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SIRA 

NO 

 

SUNULAN HİZMETİN ADI 

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

HİZMET 

TAMAMLAM

A SÜRESİ 

 

1 

 

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ  

- Bilimsel araştırma amacıyla 

gelecekler 

- Türkiye’de taşınmaz malı 

bulunanlar 

- Ticari bağlantı ve iş kuracaklar 

- Hizmet içi eğitim programlarına 

katılacaklar 

- Türkiye cumhuriyetinin tarafa 

olduğu anlaşmalar ya da öğrenci 

değişim programları çerçevesinde 

eğitim veya benzeri amaçlarla 

gelecekler 

- Turizm amaçlı kalacaklar 

- Kamu sağlığına tehdit olarak 

nitelendirilen hastalıklardan birini 

taşımamak kaydıyla tedavi 

görecekler 

 

İstenilen Belgeler (Ortak) 

 E-ikamet Başvuru Formu (https://e-ikamet.goc.gov.tr)  

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 

 Dört (4) adet biyometrik fotoğraf 

 Geçerli sağlık sigortası  

 

Açıklama 

- Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenin noter onaylı örneği 

- Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerde kaldığınıza dair belge 

- Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair belge 

- 3. kişinin (akraba dışında) kalıyorsanız yanında kalınan kişinin noter 

onaylı taahhüdü 

- Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belgede anne baba tespit 

edilemiyorsa, usulüne uygun doğum belgesi  

- Şahıs on sekiz yaşından küçük olması durumda; yurt dışından 

anne/babası veya yasal temsilcisinin vereceği usulüne uygun onaylı 

muvafakatname 

- Evlilik cüzdanı veya evli olduğunu kanıtlayan belgenin usulüne 

uygun onaylı fotokopisi 

 

90 gün 
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- Adli veya idari makamların talep 

veya kararına bağlı olarak 

Türkiye’de kalması gerekenler 

- Aile ikamet izninden kısa dönem 

ikamet iznine geçenler 

- Türkçe öğrenme kurslarına 

katılacaklar 

- Kamu kurumları aracılığı ile 

Türkiye’de eğitim, araştırma, staj 

ve kurslara katılacaklar 

- Türkiye’de yükseköğrenimini 

tamamlayanlardan mezuniyet 

tarihinden itibaren altı ay içinde 

müracaat edenler 

- Türkiye’de çalışmayan ancak 

Bakanlar Kurulunca belirlenen 

kapsam ve tutarda yatırım 

yapacaklar ile bunların yabancı eşi, 

kendisinin ve eşinin ergin ergin 

olmayan veya bağımlı yabancı 

çocuğu 

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Vatandaşları  

  

- Geçiş Başvurularında önceki ikamet izni belgesinin aslı ibraz edilir 

ve başvuru belgelerine eklenir. 

İdarenin talebi halinde kısa dönem ikamet izni kalış nedenine göre (tapu, 

amacına uygun vize, sağlık raporu vb.) belge istenir. 
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2 

 

AİLE İKAMET İZNİ 

 

İstenilen Belgeler (Ortak) 

Kendisinden 

 E-İkamet Başvuru Formu (https://e-ikamet.goc.gov.tr) 

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 

 Dört (4) adet biyometrik fotoğraf 

 Harç Makbuzu (Elektronik Ödeme Yapılmamışsa) 

Destekleyiciden 

 Pasaport veya yerine geçen belge ve fotokopisi 

 Nüfus cüzdanı ve fotokopisi (TC Vatandaşları için) 

 İkamet/çalışma izni belgesinin, mavi kartlı ise belgesinin, mülteci 

veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi 

 Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna 

dair onaylı belge 

 Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası 

 Adli sicil kaydı 

 Evlilik cüzdanı veya evli olduğunu kanıtlayan usulüne uygun onaylı 

belge 

 

Destekleyici ve destekleyicinin eşinin ergin olmayan çocuğu 

 Anne veya babanın birisinin bulunmaması ( ölümü halinde diğer eş 

ölüm belgesi ibraz etmeli) durumlarında usulüne uygun onaylı 

muvafakat beyanı 

 Boşanma halinde çocuğun usulüne uygun onaylı velayet belgesi 

Usulüne Uygun Onaylı Doğum Belgesi 

 

