Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı

Öğrenc Belges Sorgulama
KULLANIM KILAVUZU

1 Başlamadan Önce...
Bu h zmetten faydalanarak, eğ t m gördüğünüz okulları gösteren Öğrenc Belgeler n z elektron k
ortamda ed neb l r, her türlü resm ve özel şler n zde kullanab l rs n z.

B lmen z Gerekenler
Ÿ Bu h zmet kullanarak sadece Türk ye ç nde eğ t m gördüğünüz ün vers telere a t öğrenc belgeler ne

ulaşab l rs n z.
Ÿ Bu h zmet kullanarak aldığınız belgeler n resm geçerl l ğ vardır. Üzerler ndek barkod numarası
sayes nde belgey tesl m ett ğ n z kurumlar tarafından sorgulanab l r ve doğruluğu tey t ed leb l r.
Ÿ Bazı kurumlar, ç şley şler gereğ ıslak mzalı veya mühürlü belgeye ht yaç duyab l r ve elektron k
ortamdan alınmış belgeler kabul etmeyeb l r. Lütfen belgey vereceğ n z kurum le önceden rt bata
geçerek, elektron k ortamdan alınmış belgeler kabul ed p etmed kler konusunda b lg alınız.

Sah p Olmanız Gerekenler
Ÿ Bu h zmetten faydalanmak ç n e-Devlet Ş fres , Elektron k İmza veya Mob l İmza yöntemler nden

b r n kullanarak e-Devlet Kapısı s stem ne g r ş yapab l yor olmalısınız. İşlem n ze başlamadan önce
gerekl e-Devlet Ş fres , Elektron k İmza veya Mob l İmza’nızı tem n etmel s n z. e-Devlet Ş fren z PTT’lere
k ml ğ n z le b rl kte şahsen başvurarak tem n edeb l rs n z. Elektron k veya Mob l İmza tem n etmek ç n
lg l h zmet sağlayıcıları veya operatörlerden bu h zmet satın almalısınız.
Ÿ Oluşturulan belgeler görüntüleyeb lmek ç n s stem n zde Adobe Acrobat Reader veya PDF dosyalarını
görüntüleme özell ğ olan başka b r uygulama kurulu olmadır.

Verg ler, Harçlar ve İşlem Ücretler
Ÿ Bu şlem ç n herhang b r ek ücret, verg vb. alınmamaktadır.
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2 S steme G r ş
Güvenli bağlantı simgesinin
göründüğünden emin olun.*
Adresin https:// ile
başladığından emin olun.

Adres satırına https://www.türkiye.gov.tr
yazarak e-Devlet Kapısı'na ulaşabilirsiniz.

e-Devlet Kapısı’nın adres www.turk ye.gov.tr’d r
Adresi Kendiniz Yazın
Daha güvenli kullanım için adresi kendiniz yazmayı tercih
ediniz. Size e-Posta ile gelen, başka web sayfaları üzerinde
bulunan veya arama motorları üzerinde bulunan bağlantılara
tıklamayınız.

Güvenli Bağlantı Simgesi
e-Devlet Kapısı dahilinde veri güvenliğinin sağlanması amacı
ile, gönderilen ve alınan tüm bilgiler şifreli olarak
taşınmaktadır. Bunun göstergesi olarak tarayıcınızda güvenli
bağlantı (Ïkilit) simgesi görünür. Güvenli bağlantı
simgesinin şekli ve yeri kullandığınız tarayıcı programı ve
işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.

