
 
 

KIRKLARELİ VALİLİĞİ 
İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
 
 

SIRA 
NO 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

HİZMETİN 
TAMAMLANMA 

SÜRESİ 
(EN GEÇ) 

1 Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecekler 

E-İkamet Başvuru Formu 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 
Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan amacına uygun vize 
Dört adet biyometrik fotoğraf 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip                                                                                                                                                                                                                                               
olduğuna dair belge 
Yapacağı araştırmanın süresini gösteren belge 
Geçerli sağlık sigortası 

90 GÜN 

2 Türkiye'de Taşınmaz Malı Bulunanlar 

E-İkamet Başvuru Formu 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 
Dört adet biyometrik fotoğraf 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip                                                                                                                                                                                                        
olduğuna dair belge 
Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge (Tapudan hariç güncel belge) 
Geçerli sağlık sigortası 

90 GÜN 

3 Ticari Bağlantı veya İş Kuracaklar 

E-İkamet Başvuru Formu 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 
Dört adet biyometrik fotoğraf 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip                                                                                                                                                                                                                                               
olduğuna dair belge 
Temas kuracağı şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler 
Geçerli sağlık sigortası 

90 GÜN 

4 
Hizmet içi eğitim programlarına 
katılacaklar 

E-İkamet Başvuru Formu 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 
Dört adet biyometrik fotoğraf 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip                                                                                                                                                                                                                                               
olduğuna dair belge 
Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini 
ve yerini gösteren belge 
18 yaşından küçükler için yurt dışındaki annesi/babası veya yasal temsilcisinin 
muvafakatnamesi ve Türkiye'deki gerçek/tüzel kişilerce verilecek taahhütname 
Geçerli sağlık sigortası 
 

90 GÜN 



5 

Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar ya da  
Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar ya da 
öğrenci değişim programları çerçevesinde  
eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler 

E-İkamet Başvuru Formu 
E-İkamet Başvuru Formu 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 
Dört adet biyometrik fotoğraf 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip                                                                                                                                                                                                                                               
olduğuna dair belge 
Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak  
eğitim/staj belgesi 
18 yaşından küçükler için yurt dışındaki annesi/babası veya yasal temsilcisinin 
muvafakatnamesi ve Türkiye'deki gerçek/tüzel kişilerce verilecek taahhütname 
Geçerli sağlık sigortası 

90 GÜN 

6 Turizm amaçlı kalacaklar 

E-İkamet Başvuru Formu 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 
Dört adet biyometrik fotoğraf 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip                                                                                                                                                                                                                                               
olduğuna dair belge 
İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine 
ilişkin bilgi veya belge 
18 yaşından küçükler için yurt dışındaki annesi/babası veya yasal temsilcisinin 
muvafakatnamesi ve Türkiye'deki gerçek/tüzel kişilerce verilecek taahhütname 
Geçerli sağlık sigortası 

90 GÜN 

7 
Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen 
hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla  
tedavi görecekler 

E-İkamet Başvuru Formu 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 
Dört adet biyometrik fotoğraf 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip                                                                                                                                                                                                                                               
olduğuna dair belge 
Tedavi göreceği kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alacağı, 
hastaneye giriş kaydının yapıldığına ve tedavisinin başladığına 
dair belge 
18 yaşından küçükler için yurt dışındaki annesi/babası veya yasal temsilcisinin 
muvafakatnamesi ve Türkiye'deki gerçek/tüzel kişilerce verilecek taahhütname 
Geçerli sağlık sigortası 

90 GÜN 

8 
Adli veya idari makamların talep veya 
kararına bağlı olarak Türkiye'de kalması 
gerekenler 

 
 
E-İkamet Başvuru Formu 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 
Dört adet biyometrik fotoğraf 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip                                                                                                                                                                                                                                               
olduğuna dair belge 
Adli veya idari makamlardan alınacak şahsın Türkiye'de kalması gerektiğini belirten 
belge 
Geçerli sağlık sigortası 
 
 

90 GÜN 



    9 
Aile ikamet izninden kısa dönem  
ikamet iznine geçenler 

E-İkamet Başvuru Formu 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 
Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı 
İki adet biyometrik fotoğraf 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip                                                                                                                                                                                                                                               
olduğuna dair belge 
Kısa dönem ikamet iznine geçmesini gerektiren belgeler: 
-Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı veya Destekleyicinin ölüm belgesi 
Geçerli sağlık sigortası 

