
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

MASTER PLUS⁺ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU SİSTEMİ 

KULLANICI KILAVUZU 

 

  



1- Sisteme Giriş 

 

(Şekil 1.1) 

https://masterplus.sbu.edu.tr/ adresine giriş yapıyoruz. Daha sonra şekil 1.1’deki işaretli 

alanda bulunan Sisteme Giriş butonuna tıklayarak giriş ekranına geçiş sağlıyoruz. 

2- Üyelik Kaydı 

 

(Şekil 2.1) 

İlk kez hesap oluşturmak için şekil 2.1’deki gibi Üye Ol butona tıklayarak üyelik ekranına 

geçiş sağlıyoruz. Hesabı olanlar üyelik aşamasını atlayarak giriş aşamasına geçebilir. 

 

(Şekil 2.2) 

Mevcut ve aktif bir e-posta ile şekil 2.2’deki E-posta (1) ve Parola (2, 3) başlıklarını 

dolduruyoruz. Üye Ol butonuna basarak kayıt işlemimizi gerçekleştiriyoruz. 

 

https://masterplus.sbu.edu.tr/


3- Kullanıcı Bilgileri ile Sisteme Giriş  

 

(Şekil 3.1) 

Üyelik Kayıt aşamasında tanımladığımız (E-posta) Kullanıcı Adı (1) ve Parola (2) 

bilgilerini şekil 3.1’deki ilgili başlıklara girerek Sisteme Giriş butonuna tıklıyoruz. 

 

  



4- Profil Bilgileri  

 

(Şekil 4.1) 

İlk kez girilmiş olan üyeliklerde profil bilgilerini girme zorunluluğu bulunmaktadır. Şekil 

4.1’deki E-posta (1) adresimizin bulunduğu ≡ butonuna tıkladıktan sonra Profil (2) 

butonuna tıklayarak profil sayfasına geçiş sağlıyoruz. 

 

(Şekil 4.2) 

Şekil 4.2’deki Kişisel Bilgilerim butonuna tıklayarak profil bilgilerimizi doldurmak için 

ilk sayfaya geçiş sağlıyoruz. 

 

  



 

(Şekil 4.3) 

Türkiye Cumhuriyeti’nde T.C. veya Yabancı Kimlik Numarası bulunanlar için; Şekil 

4.3’teki gibi Tc Kimlik No veya Yabancı Kimlik Numarası ile Doğum Tarihi başlıklarında 

bilgiler doğru girilerek ve Mernisten Getir butonuna tıklayarak kişisel bilgilerin ilgili 

başlıklara getirilmesini sağlıyoruz. Fotoğraf başlığında bulunan Fotoğraf Yükleme (1) 

butonuna tıklayarak profilimiz için fotoğraf seçimi yapıyoruz. 

Yabancı Kimlik Numarası, Türkiye haricindeki ülkelerin seçiminde ve (□ Yabancı Kimlik 

Numaram var) kutucuğuna tıklayarak aktif olmaktadır. 



 

(Şekil 4.4) 

Türkiye Cumhuriyeti’nde T.C. veya Yabancı Kimlik Numarası bulunmayanlar için; Şekil 

4.4’teki Ülke başlığında seçimini yaptıktan sonra bütün başlıklarda kişisel bilgilerimizi 

giriyoruz. Fotoğraf başlığında bulunan Fotoğraf Yükleme (1) butonuna tıklayarak 

profilimiz için fotoğraf seçimi yapıyoruz. 

 

(Şekil 4.5) 

Kişisel Bilgilerim sayfasının sağ üst ve sağ alt konumlarında bulunan Kaydet (Şekil 4.5) 

butonuna tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştiriyoruz. 



 

(Şekil 4.6) 

Şekil 4.6’daki + Ekle butonuna tıklayarak gelen pencereden, Türkiye Cumhuriyeti’nde 

T.C Kimlik Numarası veya Yabancı Kimlik Numarası bulunanlar için; ilgili kimliğin 

dosyasını (fotoğrafını), kimliği bulunmayanlar için; ilgili pasaportun dosyasını 

(fotoğrafını) yüklüyoruz ve kayıt işlemini gerçekleştiriyoruz. 

 

(Şekil 4.7) 

Yüklediğimiz dosyayı (fotoğrafı) değiştirmek istersek Güncelle butonuna tıklayarak 

tekrar yüklüyoruz veya Sil butonuna tıklayarak dosyamızı siliyoruz. Bir üstteki + Ekle 

işlemini tekrar gerçekleştiriyoruz. 

 

  



 

(Şekil 4.8) 

Türkiye Cumhuriyeti’nde T.C. Kimlik Numarası veya Yabancı Kimlik Numarası 

bulunanlar için; Şekil 4.8’de İletişim Bilgileri ekranında bulunan Mernisten Getir (5) 

butonuna tıklayarak kimlik bilgilerimize tanımlı adres bilgilerini ilgili başlıklara 

getiriyoruz. 

Kimlik Numarası bulunmayanlar, bu işlemin (Mernisten Getir) gerçekleşmemesi veya 

farklı bilgiler girmek istememiz durumlarında; şekil 4.8’deki zorunlu başlıklar olan 

Adres Satırı 1 (1), Şehir (2), İlçe (3) ve Cep Telefonu (4) başlıklarına bilgilerimizi doğru 

giriyoruz ve Ülke seçimini yapıyoruz. Ayrıca varsa diğer başlıklara da bilgilerimizi doğru 

giriyoruz.  

