
MYWBSC’YE GİRİŞ 

İlk Kez MyWBSC Kullanıcı Girişi 

Bir MyWBSC kullanıcısının ancak hesap onaylandıktan sonra oturum açabileceğini lütfen unutmayın. 

1. DURUM 

Gmail veya GSuite ile ilişkili bir e-posta adresiyle kaydoldunuz (ör. @gmail.com, @wbsc.org): 

MyWBSC oturum açma sayfasına gidin; 

"Gönder"(SUBMIT) düğmesinin altında bulunan "Google ile Giriş Yap"(LOGIN WITH GOOGLE) 

seçeneğini tıklayın.  

YA DA 

1. MyWBSC oturum açma sayfasına gidin; 

2. Bir başlangıç şifresi oluşturmak için "Şifreyi sıfırla"(RESET PASSWORD) düğmesine tıklayın; 

3. Hesabınızla ilişkili e-posta adresini girin; 

4. "Parola sıfırlama bağlantısı gönder"(SEND PASSWORD RESET LINK) düğmesine tıklayın; 

5. Sağlanan e-posta adresine otomatik olarak bir onay e-postası gönderilir. 

 

2. DURUM 

Gmail veya GSuite ile ilişkili bir e-posta adresiyle (ör. @gmail.com, @wbsc.org) KAYIT OLMADIĞINIZ 

DURUMDA: 

1. MyWBSC Giriş Sayfasına gidin; 

2. Bir başlangıç şifresi oluşturmak için "Şifreyi sıfırla" düğmesine tıklayın; 

3. Hesabınızla ilişkili e-posta adresini girin; 

4. "Parola sıfırlama bağlantısı gönder" düğmesine tıklayın; 

5. Sağlanan e-posta adresine otomatik olarak bir onay e-postası gönderilir. 

 

Normal MyWBSC Kullanıcı Girişi 

1. DURUM 

Gmail veya G Suite ile ilişkili bir e-posta adresiyle kaydoldunuz (ör. @gmail.com, @wbsc.org): 

 

Yukarıdaki ilk durumda gösterildiği gibi olacak. 



 

2. DURUM 

Gmail veya GSuite ile ilişkili bir e-posta adresiyle (ör. @gmail.com, @wbsc.org) KAYIT OLMADIĞINIZ 

DURUMDA: 

1. MyWBSC Giriş Sayfasına gidin; 

2. İlk kutuya kullanıcı adınızı ve ikinci kutuya şifrenizi girin; 

3. "Ben robot değilim" (reCAPTCHA) düğmesini seçin; 

4. "Gönder"e tıklayın. 

KİŞİ DÜZENLEME/OLUŞTURMA 

Federasyon Yöneticisiyseniz, kendi Federasyonunuza ait kişileri düzenleyebilir ve oluşturabilirsiniz. 

 

Sayfa Düzenleme/Oluşturma 

1. my.wbsc.org'a erişime izni verildiğinde, “Kişiler”e(PERSONS) tıklayın. 

 

2. Bir Kişi oluşturmak istiyorsanız, “+ Yeni”ye(NEW) tıklayın. Bir Kişiyi 

düzenlerseniz, “Düzenle”ye(EDIT) tıklayın. 

 

Aradığınız Kişiyi bulmak için sayfa filtrelerini kullanabilirsiniz : bildiğiniz bilgileri yazın ve 

ardından aramanızı onaylamak için “büyüteç simgesine” tıklayın. 

Ayrıca, seçmek istediğiniz sütunun başlığına tıklayarak listeyi tercih ettiğiniz sütuna göre 

sıralayabilirsiniz; örneğin hepsini doğum tarihine göre en uzaktan en yakına sıralamak 

istiyorsanız DOB'a bir kez tıklayın, doğum tarihine göre en yakından en uzağa sıralamak 



istiyorsanız tekrar DOB'a tıklayın. Alfabetik sıra için de aynı şey.

 
3. “+ Yeni”(NEW)ye tıkladığınızda, zorunlu bilgileri girmeniz gereken bir 

pencere açılır:  

LÜTFEN DİKKAT: Adınızı ve soyadınızı pasaportta yazıldığı gibi yazınız. 

 

4. Düzenleme sayfası şu şekilde ayrılmıştır: 

1) Kişi verileri (Person data) 

2) Bilgi (Info)  

3) İletişim (Contacts) 

4) Finansal (Financial) 

5) Belgeler (Documents) 

6) Kullanıcı (User) 

Düzenleme Sayfası 

a. "Kişi verileri"(PERSON DATA) sekmesi şu bölümlere ayrılmıştır: 

• Ana bilgi (MAIN INFO): Yıldızlı (*) yerler, sayfanın alt kısmından kaydetmeyi yapmadan önce 

doldurulması zorunludur. 

