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Emniyet Genel
Yabancilar Hudut Utica Dairesi Baskanhgt
YABANCI OGRENCI BILGILENDIRME FORMU
Tfirkiye'de Yiiksek Ogretim Kurumlarrnrn her seviyesinde ogrenim gorecek yabanct
ogrencilerin giris, vize ye ikamet izni isleaderine dair yapmalan gereken islemler haldunda
bilgilendirmedir.
1-Yurt Disinda Yap'lacak islemler (Vize islemleri)
Yabanct ogrencilerin Tiirkiye'nin dis temsilciliklerine &saga:laid belgelerle birlikte milracaat
ederek "Ogrenim vizesi" almalan gerekir.
a)Ogrenim gOrecegi yüksek Ogretim kurumundan alacagi kabul mektubu veya esdeger bir beige,
b) Geeerli ye uzun siireli pasaport,
c)Tiirkiye'de ogrenim siiresince geeimini saglayacak maddi imkanlara sahip oldugu gOsteren
(banka hesabt, burs belgesi vb.) dair beige,
d) Uyruga ve karsthkhliga gore belirlenen vize harm,
e) Konsolosluk tarafindan ilave belgeler istenebilir.
2- Ulkemize G.elislerinden itibaren Yapmalan Gereken Wender (Ikamet i§lemleri)
Ogrenim vizesi alan yabanmlann Tiirkiye'ye uluslararast yolu trafigine aetk olan hudut
kaptlanndan yasal olarak gins yapmalan gerekir. Turkiye'ye girilen tarihten itibaren en gee 30
gun icerisinde asagtdald belgelerle birlikte Ogrenim gOrillecek Thin Emniyet Madarittgii
Yabancilar $ubesine miiracaat ederek Yabancilara Mahsus Ikamet Tezkeresi ahnmast
zorunludur.
a) Yiiksek Ogrerim kurumundan alchklan kaytt/Icabul belgesi veya esdeger bir beige,
b) Gecerli ye uzun sureli pasaport,
c) Dts temsilcilikten alman ogrenim vizesi,
d)Tiirkiye'de ogrenim siiresince geeimini saglayacak maddi imkanlara sahip oldugu gOsteren
(banks hesabi, burs belgesi vb.) dair beige,
e) Her yil basmda Resmi Gazetede yaynnlanan ikamet tezkeresi degerli kagit bedeli,
1) Gerekli goraldiigu takdirde ilave belgeler istenebilir.
3- Ikamet Tezkeresi Aldtktan Sonra Yaptlacak islemler (Bildirim !gemled)
a) Ogrenim amach ikamet tezkeresi alan yabanct ogrenciler Yabanctlara Mahsus Kimlik
Numarast tahsis islemini Niifus ye Vatandashk Is1eri Genel Miidiirbagd Kimlik Numarast
Sorgulama Sayfast httos://tckimlik.nvi.gov.tr/AnonimSorgu.html internet adresinden
Ogrenilebilmektedir.
b)Ikamet tezkere siiresini uzatmak isteyen yabanct ogrencilerin ikamet tezkeresinde belirtilen
siirenin sona ermeden once ya da son ermesinden en gee 15 Din icerisinde Emniyet Yabancilar
Birimlerine milracaat ederek suresini uzatmalan gerekmektedir.
c) Mezuniyet, okuldan kaydnu sildirme, Ogrencilikle ilisiginin kesilmesi, devamstzlik vb.
hallerde meydana gelecek degisiklilder 15 giin icerisinde, adres degisikligi ise 48 saat icerisinde
Emniyet Yabancilar Birimlerine bildirilmesi gerekmektedir.
d)ikamet tezkerelerinde silinti ye kaznatt yapilmamasi y e ikamet tezkerelerinin kaybedilmesi
durumunda derhal Emniyet Yabancilar Birimlerine miiracaat ederek yenisinin ahnmast
gerekmektedir.

