
 Kimlik Kart Hangi Bilgileri 

Kart n sa  üst kö esinde ay y ld z  güvenlik resmi yer al yor.                                                  ı ğ ş ı ı ı

Yeni T.C.Kimlik Kart  ön yüzünde ı

bilgilere bakt m zda; pasaport yerine ığı ı

kart n yurtd nda da kullanabilirili ini ı ışı ğ

sa lamak için Türkçe ve ngilizce ğ İ

olarak bilgilendirilme yap lm  oldu u  ı ış ğ

dikkatimizden kaçm yor.ı

Kart n hemen üst taraf nda Türkçe ve ı ı

ngilizce olarakİ  Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kart ı/Republic Of Turkey dentityİ   ibaresi yer 

al yor. Hemen onun alt nda ise her zaman her yerde istenilenı ı   TC Kimlik No/TR identity No 

bilgisi yer al yor.ı

Bunun yan ndaı  Soyad/Surname, Ad/Given Name, Do um Tarihiğ /Date Of 

Birth, Cinsiyet/Gender, Kimlik Kart n nı ı  Seri No/document No, Uyru uğ /Nationality, 

Belgenin Son Geçerlilik tarihi/Valid

Until ve kart sahibinin imzas n n ı ı

bulundu u  alan ğ mzaİ /Signature yer 

almaktad r.ı

 T.C. Kimlik Kart n  arka yüzü ;                ı ı

sol kö enin hemen alt nda kendisinden ş ı

çokça bahsedilen kart sahibinin bilgilerinin

içinde sakland  Ç P bulunuyor. Bunun ığı İ

yan nda barkod ,ı PEN No, Kimlik elektronik kod verileri bulunuyor. Kart zemininde ise resim

olarak eski TCBMM binas n n resmi bulunmaktad r.ı ı ı

 Sol üst tarafta Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kart ı/Republic Of Turkey dentity ibaresinin İ

hemen yan nda taray c lar n kart bilgilerini okumas n  sa layacak bar kode eklenmi .ı ı ı ı ı ı ğ ş

Hemen onun alt nda is ı  Anne Ad ı/Motherr’s Name ve Baba Ad ı/Father’s Name  bilgilerine 

yer verilmi  .Bunun yan nda kart  düzenleyenş ı ı  Veren Makam/Issued Autlsoniy bilgileri yer 

almaktad r. En altta ise kimlik sahibinin isminin ve soy ad n ndaı ı ı   yer ald  say larığı ı   

kodlamas n  göreceksiniz.ı ı
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