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Nasıl başvurulur? 
İstanbul Aydın Üniversitesi’ne başvuru 
yapabilmek için lütfen aşağıdaki linke 
tıklayınız:

https://appform.aydin.edu.tr
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Ön lisans ve Lisans öğrencileri:

• Lise diploması (İngilizce değil ise, 
İngilizce veya Türkçeye tercüme edilmiş 
fotokopisi)

• Transkript (İngilizce değil ise, İngilizce 
veya Türkçeye tercüme edilmiş fotokopisi)

• Pasaport fotokopisi

• %60 minimum Lise başarı derecesi

• İngilizce programlar için TOEFL belgesi 
(En az 79 puan-IBT. Başvuru sahibi 
öğrenci TOEFL belgesine sahip değil ise, 
İstanbul Aydin Üniversitesi tarafından 
yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavına 
girmesi gerekmektedir. Sınav ile ilgili 
detaylar http://int.aydin.edu.tr adresinde 
yayınlanacaktır.)

• Türkçe programlar için TÖMER B1 
seviyesi gereklidir. Diş ve Tıp Fakülteleri 
hariç. Bu programlar için TÖMER C1 
gereklidir.

• 1 adet vesikalık fotoğraf

Yüksek lisans öğrencileri için:

• Lisans diploması (İngilizce değil ise, 
İngilizce veya Türkçeye tercüme edilmiş 
fotokopisi)

• Transkript (İngilizce değil ise, İngilizce 
veya Türkçeye tercüme edilmiş fotokopisi)

• Pasaport fotokopisi

• 4 üzerinden en az 2,5 not ortalaması 
veya eşdeğer not TOEFL IBT belgesi (En 
az 66 puan. Başvuru sahibi öğrenci TOEFL 
belgesine sahip değil ise, İstanbul Aydin 
Üniversitesi tarafından yapılacak İngilizce 
yeterlilik sınavına girmesi gerekmektedir. 
Sınav ile ilgili detaylar http://int.aydin.
edu.tr adresinde yayınlanacaktır.)

• Türkçe programlara başvuru yapan 
öğrenciler için TÖMER B2 seviyesi 
gerekmektedir.

• Eğer Türkçe biliyorsanız – Türkçe 
yeterlilik sınavına girebilirsiniz.

• Eğer Türkçe bilmiyor iseniz – öncelikle 
tomer.aydin.edu.tr adresinden Türkçe Dil   
programına başvuru yapabilirsiniz. Türkçe 
Öğrenim Vizesi olmadan TÖMER kaydı        
gerçekleştirilmeyecektir.

• 1 adet vesikalık fotoğraf

Online Başvuru İçin
Gerekli Evraklar  

Doktora öğrencileri için:

• Lisans ve yüksek lisans diplomaları (İngilizce değil ise, 

İngilizce veya Türkçeye tercüme edilmiş fotokopisi)

• Lisans ve yüksek lisans transkriptleri (İngilizce değil ise,

 İngilizce veya Türkçeye tercüme edilmiş fotokopisi)

• Pasaport fotokopisi

• Yabancı dil belgesi  (İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri)

 •TOEFL IBT (84)   Eğitim dilinin İngilizce olduğu programlar için

•TOEFL IBT (66) + TÖMER C1 Eğitim dilinin Türkçe olduğu programlar için

• 1 adet vesikalık fotoğraf

Muafiyet sınavını 
geçemeyen 
öğrencilerin ilk etapta 
Türkçe / İngilizce 
Hazırlık Okulu’nda 
eğitim almaları 
zorunludur.

’’
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Online başvurunuzu tamamlamanız 
için 100 USD online başvuru ücretini 
yatırmanız gerekmektedir. Başvurunuzun 
değerlendirilmesinin ardından Eğitim 
ödemesi ile ilgili bilgi maili tarafınıza 
gönderilecektir. Kabul Mektubu’nuzun 
tarafınıza gönderilmesi için eğitim 
ücretinizin ilk taksitini ya da tamamını 
belirtilen Üniversite hesabına transfer 
etmeniz gerekmektedir. 

