GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi’ne yabancı uyruklu öğrenci kabulünü ve kayıt şartlarını
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu yönerge, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince çeşitli anlaşmalar çerçevesinde yabancı hükümetler
emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi imkânlarıyla ön lisans ve lisans düzeylerinde öğrenim görmek
üzere Giresun Üniversitesi’ne gelen yabancı uyruklu öğrencileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - Bu yönerge,
a) 14.10.1983 tarih ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun,
b) 30.04.1985 tarih ve 18740 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik,
c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.07.2003 tarih ve 1296-14245 sayılı yazısı,
ç) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.01.2010 tarih ve 06-383-3269 ve 06-383-3270 sayılı yazıları,
d) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.02.2010 tarih ve 06-800-6165 sayılı yazısı,
e) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.03.2010 tarih ve 06-1489-10212 sayılı yazısı gereği hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - Bu yönergede geçen;
a) Birim: Fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
b) Birim yöneticisi: Fakültelerde dekanı, konservatuvarlarda, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında
müdürü,

c) İkamet Tezkeresi: Yabancıların ülkemizde belirli süre ikametlerine izin verildiğini gösteren belgeyi,
ç) İlgili Kurul: Fakültelerde Fakülte Kurulunu, konservatuvarlarda Konservatuvar Kurulunu,
yüksekokullarda Yüksekokul Kurulunu, meslek yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu Kurulunu,
d) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulunu, konservatuvarlarda Konservatuvar
Yönetim Kurulunu, yüksekokullarda Yüksekokul Yönetim Kurulunu, meslek yüksekokullarında Meslek
Yüksekokul Yönetim Kurulunu,
e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
f) Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesi: Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek yabancı uyruklu
öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere Dış Temsilciliklerimizce verilen giriş müsaadesini,
g) Öğrenim Meşruhatlı Vize: Türkiye'de ikamet müsaadesini haiz yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim

yapabilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı'nca verilen müsaadeyi,
ğ) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,
h) Rektörlük: Giresun Üniversitesi Rektörlüğünü,
ı) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu,
i) Türkçe hazırlık kursu: Yabancı uyruklulara Türkçe öğretmek amacıyla Giresun Üniversitesi’nde veya
diğer yükseköğretim kurumlarında açılan kursları,
j) Üniversite: Giresun Üniversitesi’ni,
k) Üniversite Yönetim Kurulu: Giresun Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
l) Yabancı Uyruklu Öğrenci: Her derece ve dalda öğrenim gören veya Türkçe kurslarına katılan Türkiye
Cumhuriyeti uyruğunda bulunmayan veya bu yönergenin ilgili maddelerinde tanımlanan diğer kişileri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler
Öğretim Programları
MADDE 5 - Yabancı uyruklu öğrenciler; Üniversitenin ön lisans ve lisansta birinci öğretim, ikinci öğretim,
uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarında öğrenim görebilir.
Öğrenim Ücreti
MADDE 6 - Yabancı Uyruklu Öğrencilerden her yıl için alınacak öğrenim ücreti, Bakanlar Kurulunca tespit
edilen ücret aralığından, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.
Kontenjanlar
MADDE 7 - (1) Her bir öğrenim programı için ayrılacak yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen takvime bağlı olarak belirlenir. Belirlenen kontenjan Yükseköğretim Kurulunun kararı
ile kesinlik kazanır.
Sınavlar ve Değerlendirme İlkeleri
MADDE 8 - (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin seçiminde; Yükseköğretim Kurulunun onayını almış olmak
koşuluyla, adayların kendi ülkelerinin üniversiteye giriş sınavları ve diğer uluslar arası sınavlar (kabul edilen sınav
listesi ve bunlar için belirlenen en düşük puanlar aşağıda, 3. fıkrada listelenmiştir), adayların ortaöğretim not
ortalamaları ile gerektiğinde Üniversitece yapılacak giriş sınavının hepsi veya bazıları esas alınır. Hangi sınavların yabancı
uyruklu öğrenci seçiminde esas alınacağı, her bir sınav için uygun görülen taban puan, yapılması halinde Üniversitece
yapılacak giriş sınavı ve bunların genel değerlendirme içindeki oranları, Üniversite Senatosunca her yıl yeniden
belirlenerek Temmuz ayı içinde ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur; ayrıca Üniversitenin Ağ Sayfasında
(www.giresun.edu.tr) ilan edilir. Üniversite Senatosu yabancı uyruklu öğrenci alım yöntemiyle ilgili yeni bir karar almadığı
takdirde, önceki yılın kararı geçerli olur.
(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan akademik birimlere yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel
yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır.
(3) Başvuruda kabul edilen sınavlar ve en düşük puanlar aşağıdaki gibidir:
•TCS: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavında en az 50 puan alan adaylar,
•YÖS: Temel Öğrenme Becerileri Testinden 40 standart puan alan adaylar,

