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İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 
2021/2022 AKADEMİK YILI 
AYDIN YÖS 

 BURSLULUK SINAVI VE BURS YÖNERGELERİ 
 BAŞVURU VE SINAV GÜNÜ 
 12.04.2021’DE BAŞVURU BAŞLANGICI 
 14.06.2021 BAŞVURUNUN SON GÜNÜ 
 SINAV GÜNÜ 26.06.2021  

Online başvuru formu 12 Nisan 2021 tarihinde açılacaktır. Bütün başvurular elektronik ortamdan 
alınacaktır. Başvuru tarihinden sonra başvurular dikkate alınmayacaktır. 
BAŞVURU VE SINAV İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 
Online Başvuru Sitesi; 

Scholarshipexam.aydin.edu.tr  
 Öğrencinin Biometrik Fotoğrafları 
 Öğrenci pasaportu ve kimlik bilgileri 
 Başvuru formu 
 Sınav başvuru ücreti makbuzu 

AYDIN YÖS İÇERİKLERİ 
Sınav 80 soru ve 120 dakika olacaktır. 
Sınav 40 soru IQ, 35 Matematik ve 5 Geometri sorularından oluşacaktır. 
Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. 
SINAV YÖNERGELERİ 
 

 

- Amaç 
  

Madde 1- Bu yönerge İstanbul Aydın Üniversitesi'ne üstün nitelikli uluslararası uyruklu öğrenci 
kazandırmak, Üniversiteye alınan öğrencileri daha fazla çalışmaya teşvik etmek, başarılı 
öğrencileri özendirmek ve ödüllendirmek üzere sağlanacak 'Uluslararası Öğrenci Bursu' ile öğrenim 
ücretlerinde yapılacak diğer indirimlere ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 
  

- Kapsam 
  

Madde 2- Bu yönerge İstanbul Aydın Üniversitesinde öğrenim görecek uluslararası öğrencilerin 
'Uluslararası Öğrenci Bursu' nu kazanmaları ve kaybetmeleri ile öğrenim ücretlerinde yapılacak 
indirimlere ilişkin usul ve esasları, Bursluluk Sınavı'na ilişkin ilke ve kuralları kapsar. 
  

- Dayanak 
  

Madde 3- Bu yönerge İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul 
Yönergesine göre hazırlanmıştır 
  

- Burs Türleri 
 
Madde 4- Tam Burs: öğrenim ücretinin tamamını; 
%75 Burs: öğrenim ücretinin dörtte üçünü; 

%50 Burs: öğrenim ücretinin yarısını ve 

%25 Burs: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar. Burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak 
uygulanır. 

 
 

 



- Bursların Devamı Koşulu 
 
Madde 4-Öğrenci zorunlu müfredatının normal öğrenim süresini (iki (2) yarıyıl hazırlık sınıfı, sekiz 
(8) yarıyıl lisans aştığı takdirde bursu sona erer. 
  

- Bursun kesilmesi 
 
Madde 5- Verilmekte olan burs aşağıda belirtilen durumlarda kesilir. 
  

-Öğrencinin hazırlık sınıfında 1. yılın sonunda başarısız olması, 

-Burs almaktan vazgeçmesi, 

-Üniversiteden kaydını sildirmesi, 

-Hakkının saklı tutulması, 

-Burs hakkı kazandığı bölümü değiştirmesi durumunda, 

-En az bir yarıyıl devamsız olması veya kaydını yenilememesi, 

-Verdiği belgelerin gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkması, 

-Bir yıl not ortalamasının 2.00'nin altına düşmesi, 

-Disiplin cezası almış olması, 

  

  

- Yürürlük 
 
Madde 6-Bu yönerge Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında Üniversitemizde eğitim görmek üzere başvuru yapan 

aday uluslararası öğrencilerin sınavları bu yönergede belirtilen esaslara göre yapılacaktır. 
  
  
Yürütme 
  
Madde 7- Bu yönerge hükümleri İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü 
tarfından yürütülür. 
                       

- İstanbul Aydın Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu 'Uluslararası Uyruklu Öğrenci Sınavı'nda (YÖS) 

başarılı olan öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi'nin sunduğu bursu kabul ederek aşağıdaki şartları 

uygulamakla yükümlüdür. 
  

·         Üniversitenin kurallarına, yönetmeliğine, plan ve politikasına uymayı kabul edeceklerdir. 

·         Türkiye'deki Göç İdaresinin yönetmeliğinin gerektirdiği tam zamanlı bir programa devam 
etmeyi ve bütün derslerine katılarak devamsızlık yapmamayı (%70 devam koşulu) kabul 
edeceklerdir. 

·         Üniversiteden %100 ve %75 burs almaya hak kazanan  öğrenciler İAU uluslararası öğrenci 
başvuru ücreti olan 100 Dolar'dan muaf edilecektir. 

·         Üniversiteden %50 burs almaya hak kazanan öğrenciler uluslararası öğrenci başvuru ücreti 
olan 100 USD'nin 50% 'sini  ( 50 USD) ödemekle yükümlü olacaklardır. 

·         Üniversiteden %50'den fazla burs almaya hak kazanan öğrenciler dışında diğer tüm 
öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç, yıllık eğitim harcı 6000 



USD olan lisans bölümlerine kayıt yaptırabilecek olup her yıl için (sekiz (8) yarıyıl boyunca)  aynı 
fiyat geçerli olacaktır. 

·         Ulaşım, sağlık sigortası, pasaport harçları, vize harçları, kişisel harcamalar ve diğer 
harcamalarının sorumluluğu öğrencinin kendisine aittir. 

·          %100 ve %75 burs almayı hak eden  öğrencilerin bursluluk oranı eğitim süreleri boyunca 
devam edecektir. 

·         Son bursluluk kayıt tarihinden sonra yapılan burs başvuruları değerlendirilmeyecektir. 

·         Burs ve oranları her yıl Mütevelli Heyetince yeniden değerlendirilebilir. 

·         Burslar sadece öğrenim ücretini kapsamakta olup, öğrencinin diğer ödemeleri için indirim 
yapılmaz. 

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavına Katılacak adayların Kampüse 

Giriş Şartları; 

 

1- Covid-19 kapsamında öğrencilerin kampüse giriş esnasında ve sınav süresince maske 

takmaları zorunludur. 

2- Kampüs içerisinde sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak hareket edilmelidir. 

3- Bütün öğrencilerin HES Kodu önceden alınmış ve hazır bulunmalıdır. HES Kodu olmayan 

öğrenciler kampüse kesinlikle giriş yapamayacaktır. 

 

Yukarıda ki şartları sağlamayan öğrencilerin kampüse giriş yapmasına izin verilmeyecektir ve 

sınava katılım sağlayamayacaktır. 

 

 

 

HES KODU NASIL ALINIR? 

 

 

1. Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile 

Hayat Eve Sığar Uygulamasına giriş yaptıktan sonra “HES Kodu İşlemleri” kısmına giriş 

yapınız. Süre seçerek Kod oluşturunuz. 

 

2. 2023 numarasına göndereceğiniz SMS ile; 

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri 

Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e 

SMS göndererek, 

 

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına 

boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün 

sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek, 

Örnek: HES 12345678901 1232 1995 45  

 



T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler 

için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, 

Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek, 

 

3. E-devlet Uygulamasından 

e-Devlet üzeriden buraya tıklayarak, www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-

uretme-ve-listeleme 
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