
İKAMET İZİNLERİNDE YENİ DÖNEM 



   

 

              Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu ile kurulmuştur. 

 6458 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi  ''MADDE 103 –  Göç alanına ilişkin ; 

1. Politika ve stratejileri uygulamak,  

2. Bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, 

3.  Yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları,  

4. Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri,  

5. Uluslararası koruma, geçici koruma ve 

6.  İnsan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek 

üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Söz konusu Kanun, 
11.04.2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve aynı gün Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur. 



 

 

 

 

 

 Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz, 18.05.2015 tarihinde İl 
Emniyet Müdürlüğü  Yabancılar Şube Müdürlüğünden teslim 
alınarak, Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi  Konya 
Valiliği Ek Hizmet Binasında hizmet vermeye başlamıştır. 

 



 Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe 
giren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatı birimleri görev ve 
çalışma yönergesinin 6.maddesi gereğince Müdürlüğümüz 
bünyesinde; 
Yabancılar, uluslararası koruma, araştırma istatistik ve projeler, 
yönetim ve destek hizmetleri çalışma gurubu başkanlıkları 
kurulmuştur. 

 



MERKEZİ RANDEVU SİSTEMİ 



Yabancılar Dairesi 
İkamet Çalışma Grubu 

ikamet@goc.gov.tr 
www.goc.gov.tr 

 Tüm iller için merkezi randevu sistemi geliştirilmiştir. 

 

 Randevu sistemiyle başvuruda ikamet izni başvuru formunun doldurulması 
ve formun GÖÇNET’e aktarılması planlanmaktadır. 

 

 Ülkemizde 90 günden fazla kalacak yabancıların vize süreleri sona ermeden 
randevu sistemi üzerinden şartlarını sağladıkları ikamet izni türlerinden 
birine (uzun dönem, kısa dönem, aile veya öğrenci ikamet izni) müracaat 
etmeleri gerekmektedir. 



 Randevusu bulunup da merkezi randevu sistemi üzerinden yeniden veri 
girişi yapan yabancının önceki randevu tarih ve sayısını da sisteme girmesi 
gerekmektedir.  

 
 Randevu sistemi üzerinden veri girişini tamamlayan yabancıya ikamet izni 

başvuru formu verilecektir. Bu formla randevu gün ve saatine kadar ülkede 
yasal olarak kalınabilecektir ancak bu belge yabancıya giriş-çıkış hakkı 
tanımayacaktır. 



 
 Yabancı mevcut randevu tarih ve saatinde İl Müdürlüğüne gelmek 

ZORUNDADIR, aksi takdirde başvurusu kabul edilmeyecektir.  
 

 Yabancının ikamet izni kural olarak vize süresinin bitiminden 
başlatılacaktır. Ancak talep etmesi halinde randevuya müracaat ettiği gün, 
ikamet izninin başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir.  

 
 İkamet izinleri arasında geçiş işlemleri veya kalış amacının değişmesi 

nedeniyle yapılacak müracaatlar her koşulda ikamet izni süresi sona 
ermeden merkezi randevu sistemi üzerinden yapılmak ZORUNDADIR. 



 
 

 Randevu gün ve saatinde yabancının ibraz ettiği belgelerde eksiklik 
olması halinde 30 günlük süre, randevu gününden (İl Müdürlüğüne 
müracaat ettiği gün) itibaren başlatılacaktır.  

 
 Eksik belgelerini tamamlamayan yabancının başvurusu işlemden 

kaldırılacak olup cezalı harç tahakkuk ettirilecek ve sınır dışı etme 
hükümleri uygulanacaktır. 



 
www.goc.gov.tr 



«e-ikamet» butonuna 
tıklanır 



«İlk Başvuru» 
butonuna tıklanır 



>>İkamet izni için gerekli belgeleri 
buraya tıklayarak görebilirsiniz.<< 



Doğrulama kodunu girerek 
devam edilir. 



>>Buradan ikamet ili seçilir. Amaç illerde 
kapasite kontrolünün takip edilmesi.<< 



Size uygun bir gün ve saat 
belirleyip devam ediniz. 



>>Öğrenci İkamet İzni seçilerek 
devam edilir.<< 



>>1.Kısımda kişinin kimlik bilgileri 
pasaportuna göre girilir ve 

Fotoğrafı sisteme kaydedilir.<< 



Pasaport Bilgilerine göre Seyahat Belgesi bilgileri, Daimi Adres ve İletişim Bilgileri kısımları doldurulur.   Pasaport Bilgilerine göre Seyahat Belgesi bilgileri, Daimi Adres ve İletişim Bilgileri kısımları doldurulur.  



