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.iKAMETGAH TEZKEREsi İçıN

REsıDENcE PER}tIT

GEREKLi oLAN işLEM sÜREÇLERi

REQUIREMENTS and PROCEDURES

YENi KAYIT YAPTIRMl ve lLK DEFA
KERES ALAcAK
RENclLER

ı

http§://e-ikamet.goc.go\,.ır

başvuru formu

adr€sinden

(Randevusuz

A - NEWLY REGISTERJD STUDENTS and §TUDENTS

APPLYING for RESIDENCE PERMIT for
TIME

a|loın

(ıpPointment is r€quired)

On web page of Republic of Turkey Ministry of Interior
Directorate General of Migntion Management, the link

sa}fasında bulunan e-ikamet.goc.gov.tr adresine girerek
aşağtda b€lirtilen linklerden l. sekme fuşIanarak işlem

be clicked. On "eikamet.goc.gov.tr", ihe first link must be clicked as it is
shown below:
"e-ikamel.goc.goY.a" must

yapılabilecektir.

l) İlk Kcz İkırnct İzni Bışurusu Yıpıyorum

1)
2)

2) ikameı izni Uzatrna Başvurusu Yapıyorum
3) lkamer |zni oeçiş Başwrusu Yapıyorum.

Permit

Pasaport (resimli safa) ve gçertilik (mühürlü olan
tarihinin yer aldığı sayfalann fotokopisi

safa)

Dörı (4) ıdet fotoğrıf

Son 6 (a|tt) ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik

Geçerlı sığlık sigorte§l

(Sağlık Sigortasl belgesi hakkında aşağtda sıralanan ve
durumunuza uygun olanlardan yalnızca biri§ine ilişkin

belge gğirmeniz yeterli olacaktır)

-

Üniversiteye ilk kayı tarihinizden itibaİen 3 (üç) ay
içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna "Genel Sağlık
Sigortahsi' olmak için başvuru yapmanz
gerekmektedir. Baş!,ıtruya dair e-imzalı veya imzalı,

kaşeli belgeyi ikamet iani

müracaatında

kullanabilirsiniz. (İl Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine
başvuru yaparak bu belgeyi almalısıntz)

- Özel

Saglık Sigortası (Eğ€r ilk kayıt tarihinden

itibaıen 3 (üç) ay içinde Gene! Sağ!ık Sigortasü için

başvuru yapmasantz özel sağhk

-

yaphrabilirsiniz)

ikili

-

sigortast

Sosyal Güvenlik sözleşmeleri kapsamında

TUrkiye'de sağltk hizmetlerinden faydalandığınıza
dair

il Sosyal Güvenlik birimlerinden e-imzaıılimzah

ve mühiirlü/kaşeli belge temin etmeniz halinde bu
belgeyi de ikaınet imi müracaalında kullanabilininiz.
Sosyal Güvçrılik Kurumundan alm!ş olduğunuz eimzalılimzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesini

de ikamet

Copies

iz!i müracaaında kullanabilirsiniz.

ofüe passpoıt

(the page

(the page with §amp) pages

l

olmalıdır.

ı

Firsl Applicıtion for Residencc Permit
§plication For The Reıewal Of The Residence

3) Application For Residence Permit Transfer

İkametgah kanı fokokopisi (vana)

ı

FIR§T

Applicıtion form from httDs://e.ıkımet.qoc.eov.tr

işlem

yapıımemıktıdır)
T.C. içişleri Bakanlığl cöç idaresi Genel Müdürlüğü

ı

the

üü

Picture) and validity

Copy ofresidence card (ifavailable)

ı

Four (4) photos

(must have been taken wiüin üe last 6 montbs, ,tı/iü a
white background and as biometric)

ı vılid

heılth insurınc€

One of

sufficient:

üe

following document

is

considered as

You must apply to Social security İnstifution for
"General Health lnsurance" within three months fiom the
date of registration. You can use E-signed or signd sealed
application documeııt wherı you apply foı Rcsiderıce
P€Tmiı.(You must obtain that document from Proüncia!
Directoratc of social security)
Private healü insurance (If you do not apply
foı Ge,neral Healü Inşurance ııithin three monıhs from
Üe daıe of fegistration, you can have Privale Health
Insuraııce)
Wiüin üe scope of bilat€ral social §ecuıity
agIe€m€nt§,

you can use

e-signed/signcd and
stamped,/sealed document to be obtained from Pıovincial
social security units which states üat üe forcigner is
beııefiting from üe health services in Turkey when you
apply for Resideıce Permit.
You can use e-signed,/signed and stamped/sealed

pıovision documeııt ıeceived from Social Security
lnstifution wheıı you apply for Residence Permit.

