
 بروشور تصريح السكن للطالب االجانب
 

 االوراق المطلوبة للتقديم:

 

يتم التقديم االلكترونيا عن طريق السستم المدون ادناه ويتم سحب االستمارة بعد *استمارة طلب تصريح اقامة الطالب )

 مالءها وتوقيعها من قبل الطالب (.

https://e-ikamet.goc.gov.tr 

 

يوما. 60جواز السفر الالصلي مع نسخة منها ويجب ان يكون مدة جواز على االقل *  

يجب ان تكون ملتقطة خالل ست اشهر الماضية ويجب ان تكون الخللفية بيضاء مع ان )شروط الصور  4 *صور عدد

 تكون الصور بيومتركية(.

 *التامين الصحي المتاح.

) في حالة سكن الطالب في القسم الداخلي يجب احضار كتاب السكن من القسم ن السكن الحالي بشكل صحيحبيان عنوا*

الداخلي مختومة وموقعة , وفي حالة سكن الطالب في االيجار يجب جلب عقد االيجار والعقد يجب ان يكون مصدق من 

  قبل النوتر )كاتب العدل(.
تعر يف الطالب.بيان  * 

 

 

 التامين الصحي :
 

 انواع التامين التي يمكن الطالب اجراؤها:

في نطاق اتفاقات االضمان االجتماعي الثنائية فيما يتعلق باستخدام الخدمات الصحية في تركيا, وثيقة مختومة الكترونيا او  -1

 مختومة وموقعة من قبل الدائرة .

ختومة من الدائرة.دليل االثبات من الضمان الالجتماعي موقعة االكترونيا اوموقعة وم -2  

الضمان االجتماعي العام ) حسب الطلب( موقعة ااكترونيا او موقعة ومختومة من قبل الدائرة. -3  

التامين الصحي الخاص. -4  

 للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة موسسة الضمان االجتماعي 

 

 

 

 كتاب تصريح الالقامة:
 

بتغييرات عنوان السكن وتغيير ات الحالة االجتماعية لالجانب المتبقين في بلدنا *يجب ابالغ السلطات المختصة )مدير ية الهجر ة( 

يوم عنل على االقل.20في غضون   

 2220*يتم تحديد قيمة الوثائق كل عام من قبل وزارة المالية,ولال يتم استثناء اي شخص من اي بلد كان وقيمة الوثائق لهذه السنة 

ليرة تركية. 601هي   

 

https://e-ikamet.goc.gov.tr/


 تغيير الحالة :
 

* في حالة تغيير وضع الطالب بشرط ان ال يكون الطالب قد اوقفة من الدراسة يجب ابالغ مديرية الهجرة عن التغيير في غضون 

يوم عمل من تاريخ التغيير. 20  

يوم عمل من تاريخ التغيير يتم الحفاظ على صحة تصريح  20* في حالة ابلغ مدير ية الهجر ة عن وضع التغيير في غضون 

قامة.اال  

يوم عمل. 20* اذا قام الطاالب بتغيير الجامعة او القسم عليه ان يبلغ مديرية الهجرة بالتغيير خالل   

 

 في حالة تمديد الدراسة:
 

* اذا لم يتمكن الطالب من التخرج في الفترة محدودة للدراسة فانه يمكن منح تصريح اقامة لمدة سنة واحدة بشرط ان اليكون الطالب 

حد االقصى للدراسة.متجاوز اال  

 * اليمكن اصدار تصريح االقامة للطالب بعد المدة القصوى للتدريس.


