
 

İKAMET İZNİ – UZATMA BAŞVURUSU 
Uzatma başvurusu nasıl yapılır: 

1. Adım: https://e-ikamet.goc.gov.tr İnternet adresinden “ikamet izni uzatma başvurusu 
yapmak istiyorum” seçilir. 

2. Adım: Kişisel bilgiler doldurulur ve telefon numarası doğrulaması yapılır. 
3. Adım: Başvuru formu eksiksiz doldurulup çıktısı alınır. İşlem çıktı alabileceğiniz bir 

bilgisayarda yapılmalıdır. 
4. Adım: 72 TL lik kart bedeli ödemesi yapılır. 
5. Adım: Başvurunuzu uyarısız tamamladıktan sonra başvuru PTT ile iadeli taahhütlü olarak 

başvuru formunun ilk sayfasında yazan adrese gerekli tüm evraklarla birlikte gönderilir. 
Uyarı: Başvuru tarihi dahil olmak üzere takip eden 5 iş günü içerisinde evraklarınızı postaya vermeniz 
gerekmektedir. 
Önemli not: Başvurusunda “randevu almanız gerekmektedir” uyarısı alan öğrencilerin başvurularını 
tamamladıktan sonra internet üzerinden randevu alıp, randevu gün ve saatlerinde gerekli tüm 
evraklarıyla birlikte İl Göç idaresine gitmeleri gerekmektedir.  
Gerekli Belgeler 

1. Pasaport aslı ve fotokopisi 
a. Pasaportta fotoğraflı sayfa ve ülkeye girdiği son tarihin fotokopisi gereklidir. 
b. Vizeyle ülkeye giriş yapan kişi vizesinin de fotokopisini çekmelidir. E-vize ile giriş yapanların 
e-vize çıktısını sunması gerekmektedir. 
2. Sağlık sigortası ve sigorta tebliğ 
a. Sigortanın süresi 1 yıl olmak zorundadır 
3. Yeni tarihli öğrenci belgesi 
4. 4 adet fotoğraf: biyometrik olmalıdır. 
5. Gelir Beyanı 
6. Daha önce öğrenci ikamet izni veya başka bir ikamet izni alan öğrenci için: 
Eski ikamet izni fotokopisi 
a. Öğrenci daha önce ikamet izni aldığını işlemler sırasında bildirmek zorundadır 
7. Öğrencinin pasaportundaki isim ve soy isim ayrımı yoksa yani isim “Full Name” olarak 
yazılmışsa öğrenci kendi konsolosluğundan “isim denklik belgesi” getirmelidir 
8. Öğrencinin 18 yaşından küçük olması durumunda anne ve babasının Türkiye’de okumasına 
izin verdiğine dair yazı ve bunun Türkçe tercümesi 
9. Öğrencinin istediği vergi dairesine 72₺ kart bedeli ödeyerek edindiği dekontun aslı ve 
fotokopisi 
a. Bu ödemeyi yapabilmek için önce vergi dairesinden vergi numarası almanız gerekiyor 
 b. Ödemenin yapılabileceği vergi daireleri şunlardır:  

i. Hisar vergi dairesi (Eminönü)  
ii. Rıhtım vergi dairesi (Yakacık ) 
iii. Gelir idaresi başkanlığı (Vatan Caddesi) ödeyebilirsiniz. 
iv. Ayrıca ziraat bankasının bazı şubeleri de ödemeyi kabul edebiliyor. 

     Üniversite Adresi: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ  
Halkalı Merkez Mah. Koru Cad. No:2  Posta Kodu:34303  Halkalı - Küçükçekmece - İSTANBUL 
NOT: İletişim bilgileri kesinlikle doğru yazılmalıdır. Kendi telefon numaranızı vermezseniz ikamet 
izniniz size ulaşamaz. İkamet izni verilen adrese gönderilmektedir ve verilen numaraya mesaj 
atılmaktadır. İkamet izni başvurusu veya her türlü başka sorununuzla ilgili Uluslararası Ofis’e 
ulaşabilirsiniz. 

E-posta: international@izu.edu.tr & Telefon: 0212 6928823 

https://e-ikamet.goc.gov.tr/
http://www.izu.edu.tr/Assets/Content/File/Uluslararasi_Ofis/20171003_20161005sigorta.pdf
http://www.izu.edu.tr/Assets/Content/File/Uluslararasi_Ofis/20171003_20161005gelir-b.pdf
mailto:international@izu.edu.tr


 

Önemli Notlar: 

• Oturma izninizi alana kadar Türkiye dışına çıkmayınız. Türkiye dışına çıkarsanız ikamet izniniz 
geçersiz olur ve öğrenci vizesi almak için 3 ay beklemek zorunda kalırsınız. 

• Evlilik, Türk vatandaşlığı, kayıt dondurma, kayıt sildirme, mezun olma veya mevcut 
durumunuzu değiştiren herhangi bir olay ikamet izninizi geçersiz kılacaktır. 

• Üniversite ve/veya İl Göç İdaresi Müdürlüğü sizinle 3 ay boyunca ulaşamazsa ikamet izniniz 
iptal edilir. İkamet adresinizin değişmesi halinde bunu İl Göç İdaresine ve üniversiteye 
bildirin. 

• Türk dili kursu (İZÜTEM) öğrencisiyseniz kısa süreli (1 yıl) ikamet izni için başvurmalısınız. Eğer 
dil hazırlık sınıfındaysanız 1 yıl geçerli ikamet izni alırsınız, ancak lisans okuyorsanız 4 yıl 
geçerli ikamet izni alabilirsiniz. 

• Yatay geçiş öğrencisiyseniz 10 gün içerisinde İl Göç İdaresini bilgilendirmeniz gerekmektedir. 
• Başka bir oturma izniniz varsa, öğrenci ikamet izni için ilk kez başvurmanız gerekir. 
• İkametinizin süresi bitmeden önce uzatma için başvuru yapmayı unutmayınız. 

 


