
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ BAŞVURU 

YÖNETİM SİSTEMİ 

KULLANICI KILAVUZU 

 



1- Sisteme Giriş 

(Şekil 1.1) 

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

bulunan Sisteme Giriş butonuna tıklayarak giriş ekranına geçiş sağlıyoruz.   

https://sebs.sbu.edu.tr/


2- Üyelik Kaydı 

 

(Şekil 2.1) 

İlk kez hesap oluşturmak için şekil 2.1’deki gibi Yeni Hesap butona tıklayarak üyelik 

ekranına geçiş sağlıyoruz. Hesabı olanlar üyelik aşamasını atlayarak giriş aşamasına 

geçebilir. 

  



 

(Şekil 2.2) 

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

2.2’deki gibi T.C. Kimlik No (1) ve Doğum Tarihi (2) başlıklarında bilgiler doğru girilerek 

ve Kimlik Bilgilerini Al (3) butonuna tıklayarak kişisel bilgilerin ilgili başlıklara 

getirilmesini sağlıyoruz. Bu işlemin ardından Kullanıcı Adı, Şifre ve Şifre Tekrar (4) 

başlıklarına bilgilerimizi girdikten sonra reCAPTCHA (5) kutusuna tıklayarak 

doğrulamasını yapıyoruz. Bütün bu işlemlerden sonra Gönder (6) butonuna basarak 

kayıt işlemimizi gerçekleştiriyoruz. 

 

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

2.2’deki □ T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik Numaram yok (7) kutusuna (□) tıklayarak 

bütün başlıkları kimlik bilgilerimizle dolduruyoruz ve reCAPTCHA (5) kutusuna 

tıklayarak doğrulamasını yapıyoruz. Bütün bu işlemlerden sonra Gönder (6) butonuna 

basarak kayıt işlemimizi gerçekleştiriyoruz. 

 

  



3- Kullanıcı Bilgileri ile Sisteme Giriş  

 

(Şekil 3.1) 

Üyelik Kayıt aşamasında tanımladığımız veya idari personeller tarafından tanımlanmış 

olan Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerini şekil 3.1’deki ilgili başlıklara girerek Giriş butonuna 

tıklıyoruz. 

 

  



4- Profil Bilgileri  

 

(Şekil 4.1) 

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

4.1’deki Kimlik ve Eğitim Bilgileri ekranındaki zorunlu (*) başlıkların hepsini 

bilgilerimiz ile doldurarak, eğer varsa diğer başlıkları da doldurarak, Pasaport veya Mavi 

Kart için ekran görüntüsünü de ekleyerek Kaydet ve İlerle butonuna tıklıyoruz. 

 

(Şekil 4.2) 

Şekil 4.2’deki İletişim Bilgileri ekranındaki zorunlu (*) başlıkların hepsini bilgilerimiz ile 

doldurarak Kaydet butonuna tıklıyoruz. 



 

(Şekil 4.3) 

Şekil 4.3’teki Eğitim Bilgileri ekranındaki Orta Öğretim Başarı Puanı başlığını 

doldurarak ve Diploma ile Mezuniyet Belgesi başlıklarına da belgelerimizi ekliyoruz. 

Eğer varsa Spor Lisesi Çıkışlı başlığının kutucuğuna da (□) tıklıyoruz. Kayıt Tamamla 

butonuna tıklayarak profil işlemlerimizi tamamlıyoruz. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ BAŞVURU 

YÖNETİM SİSTEMİ 

BAŞVURU KULLANIM KILAVUZU 

 



1- Başvuru Sayfası 

 
(Şekil 1.1) 

Başvuru sayfasına ulaşmak için ana sayfada bulunan, şekil 1.1’deki Başvurular (1) 

butonuna tıklayınız. Başvurular ekranında bulunan AKTİF BAŞVURULAR (2) 

tablosundan, başvurmak istediğimiz ilgili başvurunun kendisine veya Başvur 

butonuna tıklayarak başvurunun sayfasına geçiş yapıyoruz. 

 

(Şekil 1.2) 

Başvuru aşamasında şekil 1.2’deki TYT Puanı (1), TYT Belgesi (3), Sağlık Raporu 

(6) ve Sınav Ücret Belgesi (7) başlıklarının doldurulması zorunludur. Eğer ilgili 

belgeler varsa Milli Sporcu □ (2), Milli Sporcu Belgesi (4) ve Türkiye Şampiyonları 

Final Belgesi (5) başlıklarını da dolduruyoruz. Eklediğimiz bilgi ve belgelerin 

doğruluğun emin olduktan sonra Başvuru Kaydet butonuna tıklayarak başvuru 

onay aşamasına geçiş yapıyoruz. 

 

  



 

(Şekil 1.3) 

Başvuru Bilgileri ekranındaki işlemimizi onaylamamızın ardından gelen Başvuru 

Onaylama sayfasında (şekil 1.3) kişisel bilgilerimizi doğruluğunu ilgili 

başlıklarında, belgelerimizin doğruluğunu ise belge simgelerine (1) tıklayarak 

kontrol ediyoruz. Doğruluklarından emin olduktan sonra sayfanın en altında 

bulunan Başvuru Bilgilerimin Doğruluğunu Onaylıyorum □ (2) kutucuğuna 

tıklıyoruz. Son aşamada Başvuru Onayla (3) butonuna tıklayarak başvurumuzu 

tamamlıyoruz. 

 

 

(Şekil 1.4) 

Başvuru onaylama işleminin başarılı olarak gerçekleştirilmiş olmasının ardından 

gelen ekranda (şekil 1.4) PDF Oluştur butonuna tıklayarak belge çıktı sayfasına 

geçiş sağlıyoruz. 

  



 

(Şekil 1.5) 

PDF Oluştur işleminin ardından gelen ekranda (şekil 1.5) bulunan butonların 

açıklamaları aşağıdaki gibidir.  

1: Tüm belgenin çıktısını oluşturmak için kullanılan Print butonudur. 

2: Sadece seçili sayfanın çıktısını oluşturmak için kullanılan Print Page 

butonudur. 

3: Belgeyi seçili belge formatında ve doğrudan cihaza kaydetmek için kullanılan 

Export To butonudur. 

 

 


