
Mahalli yarışmalar sonrasında Grup, Yarı Final ve Final müsabakalarına gidecek olan Ferdi veya Takım 

sporcularına ait İl Dışı Çıkış olurlarının düzenlenmesi sırasında yapılacak işlemler; 

 

Öncelikle Müsabaka Modülü altında bulunan Kafile İşlemleri sayfasına giriyoruz.  

 

Takım halinde Müsabakaya katılmayı hak eden okullar gidecekleri yarışmalara uygun olarak Esame Listesi doldurarak 

Okul Müdürü onaylı şekilde İl Müdürlüğüne ulaştıracaklardır. Bu size ulaşacak olan belgeyi esas alarak yukarıdaki 

bilgileri doldurup Takım-Ferdi kısmındanda Takımı seçerek ara butonuna basıyoruz.  



 

Önümüze yukarıdaki resimde görüldüğü gibi bu okula ait bu branşta yarışabilecek şekilde lisanslandırılmış sporcuların 

listesi gelecektir. Size ulaşan esame listesinde görmüş olduğunuz sporcuları listeden işaretleyerek aşağıdaki resimde 

görüldüğü gibi kaydet tuşuna basıyoruz.  

 

Takım olarak katılacak olan okulların ve sporcuların girişleri bu şekilde yapılacaktır. Ferdi olarak yarışmaya hak 

kazanan sporcuların girişleri ise aşağıdaki resimde görüldüğü gibi biraz daha farklı şekilde olacaktır.  



 

Ferdilerin girişi için ise Takım-Ferdi kısmından Ferdi seçilecektir. Seçim işlemi yapıldıktan sonra yukarıda gördüğümüz 

gibi bir ekran açılacaktır. Buradan T.C Kimlik numarası ad veya soyad bilgilerine göre ferdi olarak bir üst tura çıkmayı 

başarmış sporcuları arıyoruz.  

 

Bulmuş olduğumuz sporcu kaydının yanında bulunan kısmı tikledikten sonra kaydet butonuna tıklıyoruz. Bütün ferdi 

sporcular için aynı işlemi tekrarladıktan sonra giriş işlemlerini bitirmiş ve raporu almaya hazır hale gelmiş olacağız.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Raporu almak için ise aşağıdaki resimde olduğu gibi Müsabaka Modülü altında bulunan İl Dışı Çıkış Oluru  

 

Takım bazında rapor almak için aşağıdaki gibi bilgileri doldurduktan sonra raporla dememiş yeterli olacaktır.  

 

Raporla dedikten sonra karşımıza aşağıdaki resimde göründüğü gibi bir rapor çıkacaktır.  



 

Burada önemli olan kısım Word’e aktardıktan sonra gerekli olan diğer bilgilerin doldurulması gerekmektedir. 

Çalıştırıcı İdareci bilgileri girilecek, noktalı yerler eksiksiz doldurulacak en alta ise ilinizdeki imza silsilesine göre imza 

alanları açılacaktır.  

Ferdi branşlarda ise aşağıda görüldüğü üzere yine aynı işlem yapılacaktır. 

 

Takım Ferdi kısmında Ferdi seçilecektir. Daha sonra Raporla butonuna tıklanarak aşağıda görmüş olduğunuz rapor 

çıktısına ulaşılacaktır.  



 

Burada da yine önemli olan ve unutulmaması gereken husus Word’e aktarım yapıldıktan sonra gerekli yerlerin 

doldurulması gerekmektedir. Daha sonrasında ise yine imza alanlarının açılması çıktı alındıktan sonra da imzaların 

tamamlanıp işlemin bitirilmesi gerekmektedir.  