Bu Kısımda Öğrenim Bilgileri ve Gelir durumu girilir. Kalış nedeni seçeneğinden Öğrenim durumu seçilir.  Bu Kısımda Öğrenim Bilgileri ve Gelir durumu girilir. Kalış nedeni seçeneğinden Öğrenim durumu seçilir. 



 Burs bilgileri kısmında hayır butonu seçilir. Okul Adresi ve Ev Adresi kısmı tam ve doğru bir şekilde doldurularak devam edilir. 
Adreslerin doğru olması İkamet izin belgesinin zamanında ve yerine teslimi için önem arz etmektedir. 



 Bu kısımda Öğrencinin beyanı esas alınır. Sorular doğru şekilde yanıtlanır. 



 Belirtilen numarayı aldıktan sonra işleminiz başarıyla 
tamamlanmış oluyor.  

 Tüm bilgiler sisteme girildikten sonra üretilen başvuru formu 
üzerinde temel bilgiler, ikamet izni harç miktarı ve ikamet izni 
belge bedeli gösterilecektir. 



İş Akışı Başvuru 
Formunu 

Doldur 
Belgeleri Topla 

Randevu 
Gününde Gel 

Yabancılar Dairesi 
İkamet Çalışma Grubu 

ikamet@goc.gov.tr 
www.goc.gov.tr 



E-UZATMA 



<<Uzatma Başvurusuna tıklanır>> 



Gerekli bilgiler girilerek devam 
edilir. 



 İkamet izni e-uzatma formu, hâlihazırda ikamet izni bulunan yabancıların 
ikamet izni uzatma işlemlerini elektronik ortamda yapabilmeleri için 

geliştirilmiştir. 

 

Bu sistemin amacı, halihazırda ikamet izni olan ve GÖÇNET üzerinden tüm 
bilgilerine erişilebilen yabancıların il müdürlüklerine bizzat gelmeleri 

sebebiyle oluşan yoğunluğu ve bürokratik işlemleri azaltmaktır. 

 

 

 

 İLK BAŞVURU veya İKAMET İZİNLERİ ARASINDAKİ GEÇİŞ işlemleri için 
merkezi randevu sisteminin kullanılması gerekmektedir. 

Yabancılar Dairesi 
İkamet Çalışma Grubu 

ikamet@goc.gov.tr 
www.goc.gov.tr 



 

 

 

 Tüm bilgiler sisteme girildikten sonra üretilen başvuru formu üzerinde temel 
bilgiler, ikamet izni harç miktarı ve ikamet izni belge bedeli gösterilecektir. 

Yabancılar Dairesi 
İkamet Çalışma Grubu 

ikamet@goc.gov.tr 
www.goc.gov.tr 



 Yabancı tarafından ödenmesi gereken harç miktarı, ikamet izni bitiş tarihi, talep 
edilen uzatma süresi, uyruk bilgileri ve Türk eş durumu dikkate alınarak sistem 
tarafından hesaplanan harç miktarıdır.  

 

 Yabancı, ikamet izni harcı (öğrenci ikamet izni harçsızdır) ile ikamet izni belge 
bedeli (KART ÜCRETİ=55 TL.) ödemelerini ayrı ayrı yapmalı ve her bir işlem için 
ayrı makbuz almalıdır.  

 

Ödemeler maliye veznelerine, mal müdürlüklerine veya Maliye Bakanlığının 
anlaşmalı olduğu bankalara yapılabilir. 

 

 (Posta yoluyla müracaatta) İkamet izni harcı ile ikamet izni belge bedeli 
ödedikten sonra makbuzlarla beraber istenen tüm belgelerin büyük boy (A4 
boyutunda) bir zarf içinde il müdürlüğüne PTT iadeli taahhütlü hızlı gönderi ile 
iletilmesi gerekmektedir.  Yabincılar Dairesi 

İkamet Çalışma Grubu 
ikamet@goc.gov.tr 

www.goc.gov.tr 







İş Akışı  Başvuru 
Formunu 

Doldur 
Harcını Öde 

Belgeleri 
Postayla 
Gönder 

Yabancılar Dairesi 
İkamet Çalışma Grubu 

ikamet@goc.gov.tr 
www.goc.gov.tr 



• İkamet İzni Başvuru formları, adı ve soyadı pasaportta olduğu şekliyle  
tam yazılmalı.   

• Pasaportun kimlik sayfası, son kullanma tarihini gösteren sayfa, varsa 
vize sayfası ve yurda son giriş mühürünü gösteren sayfasının 
fotokopisi 

• Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda, YEMİNLİ 
MÜTERCİM veya RESMİ MAKAMLARCA ONAYLI ÇEVİRİSİ de başvuruya 
eklenir.  

