OTURMA İZNİ
Tüm öğrencilerin, Türkiye'ye giriş tarihlerinden en geç 1 ay içerisinde ikamet tezkeresi başvurusunda
bulunmaları gerekmektedir.
Türkiye ye ilk defa gelen ve oturma izni olmayan öğrenciler oturma izni için aşağıdaki belgeleri
hazırlayıp üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Ofisinde bulunan personele vererek oturma izni
başvurularını yapabilirler. İlk oturum için Göç idaresine gidilmeyecektir.
İlk oturum izni işlemleri için, aşağıda yer alan belgelerin hazırlanması gerekmektedir.
Bu belgeleri Uluslararası İlişkiler Ofisinde bulunan personele vererek oturma izni başvurularınızı
yapabilirsiniz.
*

İkamet İzni Başvuru Formu

*

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

*

Dört (4) adet fotoğraf biometrik olması gerekmektedir.

*

Gelir beyanı (banka hesabı-veya destekleyici (sponsor) olabilir. )

*

Öğrenci Belgesi

*

Geçerli sağlık sigortası.

*

İkamet izni kart bedeli makbuzu

*

Adres bilgilerini gösterir yazılı belge( adres bilgilerine dair; yabancının ülkemizde kaldığı yere

ilişkin (kira yurt, pansiyon vb) bir belge ibraz etmesi ve bu belgede o adreste kalıyor olduğunun açık ve
anlaşılır olması gerekmektedir. Örneğin;
1. Öğrenci yurtta kalıyorsa yurt idaresinden alacağı imzalı kaşeli belge
2. Kiracı olarak kalıyorsa noter onaylı kira sözleşmesi
3. Yakınının yanında kalıyorsa noter huzurunda düzenlenecek taahhütname
Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda;


Yurtdışında bulunan annesi / babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname



Doğum Belgesi
SAĞLIK SİGORTASI
29.5.2013 tarihinden sonra ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, ilk kayıt tarihinden itibaren üç
ay içinde, öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü /
SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE talep dilekçesi ve öğrenim gördükleri okullarına ait ilk
kayıt tarihini gösterir öğrenci belgesi ile başvurmaları halinde, yazılı talepte bulundukları tarihi
takip eden gün itibariyle bir yıllık genel sağlık sigortalılıkları yapılmaktadır.
Öğrenim görecekleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren, genel sağlık sigortalısı
olmak için kurumumuza üç aylık süre içerisinde yazılı talepte bulunmayan yabancı uyruklu
öğrencilerin ise öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır.

HEALTH INSURANCE AND RESIDENCE PERMISSION
All of the procedures related to foreigners who came to Turkey for the first time will be carried out by
our International Student Office. Students must apply to International Student Office with the
documents given below to have residence permanence.
*

Residence Permit Application Form

*

Original copy and photocopy of passport or passport substitute

*

Four (4) photos (biometric)

*

Declaration of income *

*

The Payment Receipt taken from Tax Office

*

A written document certified students address information.

Student certificate

*

Valid Health Insurance

In the case of student are under 18
*

Consent letter given by student’s parent or legal representative

*

Birth certificate
FOREIGN STUDENTS HEALTH INSURANCE
In the case of foreign national students who enrolled at school for the first time after 29.05.2013

submit a written application and the student certificate indicating the first enrollment date to the Social
security Provincial Directorate/ Social Security Center in the place of their school within three months
following the first enrollment date, they shall be covered in one year universal health insurance as of the
day following the submission date of written application.
In the case of foreign students do not submit a written application to our institution for universal
health insurance with three months following their enrollment at school; they cannot be registered under
universal health insurance during their study.

