
                   

 

  

       BİLGİ NOTU 

YÖK Protokolü Çerçevesinde Öğrenci İkamet İzni Başvuru Belgelerinin Teslim Süreci 

1) Başvuru Süreci 

*Yabancı öğrenciler Üniversiteler tarafından bilgilendirilerek vize süresi veya vize 

muafiyeti süresi içerisinde amaçlarına uygun olarak e-ikamet sistemi üzerinden ikamet 

izni başvurusu yapmalıdırlar.  

2) Başvuru Belgelerinin Teslimi 

*Yabancı öğrenciler, ikamet izni müracaatına ilişkin belgelerini, e-ikamet sistemi üzerinden 

aldığı ikamet izni başvuru formunda yer alan başvuru tarihinden itibaren 30 (otuz) gün 

içerisinde üniversitenin ilgili birimine teslim etmesi gerekmektedir. 

*Üniversite, evraklarda eksiklik olup olmadığını kontrol ederek, tamamlanmış olması 

kaydıyla yabancının evraklarını imza karşılığında teslim alacaktır. 

Örnek: İkamet izni başvuru tarihi 01.09.2017 yabancı öğrenci evraklarını 30.09.2017 tarihi 

mesai bitimine kadar evraklarını Üniversiteye teslim etmesi gerekecektir. 15.09.2017 

tarihinde Üniversiteye evraklarını teslim etmek isteyen yabancı öğrencinin evraklarında 

eksiklik olması halinde, Üniversite personeli evrakları teslim almayarak yabancı öğrenciden 

30.09.2017 tarihine kadar evraklarını tamamlamasını isteyecektir. 

*Belgeler Üniversiteye yabancının kendisi, yasal temsilcisi veya avukatı tarafından teslim 

edilecektir. 

**Yabancı öğrencilerin Üniversitelere dosya tesliminde YÖK Protokolündeki dokümanlar 

kullanılacaktır. Üniversite personeli tarafından yabancının eksiksiz belgeleri imza 

karşılığında YÖK Protokolünde yer alan teslim-tesellüm belgesi ile Üniversite görevlisi 

tarafından teslim alınacaktır. Teslim alınan belgeler İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü 

personeline teslim edilmek üzere ayrı ayrı dosyalanması (pembe klasör) evrak kabulünde 

kolaylık sağlayacaktır. Bu dosyalar İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeline excel listesi 

şeklinde teslim-tesellüm ile teslim edilecektir. 

İstanbul İl Göç İdaresine excel listesi şeklinde teslim edilecek dosyalar için Üniversiteler iki 

excel listesi nüshası oluşturacak ve Üniversiteler ile İl Göç İdaresi Müdürlüğünce bu listeler 

muhafaza edilecektir.  

*Üniversite tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek dosya sayısı, 10 günde 

bir teslim edilecek olup dosya sayısının 100 dosyayı bulması halinde 10 günlük süre 

beklenmeyecektir. 



                   

 

  

*İlk Başvuruda İstenilen Belgeler 

1) e-ikamet (https://e-ikamet.goc.gov.tr) sistemi üzerinden alınan başvuru formu. 

o Başvuru formları  yabancı öğrenciler tarafından mutlaka imzalanmalıdır. 

2) İkamet izni kart bedeli makbuzun aslı. (72 TL Vergi Dairelerine yatırılacak) 

3) Pasaport ya da pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi ile vize ve son giriş 

fotokopisi. 

4) Dört (4) adet son altı (6) ay içerisinde çekilmiş biyometrik (5*6 cm) arka fonu beyaz 

fotoğraf. 

5) Sağlık sigortası ve (S-1) formu. 

o 5510 sayılı Kanuna göre yabancı öğrenciler kayıt tarihinden itibaren 3 ay 

içinde başvurmaları halinde Genel Sağlık Sigortası kapsamına 

girebilmektedir. 

Özel Sağlık Sigortası : Özel Sağlık Sigortalarnda “Işbu poliçe 10/05/2016 

tarihli ve 16/2016 sayui vize ve ikamet izni taleplerinde yaptirilacak Özel 

Sağlık Sigortalarına iliskin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını 

kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalidir. Üniversiteye ilk kayıt tarihinden 

itibaren 3 ay içinde Genel Saglik Sigortasi için başvuru yapılmazsa özel sağlık 

sigortası yaptırılması gerekmektedir. 

6) Öğrenci Belgesi (güncel, imzalı/mühürlü) 

7) Adres Bilgilerini gösterir yazılı belge (NOTER onaylı) ve (A-1) formu. 

8) Gelir beyanı (G-1) formu. 

