
Sevgili Aday Öğrenciler; Hamidiye Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü 2022-

2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Sporcu Sağlığı Tezli Yüksek Lisans 

Programına başvuru yapacak adayların SBÜ Master Plus Başvuru Sisteminde 

karşılaşabileceğiniz sorunlarla ilgili olarak güvenli bir şekilde ilerleyebilmeniz için 

aşağıda açıklanan bilgilendirme metnini dikkate alarak başvuru işlemlerinizi 

gerçekleştirebilirsiniz. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz. 

ÖNEMLİ NOT:Başvuru Tarihleri:17.08.2022 Çarşamba günü 00:00’da başlayacak 

olup,26.08.2022 Cuma günü 23:59’da sona erecektir. 

1. Hamidiye Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün Lisansüstü 
Başvuru Koşulları ile başvuruda bulunacağınız programın kontenjan ve başvuru 

koşullarını ve SBÜ Master Plus Çevrimiçi Başvuru kılavuzunu dikkatlice 
okuyunuz.(HSSSBE 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Başvuru 

Koşul ve Kontenjanları Kılavuzu) Koşullarınız uygunsa başvuru işlemlerine geçiniz. 
2. Program Seçimini+Profil+Kişisel Bilgiler+İletişim ve Eğitim Bilgilerinizi tam olarak 

dikkatlice giriniz. 

3. ALES veya TUS sonuç belgenizi “ÖSYM'den getir” butonunu seçiniz. Belgeniz 
otomatik olarak yüklenecektir. Eğer ÖSYM’den yüklenmiyorsa ilgili hanelere elle 

giriş yapınız ve dosyanızı jpeg ya da pdf olarak yükleyiniz. 
4. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner 

hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunu ile başvuru yapacaksınız ilgili 

ifadenin yanındaki boş kutucuğu işaretlemeli ve Uzmanlık Belgenizi sisteme 
yüklemelisiniz. 

5. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner 
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının Tezli Yüksek Lisans 
ve/veya Doktora programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Bu adayların 

değerlendirmeleri için; ALES puanı 65 olarak kabul edilir. 
6. Yabancı dil belgenizi de sistem otomatik olarak yüklemiyorsa elle giriş yapınız ve 

sistemin kabul ettiği şekliyle belgenizi yükleyiniz. 
7. Mezuniyet veya Diploma belgenizi de jpeg ya da pdf olarak yükleyiniz. 
8. Transkript belgenizi de jpeg ya da pdf olarak yükleyiniz. 

9. İlgili programın istediği özel koşulu için gerekli ilave belge ve/veya kurum kimlik 
kartı gibi yüklenmesi gereken dokümanları da sisteme yükleyiniz. 

10. Yabancı uyruklu/KKTC adaylar için de başvuruda bulunacağı programın kontenjan 
durumuna ve koşullarına dikkat etmesi gerekmektedir. Sisteme “Denklik ve Okul 
Tanıma “belgelerinin yüklenmesi zorunludur.  

11. ÖSYM ya da YÖKSİS kaynaklı sisteme otomatik yüklenen belgelerde sadece bir 
belgenin yüklenmesine izin verilir. Örneğin; diplomanızı veya mezuniyet belgenizi 

sistemden otomatik olarak yüklendiyse transkript belgenizi dosya yükleyerek 
yapmalısınız. 

12. Yukarıda bahsedilen belgeleri mutlaka jpeg ya da pdf olarak yüklemeniz 

gerekmektedir. Dosya boyutunuzu “pdf sıkıştırma veya küçültme” işlemini yaptıktan 
sonra yükleme yapınız. Çünkü dosya boyutunuz maksimum 2 MB'ı geçmemelidir. 

13. Kimlik kartlarınızı mutlaka arkalı-önlü olarak tek A4 kâğıda fotokopi çekerek bu 
belgeyi tarayıp yükleyiniz.  

14. Oluşacak sorularda Ad, Soyadı, Cep Telefonu bilgilerinizi ve soru metninizi 

hsssb@sbu.edu.tr kurumsal e-postamıza iletiniz.  

 

https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/c4f82c73/2022_8/hssbelisansustubasvurukosulkontkil-a3fddecc.pdf
https://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/c4f82c73/2022_8/hssbelisansustubasvurukosulkontkil-a3fddecc.pdf
mailto:hsssb@sbu.edu.tr