ı

sigortı Tebliği ..
(Tebliğ Teb€llüg omeği Belgesi
doldurulmalıdır)

"EK 2'

lnsurınce Notificıtion
(DECLARATION NOTIFICATION-ACCEPTANCE
STATEMENT sample. The form "EK 2" (Document 2)

foımu

must be filled in.

ı

Geıir v€ Adre§ Beyanl

(Gelir ve Adres Be|gesi Beyanı Dilekçe Ömeği
formu doldurulmalıdır)

ı

Declaration of lıcomc and Addıess

"EK l'

(The form at

l8 Yaşlndın koçtk olanıann Muvıkafakatname

Doğum b€ıg€si

v€

Anne ve babanızın Tüıkiye'de
öğenim görmenize ve Türkiy€'de ikamet izııi ile

ikamet İzni Kart Bedeli Makbuzu (89._TL)

|

)

bcdeıi ddemek için;
BiRlü\cı ADıv:

Aşağlda belirtilen vergi dairelerinden
herhangi birinden "Vergi Numarası"
alınması gerekmektedir. Vergi Dairesinden

alınan "vergi Numarast" almd!ğı güntın bir
sonraki gün aktif hale gelmektediı.
Ef.ntby Vğgi Dair€si
Telefon:0216 575 78 67 _ 575 7t 65
Fax:02l6 575 7t 68
Adre§:lçerenköy D.Yoıu sok, No.1t A Blok

Telcfon:02164ı4 53 75 - 337 l9 14
Fax: 02I6 330 66 57

AdEs:Hatitağa c.ddesi No:3l Göaepe xadlköy

lsıütbul

xıdtkoy vergi Daİesi
4l4

Receipı ofthe Re§idence Permiİ

53 75 - 33t

Fax,0216 y5'74 51
Ad.es:Halilağacaddcsi

4l 38

No:3l Kadtİöy i§ranbul

Kozf ıtrğl vtfgi Daiİ€si
Telefon: 0216 575 m 35 - 575 !4
Faı:02l6 575 30 l5
Adres:Deği.m€n}olu

ı3

sokak No: l8 A Blok K.dlköy

Ümrıniye Vergi Dairesi
0216 6l ı 20 0t - 6l ! 22 64

T€|€fon:

Fax: 02l 6 6l l 22 83
Adİ€s:Dudullu Mahaİlcsi lhlartiu, Mğvkii Al€md.ğ
Caddğsi I§tarbut Çaış§! 2_Blok ümıaıiye lstaıbul

İKİNcİ ADıM:

"Vergi Numarası" ile TUrkiyğ genelind€ki;
Halk Bankmı

PıYment (89.-TL)

You must get Tax ID number from one of the
tax ofiices stated below: Tax ID Number will
b€ activated on the day after it is taken.

Er.Dı6y Tar offic,€

Telefon: 02 ı 6 575 78 6?
Faİ:02l6 5?5 76 6t

_

575 7E 65

Adİe§:lç.rentoy D.Yolu sok. No.18 A Blok
Erenköy lsıınbuI

ADIM:

53 75 - 337

l9

14

Adıes:H.liıağa caddesi No:3 l Göaepe Kadüköy
İst İbul

xıdıLüy Taı office

Telefon:02l6 4l4 53 75 - 33E 41 3t
Fa,: 0216 345 74 51
Ad.es:Halitaga caddesi Noi3l Kadtköy lst nbul

Kor}.ı.ğ| Tıİ omcc

Te|efon: 0216 575 30 35 - 575 14 13
Fax: 02l6 575 30 l5
Adİes:D.girmenyolu sokak No: l t A Blok

Kad*öy

Ümnnlye Taı Office

Telğfoıt: 02 ı6 6l l 20 08 - 6l | 22 64
Fax: 02ı6 6l l 22 E3
Adrğs:Dudullu Mahall€si lhlamur Mevkii Alemdıg
Cadd€si lstanbul Ça§ı§ı 2.Blok Ümııniye lstaüul

2)

SECOND STEP:

With Tax lD nıımber, residençe caıd fee
can be paid (wiü 92.07 Bank Code) in a
branch

ofüe

banks stated below:

Halk Bankası
vakıfbank
ziraat Bankası

birine ikaİnet Kan Bedeli (92.07 Banka kodu
ile) ödeııebilir.
ödcnen kaıt b€deli makbuzu alınması
gerekmekedir

