
BAŞVURU SİSTEMİ REHBERİ 

 

(Görüntü 1 Açıklaması) 

Lisansüstü Programlarımıza online başvuru yapmak için:  

Öncekle https://obs.gazi.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx adresinden YENİ 

KULLANICI oluşturmanız gerekmektedir.  

Daha önceki dönemlerde başvuru yapanlar, aynı kullanıcı alanını bu dönem de kullanabileceklerdir.  

 

(Görüntü 2 ve Açıklaması) 

Giriş yaptığınızda sol tarafta açılan menüden 

YAYIMLANAN İLANLAR başlığına tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://obs.gazi.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx


 

 

(Görüntü 3 ve Açıklaması) 

 

İLAN ADI başlığına tıkladığınızda, ilan isimleri harf sırasına göre sıralanacaktır. 

 

► Enstitümüzde online başvuru alanları 4 başlık altında düzenlenmiştir. Adaylarımızın 

ilgili alana dikkat ederek başvuru yapmaları gerekmektedir. 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMI BAŞVURLARI 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021-2022 Bahar (TC) TEZLİ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA Başvurusu 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021-2022 Bahar (YABANCI UYRUKLU) TEZLİ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA Başvurusu 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURLARI 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021-2022 Bahar (TC) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS Başvurusu 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021-2022 Bahar (YABANCI UYRUKLU) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS Başvurusu 

 

Başvuracağınız ilanı açmak için SEÇ butonunu tıklayınız. Tam ekran görüntüsü yoksa ekranı sağa kaydırınız. 

Seçtikten sonra sayfa alt tarafa ilgili programlar listelenecektir.Tam ekran görüntüsü yoksa ekranı alta 

kaydırınız. 

Başvuracağınız Program adını yazarak İLAN ARA butonu ile arama yapabilirsiniz. 

Başvurmak İstediğiniz Programı seçerek YENİ BAŞVURU EKLE butonuna 

tıkladığınızda açılan ekrandan (Görüntü 3) devam ediniz. 

 

 

 

 

 



Görüntü 4 ve Açıklaması: 

 

Kimlik Bilgilerinizin gelmesi için Doğum Tarihi ve Nüfus Cüzdanı Seri Numarası Girerek Kimlik Bilgilerimi KPS’den Sorgula 

Butonunu tıklamalıdır. JPG Formatında Fotoğraf seçilerek sisteme yüklenmelidir. Kaydet ve İlerle butonuyla devam 

edilmelidir. 

Görüntü 5 ve Açıklaması: 

 

Sırasıyla açılan ekranları takip ederek başvurunuzu yapınız. Tezsiz Yüksek Lisans 

Programları için Türk Vatandaşı Kontenjanlarında 2. Tercihi yapmak istiyorsanız, 

PROGRAM TERCİHLERİ başlığından ekleyebilirsiniz. Başvurunuzu onaylamayı 

unutmayınız. (Not: Enstitümüzde Tezli Programlarda tek tercih hakkınız vardır) 

► Sistemde başvuru oluştururken; tanımlanacak e-posta adresinin aktif olarak kullanılan bir e-posta 

olmasına dikkat edilmelidir. Şifrenin unutulması durumunda, hatalı başvuru veya herhangi bir 

durumda aday ile bu e-posta adresi üzerinden iletişime geçilecektir. 

► Adaylarımızın sisteme yükledikleri fotoğraflar, vesikalık ve biyometrik olmalıdır. 

► Sistem Mezuniyet Bilgilerinde Alan Dışı Hatası veriyorsa KONTENJAN VE ÖZEL 

ŞARTLARI dikkatle  tekrar inceleyiniz.  

https://egtbil.gazi.edu.tr/view/page/287247/kontenjan-ve-basvuru-ozel-sartlari-2021-2022-bahar
https://egtbil.gazi.edu.tr/view/page/287247/kontenjan-ve-basvuru-ozel-sartlari-2021-2022-bahar


 

Başvuru Sisteminde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar 

Fotoğraf Yükleme Biyometrik özellikli .jpg formatında vesikalık fotoğraf yüklenmelidir. (Sisteme 

yüklenen fotoğraflar kimlik kartı basımında kullanılmaktadır) 

Kimlik Bilgileri Açıklamalara dikkat ederek gerekli yerleri doldurunuz. 

İletişim Bilgileri E-posta yoluyla yapılan yazışmalar resmi nitelik taşımaktadır. Başvuru 

esnasında sisteme kayıt olurken aktif olarak kullanılan e-posta adresi 

kullanılması önemlidir. Şifrenin unutulması durumunda ilgili e-posta adresine 

yönlendirme yapılacaktır.  Ayrıca herhangi bir durumda aday ile bu e-posta 

adresi veya girilen telefon numarası üzerinden iletişime geçilecektir. 

