
T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1: Bu Yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğrencilere verilen burslar ile 

eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, başarılı öğrencileri destekleyerek ödüllendirmek, spor, kültür ve 

sanat faaliyetlerini özendirmek, ihtiyaç sahibi öğrencileri desteklemek amacını taşır.  

Kapsam 

MADDE 2: Bu Yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Yabancı Dil Hazırlık ile Ön lisans 

ve Lisans programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik burslara ilişkin düzenlemeleri 

kapsar. 

Hukuki Dayanak 

MADDE 3: Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 14’ncü ve 46‘ıncı maddeleri ile 

İstanbul Aydın Üniversitesi Ana Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince düzenlenmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 4:  Bu Yönergede adı geçen; 

a) Burs Komisyonu: İstanbul Aydın Üniversitesi Burs Komisyonu’nu, 

b) Diğer Burslar: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin uygun göreceği durum ve 

koşullarda verilen ihtiyaç burslarını,  

c) İstanbul Aydın Üniversitesi: İstanbul Aydın Üniversitesi’ni. 

d) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni, 

e) ÖSYM Başarı Bursu: ÖSYM tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi burslu programlarına 

yerleşen öğrencilere Yükseköğretim Program ve Kontenjan Kılavuzunda duyurulan öğretim ücreti 

bursunu, 

f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu’nu, 

g) SKS: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı, 

h) Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Burslardan Yararlanma Prosedürü  

MADDE 5: Bu yönergeye göre birden fazla burs almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca 

birinden yararlanır. Burslar birleştirilemez, toplanamaz.  

 

MADDE 6: Burs talebinde bulunan bir öğrenci, yeni kayıtlar veya kayıt yenilemeler esnasında 

İstanbul Aydın Üniversitesi UBİS sistemi üzerinden doldurduğu “Burs Talep Formu”nu ek dayanak 

belgeleriyle birlikte değerlendirilmek üzere İstanbul Aydın Üniversitesi Burs Komisyonu’na iletilir. 

 



MADDE 7: Başarıya endekslenmiş burs destek programı çerçevesinde öğrencilerin burslardan 

yararlandırılması veya burs haklarının sona erdirilmesi Rektör ya da yetkilendireceği Rektör 

yardımcısı başkanlığında, Genel Sekreter, Hukuk Müşaviri, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, SKS Daire 

Başkanı ile Mali İşler Daire Başkanı’ndan oluşan altı kişilik “Burs Komisyonu”nca belirlenir. 

Değerlendirme sonuçları Rektör’ün önerisi ve Mütevelli Heyet’in onayıyla kesinleşir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Burslar 

MADDE 8: ÖSYM Başarı Bursu 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl yapılan üniversiteye giriş 

sınavı (YKS) sonunda, ÖSYM Kılavuzunda yer alan burslu kontenjanları ile kazanan öğrencilere 

verilir ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen normal eğitim süresi için verilir. 

  MADDE 9: Diğer Burslar 

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin uygun göreceği durum ve koşullarda verilen 

ihtiyaç burslarını ifade eder. 

 (1) ÖSYM Başarı Destek Bursu 

Üniversiteye giriş sınavında (YKS) Türkiye genelinde üst sıralarda yer alan başarılı öğrencilere 

Mütevelli Heyet tarafında belirlenen başarı ölçütlerine göre, yıllık öğrenim ücretlerinden düşülmek 

üzere burs uygulanır. (Dil puanları ile giriş yapan öğrenciler hariç) Ayrıca yine bu başarı ölçütlerine 

göre aylık burs bağlanır. Burs ve destek koşulları Mütevelli Heyet tarafında belirlenir ve resmi web 

sayfasında (www.aydin.edu.tr) yayınlanır. 

(2) Tıp Fakültesi Bursu 

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ve resmi web 

sayfasında (www.aydin.edu.tr) yayınlanan koşullarda Tıp Fakültesine yerleşen öğrencilere, yine her 

yıl yeniden güncellenen ve resmi web sayfasında (www.aydin.edu.tr) yayınlanan oranlarda eğitim 

desteği ve burs uygulanır. 

(3) Dönem Başarı Bursu 

Üniversitenin Ön lisans ve Lisans programlarında (Hazırlık programı ve son sınıf öğrencileri hariç ) 

her akademik yıl (Güz ve Bahar yarıyılları) eğitim-öğretim programlarında belirtilen normal ders 

yükünü alıp birbirini takip eden (1-2, 2-3...)  yarıyıl not ortalaması 3.5 üstünde olan öğrencilere yıllık 

öğretim ücreti karşılığına gelmek üzere aşağıda belirtilen oranlarında bir eğitim yılı için burs bağlanır. 

Bu burslar yıllık öğretim ücretine uygulanır. 

Program veya bölüm birincisi,   % 10 Burs, 

Program veya bölüm ikincisi,    % 8 Burs, 

Program veya bölüm üçüncüsü, % 6 Burs. 

