
 

 

 

                                    

 

YABANCI KİMLİK NUMARASI ALMA İŞLEMLERİ 

 

 

          YABANCI KİMLİK NUMARASI (99……….)   

Türkiye’de altı aydan fazla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından Yabancı Kimlik Numarası verilmektedir. Bu numarayı, öğrenim amaçlı ikamet 

tezkerelerinizi aldıktan sonra T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden 

sorgulayarak temin edebilirsiniz. Yabancı uyruklu öğrenciler için düzenlenen tüm bilgi ve belgelerde, 

öğrencilerin yabancı kimlik numarası kullanılır. Yabancı kimlik numarası alınana kadar tüm öğrenci bilgi 

ve belgelerinde pasaport numarası kullanılır. Mavi Karta sahip öğrencilere ayrıca bir yabancı kimlik 

numarası verilmediğinden, bu öğrenciler için T.C. kimlik numaraları kullanılır.   

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

verdiği bir kimlik numarasına sahiptir. Bu numaranın, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) Öğrenci 

Otomasyon Sisteminde (ÖOS) yer alması gerekmekte olup bilgileriniz Yükseköğretim Bilgi Sistemine 
(YÖKSİS) aktarılmaktadır.    

YÖKSİS'te bilgileri bulunan öğrenciler Türkiye’deki tüm kurumsal işlemlerini kolayca 

gerçekleştirebilmektedir. Yabancı Uyruk Numarası sistemde kayıtlı olan öğrenciler “Öğrenci Belgesini e-

devlet üzerinden kolayca alabilmekte ve tüm işlemlerinde kullanabilmektedir. 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 numaradır) 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 Bursa Göç İdaresi Müdürlüğü’ne giderek 

Yabancı Kimlik Numaranızı bizzat öğrenmeniz gerekmektedir. Numaranızı öğrendikten sonra 

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

bildiriniz.   

NOT: Kayıt işlemini tamamlayan geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler www.goc.gov.tr web adresinin 

anasayfasında yer alan “GEÇİCİ KORUMA YABANCI KİMLİK NO” sekmesinden giriş yaparak “Geçici 

Koruma Kimlik Belgesi/Yabancı Tanıtma Belgesinde” yer alan ve 98 ile başlayan “ŞAHIS NUMARASI” ile 

herhangi bir bedel talep edilmeksizin “YABANCI KİMLİK NUMARASINA” erişebileceklerdir.    

ÖNEMLİ: Yabancı Uyruk Numaranızın ve iletişim bilgilerinizin (mail,telefon,adres vb) ÖOS’de güncel 

olması gerekmektedir.   


