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ülkemlzde ikamet izni

haşvuru sürecini

öncelikli olarak

lıttps://e -i ka met. goc. gov.tr

adresinde yer alan

başvuru formunu

do[durarak

başlatabilirsiniz.

Yükseköğrenim görmek amacıyla
ülkemize geldiğinizde öncelikli otarak
ün iversiteye kaydınızı yaptı rman ız
gerekmektedir. Ayrıca ülkem izde
yasal olarak katabilmek için üniversite
kaydından sonra ikamet izni almalısınız

"İkamet İzin Betgesi" ülkemize yasaIyo[[arla
giriş yapmış olmanız kaydıyla ve ü[kemizde
başka bir yasaI ka[ış hakkına (ulus[ararası
koruma başvuru/statü sahibi, geçici koruma
sahibi, çalışma izni sahibi vb.) sahip olmamanız
durumunda temin etmeniz gereken bir betgedir.
Ünıversitenizın butunduğu itdeki İt Ooç İdaresi
Müdürtüğü tarafından adınıza düzenlenecek
ikamet izin betgesi ite ütkemizde yasal katış
hakkına sahip olabi[irsiniz.

ı?



lrnMET
p4şııuRusu izı,ıl

İÇİN NELER

YAPMALİYİM?

yiuın 157,yi

7 Gün 24 Saat

arayarak

merak ettiiniz

tüm konular

hakkında bitgi

a[ahilirsiniz.

lkamet izni başvurusunu nası[ yapacağınıza itişkin

www. goc. gov.tr ad resi nde bu [u nan bi [g i lend ı rme

videolarından detaytı bitgi edinebileceğiniz gibi tÜm

soru ve sorunlarınız hakkında YİllEn 157'i (Yabancılar

İletlşlm Merkezi) de Ücretsiz olarak arayabitirsiniz.

Ayrıca tüm bunların yanında üniversite kaydınızı

yaptırdığınız sırada ikamet iznini nası[ a[ınacağınız

konusunda da üniversite görev[ileri tarafından

bi tg i tend i ri leceksi n ız.

İkamet izni başvuru sÜrecini etkin bir şekitde yürütmenizde

yardımcı olmak için hazırlanan bu broşürü detaylı bir şekilde
okumanız oldukça önemlidi r.

Şimdi izlemeniz gereken yollor sırasıylo onlotılmoktadır.
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1. ADli,{

Üniversiteye kayıt
yaptırdıktan sonra
https://e- i ka met. goc. gov.tr
adresinde bulunan e-ikamet
sekmesinden "Öğrenci
İkamet İzni" itk bİşvuru
alanını do[durma[ısınız.
Bu alandaki bitgiter
sizin kişisel bi[gileriniz
olup kayıt[arımızda
ku[[anılacağından
yanlış ya da eksik bitgi
o[mamasına dikkat etmeniz
gerekmektedi r. Başvu ru
formunu doldurduktan sonra
çıktısını alıp imzalama[ısınız. 

__

Sistemimiz üzerinden olocoğınız ',

e-İkomet boşvuru t'ormuno ek olorok ". ! |

ikomet iznibaşvurusundo ihtiyoç ı

duyocoğınız bir tokım belgeler de
gerekmektedir, Bu belgeler olmodon
ikomet izni boşvurusundo bulunmonız
mümkün olmoyocaktır.

E-ikamet kısmını
doldurduktan sonra hangi
belge[eri hazırlamanız
gerektiğini
www.gocgo/.tr
adresinden ya da
YİMER 157 hattından
öğrenebileceğiniz
gibi kayıt yaptırdığınız
üniversiteden de bilgi
alabi[irsiniz.

Yukarıdaki belge[eri
üniversiteye kayıt sırasında
size tebliğ edilen tarihe
kadar üniversitenizin i[gi[i

birimine tes[im etmelisiniz.
Be[ge[erin izin tes[im i

sırasında be[ge[erinizde
eksiktik bu[unursa

;i

{;

tesIimü n iver§i tq, taraf ı ndan
a[uİmavacaİtır.^ ', \ J .' 
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4. AıııM
Ünıversiteye tes[i m edeceğ iniz
be[ge[er üniversite taraf ından
İl 0oç İdaresi Müdür[uğüne
teslim edilecektir. İt Goç İdaresi
Müdurtüğü değerlendi rme
aşamasında ihtiyaç duyması
ha[inde sizin[e iletişime
geçerek ek bitgi ve belge
talep edebi[ir. Bu sebep[e
bitdirmiş olduğunuz iletişim
bitgilerinin size ait olması
oldukça önem[idir. Ayrıca bu

süre zarfında Universitenin ya
da İt Coç İdaresi Müdürtüğünün
personeli dışında herhangi
bir kişi ya da kuruma itibar
etmemeniz işlemlerin sağ[ıkh
yü rütü [ebi [mesi açısından
o[dukça önem[idir.

