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Uluslararası Öğrencilerin Başvuru Kılavuzu
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Başvuru Şartları
Online Başvuru İçin Gerekli Evraklar
Vize İşlemleri
Kayıt İşlemlerinin Tamamlanması
Oturma İzni Başvurusu
Konaklama

Nasıl başvurulur?
İstanbul Aydın Üniversitesi’ne başvuru için aşağıdaki linke tıklayın.

https://appform.aydin.edu.tr

Online Başvuru İçin Gerekli Evraklar
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
TOEFL IBT belgesi (En az 79 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 programlar için TÖM ER B1 seviyesi gereklidir. Diş ve Tıp
Fakülteleri hariç. Bu programlar için TÖM ER C1 gereklidir.
6 adet vesikalık fotoğraf
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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
Türkçe programlara başvuru yapan öğrenciler için TÖMER B2 seviyesi
gerekmektedir.
o Eğer Türkçe biliyorsanız – Türkçe yeterlilik sınavına girebilirsiniz.
o Eğer Türkçe bilmiyor iseniz – öncelikle tomer.aydin.edu.tr adresinden Türkçe
Dil programına başvuru yapabilirsiniz. Türkçe Öğrenim Vizesi olmadan
TÖMER kaydı gerçekleştirilmeyecektir.
6 adet vesikalık fotoğraf

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 (İngiliz, Almanca veya Fransızca dillerinden biri)
o TOEFL IBT (84) Eğitim dilinin İngilizce olduğu programlar için
o TOEFL IBT (66) + TÖMER C1 Eğitim dilinin Türkçe olduğu programlar için
6 adet vesikalık fotoğraf

Not: Muafiyet sınavını geçemeyen öğrencilerin ilk etapta Türkçe / İngilizce
Hazırlık Okulu’nda eğitim almaları zorunludur.

Ödeme İşlemleri
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.
v Tıp & Diş Hekimliği Fakülteleri için ön başvuru ücreti: 250 USD

Banka Hesap Adı
Banka Adı
Hesap Numarası
Swift Kodu
IBAN

: İstanbul Aydın Üniversitesi
: Deniz Bank / Karaköy Ticari şube
: 4060-1771107-355
: DENITRISXXX
: TR35 0013 4000 0017 7110 7000 56
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Vize İşlemleri
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.

Kayıt İşlemlerini Tamamlamak İçin Gerekli Belgeler:
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 ve Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü’nde sigorta işleminizi
yaptırabilirsiniz. Sigorta masrafı 400,00 TL ile 600 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
o 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.)
o Türkçe programlar için TÖMER B1 Seviyesi

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 ve Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü’nde sigorta işleminizi
yaptırabilirsiniz. Sigorta masrafı 400,00 TL ile 600 TL arasındadır)
Dil Yeterlilik Belgesi
o 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.)
o Türkçe programlar için: TÖMER B2 Seviyesi
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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.)
Bir yıllık Sağlık Sigortası (Yapılması zorunludur. Üniversite’ye geldiğinizde J Blok içerisinde
Uluslararası Öğrenci ve Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü’nde sigorta işleminizi
yaptırabilirsiniz. Sigorta masrafı 400,00 TL ile 600 TL arasındadır.)
Dil Yeterlilik Belgesi
o İngilizce Programlar için: TOEFL IBT (84)
o Türkçe programlar için: TOEFL IBT (66) + TÖMER C1 Seviyesi

Not: Muafiyet sınavını geçemeyen öğrencilerin ilk etapta Türkçe / İngilizce
Hazırlık Okulu’nda eğitim almaları zorunludur.

Hatırlatma
•
•

•

Üniversite tarafından verilen Kabul Mektubunda belirtilen programı değiştirmek mümkün değildir.
Geri Ödeme aşağıdaki koşullarda yapılabilir
o Öğrenci vize alamadığı zaman
o Öğrenci programa başlamadan önce
o Vize alınıp okula başlangıç yapılmadığı durumda geri ödeme yapılmamaktadır.
Öğrenci vizesi olanlar TÖMER programlarına kayıt yaptıramazlar.

Oturma İzni Başvurusu
Öğrencinin, ülkeye giriş yaptığı tarihten itibaren bir ay içinde 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 Ofisinden 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)
Adli Sicil Belgesi (İstanbul İl veya İlçe Adliye Saraylarından temin edebilirsiniz)
Hisar Vergi Dairesine yapılacak ikamet izin belgesi ödeme dekontu
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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.

Konaklama
İstanbul Aydın Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu öğrenim hayatını keyfe dönüştüren imkânlarıyla sizleri beklemektedir.
http://www.ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=BarinmaOlanaklari&ln=tr
Bunun yanında linkte yer alan öğrenci yurtları ile iletişime geçilerek konaklama imkânları ve ücretleri hakkında bilgi
alınabilir. http://issa.aydin.edu.tr/index.asp?id=23
Öğrencilerimiz kayıt işlemlerini tamamlamadan önce öğrenci yurtlarında konaklama başvurusu
yapamayacaklarından, Uluslararası Öğrenci ve Personel İşleri Koordinatörlüğü kayıt işlemleriniz tamamlandıktan
sonra size uygun olan konaklama imkânlarını seçmenizde yardımcı olabilecektir.

Güz Dönemi kayıtları her sene 15 Mart – 30 Eylül tarihleri arasında
açık olacaktır.
Kesin kayıt işlemi her sene 10 Haziran’ dan itibaren başlayacaktır.

Bahar dönemi kayıtları her sene 15 Kasım – 30 Şubat tarihleri
arasında açık olacaktır.
Kesin kayıt işlemi her sene 10 Haziran’ dan itibaren başlayacaktır.
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