
YABANCI KİMLİK NUMARASI 

Türkiye’de bulunan ve T.C. uyruklu olmayan herkes, Türk vatandaşları gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği bir 

kimlik numarasına sahiptir.  Bu numara, Uludağ Üniversitesi’nin (UÜ) bilgi sisteminde de kullanılmaktadır. UÜ Öğrenci 

Otomasyon Sistemi (ÖOS), bu numarayı, 

1. dönem sonunda notlarınızı öğrenmek istediğinizde  

2. öğrenci belgesi istediğinizde  

3. mezun olduğunuzda kullanmaktadır.  

 

Başka bir deyişle, bu numaraya sahip olmayan öğrenciler, notlarını öğrenemeyecek, kayıt olamayacak, öğrenci 

belgesi alamayacak ve mezun olamayacaktır. 

       Bu nedenle, daha önce yabancı kimlik numarasını ÖOS’ne tanıtmamış öğrenciler, numaralarını Enstitülerinin/ 

Fakültelerinin / Yüksekokullarının/ Meslek Yüksek Okullarının Öğrenci İşleri Bürolarına bildirmek zorundadır. 

YABANCI KİMLİK NUMARANIZI NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ? 

1. Bağlantıya tıklayınız: https://tckimlik.nvi.gov.tr/ 

2. İkamet Tezkeresi Numaranızı (ikamet tezkere numarası, ikamet tezkerenizin ilk sayfasında 1-112233 gibi bir 

numaradir) veya kişi bilgilerinizi girerek sorgulama yapınız. 

3. Sorgulamanız sonucunda 11 haneli ve genellikle 99 ile başlayan bir numara verilecektir. Numaranızın göründüğü 

sayfanın çıktısını alınız ve Enstitünüzün/Fakültenizin/ Yüksekokulunuzun/Meslek Yüksek Okulunuzun Öğrenci 

İşleri Bürolarına teslim ediniz. 

Bazen bu sorgulama bir sonuç vermemektedir; bu, size henüz bir numara atanmadığını gösterir. Bu durumda 

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne giderek Yabancı Kimlik Numaranızı bizzat öğrenmeniz gerekmektedir. Numaranızı 

öğrendikten sonra Enstitünüzün/Fakültenizin/ Yüksekokulunuzun/Meslek Yüksek Okulunuzun Öğrenci İşleri Bürolarına 

bildiriniz. 

UYARI: Genel Sağlık Sigortasından yararlanmak için oturma izninizi alır almaz Yabancı Kimlik Numaranızla ilgili 

işlemi bir an önce yapmanız gerekmektedir. 

FOREIGN NATIONAL IDENTITY NUMBER 

 
Every foreign resident, just like any Turkish citizen, has an identity number issued by the Turkish Republic. This 

number is also used in Uludağ University’s Student Automation System (SAS). UU SAS requires this number when 

 

1. learning your grades at the end of the semester, 

2. requesting student certificates, 

3. you graduate. 

 

In other words, students who do not have this number will not be able to learn their grades, get student certificates 

or graduate. For this reason, those who have not submitted their Foreign National Identity numbers previously, need to 

submit the number to the your Institute’s / Faculty’s / Vocational Schools Student Affairs Office who is responsible. 

  

HOW TO FIND OUT YOUR FOREIGN NATIONAL IDENTITY NUMBER? 

 
1. Visit https://tckimlik.nvi.gov.tr/ 

2. Make an inquiry by either entering your Residence Permit Number (İkamet Tezkere no.: the number on the first 

page of your Residence Permit, e.g. 1-112233), or your personal information. 

3. Upon your inquiry, you will be given an 11 digit number generally starting with 99 upon. Take a print-out of this 

inquiry and submit it to the your Institute’s / Faculty’s / Vocational Schools Student Affairs Office 

 

There is a possibility that the inquiry may not give you a number, which means that you have not been assigned 

this number yet. In this case, you will need to go to the Turkish National Police/ Foreigners Unit (Bursa Emniyet 

Müdürlüğü/ Yabancılar Şubesi) to learn your Foreign National Identity Number. Once you obtain the number, submit it to 

the your Institute/ Faculty / Vocational School Student Affairs Office as instructed in (3) above. 

 

WARNING: You must obtain your Foreign National Identity Number as soon as you get your residence permit so that 

you may benefit from the General Health Insurance services.   
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