
 

 

ALEV TOPLARI PROGRAMI  

ÖN DEĞERLENDİRME BELGELERİ 

Ön değerlendirmeler sonucunda belgelerini talep ettiğimiz adayların, başvurularının geçerli olabilmesi 

için, aşağıda listelenen belgelerin tümünü Başvuru-Kabul Takvimi’nde belirtilen tarihe kadar 

Başvuru Sistemi’ne yüklemeleri gerekir.  

• Tüm belgelerin son 3 ay içinde alınmış olması,  

• E-Devlet ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemleri’nden alınması zorunlu tüm belgelerin ise, 

barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmaları ve  

• Belgelerin kimin adına olduğunun belgeler üzerinde mutlaka görünmesi gerekmektedir.  

Dikkat! Bu doküman 3 sayfadır. Geç ve/veya eksik gönderilen belgeler dikkate alınmaz. 

Ön değerlendirme belgelerini sisteme eksik yükleyen ya da ilan edilen tarihe kadar yükle(ye)meyen 

ve/veya elektronik başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile sunulan belgelerdeki bilgiler arasında 

tutarsızlık olduğu tespit edilen adaylar değerlendirme dışı bırakılır. 

Hiçbir adaydan hiçbir belge elden / posta / kargo yoluyla kabul edilmeyecektir. 

Sıra 

Nu 
Belge Adı Açıklaması Varsa E-Devlet Linki / Bağlantısı 

1 
Lise Mezuniyet 

Belgesi 

Lise mezuniyet durumunuzu gösterir, E – Devlet Kapısı → Millî 

Eğitim Bakanlığı → Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama 

ekranından alınan (barkodlu) belge. 

https://www.turkiye.gov.tr/milli-

egitim-lise-mezuniyet-belgesi-

sorgulama 

2 
Sınav Sonuç 

Belgesi 

1. Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan lisans programlarına 

kayıt hakkı kazanan adayların ÖSYM Aday İşlemleri 

Sistemi’nden alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

yerleştirme sonuç (barkodlu) belgesi. 

https://ais.osym.gov.tr/  

2. Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına kayıt 

hakkı kazanan adayların, üniversitelerinden temin edecekleri 

“özel yetenek sınavı ile kayıt hakkı kazandıklarına dair” sonuç 

belgesinin aslı veya Üniversiteden alınmış aslı gibidir kopyası. 

- 

3 

YKS Sonuçları (TYT 

ve Yerleştirme 

Puanı Dâhil) 

Tüm puan türlerine ilişkin puanları gösterir, ÖSYM Aday 

İşlemleri Sistemi’nden alınan (barkodlu) belge. 
https://ais.osym.gov.tr/  

4 Öğrenci Belgesi 

Üniversiteye kayıt işlemlerinizi tamamladıktan hemen 

sonra, ayrıca, 

2022 - 23 akademik yılı için öğrencilik durumunuzu gösterir, E 

– Devlet Kapısı → Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı → Öğrenci 

Belgesi Sorgulama ekranından alınan (barkodlu) belge. 

https://www.turkiye.gov.tr/yok-

ogrenci-belgesi-sorgulama 

5 
Burs Durum 

Belgesi 

Vakıf üniversiteleri tam burslu lisans programlarına kayıt hakkı 

kazananların varsa girişte hak kazandıkları ek burslarına 

(konaklama/yurt bursu, kitap bursu, yemek bursu, nakit burs, 

vb.) ilişkin burs türü, burs miktarı, burs süresini açıklayan, 

Üniversite onaylı resmi yazı.  

- 
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Sıra 

Nu 
Belge Adı Açıklaması Varsa E-Devlet Linki / Bağlantısı 

6 
Vukuatlı Nüfus Kayıt 

Örneği 

Bu belgenizi E – Devlet Kapısı → Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğü → Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama 

ekranından barkodlu alabilirsiniz.  

