
 

  

OKUL SPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEM VE AKIŞ SIRASI 

 

OKUL KULLANICISI İŞLEM AKIŞ SIRASI: 

 

1.AŞAMA: Okulların  e-mail adresine SGM tarafından otomatik şifre gönderilecektir. Bu şifre 

ile sisteme giriş yapabilir.www.okulsportal.gsb.gov.tr  sitesinden girerek Spor Faaliyetleri 

Daire Başkanlığını tıkla. Açılan sayfada sağ yukarıda Okul sporları Bilgi Yönetim Sistemi 

Bölümünü tıkla. Karşınıza şifre kutusu çıkacaktır.Okul Kullanıcısı kullanıcı kod numarasını, 

okulunuza gelen kullanıcı şifresini ve Güvenlik şifresini girip Tamamı tıklayarak sisteme 

girecektir. 

NOT: Okullara gönderilen şifrelerden okul müdürü sorumlu ve yetkilidir. Okul Müdürü 

yetkili bir kullanıcı belirleyerek(Okul Müdürü –Beden Eğitim Öğretmen vb.) Kullanıcı bilgi 

Formunu doldurarak il müdürlüğümüze gönderirlerse Sistemde iş ve işlemleri yürüten 

kullanıcı ile irtibat sağlayabilmek açısından önemlidir. 

2.AŞAMA:OKUL MÖDÜLÜNDEN Okul Eğiticisi ekle bölümünü tıklayalım. Sisteme otomatik 

yüklenmiş olan Okulu yazalı alt kutuda çıktığı anda seçiyoruz. Okul adı kutuda görünmezse 

sistem kaydı kabul etmeyecektir. TC numarası numarası ile girdiğimizde TC sorguladan 

otomatik bilgileri görülür. Dosya seçten Resim yüklememiz zorunludur. 

Alt taraftaki branşlar bölümünde branş seçerek üstte görülen okla tıklarsak ekler alttaki okla 

da tekrar çıkarır. Bilgiler tamamlandıktan sonra kaydet butonunu tıklarız.Okul eğiticisi kaydı 

yapılmış olur. Bir okuldan Branşında Okullar arası yarışmalara katılacak olan eğitmenlerin 

hepsi sisteme okul kullanıcısı tarafından eklenir. 

Okul Modülünden Okul Eğiticisi Listele Bölümünden Okulunu TC Nosu ve Adı Soyadını 

girdiğimizde Okul Eğitmenlerini Listesini görebiliriz . 

3.AŞAMA: OKUL MODÜLÜNDEN spor dalı katılım işlemlerini tıklayarak okul adı ve eğitim 

öğretim yılı kutularını doldurduktan sonra kategori seç’i tıkla. Açılan tablodaki başvurmak 

istediği branş ve kategoriyi belirleyerek üzerine tıklayıp X işareti çıktığında seçimini yapmış 

olur ve okul katılacağı tüm branş ve kategorileri işaretleyip ‘TAMAM’ butonunu 

onaylayacaktır. Tekrar silmek istediğinde X işaretinin üzerine tıklayarak TAMAM butonunu 

onaylayacaktır. 

 

 



4.AŞAMA:OKUL MODÜLÜNDEN Spor Dalı katılım lisetesini tıklayarak okullarını 

girip;onaylalanlar, onay bekleyenler ve tüm liste görülecektir. 

 

NOT: Okul kullanıcısı spor dalı seçimi veya iptali gibi işlemleri il kullanıcılarının vermiş olduğu 

süreye kadar yapabileceklerdir.(Özellikle takım sporlarında) Okul Sporları İl kullanıcıları 

tarafından spor dalı onay işlemi yapıldıktan sonra katılım işlemi ve silme işlemi 

yapılamayacaktır. Uygun mazeretler durumunda iptal-ilave etmek isterlerse okul sporları 

birimine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 

 

5.AŞAMA: OKUL MODÜLÜNDEN ; sporcu ekle-listele ve lisans işlemlerini yapacaklardır. 

Sporcunun kaydı yapılırken sporcu ekle tıklanır . TC NO’sunu yazıp sorgulayarak otomatik 

tüm bilgileri sistemde görülecektir.okul bilgisini  yazarken sisteme otomatik yüklenmiş 

olduğundan kutuda okul ismi belirecektir. Kan grubunun yazılmasında fayda vardır ama 

zorunlu bir kutu değildir. Öğrencinin renkli resmi skaynırda taranıp bilgisayarda 

dosyalanarak dosya  seç’ten sporcu formuna eklenmesi zorunludur. Resim renkli olmazsa 

sistemde kabul edilmiyor.Tüm bilgiler tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna basılınca 

sporcuyu kayıt eder. Yine Okul modülünden Sporcu listele bölümünden kaydedilen 

sporcuların listesine ulaşılır .Kaydı yapılan ve listede görülen  sporcunun üstüne gelince sol 

tarafa doğru açılan kutuda lisans ekle bölümünü görürüz. Lisans ekleyi tıkla bilgileri 

doldurduktan sonra EK-5 formunu onaylıyorum kutusunu tıklayarak lisans kaydet 

yapıyoruz. Okul Kullanıcısı Ek-5 formunun sistemden çıktısını alarak 1 nüsanın ıslak imzalı 

olarak düzenlenmesi aslı gibidir yapılmış bir nüsanın da il Müdürlüğümüze telim edilmesi 

gerekmektedir. Girdiğimiz öğrencinin kaydını lisans listele bölümünden görüp çıktısını 

alacağımız öğrencinin sol tarafta üzerine gelerek lisans yazdırı tıkla okul müdürü tarafından 

imzalandıktan sonra PVC yapılarak hazırlanır.  

NOT: Okul kullanıcısı lisans kontrolünün yapılması için lisansla birlikte EK-5 formunun aslı 

gibidir örneğini okul sporları birimine mutlaka getirmesi gerekmektedir.  

6.AŞAMA: OKUL MODÜLÜNDE; Branş ve Kategori Ana liste kayıt işlemlerini tıkla; Okulu gir  

Okul seçi tıkladıktan sonra kategoriyi ve yarışma türünü tıkla listele bölümünü tıkla. Esame 

listesini(Maç Listesi) görebiliriz. 

7.AŞAMA:  OKUL MODÜLÜNDEN; Maç Listesi Raporunu tıkla Okulu gir ve okulu seçi tıkla 

kategori ve yarışma türünü şeçdikten sonra pdf-excel-word çıktı türünü işaretleyeyek 

listeleyi tıklayıp çıktı alabiliriz. 

8.AŞAMA: TESİS MODÜLÜ bölümünden varsa okul tesisinin bilgileri ekle ve kaydet tıkla. Bu 

bölüm zorunlu değildir ancak il kullanıcılarının bilgisi olması açısından faydalı olacaktır.  

 



 

 

 





















 

 


