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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 28.04.2020 tarih ve 59277437000E.17524 sayılı yazısı.

İlgi yazıda Çin'in Vuhan kentinde başlayarak, tüm dünyayı etkisi altına alan ve
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid19)
salgınından ülkemizin ve vatandaşlarımızın korunması, salgının yayılmasını
engellemek amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından, 20192020
Bahar Yarıyılı ile sınırlı olmak üzere, ''Yükseköğrenim öğrencilerinin kayıtlı oldukları
kurumlarından talep etmeleri halinde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan
sürenin azami süreden sayılmamasına '' karar verildiği belirtilmiştir.
6458 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35'inci maddesinin on
üçüncü fıkrası "yükseköğretim öğrencisinin kayıt dondurması durumunda kayıt
dondurma tarihinden itibaren ikamet izni kesilir" hükmü amirdir.
Bu kapsamda; ilgi yazı çerçevesinde üniversite kaydını donduran yabancı
öğrencilerle ilgili aşağıdaki usul ve esaslar belirlenmiştir.
1) Yabancı öğrenci hakkında ikamet izni kartını teslim etmesi halinde V69 kodu
girilmeden öğrenci ikamet iznine "kesme" işleminin uygulanması,
2) Yabancının ülkemizde kalmaya devam etmesi ve talep etmesi halinde
mağdur olmaması açısından 2020 güz dönemine kadar 6458 sayılı Kanunun 31 inci
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ikamet izni düzenlenmesi,
3) Yabancı öğrencinin 2020 güz döneminde kayıt yenilemesi halinde öğrenci
ikamet izni talebinin genel hükümler çerçevesinde değerlendirileceği hükmüne karar
verilmiştir.
Bu minvalde; yukarıda belirtilen işlemlerin tesis edilebilmesi amacıyla
üniversitenizde öğrenim gören yabancı öğrencilerden kaydını donduranlar
hakkında Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini arz ederim.
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