         90 GÜN 

10 Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar 

E-İkamet Başvuru Formu 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 
Dört adet biyometrik fotoğraf 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip                                                                                                                                                                                                                                               
olduğuna dair belge 
Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim gördüğüne dair 
belge 
18 yaşından küçükler için yurt dışındaki annesi/babası veya yasal temsilcisinin 
muvafakatnamesi ve Türkiye'deki gerçek/tüzel kişilerce verilecek taahhütname 
Geçerli sağlık sigortası 

90 GÜN 

11 
Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye'de  
eğitim, araştırma, staj ve kurslara 
katılacaklar 

E-İkamet Başvuru Formu 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi 
Dört adet biyometrik fotoğraf 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip                                                                                                                                                                                                                                               
olduğuna dair belge 
Eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak 
programın süresini ve yerini gösterir belge 
18 yaşından küçükler için yurt dışındaki annesi/babası veya yasal temsilcisinin 
muvafakatnamesi ve Türkiye'deki gerçek/tüzel kişilerce verilecek taahhütname 
Geçerli sağlık sigortası 

90 GÜN 

12 
Türkiye'de yükseköğrenimini 
tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden 
itibaren altı ay içinde müracaat edenler 

 
 
 
E-İkamet Başvuru Formu, 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi, 
İki adet biyometrik fotoğraf, 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip                                                                                                                                                                                                                                           
olduğuna dair belge, 
Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı, 
Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, 
Geçerli sağlık sigortası 
 
 
 
 

90 GÜN 



14 
Aile ikamet izni 
  
Türk vatandaşıyla evli olanlar 

Yabancıdan; 
E-İkamet Başvuru Formu, 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi, 
Dört adet biyometrik fotoğraf, 
Evli olduklarını gösterir belge, 
Destekleyiciden (Türk vatandaşı eşten); 
Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip                                                                                                                                                                                                                                           
olduğuna dair belge, 
Tüm aile bireylerini kapsayan sağlık sigortası, 
Adli sicil kaydı, 
Yerleşim yeri belgesi. 

90 GÜN 

15 

Aile ikamet izni 
 
Türkiye'de bir yıl süreli ikamet izni 
bulunanlar, çalışma izni olanlar, 
mülteciler, 
ikincil koruma statüsü sahiplerinin eşi 

Yabancıdan; 
E-İkamet Başvuru Formu, 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi, 
Dört adet biyometrik fotoğraf, 
Destekleyiciden ; 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi, 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip                                                                                                                                                                                                                                           
olduğuna dair belge, 
İkamet/çalışma izin belgesinin, mülteci ve ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin 
fotokopisi ve aslının ibrazı  
Tüm aile bireylerini kapsayan sağlık sigortası 
Adli sicil kaydı 
Yerleşim yeri belgesi 

90 GÜN 

16 

Aile ikamet izni 
 
 
Ergin olmayan yabancı çocuk- 
Bağımlı yabancı çocuk 

 
Yabancıdan; 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi, 
Dört adet biyometrik fotoğraf, 
Destekleyiciden ; 
E-İkamet Başvuru Formu, 
Nüfus cüzdanı (T.C. Vatandaşı destekleyici için), pasaport veya yerine geçen belgenin 
aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için), 
İkamet/çalışma izni belgesinin mülteci ve ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin 
fotokopisi ve aslının ibrazı, 
Ortak velayet varsa diğer eşin muvafakatnamesi, 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip                                                                                                                                                                                                                                           
olduğuna dair belge, 
Tüm aile bireylerini kapsayan sağlık sigortası, 
Adli sicil kaydı, 
Yerleşim yeri belgesi. 
 
 
 

90 GÜN 



18 
Öğrenci İkamet İzni 
 
 İlköğretim-Ortaöğretim 

E-İkamet Başvuru Formu, 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi, 
T.C. dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize, 
Dört adet biyometrik fotoğraf, 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip                                                                                                                                                                                                                                               
olduğuna dair belge, 
Öğrenci belgesi, 
18 yaşından küçükler için yurt dışındaki annesi/babası veya yasal temsilcisinin 
muvafakatnamesi ve Türkiye'deki gerçek/tüzel kişilerce verilecek taahhütname, 
Geçerli sağlık sigortası (Talep etmeleri halinde öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren 3 
ay içinde genel sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden başvuru sırasında sigorta 
koşulu aranmaz; sigorta yaptırdıktan sonra idareye bildirmek zorunludur.) 