4ı4

Faı:0216 330 66 57

vakıfbank
Ziraal Bankası Şubelerinden heıhangi

3) ÜçÜNcü

cırd

For cırd pıyment:
l) FIR§T STEP:

Telcfon: 0216

Göa.p. V€fgi [hiİtsi

Telefon: 02l6

ı

Gözı.p€ Tax office

Erenköy Istanbul

2)

should be filled as

your educaüon in Tuıkey and give permission for your
stay with residence perrnit in Turkey. For üis, you must
have the letter of Paf€ntal con§ent to be obtained aom
an auüorized institution in youı own country.

kalmanıza izin vermesi ve bunun için de ulkenizdeki
yetkili merciler laıafından diizenlenmiş
muvafakatname bulunması gerckir.

Kırt

l)

(Docıım€nt

Parentıı consent and Birth certiİicıte of Foreign€rs
Und€r ı8 Yeırs old
Parental consent: Your paİents mu§t have con§enı for

- Muvıfıkıtnıme:

ı

EK !

incomc and ad&ess dcclaration sample)

3)

THIRD STEP:

You must get

a receipt of

üe payment.

DlKKüT f,DiLirEsl

INFORMATIoN

GEREKE\ BİLGiLER

/

Ögrtnim durumunuıı ilirtin ıynl ,.hir iç.risind. d.ğişit4ik
yıpmınız hılitıd. bu d.ğirikliği iz|.y€n 20 (yirDi) g0I içind. İI
G6ç idıresi lttodİrıOğlınltn wcb ıdr.§iod.n İııdevü ılmıl.n

fıkolt v.yı töllim d.ğişikliği
içerisinde faİldl baİ onivcalataya İıyıı

diİ. (Aynı il iç.ri§iod.

yı dı }in. ıynl il

!,ıpOrıf ınız düruOılannda)

Eğ.r fırkll birş.hird. y0kck6ğr.niminiz. d.v.o .d.c.!g.ıiz bu
değişil,tiği t0 (on) 80n iç.İisird. y.ıi 0nivcrsitcnizir bulunduğu
iı Göç İd.İ.§i MOdOrlüğİnG bildirm.niz g.r.tmekı.dir. Bu
konudıki işlcml.riniz yeni 0triver§iı.nizio bulunduğu i| G6ç

idıresi MOdOrlüğü ııİ.ftadıo y0r0tol.c.ktir. Bu t[r bir
izin b.lg.İizdc d.ğiriklik

değişiklik durumund. ikımct

olıcığındın bu bildirimi yıpoanE ülkaElizd. yı§ıl ı.ıİrlDız için
öncm

TAKE itııo

coN§lDERAT!oN

Türıiyc'da bulunduğunuz süı.da sığhk ılınlndın yırırlınDaı
istiyoİsınız Üniv.fsit.}e ilk kıylı tırihinizd.n itibıİ.n J (0ç) ry
içind. so§yıl Gllv.nlik Kuİuolunı "G.n.l sıglk sigortıİil'.
.ğ.r *G...l sığhİ sigortdısl' işlcmini yıptıİm.k i.ıemiyor.ıo|z
Ö2rl sığhk sigorıı.l yıptrıtilirririz)

gereİm€kt

to

ırz etmekıcdir.

lfyot şınt

to b€n€liı

itr Tuİkey, you

from heelth §ervice

du

ring ıb€ time you

cın ıpply to sociil sacurlty

rCgistrıtion.

ıf

you do noi

lnsürınce". yoü aın ıpply

sıİt

'G.n.rıl H.ılth

to bava

for'Privıt h.ıtıh insurıncG'

ln aıia if yoü chınge youİ edrıcıtion stıtüs İlithin the §iıİa city
you wiıl need to m.ke .I ıppointdrcıt ıo Proünci.ı Migrıtiotr
ofiica ıİithin 20 dry3 of ahi§ cb.Dge. (ın cıse yoü chınge youİ
f.cuıty of depırıment or if yoü r€8isler ıo another univeİsity
rrithin ıha §ıme prcdoac)
ıfyou.rotinue your edücıtion in i diffcİĞnı city,!ou must inform
Provinciıl Directorata of Migrıtion Mınıgcmtnt in th€ ci§
where your ncw univ€İsity is locıted ıbou( ch.ngc wiıhin l0
bu.iness diys- All of youİ tİıDsıction§ rrill be aonduded b}
Pİoünci.l Diİectorıı€ of Migİıtioır M.n.gement in tb€ city
where yoür İ€w univcGiş is locııed. A. this }ind of chıİge rüill
cre.ıc ı ch.ngc in your Reside.e Permil iı i3 vea- importınt to
ioform il for !our lc8d .lıy in our (oüntr.ı.

lo

of fİe.zing r€gislr.tion,

c.s€§

dismia§.l, tıot renewing

Kıyt

dondurms, ünivarsited€n ilişik ka§İtıc, İıy|t }"nilamamc
gibi duruml.rd. öğr.nci ikımet izniniz ipııl.dile(ekİir.

