
 

 

                                                   

 

İkamet izni başvurularınızı www.goc.gov.tr adresinde bulunan e-ikamet bölümünü 

kullanarak yapabilirsiniz. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim 

görecekler Öğrenci İkamet İzni ilk başvuru, Öğrenci değişim programları(Erasmus vs.) 

çerçevesinde gelenler Kısa Dönem İkamet İzni(Öğrenci değişim programları çerçevesinde 

eğitim) başvurusu yapacaklardır. Öğrenci İkamet İzni ve Öğrenci Değişim Programları 

Çerçevesinde Eğitim kapsamında ikamet iznine başvuran öğrenciler sadece 160 TL (2022 yılı 

için) kart bedeli ödeyeceklerdir. Vize harcı ve ikamet harç bedeli ödemeyeceklerdir.  

 

  İSTENİLEN BELGELERİN LİSTESİ 

1. İkamet izni başvuru formu (e-ikametten çıktı alınmaktadır.) 

2. Pasaport fotokopisi ( İşlem gören tüm sayfaları ve vize bulunan sayfa, aslı görüldü onayı ile 

birlikte) 

3. Dört(4) adet biyometrik fotoğraf 

4. Sağlık Sigortası 

a.) İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden 

faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik biriminden alınan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli 

belge, 

b.) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli provizyon belgesi, 

c.) Sosyal Güvenlik Kurumuna Genel Sağlık Sigortalısı olmak için  yapılan başvuruya (isteğe 

bağlı sigorta)  dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,  

d.) Özel Sağlık Sigortası(10.05.2016 tarihli ve 16 sayılı vize ve ikamet izni taleplerinde 

yatırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını 

kapsamalıdır.)  

5. Öğrenci Belgesi ve ikamet izni bilgi formu ( Öğrenim süresi, YÖK sisteminde kayıtlı kimlik 

numarası ve Muhtemel mezuniyet tarihi yazmalıdır. Ayrıca YÖK sisteminde öğrenci 

kaydı aktif olmalıdır.)  

6. Adres Belgesi (Yurtta kalıyor ise imzalı ve mühürlü/kaşeli yurt belgesi, kira sözleşmesi ile 

kalıyorsa noter onaylı kira sözleşmesi) 

7. İkamet izni kart bedeli makbuzu (2022 yılı için 160 TL) 

8. Gelir Beyanı (Başvuru formunda beyan edilecektir.) 

9. Öğrencinin 18 yaşından küçük olması halinde; 

a.) Doğum belgesi (Apostil yada ilgili ülke konsolosluğu ile T.C. Dışişleri Bakanlığı onayı 

ve noter onaylı Türkçe tercümeli olmalıdır.) 

b.) Muvafakatname (Yurtdışında bulunan anne/baba ya da yasal temsilcinin vereceği 

onaylı/apostilli muvafakatname ) 

Not: Öğrenim vizesi ile gelen 18 yaşından küçükler için doğum belgesi ve muvafakat talep 

edilmemektedir.  

       10. Öğrenci Hak ve Yükümlülüklerine ait tebliğ belgesi  

http://www.goc.gov.tr/