• Tıp & Diş Hekimliği Fakülteleri için ön 
başvuru ücreti: 250 USD

Banka Hesap Adı: Yapı Kredi Bankası / 
Sefaköy Beşyol Şubesi

Şube Kodu: 815

Hesap Numarası: 54870668

Swift Kodu: YAPITRIS

IBAN: TR 54 0006 7010 0000 0054 8706 68

Açıklama: Öğrenci Ad-Soyad ve Başvuru 
Kodu yazılmalıdır.

Online başvuru formunuzu gönderdikten 
sonra üniversitemize kabul edilmeniz 
durumunda Kabul Mektubu almaya hak 
kazanacaksınız. Bu kabul mektubuyla 

birlikte Türkiye Büyükelçiliği’ne Öğrenci 
Vizesi almak için başvuru yapmanız 
gerekmektedir. 

Ödeme İşlemleri

Vize İşlemleri

Kayıt Öncesi Gerekli Belgeler
• (18 yaş altı için)  Doğum Belgesi + 
Muvafakatname / Aile İzni 

18 yaşını doldurmamış bireylerin, aileleri 
tarafından imzalanmış ve tek başlarına seyahat 
edebilmelerini onaylayan bir belge olarak, 
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde eğitim alacaklarını 
onaylayan noter onaylı muvafakatname (Rıza 
Belgesi) ve doğum belgesi ibraz etmeleri 
zorunludur.    

• Apostil / Tasdikname

Eğitimin Türkiye dışındaki ülkelerde yapılmış 
olduğu başvurularda, başvuru yapılan ülkeye 
bağlı olarak, Dış İşleri Bakanlığı’ndan Diploma 
ve Transkript tasdiknamesi veya apostil alınması 
gerekmektedir. Eğitim alınan ülkenin apostil 
alınması gereken ülkelere dahil olma durumunu 
kontrol etmek için, lütfen: https://www.hcch.
net/en/instruments/conventions/status-
table/?cid=41   sayfasını ziyaret ediniz.
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Ön lisans ve Lisans öğrencileri için

• İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından 
verilen Kabul Mektubu

• Lise diploması ve transkriptin Noter 
onaylı Türkçe tercümesi (Noter onayı 
Türkiye’de Noter tarafından, Türkiye 
dışında ise Türk Büyükelçilikleri tarafından 
gerçekleştirilmelidir.) 

• Bir yıllık Sağlık Sigortası (Yapılması 
zorunludur. Üniversite’ye geldiğinizde J 
Blok içerisinde Uluslararası Öğrenci Temin 
Ofisi’nde sigorta işleminizi yaptırabilirsiniz. 
Sigorta masrafı, yaşa bağlı olarak 150,00 TL 
ile 350,00 TL arasındadır)

• Denklik Belgesi Lise diplomasının 
Ülkenizdeki Türkiye Büyükelçiliğinde 
veya Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından onaylanması gerekmektedir. 
(İstanbul Aydın Üniversitesi’ne geldiğiniz 
zaman konuyla ilgili olarak bilgilendirme 
yapılacaktır.) 

• Dil yeterlilik belgesi 

• İngilizce bölümler için TOEFL belgesi 
(En az 79 puan -IBT. Başvuru sahibi 
öğrenci TOEFL belgesine sahip değil ise, 
İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından 
yapılacak İngilizce yeterlilik sınavına 
girmesi gerekmektedir. Sınav ile ilgili 
detaylar http://int.aydin.edu.tr adresinde 
yayınlanacaktır.)

• Türkçe programlar için TÖMER B1 Seviyesi 
(DİŞ ve TIP için C1 gerekmektedir)

Yüksek Lisans öğrencileri için

• İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından 
verilen Kabul Mektubu

• Lisans diploması ve transkriptin Noter 
onaylı Türkçe tercümesi (Noter onayı 
Türkiye’de Noter tarafından, Türkiye 
dışında ise Türk Büyükelçilikleri tarafından 
gerçekleştirilmelidir.)