9) Öğrencinin 18 yaşından küçük olması halinde; 

a- Muvafakat name (Apostile veya yabancının büyükelçilikleri/konsoloslukları 

onaylı dışişleri bakanlığı/kaymakam onaylı ve Türkçe tercümesi) 

b- Doğum Belgesi (Apostile veya yabancının büyükelçilikleri/konsoloslukları 

onaylı dışişleri bakanlığı/kaymakam onaylı ve noter onaylı Türkçe tercümesi) 

* Öğrencilere, sigorta, gelir ve adres beyanları ekteki G-1, S-1 ve A-1 dokümanları 

imzalatarak dosyasına eklenmelidir.  

*Başvuru formları (Randevu formu) yabancı öğrenciler tarafından mutlaka imzalanmalıdır. 

https://e-ikamet.goc.gov.tr/
S-1.pdf
file:///C:/Users/mahdieh.sani/Desktop/A-1.pdf
G-1.pdf


                   

 

  

 

 

 

*Uzatma Başvurularında Süreç 

Yabancı öğrencilerin ikamet izni bitimine altmış gün kala ve her halde ikamet izni süresi 

bitmesinden önce e-ikamet sistemi üzerinden uzatma başvurusu yapmaları gerekmektedir. 

Uzatma başvuruları beş (5) iş günü içerisinde randevu formunda belirtilen adrese iadeli 

taahhütlü şekilde postalanmalıdır. Posta işlemi her dosya için ayrı ayrı yapılmalıdır. 

Uzatma başvurularını öğrencilerin kendileri posta yoluyla göndermelidir. Üniversiteler 

isterlerse konuyla ilgili öğrencilerine yardımcı olabilir. Üniversitelerin belirli aralıklarda 

öğrencilerine, ikamet izinlerini uzatmaları ve yasal süre içerisinde başvuru yapmaları 

yönünde bilgilendirme mesajı göndermeleri öğrencilerin ve Üniversitenin yararına olacaktır. 

1-e-ikamet sistemi üzerinden alınan başvuru formu 

2- Pasaport ya da pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi ile vize ve son giriş fotokopisi. 

3- Dört (4) adet son altı (6) ay içerisinde çekilmiş biyometrik arka fonu beyaz fotoğraf. 

4-Sağlık sigortası ve (S-1) formu. 

5-Öğrenci Belgesi (güncel, imzalı/mühürlü) 

6-Adres Bilgilerini gösterir yazılı belge.  

7-İkamet izni kart bedeli makbuzu. (aslı) 

8-Gelir beyanı (G-1) formu. 

9-Öğrencinin 18 yaşından küçük olması halinde 

a- Muvafakatname; Anne ve Baba tarafından verilmeli. (Apostile veya yabancının 

büyükelçilikleri/konsoloslukları onaylı dışişleri bakanlığı/kaymakam onaylı ve Türkçe 

tercümesi)  

b- Doğum Belgesi (Apostile veya yabancının büyükelçilikleri/konsoloslukları onaylı 

dışişleri bakanlığı/kaymakam onaylı ve noter onaylı Türkçe tercümesi) 

* Öğrencilere, sigorta, gelir ve adres beyanları ekteki G-1, S-1 ve dokümanları imzalatarak 

dosyasına eklenmelidir.  

*Başvuru formları yabancı öğrenciler tarafından mutlaka imzalanmalıdır. 



                   

 

  

*İkamet izni devam eden öğrencilerin başvurularında adres için nüfus müdürlüklerinden 

alınmış yerleşim yeri belgesi kullanılacaktır. 

*Yabancı öğrencilerin iletişim bilgilerini randevu formuna doğru beyan etmeleri yararlarına 

olacaktır. Verilen iletişim numarasının hatalı olması ve bilgilendirme mesajının yabancı ya 

ulaşmaması öğrencinin kendi sorumluluğundadır. 

3)Başvuruların Sonuçlanması 

*Üniversitelerden teslim alınan yabancı öğrencilerin başvuruları 6458 sayılı Kanun ve 

Uygulama yönetmeliği ile ilgili genelgeler çerçevesinde değerlendirilip olumlu veya olumsuz 

sonuçlanabilecektir. 

*Başvurusu olumlu sonuçlanan yabancı öğrencilerin müracaat belgesi Üniversitelerin adıyla 

dosyalanacaktır. Bu müracaat belgeleri Üniversitelerden resmi yazıyla görevli bir personelin 

görevlendirilmesi halinde, müracaat belgeleri ilgili personele teslim edilecektir. Müracaat 

belgesi almak isteyen Üniversitelerin iki iş günü öncesinden mail yoluyla talebini bildirmesi 

işlemlerde kolaylık sağlayacaktır. 

 

4)Önemli Bilgiler 

*Lisans/Yüksek lisans veya doktora programını bitiren öğrencilerinden Türkiye’de ikamet 

izni ile kalmak isteyenlerin mezuniyet tarihinden itibaren 10 gün içerisinde amaçlarına 

uygun ikamet iznine geçiş yapmaları gerekmektedir. Üniversitelerin mezun olacak 

öğrencileri ivedi şekilde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir.  