İegiJtİıtion, etc. your §ıudent r€§id€nce

Kiris.l ıİtgil.riIizd. d.ğişildik oluİr.

You mü§ı iDform Provinciıl lıiracıoraıc of

(6rncği n.dcni bılinirpaaıporıünuz ddişirs. yı dı bünı ban ar dlırumlıl
ortıyı çllürsı) bu d.ğirikliği 20 (yirDi) i, 8ünü içtİisi!ıd. kıyııİ

ıdl6i.ir.

old4unuz İl Gğç İdıİc§i MOdürlOğOtr. bildirın.niz

sııy

ln§titution foİ
'Gancrıl Haalıh lnsurancc" *,iıhin thİ.. months from the dıta of

Mın.€em€nt
if ıhcre

i§

ı

will bo cıncelled

MigİıtioD
ırithin 20 dıy§
pcrlonil iİfornııtioo (for cİımplc your

in ıh€ aity *haİc you

ch.Dge in yoo r

p€rndı

ı.c

r.gist€red

mıritıl §ııtuş ıddİ6ı pıaaporı chınge.

eıc.)

8ereİJnektcdiİ.

sizt

§€rilan

§Or.nizin bitiş

iıom.ı izin bclg.sind. (ltröndı) iİım.t
ıırihi

yar

ılmıkııdır.

d. ülıeınizde İılmıy. d€vım

izni

Eğar bü §üra bittiktaİ sooİı

edecekiniz; ikımet izin .iiİenh
dolınıdın anac muılalo iıameı i?nini,i ycnilcmcniz gereıc.cııir.
Öğrcnciliğniz dtvım cdiyor is.; uzıtlDı ılınlndın, 6ğrcnciliğiniz
bitmiş i§o; k§ı dönem ılınıodıo nnd§u ılırık işl.mlarinizi
yapmınn gcr.kmaLtcdir.

on lour re§idence P€rmiı cıİ4 cıpir.tion dıte of youİ permiı i§
w.itten. lf you Bııt to tonainue to §tıy in Turket ıfter th.

expir.tion d.lg you müaı İ€na*

your Raaidenaa Parmiı bafor. it

cİpiİes. You will ıecd to cİck oD extensio. ..ction if your
.tudenıship coİtinuar ol on ihort teİm aecdoİ lfyoür §ıudCnt§hip
w.§ terminıted to get

ın ıppoiotmeDt ııd .omplete thc

process,

EK-r

israNrur, ir cöç ioannsi ııüoünrüĞüNr
uyn"ıklu olup
Pasaport sahibiyim. İstanbul'da

MARMARA ÜxİVBRSİrrSİ

fakültesi/yiiksekokuVmeslek yiiksekokulu

bölümünde

okumaktayım. Ttirkiye'de öğenci olduğum için herhangi bir yerde çalışmamaktayım ve
ailemin maddi yardımı ile geçirnimi sağlamaktaym.
Başvuru formu ve teslim ettiğim diğer evraklardaki bilgilerin doğuluğunu kabul
ediyorum. Adres değişikliklerimi yirmi (20) iş giinü içerisinde İı Goç İdaresi Müdiirlüğiıne
bildireceğirni ve bu konudaki yasal sorumluluklanmr kabul ediyorum.

ögrenim amaçlı aldığm randevun a işlemlerimin yapılarak tarafıma ikamet izni
verilmesini istiyorum.
Gereğinin yapılmasııu aız ederim.

Adı
Soyadı
Doğum Tarihi

Telefon

ADRES

nİı,cirınİı

il:
ilçe
Mahalle

:

Cadde/Sokak

:

Bina-Daire No

:

lmza

:

. .

..l

. .

../201

..

EK-2

TEBLİĞ-TEBELLÜĞ BELGESi

İİgİ:

a)

04.04.20l3 tarih ve 6548 sayıh Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.

b) 31.05.2006 tarih ve 55l0 sayılı Sosyal Sigonalaı ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.
c) 30.04.2014 tadh ve 2787 sayılı ilgi(a) sayılı kanunun uygulama usul ve esaslarına dair yazı.
d) Göç İdaresi Genel Müdürl0ğüntin l0.05.2Ol6 tarih ve İ6 sayılı Genelge.
e) GOç İdaresi Genel MüdtlıItlğtlnün 02.10.2Ol4 tarih ve l l I Sİ saylı Öğenci ikamet izinleri konulu yazısı.

