مكتب العالقات الدولية
طلب تصريح اإلقامة الطالبية  -التسجيل األول
كيفية التسجيل لطلب اإلذن لإلقامة :
 )1قم بالدخول على عنوان االنترنت التالي https://e-ikamet.goc.gov.tr/ :
 )2قم باختيار اللغة التي تناسبك من الخيارات اعلى يمين الصفحة .
 )3انقر على "إنني أقوم بطلب تمديد تصريح اإلقامة ألول مرة" .
 )4اختر " أرغب في تقديم طلب جديد" .
 )5إمأل نموذج التسجيل األولي بالمعلومات المطلوبة
 )6قم بانهاء تسجيلك في التطبيق بعد اختيارك التاريخ والموعد المناسبيين اضغط إكمال التسجيل وقم بطباعة ورقة
التسجيل بشكلها النهائي .

مالحظة هامة :
 يوجد ترتيبات قانونية صارمة حول هذا الموضوع الرجاء عدم التخلف عن الحضور للجامعة في التاريخ المحدد 1نوفمبر 2016من الساعة  10:00حتى الساعة  1:00ظهرا
 تخلفك عن المدة الزمنية المسموحة لك في المكوث عن  90يوم قبل التقديم على اذن اإلقامة فيتوجب عليك الخروج منالبالد والدخول مجددا بتاريخ ختم دخول جديد .

الوثائق المطلوبة للتقديم لتصريح االقامة .
أوالُ عليك بطباعة طلب التسجيل الذي قمت بتعبئته من موقع اإلدارة والهجرة https://e-ikamet.goc.gov.tr/
)1جواز السفر الخاص بك ( األصل وصورة مطبوعة عنه ).
 الصفحة األولى من جواز السفر مطلوبة والصفحة المختومة بأحدث تاريخ ختم دخول إلى البالد .
 )2تأشيرة السماح بدخول البالد .إذا حصلت على تأشيرة دخول الكترونية الرجاء إحضارها مطبوعة ورقيا ً أيضا )
 )3التأمين الصحي و وثائق طلب التأمين الصحي ( مدة التأمين الصحي ال تقل عن سنة )
 )4وثيقة الطالب بتاريخ جديد ( .من شؤون الطلبة)
 4 )5صور شخصية رسمية بتاريخ جديد.
 )6بيان الدخل.
 )7للطالب الحاصلين على اذن اقامة طالبي سابق  ،او اذن اقامة اخر :
 صورة عن اذن االقامة السابق مطبوعة .
 )8اذا كان اسمك مكتوب بصيغة االسم الكامل " " full nameيجب تقديم شهادة اسمية من القنصلية ( .بيان قيد عائلي)
 )9للطالب تحت السن القانوني  18عاما ً  ،احضار وثيقة موقعة ومترجمة تفيد بسماح والديه له بالدراسة في تركيا.
)10دفع  ₺58,50ليرة تركية رسوم لبطاقة اذن االقامة وإحضار وصل االستالم األصلي وصورة مطبوعة عنه .
 )11عند دفع الرسوم الضريبية ان لم تكن تملك رقم ضريبي سابق يجب عليك الحصول على رقم ضريبي اوال
من مديرية الضرائبİstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı .
 يمكنك إتمام االعمال الضريبية في الدوائر الضريبية التالية Hisar vergi dairesi (Eminönü) :)Gelr idaresi başkanlığı (Vatan Caddesi
) Rıhtım vergi dairesi (Yakacık
-غير ذلك يمكنك الدفع في الفروع البنكية الخاصة بالبنك الزراعي " زراعة بنك "Ziraat Bankası .

نقاط هامة :




معلومات االتصال الخاصة بك يجب أن تكون صحيحة تماما ً  ,ال تعط معلومات مغلوطة ! إن لم تكن متأكد من
عنوان المسكن الخاص بك أدخل عنوان الجامعة بدل عنها  * .عنوان الجامعة مدون أدناه *
عدم تقديمك رقم هاتفك الصحيح أو عنوانك لن يمكنك من استالم اإلقامة .
سيتم ارسال رسالة الى الهاتف النقال الخاص بك عند وصول اإلقامة الخاصة بك .

: Halkalı Merkez Mah. 1237. Sok. no:3 Küçükçekmece/İstanbulعنوان الجامعة

إلستفساراتكم وفي حا ل مواجهة أي مشاكل بإمكانكم التواصل مع المكتب الدولي .
الهاتف  02126928823 :البريد اإللكتروني international@izu.edu.tr :

