ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ




Yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim süresince Öğrenci İkamet İzni
düzenlenir.(Önlisans 2 yıl, Lisans 4 yıl, Yüksek Lisans(tezsiz) 1,5 yıl, Yüksek
Lisans(tezli) 2 yıl, Doktora-TUS-DUS 3 yıl) Ancak Türkçe yetersizliği sebebiyle
üniversitesi tarafından Türkçe kursuna yönlendirilen yabancı uyruklu öğrencilere 1 yıl
süreli Öğrenci İkamet İzni düzenlenir, sonrasında eğitime başlamasından itibaren
öğrenim süresi kadar ikamet izni verilir.
Ülkemizde ikamet izni müracaatında kullanmak üzere getirilen belgelerin mutlaka
Apostil şerhli ya da Ülkemizde bulunan ilgili ülke Konsolosluğu tarafından
onaylanmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
1. İkamet İzni Başvuru Formu
www.goc.gov.tr internet adresinden e-ikamet sistemi üzerinden elektronik ortamda
başvuru yapılmalı ve başvuru formu yazdırılmalıdır. Başvuru vize veya vize muafiyet
süresi içerisinde ve her halükarda son 180 gün içerisinde 90 günlük süreyi aşmayacak
şekilde yapılmalıdır.(Bir yabancı ülkemizde en fazla 180 günde 90 gün kalabilir.)
*Başvuru Formunun çıktısı yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.
2. Pasaport Fotokopisi:
Pasaportun veya pasaport yerine geçen belgenin kimlik sayfası, son kullanma tarihini
gösteren sayfa, varsa vize sayfası ve yurda son giriş mührünü gösteren sayfasının
fotokopisi olmalıdır.
* Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda, YEMİNLİ MÜTERCİM veya
RESMİ MAKAMLARCA ONAYLI ÇEVİRİSİ de başvuruya eklenmelidir.
* Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, yabancıdan kendi temsilciliğinden
alacağı açık kimlik bilgilerini gösterir BELGE talep edilir. Aksi halde İç İşleri Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce belirlenen şekilde yazılır.
3. Öğrenci Belgesi:
Öğrenim görülen üniversiteden e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olarak alınacak aktif
öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi, AKDENİZ-TÖMER’e kayıt yaptıran
öğrenciler için kayıtlı olduğuna ilişkin belge.
4. Adres Bilgilerini Gösteren Belge:
 Kira sözleşmesi ile kalan öğrenciler, sözleşmenin noter onaylı örneğini başvuru
belgelerine eklemeleri gerekmektedir.
 Öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belgeyi başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir.

 Kişinin yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı
taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı
taahhüdü) aranır. Ayrıca yanında kalınan kişinin nüfus müdürlüğü ve ya
muhtarlıklardan aldığı adresi belgesi de gerekmektedir. (E-Devletten alınan karekodlu
belgelerde kabul edilir.)
 YU numarası bulunan yabancı öğrenciler tarafından nüfus müdürlüklerinden alınan
adres belgesi ibraz edilmesi zorunludur.
5. Geçerli Sağlık Sigortası: (Aşağıda belirtilen maddelerden yalnızca birisine ilişkin
belge yeterlidir.)
5.1.Üniversiteye ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde içinde SGK’ya (Sosyal
Güvenlik Kurumuna) “genel sağlık sigortalısı” olmak için başvuru yapılabilir. İl
Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine başvuru yaparak alınan başvuru yapıldığına dair eimzalı/ imzalı ve kaşeli belge
5.2.Özel Sağlık Sigortası; (İlk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde Genel Sağlık Sigortası
için başvuru yapmayanlar özel sağlık sigortası yaptırabilirler.)
5.3.İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanıldığına ilişkin il sosyal güvenlik biriminden alınacak e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge
5.4.Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli provizyon
belgesi
6. Dört Adet Fotoğraf:
Dört(4) adet biyometrik fotoğraf (3,5*4,5 arka fonu beyaz), Ayrıca fotoğraf başvuru
esnasında düzgünce taranıp başvuruya kaydedilmelidir.
7. İkamet İzni Kart Bedeli Makbuzu:
Kart bedeli miktarı ikamet izin başvuru formunda yer almaktadır. 2018 yılı için kart
bedeli 72 TL’dir. İkamet izni kart bedeli her yıl başında Maliye Bakanlığınca
belirlenmektedir.)
8. Tebliğ Tebellüğ Belgesi:
Öğrenci ikamet izni ile ilgili bilgiler ve yabancı öğrencilerin uyması gereken kuralların
yer aldığı Tebliğ-Tebellüğ Belgesi
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
İkamet izni başvurusunda bulunacak olan aday, 18 yaşından küçük ise aşağıda yer alan
belgeleri başvuru evraklarına eklemesi gerekir.
1. Muvafakatname: Anne ve babanın Türkiye’de öğrenim görmesine ve Türkiye’de
ikamet izni ile kalmasına izin vermesi ve bunun için ülkesindeki yetkili merciler
tarafından düzenlenmiş apostil şerhli muvafakatname ya da vekaletname bulunması
gerekir.
2. Doğum belgesi: Apostil Şerhli olmalı ve noter onaylı Türkçe tercümesi bulunmalıdır.