•SAT Reasoning: SAT Reasoning testinde 1600 üzerinden en az 1000 toplam puan alan adaylar,
•ACT (American College Testing) sınavından en az 21 puan alan adaylar,
•TAWJİHİ: Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) veya edebi dalda
(Literary Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar,
•GCE (General Certifıcate Examination) sınavından en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3
konuda A seviyesi (A level) sertifikası olan adaylar (A Level için taban puan 120, B Level için taban puan 100 olarak kabul
edilecektir.),
•Baccalaureat Libanais: Lübnan'da yapılan bakalorya sınavlarında Fen (Scientific Stream) veya edebi dalda
(Literary Stream) diploma notu en az 14 olan adaylar (not ortalaması 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar),
•IB (International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu başvuracağı bölüme
göre en az 30 olan adaylar,
•GAOKAO: Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite Giriş Sınavında (Gaokao) başvurulan programın
puan türünden 750 üzerinden en az 480 puan alan adaylar,
•Al-Shahada-Al-Thanawiyya

(Suriye

Bakaloryası):

Suriye'de

yapılan

Al-Shahada-Al-

Thanawiyya

(Baccalaureate) Smavı'nda Mühendislik ve Mimarlık bölümleri için fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden en az
180, diğer bölümler için edebi dalda (Literary Stream) en az 170 puan alan adaylar,
•Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi (İran): İran lise diploma (Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi) notu
ortalaması en az 15/20 olan adaylar,
•Kazakistan Ulusal Üniversite Testi: 120 üzerinden en az 80 alan adaylar,
•ABITUR (Alman Bakolaryası) sınavından en az 4 puan alan adaylar,
•Azerbaycan TQDK (Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasi: Devlet Öğrenci Yerleştirme Komisyonu)
sınavından en az taban puanı alan adaylar,
•Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamında yer alan Yükseköğretime
Geçiş Sınavı (YGS)’nin, başvurulan programın ilgili puan türünden olmak üzere, meslek yüksekokulu önlisans
programlarına en az 140 puan alan adaylar; lisans programlarına ise en az 180 puan alan adaylar,
•TÜBiTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya kazanmış
adaylar.
Sınavların geçerlik süreleri
MADDE 9 - Giresun Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere başvuran öğrencilerin lise bitirme sınavı statüsünde olan
sınavlarının (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) geçerlilik sürelerinde sınırlama yoktur; ancak
üniversite giriş sınavı statüsündeki sınavların (SAT, YÖS vb.) geçerlilik süresi iki yıldır.
Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar
MADDE 10 — Giresun Üniversitesi’nde bu yönerge kapsamında öğrenim görmek isteyen adayların lise son
sınıfta olmaları veya mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk Vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve
bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 Sayılı Kanunla Tanınan
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC
vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

c) TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
ç) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olanların,
d) KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp
eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
Başvurusu Kabul Edilmeyecek Adaylar
MADDE 11 - Adaylardan;
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olanların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olanların, uyruğundan birisi
Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan çift uyrukluların (lise öğreniminin tamamını Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),
b) Çift uyruklu iken Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığından
çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye'de veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tamamlayanların,
c) Türkiye