• Bir yıllık Sağlık Sigortası (Yapılması 
zorunludur. Üniversite’ye geldiğinizde J 
Blok içerisinde Uluslararası Öğrenci Temin 
Ofisi’nde sigorta işleminizi yaptırabilirsiniz. 
Sigorta masrafı, yaşa bağlı olarak 150,00 TL 
ile 350,00 TL arasındadır) 

•  Dil Yeterlilik Belgesi:

• İngilizce bölümler için TOEFL belgesi 
(En az 66 puan - IBT. Başvuru sahibi 
öğrenci TOEFL belgesine sahip değil ise, 
İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından 
yapılacak İngilizce yeterlilik sınavına 
girmesi gerekmektedir. Sınav ile ilgili 
detaylar http://int.aydin.edu.tr adresinde 
yayınlanacaktır.)

• Türkçe programlar için: TÖMER B2 
Seviyesi (Sağlık Bilimleri için TÖMER C1 
gerekmektedir)

• Sağlık Bilimleri Enstitüsü bölüm 
başvuruları için Denklik Belgesi 
gerekmektedir. Detaylı bilgi için: http://
www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi

• Türkçe bölüm kayıtlarında, TÖMER B1 

Kayıt İşlemlerini Tamamlamak 
İçin Gerekli Belgeler: 

belgesi olmaması durumunda Türkçe 
hazırlık kayıdı yapılırken:  Türkçe hazırlık 
ücreti + okunacak bölümün ilk taksiti 
ödenir.

• İngilizce bölüm kayıtlarında,  dil belgesi 
olmaması durumunda, İngilizce Hazırlık 
kayıdı yapılırken: İngilizce hazırlık ücretinin 
ilk taksiti + okunacak bölümün ilk taksiti 
ödenir.

Doktora öğrencileri için

• İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından 
verilen Kabul Mektubu

• Yüksek Lisans diploması ve transkriptin 
Noter onaylı Türkçe tercümesi (Noter 
onayı Türkiye’de Noter tarafından, Türkiye 
dışında ise Türk Büyükelçilikleri tarafından 
gerçekleştirilmelidir.)

Muafiyet sınavını 
geçemeyen 
öğrencilerin ilk etapta 
Türkçe / İngilizce 
Hazırlık Okulu’nda 
eğitim almaları 
zorunludur.

• Bir yıllık Sağlık Sigortası (Yapılması 
zorunludur. Üniversite’ye geldiğinizde J Blok 
içerisinde Uluslararası Öğrenci ve Akademik 
İlişkiler Koordinatörlüğü’nde sigorta 
işleminizi yaptırabilirsiniz. Sigorta masrafı, 
yaşa bağlı olarak 150,00 TL ile 350,00 TL 
arasındadır.)

• Dil Yeterlilik Belgesi

• İngilizce Programlar için: TOEFL IBT (84)

• Türkçe programlar için:   TOEFL IBT (66) + 
TÖMER C1 Seviyesi

’’
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• Öğrenci Kimliği

Kayıt işlemini tamamladıktan sonra, Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı’ndan öğrenci kimliği 
alınması gereklidir. (D Blok / Giriş Katı)

• Öğrenci Belgesi

Öğrenci kimliği alındıktan sonra, bu belge 
Öğrenci İşleri biriminden alınabilir. (F Blok 
/ -1 Kat)

• Ders Seçimi

• Ders seçim işlemi ‘‘ubis.aydin.edu.tr’’ 
sayfasından yapılmaktadır. 

• Ders seçim işlemi tamamlandıktan sonra, 
seçilen ders çıktılarının alınıp ilgili danışman 
akademisyen tarafından onaylanır (3 kopya)

• Ders seçimi tamamlandığında, ders 
programı mevcut olacaktır.

• Ders seçim işlemi tamamlandıktan 
sonra, ders programı ‘‘ubis.aydin.edu.tr’’ 
sayfasında   görüntelenebiliyor olacaktır.

• Akbil (İstanbul Ulaşım Kartı)

Ulaşım Kartını almak için öğrencinin aşağıdaki 
belgeleri hazırlaması gerekmektedir:

• Pasaport / Oturma izni

• 1 Fotoğraf

• Öğrenci Belgesi

Taşıma kartının ücreti olarak 10 Türk Lirası 
ödeme yapılması gerekmektedir.

