
Muhaceret işlemleri 

Muhaceret İşlemleri için KKTC ye pasaport ile giriş yapılması 

zorunludur. 

Muhaceret işlemleri online yapılmaktadır.İşlemlerin tamamlanması için 

aşağıdaki adımları takip ediniz. 

 

1-  www.icisleri.gov.ct.tr  adresine giriniz.  

2- Ana menüde bulunan “Online İşlemler” menüsün “Öğrenci İzinleri” 
link’ine basarak Muhaceret sistemine kayıt işlemlerini başlatınız. 

 
3-  Sisteme Kayıt Olunuz.  

 

A ) Sisteme İlk Kez kayıt yaptıracak öğrenciler : burada bulunan “Yeni 
Kayıt” butonuna basıp gerekli bilgileri doldurduktan sonra belirtmiş 
olduğunuz  ePosta ve/veya SMS yolu ile gelecek olan kullanıcı adı ve 

şifre ile sisteme giriş yapınız. 
 

B ) Daha önce sisteme  kayıt yaptıran öğrenciler : burada bulunan 
“Giriş” butonuna basıp önceden almış olduğunuz  kullanıcı adı ve şifre 
ile giriş yapınız. 

 
4- Sisteme giriş yaptıktan sonra buradaki adımları takip ediniz ve 

sistemden Yabancı Kayıt Numarası (YKN) alınız.  
 
Devlet dairelerinde yapılacak olan tüm işlemler de YKN numarası 

kullanılacaktır. Bu nedenle YKN numaranızı kaybetmeyiniz.  
 

5- Sağlık raporu tamamlanmış ise muhaceret harç ödemenizi sistem  
üzerinden online ödeme yaparak tamamlayınız. 
 

6- Tüm belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra  Sistem öğrenci izninizin 
hazır olduğunu gösterecektir.   

 

7- Öğrenci izniniz hazır ise , öğrenci izin belgenizi almak için kayıtlı 
olduğunuz üniversitenizin öğrenci işleri müdürlüğünden alınız.  

 
 
 

 
 

 
 
 

http://icisleri.gov.ct.tr/


Sağlık Raporu 

 
 

Sağlık raporu için sistemde belirtilen   adımları yapınız. 

 
A ) Geçerli bir sağlık raporunuz varsa:  

 
aşağıdaki adımları tamamladıktan sonra sistemde  “Geçerli Bir Sağlık Raporum 

Var” seçeneğini seçiniz. 
 
 

 Üniversitenizin bağlı olduğu ilçe hastanesine gidiniz.  
 Öğrenci izinleri bölümünden raporunuzu doğrulatınız. 

 
 

B ) Geçerli bir sağlık raporunuz  yoksa:  
 

                                                               
Sistemde bulunan   “Geçerli Bir Sağlık Raporum Yok” seçeneğini seçtikten 
sonra aşağıdaki adımları tamamlayınız. 

 
 Laboratuvar harcınızı sistem üzerinden ödeyiniz. 

 Sistemde size ismi ve adresi belirtilen laboratuvarda sağlık testlerinizi   
    yaptırınız. 

 

Sağlık raporunuzu aldıktan sonra  A şıkkında belirtilen adımları uygulayınız.  
 

 
 
 

 
  

Not:  
 

 Online Muhaceret İşlemleri için  Öğrenci İşleri Müdürlüğü önünde  Bilgi 

Çadırı Kurulmuştur.  Yardım için Bilgi Çadırına danışınız. 
 

 Kayıt işlemlerini tamamlayan her öğrenci  KKTC ye girişte verilen izin 
süresinde  muhaceret işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.  

 

 Belirtilen süre içerisinde muhaceret işlemlerini tamamlamayan herkese,  
yasal ikamet hakkına sahip olmadığı için  günlük  ceza uygulanacaktır.   

 
 

 3.Ülke vatandaşı öğrenciler  her yıl, TC uyruklu öğrenciler  ise 2 yılda 

bir  sağlık raporlarını yenilemek zorundadır. 
 

 