1) e-Devlet Kapısı
http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst
kısmında bulunan “Sisteme Giriş” bağlantısına tıklayınız.
2) Kimlik Doğrulama Sistemi
Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına
yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında
https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı
simgesinin aktif olduğundan emin olnunuz.
3) Kimlik Doğrulama Yöntemi
Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yönteminine
tıklayarak, ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme
giriş yapabilirsiniz.

e-Devlet Şifresi
e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden veya yurt dışında iseniz Konsolosluklardan, şahsen
başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.
Mobil İmza
Mobil İmza özellikli sim kartınızı kullanarak ıslak imzanız ile kanunen eşdeğer kabul edilen Elektronik İmza atabilir
ve e-Devlet Kapısı’na giriş yapabilirsiniz. Mobil İmza almak için kullandığınız GSM operatörüne başvurmalısınız.
Elektronik İmza
Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar
tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer faydalı bilgilere www.tk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Elektronik Kimlik Kartı
Yeni, çipli nüfus cüzdanlarınızı kullanarak da e-Devlet Kapısı’na giriş yapabilirsiniz. Bunun için T.C. Kimlik Kartınızı
bilgisayarınızın akıllı kart okuyucusuna takarak, ekrandaki yönergeleri takip etmeniz yeterlidir.
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3 H zmete Er ş m
H zmet Bulmak
Ÿ e-Devlet Kapısı üzer nden çok sayıda h zmet sunulmaktadır. Aranan h zmet n kolayca bulunab lmes ç n

farklı yöntemler kullanılab l r.
Ÿ Kullanmanız gereken h zmet n adı “Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı Öğrenc Belges Sorgulama”

h zmet d r.
S steme G r ş şlem n z tamamladıktan sonra,
Ÿ “e-H zmetler” bağlantısına tıkladıktan sonra gelen l stede “Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı” altında

bulunan “Öğrenc Belges Sorgulama” bağlantısına tıklayarak,
VEYA

Ÿ S te İç Arama kutusuna “Yükseköğret m” yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen l stedek

“Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı / Öğrenc Belges Sorgulama” bağlantısına tıklayarak,
VEYA

Ÿ Tarayıcınızın adres satırına https://www.turk ye.gov.tr/yok-ogrenc -belges -sorgulama yazarak

h zmete ulaşab l rs n z.
e-H zmetler
S te İç Arama

“YÖK Öğrenc Belges Sorgulama” H zmet
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4 H zmet Kullanımı
1) Aktif Öğrencilik Listesi
Hizmeti ilk açtığınızda öğrenci
belgesi alabileceğiniz okulların
listesi görüntülenecektir.
Eğer daha önce bir belge
oluşturmadıysanız, ilgili okulun
yanında bulunan “Detay”
bağlantısını kullanarak yeni bir
belge oluşturabilir ve belgenizi
görüntüleyebilirsiniz.

Eğer daha önce oluşturulmuş bir
belgeniz varsa, her seferinde yeni
bir belge oluşturmanıza gerek
yoktur.
“Kayıtlı Belgelerim” bağlantısını
kullanarak kullanarak daha önce
oluşturduğunuz belgelerin listesini
görebilir ve bilgisayarınıza
indirebilirsiniz.
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5 H zmet Kullanımı
Barkod Numarası

2) Belge Görüntüleme
Liste ekranındaki “Detay”
bağlantısına bastığınızda bu ekranı
göreceksiniz. Burada Öğrenci
Belgenizi görüntüleyebilir veya
“Dosyayı İndir” bağlantısını
kullanarak bilgisayarınıza
kaydedebilirsiniz.
Belgenizin çıktısını almak için tarayıcınızda
bulunan “Yazdır” komutunu kullanmayınız.
Çıktı almak için önce belgeyi bilgisayarınıza
indiriniz, ardından inen dosyayı açarak
yazdırınız.
İpucu: Eğer belgenizi yazdırma
imkanınız yok ise, barkod
numarasını ve T.C. kimlik
numaranızı, belgeyi vereceğiniz
kuruma iletmeniz yeterlidir. Barkod
numaranızı ve T.C. kimlik
numaranızı ilettiğiniz kişiler,
“Bakodlu Belge Doğrulama”
hizmetini kullanarak, öğrenci
belgesinin bir kopyasını alabilir ve
geçerliliğini kontrol edebilirler.

e-Devlet Kapısı Çağrı Merkezi

i Hizmeti kullanırken karşılaştığınız sorunlar ve sormak istediğiniz sorular için tüm
cep ve sabit telefonlardan 160 numaralı e-Devlet Kapısı Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz.
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