Gerekli belgeleri hazırladıktan sonra, 
öğrenci aşağıdaki IETT istasyonlarından 
herhangi birine giderek kartını alabilir.

AKBİL almak için İstanbulkart satış 
noktaları

• BEYLİKDÜZÜ SON DURAK metrobüs 
istasyonu

• AVCILAR MERKEZ metrobus istasyonu.

• BAHÇELİEVLER metro istasyonu

• YENİBOSNA metro istasyonu

• ZEYTİNBURNU metro istasyonu.

• TAKSİM metro istasyonu

• IETT TOPKAPI Garajı

https://www.istanbulkart. istanbul/
istanbulkart-basvuru-merkezleri-1127

Kayıt Olduktan Sonra 
Yapılması Gerekenler

• Banka Hesabı

Öğrenci ikamet izni kartını aldıktan sonra 
banka hesabı açabilir.

Banka hesabı açmak için belgeler:

• Pasaport

• Oturma izni

• Öğrenci belgesi

• İkametgah Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğü)

• Müze Kartı

Öğrenciler en yakın müzeden bir müze 
kartı alabilirler.

Kartı almak için belgeler;

• Pasaport

• Öğrenci belgesi

• Ödeme (30 TL)

• Oturma izni

https://www.muze.gov.tr/tr/purchase
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Öğrencinin, ülkeye giriş yaptığı tarihten 
itibaren bir ay içerisinde İstanbul İl Göç 
İdaresi Müdürlüğüne oturma izni için 
başvuru yapması gerekmektedir. Bir 
ay içerisinde başvurusunu yapmayan 
öğrencinin vizesi Göç İdaresi Müdürlüğü 
tarafından iptal edilecektir. 

Oturma izni başvurusu için gerekli 
evraklar: 

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünden 
ikamet izni başvuru randevusu almak 
için linkteki formun doldurulması 
gerekmektedir: (İkamet İzni Başvuru 
Formu)  https://e-ikamet.goc.gov.tr/  

• Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi (Kayıt 
işleminiz tamamlandıktan sonra F Blok -1. 
Kattaki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan 
temin edebilirsiniz) 

• Bir yıllık Sağlık Sigortası (Sağlık sigortası 
poliçesinin 3 sayfalık nüshası)

• 4 adet vesikalık fotoğraf

• Pasaportun ön yüzünün, ülkemize son 
giriş tarihinizi gösteren sayfasının ve vize 
sayfasının fotokopisi

• Gelir Durumunuzu Gösterir Belge (Banka 
hesap cüzdanı fotokopisi ya da eğer varsa 
sponsordan alınacak sponsor belgesi)

• Vergi Dairesine yapılacak ikamet izin 
belgesi ödeme dekontu

• Türkiye’ye geldikten sonra İstanbul Aydın 
Üniversitesi - Uluslararası Öğrenci Ofisini 
ziyaret etmenizi önemle rica ederiz. (Florya 
Kampüsü, J blok giriş kat). Uluslararası 
Öğrenci Temin Koordinatörlüğü, 
üniversiteye kesin kayıt işlemlerinde ve 
Uluslararası Öğrenci ve Personel İşleri 
Koordinatörlüğü oturma izni başvurusu 
işlemlerinde sizlere hizmet vermekten 
memnuniyet duyacaktır. 

Oturma İzni Başvurusu Hatırlatma
Kesin kayıt öncesinde yapılabilecek Kabul 
Mektubu’nda yer alan bölümün değişiklik  
opsiyonu, kontenjan durumuna bağlıdır.

• Kabul mektubu, sadece adayın ilgili 
bölüme uygunluğunu gösteren resmi 
bir belgedir. Öğrenci belgesi niteliği 
taşımamaktadır. Aday Kabul mektubunu 
alınca fiili olarak kaydını tamamlamadığı 
sürece, o bölüme kayıtlı olmuş sayılmaz. 
Kontenjan bitmesi durumunda, aday 
öğrencinin alternatif bir bölüme yönelmesi 
gerekli olabilir.