Sorgulamayı yaparken belgede tüm aile bireylerinin görünmesi 

için “Nüfus Kayıt Örneği Tipi”ni “Nüfus Aile” olarak işaretlemeniz 

gerekir. 

https://www.turkiye.gov.tr/nvi-nufus-

kayit-ornegi-belgesi-sorgulama 

7 
Yerleşim Yeri 

Belgesi 

Bu belgenizi E – Devlet Kapısı → Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğü → Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi 

Sorgulama ekranından barkodlu alabilirsiniz. 

https://www.turkiye.gov.tr/nvi-

yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-

sorgulama 

8 Adli Sicil Belgesi 
Bu belgenizi E-Devlet Kapısı → Adalet Bakanlığı → Adli Sicil Kaydı 

Sorgulama ekranından barkodlu alabilirsiniz. 

https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-

kaydi 

9 

Gelir Beyan Edici 
Belgeler 
  
(Bu belgelere ilişkin 

örnek vakaları bu 

dokümanın son 

sayfasında 

bulabilirsiniz. 

Dikkatle okumanızı 

rica ederiz.) 

Anne, baba (ebeveynler) gibi adaya bakmakla yükümlü olan aile 
bireylerinin tümü ve adayın kendisi için, bu kişilerden herhangi 
biri ya da hepsi çalışmıyor olsa bile, ayrı ayrı olmak üzere; 
 
1) 4A, 4B ve 4C hizmet dökümlerinin tümünü kapsayan, E – Devlet 
Kapısı → Sosyal Güvenlik Kurumu →  SGK Tescil ve Hizmet Dökümü 
ekranından Hizmet Dökümü Türü: Tüm SGK Uzun Vade Hizmet 
(barkodlu) Dökümü. 
  
2) Gelir vergisine tabi serbest meslek sahibi olanların ise, 
yukarıdaki belgeye ek olarak, E – Devlet Kapısı → Gelir İdaresi 
Başkanlığı ekranından E-Vergi (barkodlu) Levhası. 
  
3) Ebeveynlerin (anne & baba) ayrı ve hayatta olmaları durumunda 
adayın, ayrıca, herhangi bir nafaka alıp/almadığını gösterir E-
Devlet Kapısı → UYAP Vatandaş Portalı ekranından / sisteminden 
alınmış (barkodlu) mahkeme kararı 
 
4) UYAP Vatandaş Portalı ekranından / sisteminden ulaşılamayan 

mahkeme kararları için aslı gibidir onaylı mahkeme kararı. 

4A, 4B ve 4C hizmet dökümlerinin 

tümünü kapsayan Tüm SGK Uzun Vade 
Tescil ve Hizmet Dökümü için: 

https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-
ve-hizmet-dokumu  

 
 

E-Vergi Levhası için: 
https://www.turkiye.gov.tr/e-vergi-

levhasi-sorgulama  
 

Mahkeme Kararı için: 
https://www.turkiye.gov.tr/uyap-

portali-vatandas-girisi  
 

UYAP’tan erişilemeyen Mahkeme 
Karar(lar)ı için: 

https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vata

ndas/index.jsp?v=1916  

10 
Mülk, Taşıt 

Beyanları için Belge 

Anne, baba (ebeveynler) gibi adaya bakmakla yükümlü olan aile 
bireylerinin tümü ve adayın kendisi için, Tapu ve Tescilli Araç 
sorgulamasına ilişkin belgeleri, 
 
1.Tapu Bilgileri Sorgulama: E – Devlet Kapısı → Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü → Tapu Bilgileri Sorgulama ekranı 
2.Tescilli Araç Sorgulama: E – Devlet Kapısı → Emniyet Genel 
Müdürlüğü → Adıma Tescilli Araç Sorgulama ekranı 
 
Önemli Bilgilendirme 1: Üzerine kayıtlı herhangi bir araç ve/veya 
mülk bulunmasa bile adaya bakmakla yükümlü olan tüm bireyler 
ve adayın kendisi için “Tapu Kaydı Sorgulama” ve “Adıma Tescilli 
Araç Kaydı Sorgulama” yapılması ve bunların ekran görüntülerinin 
PDF formatında sisteme yüklenmesi gereklidir. 
Önemli Bilgilendirme 2: Sorgulamalarda, adına sorgulama yapılan 
bireylerin isminin çıktılarda görünebilmesi için dokümanın 
sistem üzerinden doğrudan alınan çıktıları yerine ilgili ekranların 
görüntüleri kaydedilip daha sonra PDF formatına dönüştürülmüş 
halleri sisteme yüklenmelidir.  

