
 

 التسجیل األول -طلب تصریح اإلقامة الطالبیة 
 كیفیة التسجیل لطلب اإلذن لإلقامة :

ثم قم باختیار اللغة التي تناسبك   ikamet.goc.gov.tr-https://e/على عنوان االنترنت التالي :  بالدخول قم : 1 الخطوة
 من الخیارات اعلى یمین الصفحة .

 . "ب في تقدیم طلب جدیدغأراختر "  ثم مرة" . ألول اإلقامة تصریح تمدید بطلب أقوم انقر على "إنني: 2 الخطوة
 بالمعلومات المطلوبة  التسجیل األوليإمأل نموذج  : 3 الخطوة
قم بانھاء تسجیلك في التطبیق بعد اختیارك التاریخ والموعد المناسبیین اضغط إكمال التسجیل وقم بطباعة ورقة : 4 الخطوة

 التسجیل بشكلھا النھائي .
 . لیرة تركیة رسوم لبطاقة اذن االقامة في مدیریة الضرائب وإحضار وصل االستالم  TL 72دفع : 5 الخطوة
 التاریخ المحددفي  موعدك إلىسوف تذھب  : 6 الخطوة

 : الوثائق المطلوبة
 .جواز السفر الخاص بك  األصل وصورة مطبوعة عنھ .1
 . الصفحة األولى من جواز السفر مطلوبة والصفحة المختومة بأحدث تاریخ ختم دخول إلى البالد •
دخول . إذا حصلت على تأشیرة السماح بدخول البالد ( لألشخاص التي یتوجب علیھا الحصول على على تأشیرة  •

 ) تأشیرة دخول الكترونیة الرجاء إحضارھا مطبوعة ورقیاً أیضا
  )( مدة التأمین الصحي ال تقل عن سنة وثائق طلب التأمین الصحيالتأمین الصحي و  .2
 .وثیقة الطالب بتاریخ جدید .3
 .صور شخصیة رسمیة بتاریخ جدید .4
 .بیان الدخل .5
 : للطالب الحاصلین على اذن اقامة طالبي سابق ، او اذن اقامة اخر .6

 . االقامة السابق مطبوعةصورة عن اذن   •
یجب علیك تقدیم شھادة اسمیة من  " full name" اذا كان اسمك في جواز السفر مكتوب بصیغة االسم الكامل .7

 )بیان قید عائلي (القنصلیة الخاصة بك .
دراسة عاماً ، احضار وثیقة موقعة ومترجمة للغة التركیة تفید بسماح والدیھ لھ بال 18للطالب تحت السن القانوني  .8

 .في تركیا
لیرة تركیة رسوم لبطاقة اذن االقامة في مدیریة الضرائب وإحضار وصل االستالم األصلي وصورة 72 دفع  .9

 . مطبوعة عنھ
عند دفع الرسوم الضریبیة ان لم تكن تملك رقم ضریبي سابق یجب علیك الحصول على رقم ضریبي اوال من  .10

 .مدیریة الضرائب
 : الضریبیة في الدوائر الضریبیة التالیةیمكنك إتمام االعمال  -
• Hisar vergi dairesi (Eminönü) 
• Rıhtım vergi dairesi (Yakacık )  
• Gelir idaresi başkanlığı (Vatan Caddesi)   
 غیر ذلك یمكنك الدفع في الفروع البنكیة الخاصة بالبنك الزراعي " زراعة بنك " .-

الجامعة      عنوان  : İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ  
Halkalı Merkez Mah. Koru Cad. No:2  Posta Kodu:34303  Halkalı - Küçükçekmece – İSTANBUL 
 

معلومات االتصال الخاصة بك یجب أن تكون صحیحة تماماً , ال تعط معلومات مغلوطة ! إن لم تكن متأكد من  •
 * عنوان الجامعة مدون أدناه * الجامعة بدل عنھا . عنوان المسكن الخاص بك أدخل عنوان

عدم تقدیك رقم ھاتفك الصحیح أو عنوان منزلك لن یمكنك من استالم اإلقامة ولن یمكنا من التواصل معك من  •
 أجل استالمھا 

 سیتم ارسال رسالة الى الھاتف النقال الخاص بك عند وصول اإلقامة الخاصة بك . •
 

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_20161005sigorta.pdf
http://www.izu.edu.tr/Assets/Content/File/Uluslararasi_Ofis/20171003_20161005gelir-b.pdf


إذا واجھتك مشاكل في تقدیم طلب اإلقامة وألي استفسار یمكنك زیارة مكتب العالقات الدولیة في حرمنا الجامعي أو التواصل 
 معنا عبر أرقام التواصل أدناه و البرید اإللكتروني المذكور  

Email: international@izu.edu.tr    / 6928823 0212الھاتف 

 .مالحظات ھامة

ج تركیا فإن تصریح اإلقامة خار سافرتخارج تركیا. إذا  خرجت علیك أن ال صریح اإلقامة الخاص بكحتى تحصل على ت •
 مجددا أشھر للحصول على تأشیرة طالب 3بك سیكون باطال ویجب علیك االنتظار لمدة  الخاص

 

تجمید التسجیل الخاص بك، وإلغاء التسجیل الخاص بك، تخرجھ أو غیرھا من ، الحصول على الجنسیة التركیة، الزواج  •
 .إلغاء وإبطال تصریح اإلقامة الخاص بكستقوم باألحداث التي تغیر وضعك 

 
 

أشھر سیتم إلغاء تصریح إقامتك. یرجى  3إذا لم تتمكن الجامعة و / أو المدیر العام إلدارة الھجرة من التواصل معك لمدة  •
 .الخاصة علما بتغییر عنوان اإلقامإلحاطة ا
 

إذا كنت طالبا في دورة اللغة التركیة سوف تحصل على األرجح للحصول على تصریح إقامة لمدة سنة واحدة، إذا كنت  •
 .سنوات 4تدرس البكالوریوس قد تتلقى تصریح إقامة لمدة 

 
 

یوما بعد النقل  10تب الھجرة في غضون علیك أن تخطر مك،  منقول من جامعة الى صباح الدین زعیم إذا كنت طالب •
 .الخاص بك

 
 .إقامة الطالب حیتصر یالتقدم بطلب للحصول عل كیعل نیتعیاإلقامة،  حینوع آخر من تصار كیإذا کان لد •

 
 

ألول مرة، لتمدید تصریح اإلقامة الخاص بك تحتاج إلى اتخاذ موعد، بعد  الطلبكما نالحظ أن الطالب الذین یقدمون  . •
 .سوف یتم إرسالھا إلى المكتب الدوليبك قة على تصریح اإلقامة الخاص المواف

 
 ال تنسى التقدم بطلب للحصول على التمدید خالل شھرین قبل انتھاء الصالحیة. •


