
 

 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ   

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  

LİSANSÜSTÜ ONLİNE BAŞVURU ŞEMASI  

1- Aday, başvuru yapmadan önce başvuru esnasında sisteme yüklenecek olan aşağıda sıralanan belgeleri taratıp başvuru yapacağı cihaza  

(Bilgisayar, Tablet, Telefon, vs.) yüklemesi gerekir.  

a) Fotoğraf  

b) Diploma  

c) Transkript  

d) ALES sonuç belgesi  

e) Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi   

f) Askerlik Durum Belgesi.  

  

2- Adaylar başvuru için https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/  adresine giriş yaptıktan sonra aşağıdaki 1 numaralı alana mail adresini 

yazacaklardır. Otomasyon tarafından mail adreslerine şifre gönderilecektir. Otomasyon tarafından adayın sisteme tanımlamış olduğu mail 

adresine gönderilen şifre ile aşağıdaki 2 numaralı alana bilgiler girilecek ve sisteme giriş yapılacaktır.   
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3- Sisteme giriş yapıldıktan sonra başvuru yapılacak alanın sağ alt köşesinde bulunan Yeni Başvuru Yap butonuna tıklanacak ve başvuru 

ekranına ulaşabilecektir.  

  

  

4- İlgili alana erişim sağlandıktan sonra bilgilendirme alanının altında bulunan “Sonraki Sayfa” butonu ile bir sonraki ekrana geçebilirsiniz.  

  



 

  
5- Alt ekrandaki ilgili alanlara bilgilerinizi giriniz ve sizi kolaylıkla tanıtabilecek, son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafınızı sisteme 

yükledikten sonra altta bulunan “Sonraki Sayfa” butonu ile bir sonraki ekrana geçiniz. (Fotoğraf yüklemek için başvuru yapacağınız 

cihazda daha önceden yüklü bir fotoğrafınızın bulunması gerekmektedir.) Gözat butonu ile fotoğrafınızın kayıtlı bulunduğu yeri 

tanımladıktan sonra Yükle/Upload butonu ile fotoğrafınızı sisteme yükleyebilirsiniz. Erkek adaylar Askerlik durum belgesini sisteme 

yüklemeden işleme devam edemezler. Bu alan zorunlu tutulmuştur.  

  



 

  



6-  

Alt ekrandaki ilgili alanlara adres ve iletişim bilgilerinizi girdikten sonra altta bulunan “Sonraki Sayfa” butonu ile bir sonraki ekrana 

geçebilirsiniz. Cep telefonunuzu başına “0” koymadan yazmalısınız.  

        



7-  

  
Alt ekranda mezuniyet bilgilerinizi giriniz. İlgili alanları doldurduktan sonra not ortalamanızı ve not sisteminizi “Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosuna” göre (Diplomada not ortalaması 100’lük sistem olarak belirtilmiş ise 100’lük yazılmalı, 4’lük sistem 
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8-  

olarak belirtilmiş ise “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu kullanılarak 100’lük sisteme dönüştürülerek 

yazılmalıdır.) girmelisiniz. (Diploma ve Transkript Belgenizi yüklemek için başvuru yapacağınız cihazda daha önceden bu belgelerin 

dijital ortamda taranıp kayıtlı olması gerekmektedir.) Gözat butonu ile Diploma ve Transkript Belgenizin cihazınızdaki kayıtlı yerini 

tanımladıktan sonra Yükle/Upload butonu ile belgelerinizi sisteme yükleyebilirsiniz. İlgili alanların tamamını doldurduktan sonra altta 

bulunan “Sonraki Sayfa” butonu ile bir sonraki ekrana geçebilirsiniz.  

  

  
Alt ekrandaki kısım doldurulduktan sonra “Sonraki Sayfa” butonu ile bir sonraki ekrana geçebilirsiniz.  



9-  

  

  



10-  

Alt ekranda bulunan sınav sonuçları alanına ALES, Yabancı Dil Sınavı ve Transkript bilgilerinizi girip belgelerinizi yükledikten sonra 

“Yükle/Upload” butonu ile sisteme aktarımını sağlamalısınız. Bu işlemleri ALES, Yabancı Dil Sınavı ve Transkript için ayrı ayrı yapmanız 

gerekir. Aksi takdirde işlem gerçekleştirilemez. Sisteme belge yüklemek için Gözat butonu ile ALES, Yabancı Dil Sınavı ve Transkript 

Belgenizin, cihazınızdaki kayıtlı yerini tanımladıktan sonra Yükle/Upload butonu ile sisteme yükleyebilirsiniz. İlgili alanların tamamını 

doldurduktan sonra altta bulunan “Sonraki Sayfa” butonu ile bir sonraki ekrana erişebilirsiniz.  



11-  

                 
 Alta yer alan ve başvurunun da son aşaması olan ekranda, başvurmak istediğiniz programı seçtikten sonra, seçilen programın hemen altında 

bulunan “Ekle/Add” butonuna tıklayınız. Başvurulacak programı Ekleme işleminden sonra “Bu formda girdiğim bilgilerin doğru 

olduğunu kabul ve taahhüt ediyorum” alanı mutlaka işaretlenecektir. Taahhüt butonu da işaretledikten sonra “Tamam/Ok” butonuna 

basılacak ve başvurunuzu kayıt altına alınacaktır.   



12-  

  

  
 Başvurunuzu yaptıktan sonra başvuru süreleri içerisinde başvurunuzda değişiklik yapabilir veya başvurunuzu silebilirsiniz. Başvurunuz, 

ilgili birim tarafından kontrol edildikten sonra bir eksiklik bulunmadığında onaylanacaktır. Onay işleminden sonra başvuruda değişiklik 

yapılmayacaktır. Başvuru durumunuzu sisteme girdiğinizde başvuru alanından takip edebilirsiniz. Başvurunuzun durumunda olan 

değişiklikleri sistem anlık olarak tanımlamış olduğunuz mail adresine gönderecektir.   
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                   Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  

                            Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*Bu kılavuz bilgilendirme amacıyla yapılmıştır.  


