisteme başvuru yapmanız
gerekiyor.Başvurunuzu yaptıktan sonra, yetkili kişiler başvurunuzu inceleyecekler sonra
hesabınıza onay vereceklerdir.Hesabınıza onay verildikten sonra sisteme giriş yapabilir ve
sistemi kullanabilirsiniz,aksi halde sisteme girişiniz mümkün olmayacaktır.Onay işlemi
sırasından sizi bilgilendirme amaçlı e-postalar kayıt sırasında girdiğiniz e-posta adresinize
sistem tarafından otomatik olarak gönderilecektir.
Aşağıda Akbis başvurusunun nasıl yapılacağı gösterilmektedir.
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İlk Adım Paü Kimlik doğrulamadır.Burada Pamukkale Üniversitesi e-posta adresinizdeki
bilgilerinizi girip ikinci adıma geçmelisiniz.

İlk adımda girmiş olduğunuz Paü kimlik bilgleriniz doğru ise ikinci adıma başarılı bir şekilde
geçiş yapacaksınız,burada istenen bilgilerinizi doldurmalısınız,ve İleri tuşuna bastığınızda
akbis başvurunuz etkin olacaktır.
Not:
-kullanıcı adı ,eposta adresinizi değiştiremezsiniz,
-Şifrenizi sadece siz görebilirsiniz.
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Son adımda başvurunuz sisteme eklendiyse karşınıza bu ekran gelecektir,bundan sonra
başvurunuz onay işlem sürecine girecektir.Başvurunuz yetkili kişiler tarafından onay
verilmedikten sonra sisteme başvuru esnasında girdiğiniz kullanıcı adı ve şifrenizle giriş
yapabilirsiniz.

2.Yeni Kayıt Gir
Yeni kayıt girme ekranı toplam 4 işlem adımı + 1 işlem özeti olmak üzere toplam 5 adımdan
oluşan bir süreçtir.Bu ekrana girebilmek için sisteme giriş yapmalısınız,aksi takdirde bu
ekranı göremezsiniz.

1.Derece Kayıt Tipi Seçimi

Girmek istediğiniz kayıt tipini seçip ileri tuşuna basınız.
3

2.Derece Kayıt Tipi Seçimi

Bu adımda ilk adımda seçtiğiniz ana kayıt tipine ait olan alt kategoriler gelecektir.Burada
seçim yapıp ileri tuşuna basınız.

3.Derece Kayıt Tipi Seçimi
Burada seçmiş olduğunuz 2. derece kayıt tipine ait olan alt kategoriler gelecektir.Burada
seçim yapıp ileri tuşuna basınız.
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3.Kayıt Formu
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a-Kayıt Formu
Burada seçtiğiniz kayıt tipine ait istenen özellikleri doldurmalısınız.
b-Kişi Listeniz
Girdiğiniz kayıttaki puan hesaplamaları tamamen sizin kişi listenize eklediğiniz kişilere
endeksli bir şekilde gerçekleşecektir.
Kişi listenize 2 farklı şekilde kişi eklebilirsiniz.
1-Üniversite dışından
2-Üniversite içi
Üniversite içinden kişi eklemek için akbis sistemine kayıtlı kullanıcılar ekranda
gözükecektir.Buradan istediğiniz kişiyi seçin , ve doçentlik durumunu bellirtip sonra kişi ekle
tuşuna basın.Daha sonra aşağı kısımda “Listenizdeki Kişiler” başlığı altında kişi listeniz
gözükecektir.Burada puan hesaplanırken kişi listenizdeki kişilerin sırası ile puanları
verilecektir.
Gerekli yerleri doldurduktan sonra ve kişi listenizi oluşturduktan sonra işlemi tamamla tuşuna
basın ve işlem başarılı bir şekilde gerçekleştiği taktirde size işlem özet bilgileriniz ve kişilerin
aldığı puanlar “Durum Özeti” ekranında gözükecektir.
Uyarı : Eğer kişi listenize boş bırakırsanız ,girdiğiniz yayından puan alamazsınız.
Puan hesaplamaları tamamen kişi listesine bağlı şekilde yapılır.
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3.Kişisel Bilgilerinizi Güncelleme Ekranı
Burada kişisel bilgileriniz güncellebilirsiniz.Eğer yayınlarınızdan aldığınız puanları
gözükmesini istiyorsanız en altta bulunan kısımdan istediğiniz gizlilik türünü seçip
“Bilgilerim Güncelle” tuşuna basmalısınız.

4.Kayıtlarınızı Görme Ekranı
Burada kendi girdiğiniz kayıtları görmek için istediğini öğretim yılını ve doçentlik durumunu
seçip tuşa bastığınızda ilgili kayıtlarınız ekranda listelenecektir.
Kayıtlarınız listelendikten sonra kayıtlarının detaylarını görebilir veya kayıtlarınıza ait olan
bilgileri ve kişi listenizi güncellebilirsiniz.
Ve ayrıca burada size ait genel bilgiler ve almış olduğunuz toplam puanlar gözükecektir.
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5.Kayıtlarınızı Güncelleme
5. adımda gördüğünüz kayıtlarınızın sol tarafındaki tuşa bastığınız ilgili kayıtın bilgilerini ve
kişi listeniz ekrana güncellenebilir biçimde gelecektir.Her güncellemek istediğiniz yeri
değiştirdiğinizde ilgili güncelleme tuşuna basmanız gerekmektedir.
Not:Kişi listenizi güncelledikten sonra kesinlikle en alt tarafta bulunan “Yeni Listemi
Güncelle” tuşuna basmanız gerekmektedir aksi halde kişi listeniz güncellenmeyecektir.
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6.CV İşlemleri

6.1 CV işlemleri 1
Burada gerekli Cv Özellik Tipini seçin,ve istenen bilgileri girin ve “Yeni Kayıt Gir tuşuna
basın”
Not:Her Cv Özelliği için 1’den fazla kayıt girebilirsiniz.
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6.2 CV işlemleri 2
Burada gerekli Cv Özellik Tipini seçin,ve istenen bilgileri girin ve “Yeni Kayıt Gir tuşuna
basın”
Not:Her Cv Özelliği için 1’den fazla kayıt girebilirsiniz.

Pamukkale Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
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