YABANCI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE TO INTERNATIONAL STUDENTS
Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurumlarımın her seviyesinde öğrenim görecek yabancı öğrencilerin
giriş, vize ve ikamet izni işlemlerine dair yapmaları gereken işlemler hakkında bilgilendirmedir.
1-Yurt Dışında Yapılacak İşlemler (Vize İşlemleri)
Yabancı öğrencilerin Türkiye'nin dış temsilciliklerine aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat
ederek "öğrenim vizesi" almaları gerekir.
a) Öğrenim göreceği yüksek öğretim kurumundan alacağı kabul mektubu veya eşdeğer bir
belge,
b) Geçerli ve uzun süreli pasaport,
c) Türkiye'de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğu
gösteren (banka hesabı, burs belgesi vb.) dair belge,
d) Uyruğa ve karşılıklılığa göre belirlenen vize harcı,
e) Konsolosluk tarafından ilave belgeler istenebilir.
2- Ülkemize Gelişlerinden İtibaren Yapmaları Gereken İşlemler (İkamet İşlemleri)
Öğrenim vizesi alan yabancıların Türkiye'ye uluslararası yolu trafiğine açık olan hudut
kapılarından yasal olarak giriş yapmaları gerekir. Türkiye'ye girilen tarihten itibaren en geç 30 gün
içerisinde aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenim görülecek İl'in Emniyet Müdürlüğü Yabancılar
Şubesine müracaat ederek Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi alınması zorunludur.
a) Yüksek Öğretim kurumundan aldıkları kayıt/kabul belgesi veya eşdeğer bir belge,
b) Geçerli ve uzun süreli pasaport,
c) Dış temsilcilikten alman öğrenim vizesi,
d) Türkiye'de Öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğu
gösteren (banka hesabı, burs belgesi vb.) dair belge,
e) Her yılbaşında Resmi Gazetede yayımlanan ikamet tezkeresi değerli kâğıt bedeli,
f) Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.
3- İkamet Tezkeresi Aldıktan Sonra Yapılacak İşlemler (Bildirim İşlemleri)
a) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi alan yabancı öğrenciler Yabancılara Mahsus Kimlik
Numarası tahsis işlemini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik
Numarası Sorgulama Sayfası https://tckimlik.nvi.gov.tr/AnonimSorgu.htm1 Internet
adresinden öğrenilebilmektedir.
b) İkamet tezkere süresini uzatmak isteyen yabancı öğrencilerin ikamet tezkeresinde
belirtilen sürenin sona ermeden Önce yada son ermesinden en geç 15 gün içerisinde
Emniyet Yabancılar Birimlerine müracaat ederek süresini uzatmadan gerekmektedir.
c) Mezuniyet, okuldan kaydım sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesmesi, devamsızlık vb.
hallerde meydana gelecek değişiklikler 15 gün içerisinde, adres değişikliği- ise 48 saat
içerisinde Emniyet Yabancılar Birimlerine bildirilmesi gerekmektedir.
d) İkamet tezkerelerinde silinti ve kazıntı yapılmaması ve ikamet tezkerelerinin
kaybedilmesi durumunda derhal Emniyet Yabancılar Birimlerine müracaat ederek
yenisinin alınması gerekmektedir.

Information on entrance, visa and residence permit procedures to be followed by students,
who will be studying in a tertiary education institution in Turkey.
1- Application for Visa (Procedures to be followed in your home country)
International students are required to attain a “student visa” from the Turkish
Embassies in their home countries by providing the following documents.
a) A letter of acceptance or an equivalent document provided by the higher education
institution you will be studying,
b) A valid and long-term passport,
c) A proof of financial status (e.g. bank account statement, scholarship and etc.)
showing you have the necessary financial means to support you throughout the
duration of your study in Turkey,
d) Visa fee payment based on the nationality and reciprocal policy,
e) Any other documents that may be requested by the embassy.
2- Application for Residence Permit (Procedures to be followed after you are in Turkey)
International students are required enter Turkey through a legal entry point (border
crossing) open to international traffic. Within 30 days following the date of entrance, it is
mandatory for international students to obtain a residence permit by applying to the Security
Directorate located in the city of their study in Turkey.
a) A letter of acceptance/student certificate or an equivalent document provided by
the higher education institution you will be studying,
b) A valid and long-term passport,
a) Student Visa attained from the embassy,
b) A proof of financial status (e.g. bank account statement, scholarship and etc.)
showing you have the necessary financial means to support you throughout the
duration of your study in Turkey,
c) Valuable paper fee for Residence Permit published at the beginning of every year
in Official Gazette,
d) If necessary, other documents may be requested.
3- Declaration Procedures (Procedures to follow after obtaining a Residence Permit)
a) International students obtaining a residence permit for their study can find out their
foreign citizen identity numbers via the General Directorate of Civil Registration and
Nationality query website: https://tckimlik.nvi.gov.tr/AnonimSorgu.html
b) International students, who wish to extend their residence permit, must apply to
Foreigners Branch of the Security Directorate before the expiry date of the residence
permit or within 15 days of the expiration of the residence permit.
c) Foreigners Branch of the Security Directorate must be informed of changes that
might occur in case of graduation, drop-out, discharge, absence and etc. within 15
days and for changes in addresses within 48 hours.
d) Residence Permits must be protected from any modification or erasure and if lost,
international students must immediately apply to Foreigners Branch of the Security
Directorate for renewal.