/lı '/7

5. AıııM

İkamet izni başvuru süreciniz
tamam[andığında adınıza
düzenlenecek "ikamet izni

belgesi" Göç İdaresi Genel
Müdürtüğü tarafından basılacak
belirtmiş olduğunuz adrese
veya üniversitenizin adresi ne

gönderi tecekti r. İ kamet
izni belgeniz adresinize
teslim editdiğinde başvuru
esnasında ibraz etmiş olmanız
halinde te[efon numaranıza
bitgilendirme amacıyla sms
gönderilecektir.

O
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1 . Başvuru formu: Bu form e-İkamet sistemi üzerinden ikamet izni
başvurusu tamamlandığında sistem tarafından oluşturu[ur. Başvuru
formunun çıktısı a[ınıp yabancı velveya yasaI temsi[cisi tarafından
imza[anır.

2. pasaport veya pasaport yerine geçen be[genin aslı ve fotokopisi:
Talep edi[en ikamet izni süresinden 60 (attmış) gün daha uzun süreli
pasaport ya da pasaport yerine geçen betgeye sahip olma[ısınız.
Unutmayın ki, başvuruya giderken pasaportunuzun ve ülkemize son
girişte pasaportunuza vurulan giriş damgasının butunduğu sayfanın
fotokopisini de götürmetisiniz.

3. Dört adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekitmiş, fonu beyaz ve
biyometrik o[ma[ıdır.)

4. Geçerti sağtık sigortası (Sağtık sigortası betgesi hakkında aşağıda
sıra[anan ve durumunuza uygun olan[ardan yalnızca birisine itişkın
be[ge geti rmeniz yeterli otacaktır.)

b
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4.1 . Üniversiteye itk kayıt tarihinizden itibaren 3 ay içinde Sosyal Güvenlik

Kurumuna "genelsağ[ık sigorta[ısı" olmak ıçin başvuru yapmanız

gerekmektedir. Başvuruya dair e-imzalı veya imza[ı, kaşeli belgeyi ikamet izni

müracaatında kuttanabi[irsiniz. (İtSosyat Güvenlik Müdürtüklerine baŞvuru

yaparak bu belgeyi almalısınız.)

4.2.ÖzelSağtık Sigortası (Eğer itk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde Genel

Sağtık Sigortası için başvuru yapma zsanv özet sağ[ık sigortası yaptırabi[irsiniz.)

4. 3. i ı<ı tı SosyaI Güventi k Sözleşmeleri kapsamında Tü rkiye'de sağ [ık

hizmetlerinden faydatandığınıza dair it sosyaI güven[ik birim[erinden e-imza[ı/

imza[ı ve mühürtü/kaşeti betge temin etmeniz halinde bu belgeyi de ikamet izni

müracaatında ku[[anabi[irsiniz.

4.4.Sosyal Güvenlik Kurumundan almış olduğunuz e-imza[ı/imzatı ve kaŞeti/

mühürtü provizyon betgesini de ikamet izni müracaatında kullanabi[irsiniz.

5. Ögrenci belgesi: Kayıtlı olduğunuz üniversiteden alacağınız bu belge e-imzatı/

imza[ı ve mühürtü/kaşeti şekitde o[malıdır.

6. Adres bilgiterinizi gösteren belge: Ütkemizde hak ve hizmetlere erişebilmeniz

için sizinle itetişime geçmemiz oldukça önemlidir. Bu sebeple kamu kurumlarına

ibraz edeceğiniz adres ve iletişim bitgiteri geçerli ve doğru bitgiter o[ma[ıdır. Adres

bitgiteriniz hakkında; ülkemizde katdığınız yere itişkin (kira, yurt, pansiyon vb.) bir

beİge getirmeniz, getireceğiniz betgede o adreste kalıyor olduğunuzun aÇık ve anlaŞılır

olması gerekmektedir. (Örneğin;yurtta kalıyorsanız yurt yönetiminden alacağınız

imza[ı/kaşeti belge, kiracı o[arak kalıyorsanız noter onaylı kira sözleŞmesi gibi)

7. ikamet izni kart bedeli makbuzu: Kart bedeli miktarı ikamet izni baŞvuru

formunuzda yer almaktadır. Bu bedeli yetkilendiritmiş maliye veznelerine VeYa

yetki tendi ri tm iş banka[ara yatırarak düzen lenecek makbuzu başvu ru form una

ek[emen iz gerekmektedi r.
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1 . Eger itk defa ikamet izni başvurusu yapıyorsanız ikamet
izni başvurunuzu mutlaka vize ya da vize muafiyeti süresi
içerişi ndeyken ya pman ız ge rekmekted i r. Aks i ta kd i rde
başvurunuz kabuI edilmeyecektir. Ayrıca; daha önce a[mış
olduğunuz ikametinizin bitmesine 2 ay katmasından itibaren
ve her şekilde ikamet izin süreniz bitmeden önce e-ikamet
sistemimiz üzerinden "uzatma Başvurusu" yapabitirsiniz.