90 GÜN 

19 
Öğrenci İkamet İzni 
 
Ön Lisans-Lisans-Yüksek Lisans-Doktora 

E-İkamet Başvuru Formu, 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi, 
Dört adet biyometrik fotoğraf, 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip                                                                                                                                                                                                                                               
olduğuna dair belge, 
Öğrenci belgesi, 
18 yaşından küçükler için yurt dışındaki annesi/babası veya yasal temsilcisinin 
muvafakatnamesi ve Türkiye'deki gerçek/tüzel kişilerce verilecek taahhütname, 
Geçerli sağlık sigortası ((Talep etmeleri halinde öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren 3 
ay içinde genel sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden başvuru sırasında sigorta 
koşulu aranmaz; sigorta yaptırdıktan sonra idareye bildirmek zorunludur.) 

90 GÜN 

20 
Öğrenci İkamet İzni 
 
Değişim Programı 

E-İkamet Başvuru Formu, 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi, 
Dört adet biyometrik fotoğraf, 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip                                                                                                                                                                                                                                               
olduğuna dair belge, 
Öğrenci belgesi, 
Öğrenim görecekleri kurumdan "değişim programı" kapsamında geldiğini gösterir belge, 
18 yaşından küçükler için yurt dışındaki annesi/babası veya yasal temsilcisinin 
muvafakatnamesi ve Türkiye'deki gerçek/tüzel kişilerce verilecek taahhütname, 
Geçerli sağlık sigortası (Talep etmeleri halinde öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren 3 
ay içinde genel sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden başvuru sırasında sigorta 
koşulu aranmaz; sigorta yaptırdıktan sonra idareye bildirmek zorunludur.) 

90 GÜN 

22 

Uzun Dönem İkamet İzni  
 
En az 8 yıl kesintisiz ikamet izni olanlar 
için 

E-İkamet Başvuru Formu, 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi, 
İki adet biyometrik fotoğraf, 
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip                                                                                                                                                                                                                             
olduğuna dair belge, 
Son üç yıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösterir 
belge, 
Adli sicil kaydı, 
Geçerli sağlık sigortası, Yerleşim yeri belgesi. 

90 GÜN 



23 

Uzun Dönem İkamet İzni  
 
Göç Politikaları Kurulunun belirlediği  
şartları haiz olanlar için  

E-İkamet Başvuru Formu, 
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi, 
Varsa önceki ikamet izni belgesinin ibrazı, 
Dört adet biyometrik fotoğraf, 
Yerleşim yeri belgesi. 
Uyruğunda Bulunduğu Ülke Kimlik Belgesi fotokopisi 
Kendi Ülke Makamından Türk soylu olduğunu gösterir Apostille Şerhli belge veya 
Ülkemizde bulunan Büyükelçiliğinden veya Konsolosluğundan temin etmeleri halinde 
Dışişleri Bakanlığı veya Valilik Onaylı Belge 
Kendi Ülke Makamlarından alınmış Apostille Şerhli Adli Sicil Belgesi 

90 GÜN 

24 
Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi 
kişilerin evlilik işlemlerine ilişkin işlemler 

Varsa kimlik, pasaport veya yerine geçerli belge. UK başvuru sahibi kayıt belgesi, UK 
başvuru sahibi kimlik belgesi, UK statü sahibi kimlik belgesi veya geçici koruma kimlik 
belgesi 

1 GÜN 

25 Vatansız Kişi İşlemleri Daha önce herhangi bir ülkenin vatandaşı ise bu ilişiğin kesildiğine dair belge 1 GÜN 

 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede 
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  
 

İlk Müracaat Yeri : Düzenli Göç Çalışma Grup Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri : 
Uluslararası Koruma Çalışma Grup 
Başkanlığı  

İsim : Görkem ÖZGÜR İsim : Tanju KÜTÜKCÜ 
Unvan : İl Göç Uzman Yardımcısı Unvan : İl Göç Uzman Yardımcısı 

Adres : Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü / Kırklareli Adres : 
Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü / 
Kırklareli 

Tel : 0 288 212 00 72 Tel : 0 288 212 00 72 
Faks : 0 288 212 00 73 Faks : 0 288 212 00 73 
E-Posta : Gorkem.ozgur@goc.gov.tr E-Posta : Tanju.kutukcu@goc.gov.tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