Sınav Bilgileri 

(ALES VE YDS) 

ALES puanının geçerlilik süresi sınav sonucu açıklandığı tarihten itibaren 5 

yıldır. 

YDS/ e-YDS / YÖKDİL puanlarının geçerlilik süresi sınav sonucu açıklandığı 

tarihten itibaren 5 yıldır. 

YDS/e-YDS/YÖKDİL puanı yerine TOEFL IBT puanı olan adaylarımız sisteme 

TOEFL IBT puanlarının YDS karşılığını yüklemelidir ve “YDS’ye eşdeğer Sınav 

belgesi” kısmına TOEFL IBT belgesini yüklemelidir. IELTS 

sınavının eşdeğerliliği kalktığı için başvurularda bu puan geçerli değildir. ÖSYM 

Dönüşüm Tablosu   

ALES puanı yerine GRE/GMAT puanı olan öğrencilerimiz sisteme 

GRE/GMAT puanlarının ALES karşılıklarını yazmalıdır ve “ALES’e Eşdeğer Sınav 

Belgesi” kısmına GRE belgesini yüklemelidir. ALES dönüşüm tablosu 

Mezuniyet Bilgileri Adaylar sistem üzerinde YÖKSİS veri tabanından alınan eğitim bilgileri ile 

işlem yapar. 

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da mezun olacaklar adayların 
başvurularında; Adayın YÖKSİS’ten çekilen bilgileri esas alınmaktadır. 
Değerlendirmede YÖKSİS’ten çekilen Genel Ağırlıklı Not Ortalaması geçerli 
olacağı için adayların Not Ortalamalarının YÖKSİS’te güncel olması ve yüklenilen 
belge ile diğer tüm bilgilerinin eşleşmesi büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde 
adaylar üniversiteleri ile iletişime geçip gerekli güncellemelerin yapılmasını 
sağlamalıdır.  

Eğitim bilgilerinizi, https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-
sorgulama  web adresinden kontrol ediniz.  

Lisans veya Lisansüstü Eğitimini Yurtdışında tamamlamış 

Türk adaylar: Mezuniyet Bilgilerinin Enstitü tarafından Başvuru Sistemine 

girilmesi için; TC Kimlik Numarası, Başvurduğu Program Adı, Yükseköğretim 

Kurulu Denklik/Okul Tanıma Belgesi, Diploma, Mezuniyet Not Dökümü ve 

Tasdikli Türkçe Çevirilerini egtbilbasvuru@gazi.edu.tr mail adresine 

göndermeleri gerekmektedir. 

 

Enstitünün bilgi girişinden sonra; belgelerini Pdf formatında sisteme 

yüklemeleri ve  başvurularını tamamlayarak onaylamaları gerekmektedir. 

Belgeler Belgeler okunaklı ve her iki yüzü de sisteme yüklenmelidir. (Pedagojik 

Formasyon Belgesi istenilen programlarda mutlaka yüklenmelidir. 

https://gazi.edu.tr/posts/download?id=261473
https://gazi.edu.tr/posts/download?id=261473
https://gazi.edu.tr/posts/download?id=261470
https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama


Tercih İşlemleri Adayın başvurduğu her Programın değerlendirilmesi birbirinden bağımsız olarak 

hesaplanmaktadır. 

Enstitümüz 2021/2022 Bahar Yarıyılı Lisansüstü başvurularında Tezsiz yüksek 

lisans programları hariç, aynı anda birden fazla tezli lisansüstü programa başvuru 

yapılamaz.  

Adayların Gazi Üniversitesi Lisansüstü başvurularında toplamda Tezsiz yüksek 
lisans programları hariç, 2 tercih hakkı bulunmaktadır. 

Kontrol ve Onay 

İşlemi 

Onaylanmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Aday 

başvurusunda herhangi bir düzeltme veya işlem yaptığında başvuru onayı 

otomatik kalkar. Bu yüzden her yapılan düzenlemeden sonra aday başvuru 

onayı vermelidir. 

 

 

BAŞVURU AŞAMASINDA ADAY VE ENSTİTÜ TARAFINDAN ONAY 
AŞAMALARI SİSTEM EKRAN GÖRÜNTÜLERİ 

 

Üst Köşede Başvuru Henüz Tamamlanmadı yazdığında başvuru Aday tarafından onaylanmamış demektir. 

 

 



Üst Köşede Başvurunuz Onaya Gönderildi yazdığında başvuru Aday tarafından onaylanmış demektir. 

Enstitü Onayını beklemektedir.

 

 

Üst Köşede Başvurunuz Değerlendirmeye Gönderildi yazdığında başvuru Aday ve Enstitü tarafından 

onaylanmış demektir. 

 

 