İıgila; sayılı kanun gereği üIkemizde..ikamet izni almak isteyen Yabancı Uyruklu kişilerin ..Geçerli
Sağlık Sigortası" yaptırmalan zorunludur. Öğenimden dolayı ikamet imi talep eden yabancı Uyruklu
öğencilerin okula ilk kayıt yaptırma tarihinden itibaren 3 ay içerisinde SGK'dan talepte bulunmalan halinde
ilgi(b) sayılı kanun gereği Geçerli Sağlık Sigortası kapsamına alınacaktır. 3 aylık müracaat süresinin
kaçırılması halinde istenecek olan özeI sağlık sigortası poIiçelerinde ilgi(d) yazı gereği"İşbu poliçe l0.05.20l6
taıjh ve |612016 sayılı Vize ve ikamet Taleplerinde Yaptırı|acak Özel Sağl,k Sİgortalarİna İıışı<in Genelgede
Belirlenen Asgari Teminat Yapısını Kapsamaktadır." ibaresi aranacaktır. ilgilel yazı geregi SĞK'y4 yabancı
kim|ik numarası tahsis edildikten sonra okullarının bulunduğu yerdeki SGK'ya yaz ı lİ olarak müracaatta
bulunanlann ikamet izni müracaatlannrn kabul edilecektir. İkamet izıi düzenlendilten sonra geçerli sağlık
sigortasrnın süresi bitiminde sigorta süresini uzatması gerektiği ve gerekli sağlık sigortası yaptırm-ayan yabİncı
öğrencilerin durumu tespit edilmesi halinde ikamet imi iptal edileceği hususu ilgi(c) sayılİyazı gereği teblig
edilmiş olup;

İşbu tebliğ-tebellüğ tarafımızdan tanzimle doğruluğu anlaşıldıktan sonra imza altına alınmıştır.

DECLARATION NOTIFICATION-ACCEPTANCE STATEMENT
As per the law referenced under paragraph(a) above, the foreign citizens who wish to acquire a
residence permit in Turkey are required to have a va|id " Healü Insurance". As per the law referenced under
PragraPh(b) above the student in possession of foreign per the law referenced a residence permit for attending
a school in Turkey wi|I be ıncluded within the scope ofthe general health tnsurance upon submıttıng a request
to SGK within a period of 3 months following their initial registration with school; However, if the student
fails to apply for coverage with in the above mentioned 3 months period then the private health insurance
Policy that is required to be submitted shall include the following phrase as per the instruction referenced under
ParagraPh(d) above "This Present Policy Covers The Minimum Coverage Designated İn The Communique
Dated l0.05.20l6 No: l6 Per Taining To The Private Health İnsurance To Be Acquired in The Submitting A
Residence Permit Request"; while the stipulations regarding the residence permit applications oftheones, As
Per Paragraph(e) to SGK, after Foreign identity number is assigned, application for residence permit is accepted
for those who apply in written to the SGK in where their school is located, after their residence permit is
arranged, their valid hea|th insurance deadline need to be extended and case ofdetection of foreign students
who did not get necessary health insurance, the point that the residence permit will be cancelled is announced
as per the instruction referenced in paragraph(c).
This declaration notification-acceptance statement has been signed after it's accuracy is determined

by the signatories.

TEBL]G EDEN

TEBELLÜĞEDEN

Adı

:

Soyadı

:

Imza
Tarih

:
:

TEBLIG-TEBELLUG
..

. . . .. /

...

. .

..l20l 9 tarihinde üniversitemizin
Bölümüne kayıt yaptıran

Fakültesi
uyruklu,

İsimli yabancıya vize veya vize

muafıyet süresi bitmeden öğenci ikamet imi almak için başwru yapması gerektiği ve
başwru yaptığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ewaklannı teslim etmesi
gerektiği hususu tebliğ edilmiştir.

İş bu tebliğ-tebeltüğ belgesi tarafımızdan tanzimle doğruluğu

birlikte imza altına alınmıştır.

TEBLiĞ EDEN
üniversite Görevlisinin

Adı SOYADI
imzası

anlaşıldıktan sonra

TEBELLÜĞ EDEN
Yabancı Öğrencinin

Adı SOYADI
imzası