• Ana belgeler(MAIN DOCUMENTS): vesikalık fotoğrafınızı ekleyin ve "Belgeler" sekmesinde 

eklediğiniz belgelerden varsayılan kimliğinizi seçin. 

• Vergi Numarasını Listele (LIST TAX ID): “Belgeler” sekmesine eklediğiniz vergi numaranız 

burada görünür. 

 



b. "Bilgi"(INFO) sekmesi şu bölümlere ayrılmıştır: 

• Bilgi: Buraya biyografinizi ve diğer notlarınızı ekleyebilirsiniz. 

• Malzemeler(MATERIALS): tüm beden bilgileriniz. 

 

c. "İletişim"(CONTACTS) sekmesi şu şekilde ayrılmıştır: 

• Adres bölümü (Address section) 

• Sosyal (Socials) 

• İletişim bilgileri (Contact Info) 

 

d. “Finansal” sekmesinde finansal bilgilerinizi yazarsınız. 

 

e. “Belgeler” sekmesinde, eklemeniz gereken herhangi bir belgenin bilgilerini ve resmini 

eklersiniz. Bir belge ekleyebilirsiniz ve aynı zamanda mevcut belgeleri de düzenleyebilir ve 

silebilirsiniz. 

 

f. “Kullanıcı” sekmesi, kişinin MyWBSC sistemine atanan e-posta ile bir kullanıcı olarak 

girmesine izin verir. 

• "Kullanıcı" sekmesine tıklayın ve sonra onay kutusu yeşile dönecektir. 

• Kullanıcı şöyle olmalıdır: tercih edilen ad.tercih edilen soyad (örn. elvis.presley) - hepsi küçük 

harfle. 

• “+ Rol ata” seçeneğine tıklayarak bir rol atayabilirsiniz. 

 

 

 



LİSTE OLUŞTURMA 

Birden fazla ortamınız ve farklı rolleriniz olabilir: ilgilendiğiniz listeyi düzenleyebilmek/oluşturabilmek 

için doğru ortamda olduğunuzdan emin olun. 

 

1. Giriş yaptıktan sonra Etkinlikler'e(EVENTS) tıklayın. 

 

2. İlgilendiğiniz etkinliği seçin. 

3. "Takımlar"a(TEAMS) tıklayın ve kaleme tıklayarak takımınızı düzenleyin. 

 

4. Kadronuza yeni bir oyuncu eklemek istiyorsanız +PLAYER’a tıklayın. 

Kadronuza yeni bir koç/teknik direktör/menajer eklemek istiyorsanız +COACH’a tıklayın. 

Kadronuza personel eklemek istiyorsanız +STAFF’e tıklayın. 

5. Eklemek istediğiniz kişinin verilerini yazın: 

• Yasal isim 

• Yasal soyad 

• Doğum tarihi 

• Doğum yeri 

• Cinsiyet 

Not: Kişiye ait resmi kimliklerinde yazılı olan doğru bilgileri girmeniz çok önemlidir. Bir kişinin birden 

fazla yasal adı/soyadı varsa bunların hepsinin belirtilmesi gerekir. Aksanlı karakterler kesme işareti ile 



değiştirilmemelidir; kesme işaretleri yalnızca yasal adın/soyadının bir parçasıysa kullanılmalıdır. 

Örneğin. José Luis Navarro, Conan O'Brian. 

 

Kişi sistemimizde mevcut ise aşağıdaki seçeneklerden biri olarak tarafınıza bilgi verilecektir; bunları 

ekleyebilirsiniz, aksi takdirde onları oluşturmak için tek seçenek görünecektir. 

 

Mevcut kişilerin sisteme dahil edilmesini kolaylaştıracak bir güncelleme bu yıl yapılacak ve bu belge de 

aynı şekilde güncellenecektir. 

6. Kişi mevcut ise, gerekli veriler girilir, aksi takdirde WBSC etkinlikleri için gerekli olan zorunlu 

bilgileri girmeniz gerekecektir: 

PTR: vesikalık gerekli değil 

FTR oyuncusu: vesikalık, kimlik (exp, nº, pic), milliyet, üniforma nº, pozisyon, vuruşlar, atışlar 

FTR koçu: vesikalık, kimlik (exp, nº, pic), milliyet, üniforma nº, pozisyon 

FTR personeli: vesikalık, kimlik (exp, nº, pic), milliyet, pozisyon 


