
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ’NE 

KAYIT OLDUM, 
İKAMET İŞLEMLERİ İÇİN NE 

YAPMALIYIM?

Not: Ülkemize giriş yaptığınız vizenizin bitiş 
tarihini ve/veya ülkemizde vizesiz kalış 
süresinizi kontrol etmeyi unutmayınız.

*The English version is below.

Değerli Öğrencimiz,

Aşağıda yer alan 2 adımla ikamet başvuru sürecini tamamlayabilirsin:

https://e-ikamet.goc.gov.tr
uzantılı web sayfası üzerinden başvurunuzu tamamla, sistem
üzerinden herhangi bir tarih için randevunu al, harç ödemeni yap.

*Formun nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili aşağıda yer alan yönlendirme videolarını izlemeyi unutma.
:)

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Dv1GlidhlPA

01

Gerekli evrak listesini tamamlayarak dosyanı Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü’ne (Topkapı Kampüs: 
Zemin Kat, Z11; Vadi Kampüs: 4. Kat, 426) getir.
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Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

İstinye Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü

Saygılarımızla,

Not: Kayıt dondurma/kayıt sildirme/mezun olma 
durumunda halihazırda bulunan ikametiniz otomatik 
olarak iptal olacaktır.

Başvuru formu (Tarafınızdan imzalı)

Pasaport ve geçerlilik tarihinin yer aldığı 
sayfaların fotokopisi

Son giriş mührü fotokopisi

Vize fotokopisi (varsa)

İkamet kartı fotokopisi (varsa)

2 Adet biyometrik fotoğraf

Öğrenci belgesi (kayitisleri@istinye.edu.tr 
adresine e-mail atarak e-imzalı öğrenci belgesi 
talep edebilirsiniz.)

Adres beyan belgesi (Konakladığınız yere ait 
yazılı beyan; kira sözleşmesi, yurt sözleşmesi vb.)

Sağlık sigortası

Ödeme makbuzu (Başvuru harcını e-İkamet 
sisteminden kredi kartıyla ödeyebilirsiniz.)

Üniversite yetkilileri tarafından onaylanan dosyanı randevu tarihi ve saatinde Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim 
et.



I AM A NEW STUDENT OF 
ISTINYE UNIVERSITY, 
WHAT’S NEXT?

Note: Please do not forget to check the 
expiry date of your visa when you entered 
our country and/or your visa free stay in 
our country.

Dear Student,

You can complete the residence permit application process with the following 2 steps:

Don't forget to watch the instructional videos below that are related to how to fill the form. :)

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Dv1GlidhlPA

Complete the list of required documents and bring your file to International Relations Directorate 
(Topkapı Campus: Ground Floor, Z11; Vadi Campus: 4th Floor, 426).02

Required Documents for Application:

Istinye University
Student Residence Permit Application Unit

Best regards,Note: In case of the registration freeze, deregistration, 
and graduation, the current residence permit that has
been previously provided to you will be automatically 
cancelled.

Application Form (Signed by you)

Copy of passport and validity date of the 
passport

Copy of the last entry seal

Copy of the visa (if available)

Copy of the residence permit card (if available)

2 Passport size photo

Student certificate (You can request an 
e-signed student certificate by sending an 
e-mail to kayitisleri@istinye.edu.tr)

Health Insurance

Receipt of the payment (You can pay the 
application fee by credit card on e-İkamet system.)

Complete your application via     website, take an appointment for any     https://e-ikamet.goc.gov.tr
date through the system, and pay your fees.
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Address declaration paper (The contract of the 
place where you currently staying; rental contract, 
dorm contract etc.)

Submit your file approved by the university officers to the Directorate of Migration Management on the date 
and time of your appointment.
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