Kaydet (6) butonuna tıklayarak kayıt işlemimizi gerçekleştiriyoruz.  

 

  



 

(Şekil 4.9) 

Türkiye Cumhuriyeti’nde T.C. Kimlik Numarası veya Yabancı Kimlik Numarası 

bulunanlar için; şekil 4.9’daki Yöksisten Getir butonuna tıklayarak eğitim bilgilerimizi 

getiriyoruz.  

 

(Şekil 4.10) 

Eğitim bilgilerimizin gelmesi sonrası bilgilerimizi kontrol ediyoruz. Doğruluğundan emin 

olduktan sonra KAYDET butonuna tıklıyoruz ve kayıt işlemimizi gerçekleştiriyoruz. 

Kimlik Numarası bulunmayanlar, bu işlemin (Yöksisten Getir) gerçekleşmemesi veya 

farklı bilgiler girmek istememiz durumlarında; şekil 4.9’daki Ekle butonuna tıklıyoruz 

ve eğitim bilgileri için kayıt ekranına geçiş sağlıyoruz. 

Yöksisten Getir işlemi ile eklenen eğitim bilgileri için değişiklik yapılma seçeneği 

bulunmamaktadır. 

 

  



 

(Şekil 4.11) 

Mezun olanlar için; Şekil 4.11’deki zorunlu olan Eğitim Bilgilerim (1), Ülke (2), Okul Adı 

(3), Kayıt Tarihi (4), Not Sistemi (5), Mezuniyet Notu (6) ve Mezuniyet Tarihi (8) 

başlıklarına bilgilerimizi giriyoruz. Bölüm Adı ve Program Adı başlıkları zorunlu olmasa 

da bilgilerin girilmesi kayıt ve bilgi netliği açısından doğru olacaktır.  

Öğrenime devam edenler (7) için “Mezun olma şartlarını sağlayan öğrenciler mezun 

olduklarına dair belgedeki mezuniyet not ortalaması bilgisini girebilirler” ibaresi 

bulunmaktadır. Buna göre Mezuniyet Notu olarak GANO bilgisi girilmesi gerekmektedir. 

Kaydet (9) butonuna tıklayarak kayıt işlemimizi gerçekleştiriyoruz.  

Başka eğitim bilgileri eklemek istememiz durumunda Ekle butonuna tıklayarak şekil 

4.11’deki işlemimizi tekrar gerçekleştiriyoruz. 



 

(Şekil 4.12) 

Ekle işlemi ile eklediğimiz eğitim bilgilerimiz için GÜNCELLE işlemi bulunmaktadır. 

Eklediğimiz eğitim bilgilerinde değişiklik yapmak istersek GÜNCELLE butonuna 

tıklayarak şekil 4.11’deki işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Eklediğimiz eğitim bilgisini 

silmek için SİL butonuna tıklayarak işlemimizi gerçekleştiriyoruz. 
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1- Başvuru Sayfası 

 

(Şekil 1.1) 

Şekil 1.1’deki E-posta (1) adresimizin bulunduğu ≡ butonuna tıkladıktan sonra Aktif 

Başvuru Listesi (2) butonuna tıklayarak aktif başvuru listesi sayfasına geçiş sağlıyoruz. 

 

 

(Şekil 1.2) 

Başvuru konusunda yardım almak istersek Başvuru Kılavuzu butonuna tıklayarak 

kılavuzumuza ulaşıyoruz. Kılavuz yönergeleri yardımıyla, Aktif Başvuru Listesi’nde 

bulunan başvurulardan, başvurmak istediğimizin Başvuru Yap butonuna tıklayarak 

başvuru sayfasına geçiş sağlıyoruz. 

 

 

 

 



 

(Şekil 1.3) 

Şekil 1.3’teki Program Seçimi (1) butonundan başvuru yapmak istediğimiz programı 

seçtikten sonra Kaydet butonuna tıklayarak genel başvuru sayfasına geçiş sağlıyoruz.  

Yanlış veya farklı program seçimi durumunda başvuru listesine geri dönerek başvuruyu 

iptal etmek ve tekrar başvuru yapmak gerekmektedir. 

 

 

(Şekil 1.4) 

Şekil 1.4’teki Sonraki Adım butonuna tıklayarak veya sol taraftaki listeden ALES veya 

TUS Sonuç Belgesi butonuna tıklayarak sonraki aşamalara geçiş sağlıyoruz. 

ALES veya TUS Sonuç Belgesi, Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Mezuniyet Belgesi veya 

Diplomalar ve Belgelerin Yüklenmesi aşamalarında bulunan yönlendirmeler ile 

bilgilerimizi eksiksiz ve doğru girdikten sonra Başvuru Özeti aşamasına geçiş sağlıyoruz. 

 

(Şekil 1.5) 

Başvuru aşamasında girdiğimiz bilgiler ve eklediğimiz dosyaların doğruluğunu kontrol 

ediyoruz. Kontrol sonrasında “□ Beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ederim.” 

kutucuğuna tıklıyoruz. Başvurumu Tamamla butonuna tıklayarak başvurumuzu 

tamamlıyoruz. 