*Öğrencilerin bölüm değişiklikleri veya farklı bir ilde üniversiteye geçmeleri halinde ikamet 

izni aldığı ildeki İl Göç İdaresine durumunu bildirmesi ve gerekli işlemleri yaptırması 

gerekmektedir. Örnek: Ankara ilinde bir üniversiteye kayıtlı iken İstanbul ilinden bir 

üniversitede öğretimine devam edecek öğrencilerin Ankara ilinden aldığı ikamet iznini 

sonlandırmaması halinde İstanbul ilinden ikamet veri girişi yapılamamaktadır. 

*Öğrencilerin ikamet izni kartının gelmemesi, bilgi güncelleme vb. konularda tarafınıza 

bildirilen sorunlar ile ilgili öğrencilerinizi ‘istanbul.degerlendirme@goc.gov.tr’ adresine 

pasaport fotokopileri ile hangi konuda yardım istediklerini, açık bir ifadeyle belirtmelerini 

ve konu ile ilgili bilgi ve belgelerini de pasaport fotokopisi ile birlikte ilgili adrese mail 

yoluyla göndermeleri gerektiği yönünde bilgilendiriniz. Örnek: Adresini güncellemek 

isteyen bir öğrencinin noter onaylı adresi ile pasaport fotokopisi ve ikamet izni 

fotokopisini (arkalı/önlü) mailin ekine eklemesi gerekmektedir.  

 



                   

 

  

*Üniversite kayıtlarını mücbir bir sebepten dolayı yapamayan ve üniversite tarafından 

Türkçe Öğrenme Kursuna yönlendirilen yabancılarla ilgili rektör onaylı bir yazı ile üniversite 

tarafından Müdürlüğümüze başvurulması halinde ilgili ikamet izni başvuruları 

değerlendirmeye alınacaktır. Bu tarz başvurular mutlaka üniversitenin yetkili birimleri 

tarafından yapılmalı yabancılar bireysel yönlendirilmemelidir. Bireysel yönlendirilen 

başvurular 6458 sayılı Kanun çerçevesinde iptal edilebilecektir. 

* Türkçe Öğrenme Kursuna katılacak yabancılar (üniversiteye öğrenci olarak kayıt 

olmayacak/olmayan) vize muafiyeti kapsamında olsalar dahi amaçlarına uygun vize (Türkçe 

Öğrenme Vizesi) ile Türkiye’ye gelmeleri gerekmektedir. 

 

*Üniversitelerde araştırma görevlisi, doçent, profesör vb. olarak görev yapan yabancıların 

aileleri ile ilgili ikamet izni talepleri varsa aile ikamet izni başvuru yapmaları tavsiye edilir.  

 

 

AİLE İKAMET İZNİ TALEBİNDE BULUNAN YABANCILARDAN İSTENECEK ORTAK BELGELER: 

1-İkamet izni başvuru formu 

2-Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 

3-Dört (4) adet fotoğraf ( Son 6 ay içinde çekilmiş fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.) 

 

4-Geçerli sağlık sigortası (Tüm aile fertler sigortalı olmalıdır.) 

*İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına il 

sosyal birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge 

*Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi  

*Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/imzalı 

ve kaşeli/mühürlü belge 

*Özel sağlık sigortasının kaşeli imzalı ve aslı. 

5-Yerleşim yeri belgesi 

*Nüfus Müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi.(Destekleyiciden) 

6- Evlilik belgesi 



                   

 

  

Yabancı Türk vatandaşı ile evli ise nüfus kayıt örneği. (Destekleyiciden) 

Her ikisinin yabancı olması halinde; ülke makamları tarafından ve Türkiye Cumhuriyetinin yetkili 

makamlarından onaylı evlilik belgesinin aslı ve noter onaylı tercümesi. 

7-Kalacakları sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair destekleyiciden; 

-Maaş bordrosu kaşe ve imzalı (1 aylık) veya işe yeni başladığına dair şirket yazısı kaşe/imzalı ve 

imza sirküleri. 

-Bankası Hesap cüzdanı ve imza sirküleri. 

8- Destekleyiciden adli sicil kaydı.  

*Destekleyici son 5 yıl yasal olarak Türkiye’de ikamet ediyorsa Türkiye’den adli sicil kaydı. 

*Destekleyici son 5 yıl ikamet izni ile ülkemizde kalmıyorsa; ülke makamları tarafından ve Türkiye 

Cumhuriyetinin yetkili makamlarından onaylı adli sicil kaydı belgesinin aslı ve noter onaylı 

tercümesi. 

 

9-Destekleyicinin kimlik/pasaport fotokopisi ve iki (2) fotoğraf. 

10-Doğum belgesi 

Yabancıların çocukları olması halinde; ülke makamları tarafından ve Türkiye Cumhuriyetinin yetkili 

makamlarından onaylı doğum belgesinin aslı ve noter onaylı tercümesi. 

 

Saygılarımızla, 

 

İkamet Çalışma grup Başkanlığı 

 