• Eğitim Ücretinin iade koşulları için lütfen 
int.aydin.edu.tr sayfasını ziyaret ediniz.

• Öğrenci vizesi olanlar TÖMER programlarına 
kayıt yaptıramazlar.

• Ders içeriklerini görüntülemek için lütfen: 
https://ebs.aydin.edu.tr/ sayfasını ziyaret 
ediniz

• Önlisans ve Lisans kayıtları, senede 1 
defa olmak üzere sadece yaz döneminde 
yapılmaktadır.

• Master ve Doktora kayıtları, senede 2 
defa olmak üzere yaz ve dış döneminde 
yapılmaktadır.

• Türk Uyruklu öğrencilerin uluslararası 
öğrenci statüsünde Türk Üniversitelerine 
kayıt olabilmeleri için gereken 3 şart vardır;

1- Öğrenci lise eğitiminin tamamını 
yurtdışında okumuş olması gerekmektedir.

2- Öğrencinin Mavi Karta sahip olması 
gerekmektedir.

3- Öğrenci eğer Türkiye’de okumuş ise 
lisesini fakat yabancı bir vatandaşlığı da 
varsa, Muhtarlıktan alacağı vukuatlı nüfus 
kayıt örneğinde yer alacak olan ‘’ Öğrenci 
Türk Vatandaşlığını sonradan kazanmıştır’’ 
ibaresi ile Üniversiteye kayıt yapabilir.
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İstanbul Aydın Üniversitesi, kurumumuzda 
en az 1 dönem okumuş, başarılı ve aktif 
uluslararası üniversite öğrencilerine 
karşılıksız burs olanakları sağlamaktadır. 
Bu olanaklardan faydalanabilmek için, 
akademik başarı kadar öğrencilerin sosyal 

ve kültürel etkinliklerde aktif rol alması da 
önem teşkil etmektedir.

Detaylı bilgi için: https://www.aydin.
edu.tr/en-us/international/issa/Pages/
Scholarship.aspx

İstanbul Aydın Üniversitesi Kız Öğrenci 
Yurdu öğrenim hayatını keyfe dönüştüren 
imkanlarıyla sizleri beklemektedir. 
Konaklama masrafı yurt veya kiralık ev 
durumuna bağlı olarak ortalama 250 
USD-500 USD arasında değişkenlik 
göstermektedir.

https://www aydinuniversitesikizogrenci-
yurdu.com/

Farklı konaklama seçenekleri hakkında 
detaylı bilgi için lütfen linkte yer alan 
öğrenci yurtları ile iletişime geçiniz: 
http://issa.aydin.edu.tr/index.asp?id=23

Burs Olanakları

Konaklama

Başvuru Dönemleri
• Güz Dönemi başvuruları her sene 15 Mart – 30 Eylül tarihleri arasında 
açık olacaktır. 

Kesin kayıt işlemi her sene Haziran başından itibaren başlayacaktır.

• Bahar dönemi başvuruları her sene 1 Kasım – 28 Şubat tarihleri 
arasında açık  olacaktır.

Kesin kayıt işlemi her sene Aralık’tan itibaren başlayacaktır.

Türkiye’ye Ulaşmadan Önce:

• Pasaport

• Diploma + Transkript Apostil

• Kabul Mektubu

• Vize onayı

Kayıt Öncesinde:

• Pasaport

• 6 fotoğraf

• Sağlık Sigortası

• Diploma + Transkript (Noter onaylı 
     Türkçe tercüme)

• Denklik Belgesi Başvurusu (Ön lisans 
    ve Lisans için)

• Kabul Mektubu

Kayıt Sonrasında:

• Öğrenci Kartı

• Öğrenci Belgesi

• ISSA (Uluslararası Öğrenci İşleri)    
    Oryantasyonu / J-Blok

• Ders seçimi

• Oturum izni

• AKBİL (İstanbul Toplu Taşıma Ulaşım      
    Kartı)

• Müze kart

• Banka Hesabı

Kontrol Listesi 



FLORYA YERLEŞKESİ
Beşyol Mah. İnönü Cad. No: 38 Sefaköy-Küçükçekmece/İSTANBUL
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