Cumhuriyeti

uyruklu

olup

lise

öğrenimini

Kuzey

Kıbrıs

Türk Cumhuriyetinde

tamamlayanların,
ç) Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların başvuruları kabul
edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Değerlendirme ve Kayıtlar Başvuru
MADDE 12 - Başvurulara ilişkin açıklamalar Temmuz ayı içerisinde Üniversitenin Ağ Sayfasında
(www.giresun.edu.tr) duyurulur.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
MADDE 13 - Tüm belgeler asıl veya onaylı kopya olmalıdır. Üzerinde orijinal mühür ve imza olmayan fotokopi
edilmiş belgeler ve faks veya e-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez. Eksik belgelerle yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru için gerekli belgeler:
a) Başvuru Formu (Üniversitenin Ağ Sayfasından (www.giresun.edu.tr) alınabilir.
b) Lise Diplomasının noter onaylı Türkçe tercümesi veya adayın bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe tercümesi. Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden,
belirli bir tarihte mezun olacaklarım gösteren resmi bir belge getirmeleri gerekmektedir. Adayların lise diplomalarının
Türkiye Cumhuriyeti liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim
Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden alınabilecek "Denklik Belgesi" daha sonra, kayıt
sırasında istenecektir.
c) Resmi transkriptin noter onaylı Türkçe tercümesi veya adayın bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe tercümesi. Transkriptin aslının lise müdürlüğü tarafından onaylanmış
olması gerekmektedir.
ç) Geçerli Sınav Sonucunun aslı veya onaylı kopyası ile noter onaylı Türkçe tercümesi veya adayın bulunduğu
ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe tercümesi.
d) Pasaport Fotokopisi
e) İki adet vesikalık fotoğraf: Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde ve 4.5x6 cm boyutlarında olmalıdır. Fotokopi fotoğraf kabul edilmez.

Başvuruların Değerlendirilmesi
MADDE 14 - Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Üniversitenin önceliğindedir.
Üniversite, ilan ettiği kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için
kabul edilmeyi gerektirmez.
MADDE 15 - Adayların başvuruları, ilgili akademik birimin yönetim kurulunca oluşturulacak bir komisyon
tarafından değerlendirilir.
MADDE 16 - Giresun Üniversitesi’ne öğrenci olarak kabul edilen adaylara, "Öğrenim Meşruhatlı Vize" sahibi
olabilmeleri için Üniversite tarafından "kabul mektubu" veya eşdeğer bir belge düzenlenerek verilir. Adayların Üniversiteye
kesin kayıt yaptırabilmeleri için "kabul mektubu" ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliği'ne
giderek "Öğrenim Meşruhatlı Vize" almaları gerekir. Bu vize, Türkiye'ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt
yaptırmak için mutlaka gereklidir.
Sonuçlar açıklandıktan sonra, "doğrulama mektubu (confirmation letter)" göndererek kayda geleceğini bildirmeyen
öğrencilerin kayıt hakkı iptal edilir.
Sonuçların Duyurulması
MADDE 17 - Başvuru sonuçları adaylara yazılı olarak bildirilir. Sonuçlar aynı zamanda Üniversitenin Ağ Sayfasında
da (www.giresun.edu.tr) duyurulur.
Kayıt ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler
MADDE 18 - Kayıtlar, verilen ilanda belirtilen takvime göre Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca
yapılır.
Kayıt için gerekli belgeler:
a) Giresun Üniversitesi Kabul Mektubu
b) Lise
olduğunu

Diplomasının

gösteren

aslı

ve

ülkelerindeki

Lise

diplomasının

Türkiye

Cumhuriyeti

Türk

liselerinden

Büyükelçiliği

alman
ya

da

diplomalara

denk

Konsolosluğundan

alınacak "Denklik Belgesi",
c) Başvuru için kullanılacak olan sınav sonuç belgesinin noter onaylı Türkçe tercümesi veya adayın bulunduğu
ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe tercümesi,
ç) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya
da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi,
d) Katkı

payı/Öğrenim

ücretinin

yatırıldığını

gösteren

banka

dekontu

(miktar

her

yıl

eğitim

öğretim başlamadan önce Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir),
e) Ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden alınacak "Öğrenim Meşruhatlı Vize",
f) Uluslararası

