
 

Öğrenci Kimlik kartı nasıl alınır? 

Öğrencilere kimlik kartları; ÖSYM ile yerleşen öğrencilere üniversiteye ilk kayıt esnasında 

verilir ve bu kimlikler öğrenci programa kayıtlı olduğu sürece geçerlidir. 

 

Lisansüstü programlara,  Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Ek Kontenjan, Uluslararası Kontenjanla vb. 

kayıt olan öğrencilere kimlik kartları kayıtlardan sonra verilir. 

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni öğrenci kimlik kartı nüfus 

cüzdanı/ehliyet/pasaport vb. belge ibraz ederek öğrencinin kendisi tarafından başvurularak ilgili 

akademik birimden alınır. 

 

Öğrenci kimlik kartının kaybolması veya çalınması durumunda yapılması gereken işlemler 

nelerdir? 

Öğrenci kimlik kartı taleplerinde yalnızca REBİS üzerinden ve karttalep.erdogan.edu.tr 

adresinden erişilebilen RTEÜ Kart Talep Sistemi bireysel olarak kullanılmaktadır ve kart 

talepleri ile ilgili resmi yazı yazılması gerekmemektedir.  

 

Öğrenci kimlik kartları ilk defa ve isim, soy isim, birim değişikliği veya sahip olunan kimlik 

kartının arızalanması durumlarında ücretsiz olarak verilmektedir Bunların dışında kalan bütün 

durumlarda öğrenci ve personel kimlik kartları ve personel araç kartları için 515 Sayılı 

Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen 2020 yılı ücreti 20 TL’dir. 

 

Aktif olmayan hata veren öğrenci kimlik kartımla ilgili ne yapmam gerekmektedir? 

Üniversiteye giriş için turnikelerden geçişlerde hata veren kimlik kartları için Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı bünyesindeki ilgili birime başvurularak kimlik kartının yeniden tanımlanması 

yaptırılır. Yemekhanede okutulamayan kartlar için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 

başvuru yapılır. Kimlik kartının manyetik alanı bozulmuşsa RTEÜ Kart Talep Sisteminden 

başvuru yaparak yeniden kart talebinde bulunacaktır. 

 

Kişisel bilgilerinde değişiklik, düzeltme olduğu zaman ne yapılması gerekmektedir? 

İsim, soy isim veya nüfus kimlik bilgilerinde (Ana adı, Baba adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, 

Medeni Hali vb.) değişiklik ya da düzeltme olmuş ise yeni nüfus cüzdanı, varsa mahkeme 

kararının onaylı bir sureti dilekçe ekinde öğrenim görülen akademik birime müracaat edilir. 

Değişiklik sonucunda yeni kimlik kartının düzenlenmesi isteniyorsa dilekçede belirtilir. Yeni 

kimlik kartı düzenlendikten sonra eski kimlik kartı iade edilir. 

 

Kimlik Kartı İle İlgili Olarak Yapılmaması Gerekenler 

- Kartı cüzdan dışında ve özellikle pantolon arka cebinde taşınmamalıdır. 

- Su, yağ, kimyevi madde vb. ile temas ettirilmemelidir. 

- Karta zımba ve benzeri delik açılmamalıdır. 

- Kart bükülmemelidir, buz kazımak vb. işler için kullanılmamalıdır. 

- Kart kesici ve delici aletlerle çizilmemelidir. 

- Kart sıcak ortamlarla temas ettirilmemelidir. 

- Kimlik kartı başkalarına verilmemelidir. Kimlik kartın başkasına verilmesi “OKULDAN 

UZAKLAŞTIRMA CEZASI” öngörülen ciddi bir disiplin suçudur. Bu konuda dikkatli 

davranılması ve gelecekte pişman olunacak sonuçlara yol açacak bu davranıştan 

kaçınılması önerilir. 
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