Öğrenim Amaçlı İkametgah Tezkeresi Başvurusu İçin Gereken Evraklar









5 adet vesikalık fotoğraf
Pasaportun aslı
Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren
sayfa.)
172 TL ikametgah tezkeresi belgesi bedeli
Geçim teminatı (1200 dolarlık döviz bozum makbuzu veya 1200 dolar karşılığı Türk Lirası
banka hesabı.)
Yeni tarihli öğrenci belgesi veya kabul mektubu
İkametgah Beyanname Formu (Öğrenci hangi adreste kalacağını beyan etmelidir)
Ek1, Ek2 belgesi (Üniversiteye kesin kayıt yapıldıktan Öğrenci İşlerinden alınıp Yabancılar
Şubesine teslim edilmelidir, kayıttan sonra bu belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin ikamet
belgeleri iptal edilir.)

Adres:
Telefon:

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi-İkamet Bürosu
Atakent Mah. Dadaloğlu Bulvarı No:88 Yüreğir, Adana
+90 322 346 46 63

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:



Özel öğrenciler turist vizesine tabidir ve geçim teminatı miktarı aylık 500 USD'dır.
Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi antetli kağıt kullanılsa dahi Öğrenci İşlerinden alınan
belgelerde kurum mührü bulunmasını talep etmektedir.
Documents Required For An Educational Residence Permit Application










5 passport size photos
Passport
Copy of passport (the copies of the pages must include the latest entry to Turkey, photo,
personal information and date of expiration)
Resident Permission fee 172 Turkish Lira
Guarantee of subsistence (1200 USD worth exchange receipt or 1200 USD worth Turkish Lira
bank account)
The recent dated student certificate or letter of acceptance
Residence declaration form ( Applicants are expected to declare the adress where they plan to
reside.)
EK-I, EK-II documents (The documents are issued by the Student Affairs, after registration
the documents must be handed to Foreigners Branch Police Department. The residence permit
of those who don’t hand the documents after registration will be cancelled.)

Adress:

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi-İkamet Bürosu
Atakent Mah. Dadaloğlu Bulvarı No:88 Yüreğir, Adana
Telephone: +90 322 346 46 63
Watchpoints:



Private students are subject to Tourist Visa and the rate of subsistence guarantee is 500 USD.
Despite the use of letterheads on the documents Foreigners Branch Police Department
requires the seal of the institution on the documents taken from the Students Affairs.