Tapu Sorgulama için: 
https://www.turkiye.gov.tr/tapu-

bilgileri-sorgulama 
 

Araç Sorgulama için: 

https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-

adima-tescilli-arac-sorgulama 
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Sıra 

Nu 
Belge Adı Açıklaması Varsa E-Devlet Linki / Bağlantısı 

11 

Öğrenim Gören 

Kardeş(ler) için 

Belgeler 

Öğrenim gören kardeş(ler)in (varsa) öğrenim gördüğü eğitim 

kurumundan ya da E – Devlet üzerinden temin edilen güncel 

öğrencilik durumlarını gösterir resmî belge. 

Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Belgesi 

Sorgulama:   

https://www.turkiye.gov.tr/yok-

ogrenci-belgesi-sorgulama 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğrenci Belgesi  

Sorgulama: 

https://www.turkiye.gov.tr/milli-

egitim-ogrencilik-belgesi-sorgulama 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim 

Liseleri Sorgulama: 

https://www.turkiye.gov.tr/milli-

egitim-acik-ogretim-liseleri-ogrenci-

durum-belgesi-sorgulama 

Gelir Beyan Edici Belgeler Örnek Vakalar:  

1. Anne ve babanız hayattadır. Anneniz ev hanımı, babanız ise çalışmaktadır. Bu durumda; sadece 

babanıza ait gelir beyan edici belge sunmanız yeterli değildir. Babanızın çalıştığına dair durumu 

belgelerken; annenizin de herhangi bir geliri olmadığını https://www.turkiye.gov.tr adresinden 

alınacak 4A, 4B ve 4C hizmet dökümlerinin ekran çıktıları ile belgelemek durumundasınız. Aksi 

takdirde, annenizin herhangi bir geliri olmadığını tarafımıza belgeleyememiş olursunuz. 

2. Anneniz hayattadır ve çalışmamaktadır. Babanız ise hayatta değildir, ancak, kendisinin maaşı aile 

bireylerine ödenmektedir. Bu durumda, annenizin herhangi bir geliri olmadığını 

https://www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak 4A, 4B ve 4C hizmet dökümlerinin ekran çıktıları 

ile belgelemelisiniz. Ayrıca, babanızdan aile bireylerine kalan maaşa ilişkin de resmi bir belge 

sunmanız gerekir.  

3. Anne babanız ayrıdır ve her ikisi hayattadır. Velayetiniz annenizdedir. Annenize ilişkin gelir beyan 

edici belgelere ek olarak, babanızdan herhangi bir nafaka alıp/almadığınızı belgelemeniz gerekir. 

Bu tam tersi durumlar için de geçerlidir. 

4. Anne ve babanızdan ya da size bakmakla yükümlü olan kişilerden bağımsız olmak üzere, sizin de 

kendinize ilişkin gelir beyan edici dökümlerinizi barkodlu olarak almanız gerekir. Bu belgeyi, e-

devlet kapısı üzerinden “Yazdır → PDF olarak kaydet.” şeklinde indirerek Microfon sistemine 

yüklemek istediğinizde sistem bu belgeyi kabul etmeyecektir.  

Bu nedenle, e-devlet üzerinden “Sigortalıya ait uzun vade hizmeti bulunmadı.” dönüşünü / 

uyarısını alıyorsanız “Yeni Sorgu Oluştur” dedikten sonra ekranın alt kısımlarına doğru 

ilerlediğinizde görebileceğiniz “Hizmet Dökümü Türü” kısmını “Tüm SGK Hizmet Dökümü” olarak 

değiştiriniz ve belgeyi yeniden oluşturunuz. 
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