2. Ögrenim durumunuza itişkin aynı şehir içerisinde değişiktik
yapmanız hatinde bu değişiktiği izteyen 20 iş günü içinde itooç
idaresi Müdürtüğüne bi tdi rimde bu [unmanız ğerekmektedi r.
(Aynı i[ içerisinde fakülte veya bötüm değişiktiği ya da yine aynı i[
içerisinde farklı bir ün iversiteye kayıt yaptı rmanız du rum [arında.)

3. Eger farklı bir şehirde yükseköğrenimınize devam

l3



Türkiye'de

öğrenci ikamet

izni i[e

kaldığınız

sürede

"ça[ışma

hakkınız"

bu[unmaktadır.

edecekseniz bu değişiktiği 10 iş günü içerisinde yeni

Üniversıtenizin butunduğu itdeki İt Ooç İdaresi MÜdürtüğÜne

bi[dirmeniz gerekmektedir. Bu konudaki işlemleriniz yeni

üniversitenizin butunduğu itdeki İl Ooç İdaresi Müdürtüğü

tarafından yÜrÜtÜtecektir. Bu tÜr bir değişiklik durumunda ikamet

izin belgenizde değişiktik olacağından bu bitdirimi yapmanız

ülkemizde yasaI ka[ışınız için önemlidir.

4. Kayıt dondurma, üniversiteden itişik kesme, kayıt
yenilememe gibi durum[arda öğrenci ikamet izniniz iptal

edilecektir. Ütkemizde yÜkseköğrenim hayatınızda bu hususlara

dikkat etmeniz öğrenci ikamet izninizin devam[ı[ığı açısından

önem[idir.

5. Türkiye'de öğrenci ikamet izni i[e kaldığınız sÜrede "ça[ışma

hakkınız" bu[unmaktadır. Bu hakkınız; eğer ön lisans veya lisans

öğrencisi iseniz itk yıtdan sonra eğer yÜksek lisans veya doktora

öğrencisi iseniz sÜre sınırlaması olmadan baş[amaktadır. Bu

hizmet Çalışma ve Sosyal GÜvenlik Bakan[ığınca yÜrÜtülmektedir

ve ALO 170 bitgi hattından detaylı bitgi edinebi[irsiniz.

6. Kişiset bitgiterinizde değişiktik olursa (örneğin medeni ha[iniz,

adresiniz, pasaportunuz değişirse ya da buna benzer durumlar

ortaya çıkarsa) bu değişiktiği 20 gün içerisinde kayıtlı olduğunuz

İt Ooç İdaresi Müdürtüğüne bildirmeniz gerekmektedir.

7 . Sizeverilen ikamet izin belgesinde (kartında) ikamet izni

sÜrenizin bitiş tarihi yer almaktadır. Eğer bu sÜre bittikten sonra

da Ütkemizde kalmaya devam edecekseniz; ikamet izin süreniz

do[madan önce mutlaka ikamet izninizi yenilemeniz gerekecektir.



8. Eger 18 yaşından küçükseniz ve ülkemizde
yükseköğrenim görmek üzere ikamet izni talep
ediyorsanız aşağıda bu[unan belgeleri de sunmanız
gerekmektedir:

B.1 . lluvafakatname: Anne ve babanızın Türkiye'de
öğrenim görmenize ve Türkiye'de ikamet izni
ile kalmanızaizin vermesi ve bunun için de
ü lken izdeki yetki ti merci [er ta raf ı ndan düzen lenm iş
muvafakatname butunması gerekmektedi r.

8.2. 0ogum belgesi

9. Ütkemizde ikamet izni müracaatında kullanmak
üzere ülkenizden getireceğiniz betge[erin
mutlaka Apostitşerhti ya da ülkemizde butunan
konsolos[uğunuz tarafından onaylanmış o[ması
gerekmektedi r. Eğer ü lken izde düzen letti rdiğ i n iz
betgeyi apostilşerhli olarak getirirseniz bu betgeyi
tercüme ettirip noterden onaylatmanız yeter[i olacaktır;
eğer aposti[ şerh[i o[madan getirirseniz Türkiye'de
bu[unan Büyüketçitiğiniz ya da konsolos[uğunuza
onaylattı rmanız gerekmektedi r.

Ayrıca; gerekli belgelerinizi aposti[ şerhi
yaptıramadığınız ya da ü[kemizde bulunan
temsilciIiklerinıze onaylattıramadığınızı veya söz
konusu temsilci[iklerin çok ileri tarih[ere randevu
vermesi durumlarında İt Göç İdaresi Müdürtüğüne
m ü racaat etmen iz gerekmektedi r.
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ülkemlzde ikamet

izni müracaatında

kullanmak iizere

ülkenizden
getlreceğiniz

belgelerin mutlaka

Apostil şerhll ya da

ülkemizde bulunan

konsolosluğunuz

tarafından

onayİanmış olması
gerekmektedır.
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