
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 

Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler; 

 

1) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla (İkamet İzin Belgesi 

vb.), 

2) İl Göç İdaresi Müdürlüğünden öğrenimi süresince alınmış olan İkamet İzin Belgesine 

istinaden her yıl İl Göç İdaresi Müdürlüğüne öğrenci belgesini ibraz etmekle, 

3) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri kayıtlı oldukları 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri birimine bildirmekle, 

4) Öğrenimleri süresince ikametlerini ve sağlık sigortalarını verilen yasal süreler içerisinde 

yenilemekle, 

5) İkamet İzin Belgelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara 

derhal müracaat ederek en kısa sürede yenisini almakla, 

6) Öğrenim durumlarındaki ya da adres değişikliklerini (ikamet adresi, irtibat bilgileri, 

üniversite, fakülte, bölüm değişikliği vb.) İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne süresi içinde 

bildirmekle, 

7) Öğrenim süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, İkamet İzin Belgelerinde 

yazılı müddetin sona ermesinden 60 gün önce ya da müddetin sona ermesinden itibaren 

10 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli İl Göç İdaresi 

Müdürlüğü’nden yenisini almakla, 

8) İkamet izni alınabilmesi için mutlaka Türkiye’de geçerli olan bir sağlık sigortasının 

bulunması gerekmektedir. Öğrenciler kabul edildikleri programa ilk kayıt yaptırdıkları 

tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortası 

başvurusunda bulunabilirler (Özel Sağlık Sigortası da yaptırabilirler). Bu süre içerisinde 

Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmayan öğrenciler için öğrenimleri süresince 

bir daha Genel Sağlık Sigortası tescili yapılmaz. Genel Sağlık Sigortası yaptırmak isteyen 

öğrenciler süresi içerisinde başvuru yapmakla, 

9) Kayıt dondurma, üniversiteden ilişik kesme, kayıt yenilememe durumlarında öğrenci 

ikamet izni iptal edilecektir. Aktif öğrenci olmak için kayıt yenilemek gerekmektedir. Aktif 

olmayan öğrencilerin ikamet izinleri iptal edilmektedir. Türkiye’de ikamet edebilmek için 

kayıt yenilemekle, 

10) Dokuz Eylül Üniversitesi’nin mevzuatlarını bilmek ve takip etmekle,  

11) Öğrenim süresi boyunca her dönem kayıt yenileme işlemi hakkındaki duyuruları, 

kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu internet adresinden takip 

etmekle, 

12) Öğrencilerin Üniversitemize bildirdiği e-mail adresi ile telefon bilgileri, üniversitenin 

öğrenciler ile iletişim ve tebliğ kanallarıdır. Öğrenciler bu kanallardan herhangi biri 

aracılığıyla yapılan tüm duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmekle, 

 

yükümlüdürler. 

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi mevzuatına ulaşmak için tıklayınız 

 

İkamet İzin Belgesi başvurusu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız 

 

Genel Sağlık Sigortası başvurusu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız 

https://ogrenci.deu.edu.tr/regulations-and-directives/
https://deyos.deu.edu.tr/tr/ikamet-izni/
https://deyos.deu.edu.tr/tr/saglik-sigortasi/

