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- 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, 
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-Burs almaktan vazgeçmesi, 

-Üniversiteden kaydını sildirmesi, 

-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. 

2020-2021 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. 

- Bursluluk Sınava katılan öğrenciler 100 USD başvuru ücretinden muaf olacaktır. 

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

- 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. 
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-          Çevrimiçi Sınav Kuralları 

  - İAÜ Uluslararası Öğrenci Bursluluk sınavına girebilmek için sınava başvuru işlemini 

bitirmiş öğrencilerin geçerli ve kişisel bir e-mail adresi bulunması gerekmektedir. Sınav 

başlamadan önce öğrencinin kayıtlı e-mail adresine gelen sınav linki öğrenci tarafından 

tıklanmalı ve öğrenci kendisine gelen şifre ve kullanıcı adı ile sınav başvuru kodunu girerek 

“Test Portal” Uzaktan Eğitim Sistemine giriş sağlamalıdır. 

- Öğrenci, bilgisayarından, E-mail adresine gelen linki kullanarak aynı şifre ve kullanıcı adı 

ile “Test Portal” sistemini açmalı ve kamera özelliği bulunan bilgisayarında sınav süresince 

ilgili gözetmen tarafından görüntülenebilmelidir. 

- Öğrenci, sınav açıklama metnini okumalı ve denetim koşullarını anladıklarını ve kabul 

ettiklerini belirten kutucuğu işaretlemelidir. 

- Sınav sırasında kullandığınız web tarayıcısında ek sekmeler açmaya izin verilmeyecektir. 

- Herhangi bir kişiyle mekan içi ya da dışı sesli ya da görüntülü iletişim kurmak sınavı 

geçersiz kılacaktır. 

- Sınavın başlamasından itibaren sınava giren öğrencinin etrafında, yakınında veya bulunduğu 

odada başka birinin bulunmaması gerekmektedir. 

- Sınav bilgisayarına birden fazla ekran veya kamera takılı olmaması gerekmektedir. Sınav 

sorularının ekran görüntüsünü almak, saklamak ve sınav sonrasında bile olsa paylaşılmaması 

gerekmektedir. 

- Sınav ortamında bulundurulmaması gerekenler:  

• Herhangi bir ses ya da görüntülü kayıt aracı. 

• Kitap, defter, hesap makinesi, sözlük, elektronik sözlük, akıllı kol saati, kulaklık, vb. 

herhangi bir sesli ya da görüntülü iletişim aracı. 

• Birden fazla bilgisayar. 

- Öğrenci sınav oturumundan çıkmamalıdır. Oturumdan çıkması takdirde tekrar sınava giriş 

yapamayacaktır. 

- Öğrencinin sınava sadece 1 (bir) kez giriş yapma hakkı vardır. 

- Öğrenciler sınav oturumuna 15 dakika önceden giriş yapmalıdır. 

- Cevaplamadığı sorular boş olacak değerlendirilecektir. 

- 4 yanlış cevap 1 doğruyu götürmeyecektir 

- Ana ekranda kalan sınav süresi gözükecektir. 

- Bursluluk Sınava katılan öğrenciler 100 USD başvuru ücretinden muaf olacaktır. 