• Pasaportta isim ve soyisim ayrımı yapılmamışsa, yabancıdan kendi 
temsilciliğinden alacağı açık kimlik bilgilerini gösterir BELGE talep 
edilir. 

 



• İlköğretim-Ortaöğretim öğrenci ikamet izinlerinde T.C. Dış 
temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize gerekiyor. Yüksek 
öğretimde gerekmiyor.  

• Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklara, 1 yıl kısa dönem ikamet izni 
veriliyor. Bunun için Yurtdışındaki elçiliklerimizden alınacak Türkçe 
Öğretim Vizesi şart.  

• Eğer Fakülte kaydından sonra, Türkçe kursuna fakülte yönlendiriyorsa, 
vize şartı olmaksızın, TÖMER KURSUna katılacak yabancıya 1 yıl 
Öğrenci ikameti veriliyor. Devamında TÖMER sınavında başarılı olması 
halinde öğretim süresince Öğrenci ikamet izni veriliyor. 



İkamet kartları artık 
fotoğraflı. Bunun için 
istenen fotoğraf BEYAZ 
FONLU ve 
BİYOMETRİK olmalı. 



• Öğrenci işlerinden son 10 gün içinde alınmış ÖĞRENCİ BELGESİ ve 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU.  

Öğrenci İkamet İzni Formunun hatasız doldurulması için şu hususlar 
mutlaka bulunmalıdır. 

• Okul öğrenci işlerinin TAM ADRESİ (il,ilçe,mahalle,cadde veya sokak, 
csbm (dış kapı no), bağımsız bölüm (iç kapı no) ve telefon numarası. 

• SINIF doğru yazılmalı (hazırlık”Hangi dilden olduğu”,1,2,3,4,5,6) 

• Normal ve azami Eğitim-öğretim süreleri belirtilmeli (ÖR:işletme 
fakültesi 4 yıl+3 yıl, Tıp Fakültesi 6 yıl +3 yıl, Tezli Yüksek Lisans 2 yıl+1 
yıl, Tezsiz Yüksek Lisans 1,5 yıl, doktora 4 yıl+3 yıl v.s) 

• ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI durumu varsa, öğrenci belgesinde 
mutlaka başlangıç ve bitiş süreleri ile birlikte belirtilmeli, yoksa 4 ay 
için gelmiş yabancı öğrenciye, 4 yıl ikamet izni verme riski doğuyor.   

 

 

 

 



 

• Yabancının 18 yaşından küçük olması durumunda, yurt 
dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin 
vereceği MUVAFAKATNAME ile muvafakatnamede 
belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel 
kişiler tarafından verilecek TAAHHÜTNAME. 



     

SAĞLIK SİGORTASI 
• Sağlık sigortası zorunludur. Olmadan ikamet izni verilmez. 

• Ancak yeni kayıtlarda, sağlık sigortası için, öğrenciye 3 ay süre verilir 
ve 3 ay içinde sağlık sigortası yaptırıp belgesini müdürlüğümüze 
getirmesi yönünde tebligat yapılır. Aksi takdirde ikamet izni iptal edilir.  

• İkamet izni uzatma işleminde ise sağlık sigortası mutlaka yaptırılıp, 
SGK’dan provizyon alabildiğine dair belge veya Özel sağlık sigorta 
poliçesi, başvuruda müdürlüğümüze teslim edilir. 

 

 

 



 

SAĞLIK SİGORTASI İÇİN YETERLİ BELGELER: 

• Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınmış PROVİZYON 
BELGESİ 

• Özel sağlık sigortası (poliçelerde “işbu poliçe 06.06.2014 
tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel 
Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari 
teminat yapısını kapsamaktadır” ibaresi bulunmalıdır. 

 



 

• Mezuniyet, kayıt sildirme, harç yatırmama durumları, yabancının 
ikamet izninin derhal kesilmesi veya ikamet türünün değiştirilmesi 
için, okul tarafından müdürlüğümüze mutlaka yazı ile bildirilmeli. 

• Bu yazıda öğrencinin açık kimliği pasaport bilgilerine göre tam olarak 
belirtilmeli ( adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, ülkesi, yabancı kimlik 
numarası)  

 



 

• Öğrenci, ikamet iznini aldıktan sonra 20 gün içinde Adres Kayıt 
Sistemine kaydını yaptırmalı.  

• Adres değişiklikleri de yine 20 gün içinde Müdürlüğümüze bildirilmeli 

• İkamet uzatma başvurusu, ikamet izninin bitmesine 60 gün kala 
yapılabiliyor, her durumda ikamet izin süresi sona ermeden  
yapılmalıdır. Aksi takdirde sınır dışı işlemleri başlatılacaktır. 