geçerliliği

olan

Yabancı

Dil

-

Türkçe

yeterlik

belgesinin

ülkelerindeki

Türkiye

Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,
g) Bir eğitim yılında her ay için net asgari ücretin 2 katından az olmamak üzere banka hesabı, teminat mektubu vs.
gibi maddi güvenceye sahip olduklarını gösterir belge,
ğ) 12 Adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, başı ve boynu
açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır).
MADDE 19 - Yurt dışından gelen adaylar, maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkân
sağlamasını temin etmek amacıyla, öğrenim ücretinden ayrı olarak, bir eğitim yılında her ay için net asgari ücretin yarısından

az olmamak üzere banka hesabı, teminat mektubu vs. gibi maddi güvenceye sahip olduklarını gösterir belge sunmak ve kefil
göstermek veya, her ay için net asgari ücretten az olmamak üzere banka hesabı, teminat mektubu vs. gibi maddi güvenceye
sahip olduklarını gösterir belge sunmak zorundadır.
MADDE 20 - Üniversiteye kabul edilen öğrenciler, ilk dönemin öğrenim ücretini, derslerin başlama tarihine kadar
bildirilen banka hesabına yatırır. Öğrenim ücretini zamanında yatırmayan adayların kabulleri iptal edilir ve kayıt haklarını
kaybederler.
MADDE 21 - Bütün yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca, geçerli bir sağlık sigortası yaptırmak
zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Öğretim Eğitim Öğretimde Uygulanacak Yönetmelik
MADDE 22 - Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim öğretim ile ilgili konularda Giresun Üniversitesi Ön lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
Öğretim Dili
MADDE 23 - Giresun Üniversitesi’nde öğretim dili, belli programların dışında, esas olarak Türkçedir.
MADDE 24 - Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan veya yoğun yabancı dil eğitimi olan bölümlerine
kayıt hakkı kazanan adaylar, "Giresun Üniversitesi Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönergesi" hükümlerine
tâbidir.

Türkçe Dil Düzeyleri ve Türkçe Hazırlık Kursu
MADDE 25 - Öğretim dili Türkçe olan programlarda okuyacak yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeyleri;
a) YÖS sınavına giren adayların Türkçe düzeyleri, bu sınavdan aldıkları Türkçe puanı doğrultusunda;
b) Diğer sınav sonuçlarına göre başvuran adayların Türkçe düzeyleri ise Giresun Üniversitesi Türkçe ve
Yabancı Dil uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak "Türkçe Yeterlilik Sınavı" sonucuna göre belirlenir.
c) Giresun Üniversitesi Senatosunun kararıyla, Türkiye'de çeşitli kurumlarca yapılan Türkçe yeterlik sınavlarının
sonuçları, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeylerini belirlemede kullanılabilir.
MADDE 26 - Türkçe düzeyleri ve karşılıkları aşağıdaki gibidir.
A Düzeyi: Adayın Türkçesi yeterlidir; öğrenime başlayabilir.
B Düzeyi: Adayın Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar; ancak Türkçe hazırlık kursu almalıdır. Bu
adaylar öğrenime başladıkları ilk haftanın sonunda Üniversitece Türkçe Yeterlik Sınavına alınırlar. Sınavda başarılı olanlara,
başarı durumlarına göre hazırlık kursu programı uygulanır.
C Düzeyi: Adayın Türkçesi yetersizdir. Bu adaylar yerleştirildikleri yükseköğretim programına kesin kayıt yaptırarak
bir yıl izinli sayılıp Türkçe hazırlık kursu aldıktan sonra öğrenimlerine başlayabilirler.
MADDE 27 - Türkçe düzeyi B ve C olan adayların Türkçe hazırlık kursu Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı
Dil uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenir. C düzeyindeki adaylar, Üniversite Senatosunun kararıyla başka
eğitim kurumlarında Türkçe hazırlık kursu alabilir.
MADDE 28 - Türkçe hazırlık kursu alacak adaylardan, her yıl için yabancı uyruklu öğrenci öğrenim ücreti olarak
Bakanlar Kurulunca belirlenecek limitler dahilinde kalmak koşuluyla, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda
ücret alınabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler
Akademik Birimlerin yükümlülükleri
MADDE 29 – Akademik birimler,
a) Öğrenim görmek için Giresun Üniversitesi’ne gelecek yabancı uyruklu öğrencilerin bu yönerge hükümleri
çerçevesinde seçimlerini yapmak ve Rektörlüğe sunmakla;
b) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları ile ilgili gerekli tedbirleri almak ve rehberlik hizmetlerini yürütmekle,
c) Öğrencilerin durumunu izlemek, haklarında bilgi toplamak, toplanan bilgileri değerlendirmek ve
Rektörlüğe bildirmekle yükümlüdür.
Rektörlüğün yükümlülükleri
MADDE 30- Rektörlük;
1) Öğrenim görmek için Üniversiteye gelecek yabancı uyruklu öğrencilerin bu yönerge hükümleri
çerçevesinde seçimleri ile ilgili esasları, her yıl, gerektiğinde akademik birimlerin görüşlerini dikkate alarak belirleyip karara
bağlanmasını sağlamak ve Yükseköğretim Kurulu ve gerekli diğer Kurum ve Kuruluşlara bildirmekle;
2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve kayıt işlemlerini yapmak, Yabancı Uyruklu Öğrenciye Ait Bilgi - İşlem
Formu'nu tanzim etmekle,
3) Türkçe hazırlık kursu açmak, Türkçe kursu dâhil, yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bilgileri
değerlendirmek,