90 gün 
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3 

 

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ 

 

İstenilen Belgeler (Ortak) 

 

 E-İkamet Başvuru Formu (https://e-ikamet.goc.gov.tr) 

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 

 Dört (4) adet biyometrik fotoğraf 

 Geçerli sağlık sigortası  

 Aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanıldığını gösterir nitelikli 

öğrenci belgesi 

 Harç Makbuzu (Elektronik Ödeme Yapılmamışsa) 

 

90 gün 

 

4 

 

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ 

 

İstenilen belgeler ( Ortak ) 

En az sekiz yıl kesintisiz ikamet izni olanlar için  

 E-İkamet Başvuru Formu (https://e-ikamet.goc.gov.tr) 

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 

 Dört (4) adet biyometrik fotoğraf 

 Son üç yıl içinde sosyal yardım almadığını gösteren onaylı belge 

 Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna 

dair onaylı belge 

 Geçerli sağlık sigortası 

 Adli sicil belgesi 

 Önceki ikamet izinlerinin fotokopileri 

 Harç Makbuzu (Elektronik Ödeme Yapılmamışsa) 

 

90 gün 
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5 

 

İNSANİ İKAMET İZNİ 
 İkamet İzni Başvuru Formu 

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 

 Dört (4) adet biyometrik fotoğraf 

 Harç Makbuzu (Elektronik Ödeme Yapılmamışsa) 

 

- 

 

6 

 

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ 

 

 Dilekçe 

 Mevcut ise pasaport fotokopisi 

 Mevcut ise menşe ülkesine ait kimlik belgesinin noter onaylı 

tercümesi  

 Mevcut ise noter onaylı aile defteri tercümesi  

 İkamet adresi  

- Kira sözleşmesi 

- Elektrik, su, doğalgaz faturası 

 2 adet biyometrik fotoğraf 

 

30gün 

 

7 

 

ULUSLARARASI KORUMA  
 Dilekçe  

 Mevcut ise menşe ülkesine ait kimlik belgesinin noter onaylı 

tercümesi 

 İkamet adresi  

- Kira sözleşmesi 

- Elektrik, su, doğalgaz faturası 

 4 adet biyometrik fotoğraf 

 

6 ay 

 

8 

 

VATANSIZ KİŞİ 
 Başvuru Formu 

 Dört (4) adet biyometrik fotoğraf 

 

- 
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9 YABANCI KİMLİK NO TALEBİ  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 

 İki (2) adet biyometrik fotoğraf 

 

Aynı Gün 

10 KAYIP/ÇALINTI BELGE BİLDİRİMİ VE 

YENİ BELGE TALEBİ 
 Dilekçe 

 Kolluk birimlerinden Kayıp/Çalıntı Belge Formu 

 Ulusal ya da yerel gazete ilanı (Kayıp/Çalıntı Geçici Koruma 

Kimlikleri için) 

 Harç Makbuzu  

Aynı Gün 

11 Bilgi Edinme 

İl Müdürlüğümüze yapılan müracaatlar 

CİMER 

 Dilekçe 

 Elektronik Başvuru 

15-30 gün 

12 Dilekçe Hakkının kullanılması 

İl Müdürlüğümüze yapılan müracaatlar 
 Dilekçe 30 gün 

13 YİMER 

157 
 ALO 157 24 Saat 

*Yabancı Kimlik Numarası tahsis edilen her işlemde Merkezi Nüfus İdare Sistemine adres kaydı yaptırmak gerekmektedir.  

 
Başvuru esnasında yukarıdaki belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde  

hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

 

 

İlk Müracaat Yeri: Rize İl Göç İdaresi Müdürlüğü     İkinci Müracaat Yeri: Rize Valiliği 

Adres: Eminettin Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Binası     Adres: Eminettin Mah. Cumhuriyet Cad. Hükümet Binası 53100  

      Kat:3 No:339 İl Göç İdaresi Müdürlüğü Merkez/RİZE               Merkez/RİZE 

Tel:   0464 213 53 99                     Tel: 0464 213 06 11 

Faks: 0464 213 17 98                                              Faks:0464 213 06 06 

E-posta: rize@goc.gov.tr                                                

tel:0464
mailto:rize@goc.gov.tr

