
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Lisansüstü Programlara Başvuru Kılavuzu 



Lisansüstü Kontenjanlara Başvuru Sistemi İçin Tıklayınız. 



Başvuru yan tarafta gösterilen iki farklı buton 
kullanılarak iki aşamada gerçekleştirilecektir.

1. "Ön Kayıt Başvuru Girişi" üzerinden ön 
başvurunun yapılması.

2. "Bilgi ve Tercih Girişi" üzerinden  ön kayıt 
yapılması.



"Lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora) Ön
Başvuru Formu" ara yüzüne ulaşmak için "Ön
Kayıt Başvuru Girişi" ne tıklayınız.

Sonraki sayfada gösterildiği gibi "Lisansüstü
(Yüksek Lisans, Doktora) Ön Başvuru
Formu"nu doldurunuz.



11 rakamlı T.C. Kimlik Numaranızı yazınız. 

E-postanıza gelen şifreyi giriniz. 

Düz arka planlı vesikalık fotoğrafınızı yükleyin. Fotoğraf 
çerçeveye sığacak şekilde düzenlenmeli. 

Kullanacağınız dil puanı türünü 
seçiniz. Dil puanınız yok ise 
"YOK"u seçiniz. 

Başvuruda kullanacağınız Lisansüstü Giriş 
Sınavı puan türünü seçiniz. 

En yüksek puanı aldığınız ALES yılını seçiniz. 

En yüksek puanı aldığınız ALES  dönemini 
seçiniz. 

ALES Puan türünüzü seçiniz. 

ALES puanınızı yuvalamadan tam olarak 
giriniz. 

Okudum kutusunu işaretleyiniz. 

Girdiğiniz verilerin sistemimize ulaşması için  butona basınız. Bu butona basıldığında ön kaydınız 
alınacak ve ön başvuru yapabilmeniz için  Ön Başvuru Sistemine  giriş yapabilmeniz için yukarıda 
verdiğiniz e-posta adresinize şifre gönderilecektir.  

"Lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora) Ön Başvuru Formu"nu  
aşağıda gösterildiği şekilde doldurunuz. 

 Sisteme girdiğiniz e-posta adresinize gönderilen şifreyi kaydediniz ve 
bir sonraki aşamaya geçiniz. 



1. Lisansüstü Ön Kayıt ara yüzüne ulaşmak
için "Bilgi ve Tercih Girişi"ne tıklayınız.

2. Açılan ara yüzü bir sonraki sayfada
gösterildiği gibi doldurarak başvuru
sürecini başlatınız.



Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nü seçiniz. 

11 rakamlı TC Kimlik 
Numaranızı yazınız. E-postanıza gelen şifreyi giriniz. 

Başvuruda kullandığınız mezuniyet 
derecenizi seçiniz.  

Yukarıdaki bölümleri doldurduktan 
sonra devam etmek için "Giriş Yap" 
butonuna tıklayınız. 

Lisansüstü Ön Kayıt  Sisteminin Doldurulması 



 

Kan grubunuzu 
seçiniz 

Bilgilerinizde yanlışlık yoksa 
“Devam Et” butonuna basınız 

Cep telefonu 
numaranızı giriniz 



 

 
 
 

 
 
 
 

Bilgilerinizde yanlışlık yoksa 
“Devam Et” butonuna basınız 

Başvuruda kullanacağınız 
mezuniyetinizi seçiniz 

Müracaat etmek istediğiniz 
Anabilim Dalını seçiniz  

“Kaydet” butonuna basınız 



 
 
 

 
 

“Kaydet” butonuna basarak kayıt 
işleminizi bitiriniz ve aşağıdaki 
uyarı notunu gördüğünüzden 

emin olunuz Anabilim Dalını  kontenjanını 
seçiniz (Alan için veya Alan 

dışına dikkat ederek) 