rehberlik

hizmetlerini

yürütmek,

toplamak,

öğrencilerin durumlarında meydana gelecek değişiklikleri ilgili

makamlara bildirmekle;
4) Yabancı uyruklu öğrencilerin Giresun Üniversitesi’ni tercih etmelerine imkân sağlamak üzere Üniversiteyi
tanıtıcı belge ve kataloglar hazırlamak, bunların gerekli yerlere dağıtımını yapmakla;
5) Üniversitenin tanıtımını yapmak amacıyla yurt dışındaki eğitim fuarlarına katılım sağlamakla;
6) Yabancı uyruklu öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Üniversite bünyesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci
Ofisi oluşturmakla;
7) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı çerçevesinde uygulama takvimini belirlemek, bununla ilgili iş ve
işlemlerin Üniversitenin akademik takviminde belirtilmesini, kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgileri Yükseköğretim
Kuruluna bildirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri
MADDE 31 - Yabancı Uyruklu Öğrenciler;
1) Lisans seviyesinde öğrenim görmek üzere "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)"na girecek
öğrenciler, kendi ülkelerinde Türk makamlarınca açılacak sınavlara katılmakla,
2) Her seviyede öğrenim yapmak veya Türkçe öğrenmek maksadıyla Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan
yabancıların, Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla,
3) Gerek ön lisans gerek lisans öğrenimi yapacak ve Türkçe kurslarına katılacak yabancı uyruklu öğrenciler,
rehberlik hizmetleri veren birimlere başvurmakla,
4) Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim gördükleri kurumlarda rehberlik hizmetleri veren birimlere şahsi,
medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde bildirmekle,
5) Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak isteyen öğrenciler, ikamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde
yazılı müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla,

mahalli emniyet makamlarından yenisini almakla,
6) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybeden yabancı uyruklu öğrencilerin ilgili makamlara derhal
müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,
7) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştiren yabancı uyruklu öğrenciler, bu değişiklikleri 48 saat
içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse naklettikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildirmekle yükümlüdürler.
ALTINCI BÖLÜM:
Çeşitli Hükümler
Yönergede düzenlenmeyen hususlar
MADDE 32 - Yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili olarak bu yönergede düzenlenmeyen hususlarda, ilgili kanun ve
yönetmelik hükümleri ile Üniversite Senatosu kararı uygulanır.
Yürürlük
MADDE 33 - Bu yönerge Yükseköğretim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 - Bu yönerge hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

