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SPOR ELEMANI VİZE BAŞVURU LİSTESİ

Spor Elemanlarının e-devlet üzerinden yaptığı vize başvuruları, Spor Bilgi Sistemi
üzerinden (spor.sgm.gov.tr) Spor Elemanı modülü Başvuru İşlemleri/Vize Başvuru
Listesi sekmesinden görüntülenmektedir.



Çıkan listede T.C. kimlik no, Ad-Soyad, Ödeme durumu, Referans no ve Onay durumuna
göre filtreleme yapılabilmektedir.
Başvuru detayını görüntülemek için; görüntülemek istediğiniz başvuruyu listeden seçerek
Başvuru Detay butonuna tıklayınız.



Başvuru onay işlemleri butonu ile vize başvurusuna onay veya red işlemi yapılmaktadır.



Onay durumu ‘Onay var’ seçildiğinde ‘Onay nedeni’ olarak ‘Normal’, ‘Kurum
personeli’ ve ‘Hatalı ödeme’ seçenekleri çıkmaktadır. Uygun seçimi yaptıktan
sonra belge ekleme alanı açılmaktadır. Hatalı ödeme seçeneği için dekont
kopyası, kurum personeli seçimi için personel kimlik kartı kopyası yüklenmelidir.
(Yalnızca .jpg .jpeg .png .pdf .xls .xlsx .doc .docx .txt uzantılı dosyalar
yüklenebilmektedir)



E-DEVLET SPOR ELEMANI VİZE BAŞVURU ADIMLARI

1. Adım: www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet kapısı uygulamasına giriniz. 

http://www.turkiye.gov.tr/


2. Adım: E-devlet uygulaması ana ekranında SPOR BİLGİ SİSTEMİ yazınız.



3. Adım : Açılan sayfada «Uygulamaya git» butonunu tıklayınız. 



4. Adım: Spor Bilgi Sistemi ana sayfasında «Spor Elemanı» butonuna basınız. 



5. Adım: Spor Elemanı sayfasında «Vize Başvuru» butonuna basınız. 



6. Adım: Genel bilgilendirmeleri okuduktan sonra «Devam Et» ile ilerleyiniz.



7. Adım: Vize çıkarmak istediğiniz «Belge Tipini» ve «Belgenizi» seçerek ilerleyiniz.

* Halen vizeli olan belgenize yeniden vize çıkaramazsınız.
* Önceden aynı sezon içinde yapılmış başvurunuz varsa aynı belge ile aynı sezonda
tekrardanbaşvuru yapamazsınız.



8. Adım: Eğer seçilen belgenin federasyonu vize alımlarını Vize Seminer katılımına göre
yapıyor ise öncelikle seminer bilgileriniz sorgulanacaktır. Seminerinizin bulunmaması
durumunda Başvuru işlemine devam edemezsiniz. Semineriniz bulundu ise; Herhangi
bir kulüp ile olan ilişkinizi belirtmek isterseniz Kulüp seçimi yapmanız gerekecektir.
Kulüp seçimini yaptıktan sonra sistemde bu kulüple olan sözleşme bilgileriniz
sorgulanacaktır. Bulunur ise başvurunuza devam edeceksiniz. Bulunmadığı durumda
ilgili Federasyon ve Kulüp ile iletişime geçip sözleşmenizin sisteme eklenmesini
istemelisiniz ya da başvurunuza kulüp seçimi yapmadan da devam edebileceksiniz.



Eğer seçilen belgenin federasyonu vize alımlarını Vize Seminer katılımına göre
yapmıyor ise Seminer kontrolü yapmadan isteğinize göre kulüp seçerek veya seçmeden
başvuru işleminize devam edebilirsiniz.



9. Adım: Kişisel bilgilerinizi eksiksiz tamamlayarak başvurunuza devam edebilirsiniz.



10. Adım: Başvurunuzun özet bilgilerini bu adımda görebileceksiniz, «Tamamla»’ya
basarak başvurunuzu tamamlayınız.



11. Adım: Başvuru tamamlandıktan sonra «Vize Başvurularım» sayfasından 
başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz.



12. Adım: Vizeli belgenizi görüntülemek için «Belge Görüntüle» butonuna tıklayınız.



13. Adım: Açılan sayfada belgenizi kaydedebilir ya da çıktısını alabilirsiniz.
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