(4) Spor Kültür ve Sanat Başarı Bursu 

Herhangi bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan, Birinci Lig kulüplerinde lisanslı ve aktif 

olarak spor yapan öğrencilerle, kültür ve sanat dallarında üniversiteyi temsil ederek dereceye (ilk üçe) 

girmiş öğrencilere yıllık öğretim ücretlerinin aşağıdaki oranlarında: 

a) Milli takım kadrosunda yer alan sporculara  % 50, 

http://www.aydin.edu.tr/
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b) İlgili federasyondan lisanslı olup, ulusal yarışmalarda derece alan  (İlk üç derece) sporculara  

% 50, 

c) Üniversiteler arası müsabakalarda birincilik almış öğrencilere % 50, 

d) Kültür ve Sanat dallarındaki uluslararası yarışmalarda; birinci % 50, ikinci % 40, üçüncü % 30 

oranında bursdan yararlanır. 

  Ulusal ve uluslararası müsabakalarda İstanbul Aydın Üniversitesini temsil eden öğrencilerden, 

SKS Daire Başkanlığı tarafından Mütevelli Heyete önerilenlerin öğrenim ücretlerinde Mütevelli Heyet 

tarafından farklı oranlarda burs verilebilir. 

Spor, Kültür ve Sanat Başarı Burslarının süresi bir eğitim-öğretim yılıdır. Burslar, her 

akademik yıl için yeniden değerlendirilir. 

(5) Halit Aydın Başarı Bursu 

Her yıl üniversite 1.sine %50, 2.sine %30, 3.süne %20 olarak Halit Aydın Başarı Bursu verilmektedir. 

Bu burs öğrenim ücretine uygulanır. 

(6) Eğitime Destek Bursu 

İstanbul Aydın Üniversitesinin tüm lisans ve ön lisans programlarının tam ücretli kontenjanlarına 

kesin kayıt yaptıran; 

– Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Milli Eğitim Bakanlığı Mensuplarının çocuklarına lisans 

programlarında %5, ön lisans programlarında %10 oranında ”Eğitime Destek Bursu” verilmektedir. 

– Kardeş öğrencilerden her ikisinin de İstanbul Aydın Üniversitesi’nde okuyor olması şartı ile, 

öğrencilerden birine lisans programlarında %5, ön lisans programlarında %10 oranında ”Eğitime 

Destek Bursu” verilmektedir. 

– Şehit (terör şehidi hariç) ve Gazi çocuklarına ve kardeş olanlara, lisans programları için öğretim 

ücretinin %5’i, ön lisans programları için %10 oranında ”Eğitime Destek Bursu” verilmektedir. 

– Terör şehidi çocuk ve kardeşlerinden; lisansta 10, önlisansta 20 öğrenciye, İçişleri Bakanlığı, 

Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ya da Emniyet Genel Müdürlüğünden onaylı 

evrak ile tercih döneminde İstanbul Aydın Üniversitesi’ne’ başvurmak kaydı ile kontenjan dahilinde 

%100 ”Eğitime Destek Bursu” verilmektedir.  

Eğitime Destek Bursu’nun devam etme, kesilme koşulları Madde 13’te belirlendiği şekildedir.  

(7) Çalışma Destek Bursu 

İstanbul Aydın Üniversitesi Hazırlık programı dışında kalan öğrencilerinden başarılı olanlarının 

başvurmaları ve başvurularının kabul edilmesi halinde (Dönem başarı oranları baz alınarak), 

kendilerine gösterilen yerleşke alanlarında çalışmak koşuluyla Mütevelli Heyeti’nin takdir ettiği bir 

şekilde ve miktarda burs bağlanır. Burs başvuruları Burs ve İndirim Komisyonu’nca değerlendirilir ve 

Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır.  

(8) Teşvik Bursu 

TÜBİTAK tarafından tespit edilen uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve 

ödül aldıkları alanlardaki üniversitemizin bölüm/programlarını tercih eden ve kayıt yaptıran 

öğrencilere öğrenimleri süresince öğretim ücretinin %10’u kadar “Teşvik Bursu” verilmektedir. 

 



(9) Mütevelli Heyet Bursu 

İstanbul Aydın Üniversitesi’ne ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim 

durumu ve ödeme güçlükleri göz önünde bulundurularak Mütevelli Heyetin belirleyeceği oranlarda 

Mütevelli Heyet Bursu verilmektedir. 

(10) Okul Birinciliği Bursu 

Lise ve dengi okulları birincilikle bitiren öğrencilere, mezun oldukları yıl için ön lisans ve lisans tam 

ücretli programlarımızdan (Tıp ve Diş Hekimliği Programları (Türkçe ve İngilizce) Hariç) birine 

birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci sırada tercih ederek ÖSYM tarafından yapılan merkezi 

yerleştirme sonucu yerleşen öğrencilere, yerleşme sırasına bakılmaksızın yasal öğrenim sürelerince 

%30 “Okul Birinciliği Bursu” verilmektedir. 

(11) Çift Anadal ve Yandal Bursu 

İstanbul Aydın Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, çift anadal ve yandal programlarından “Tam 

Burslu” olarak faydalanırlar. 

(12) Personel Bursu 

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 6 ay ve üzerinde çalışan personel ile eş ve çocukları için Mütevelli 

Heyeti tarafından belirlenen oranlarda burs uygulanır.  

(13) Tercih Bursu 

İstanbul Aydın Üniversitesi ön lisans ve lisans bölümleri tam ücretli programlarından (Resmi web 

sayfasında (www.aydin.edu.tr) yayınlanan bu burstan istisna bölümler ve uzaktan eğitim 

programlarımız hariç) birini birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci sırada tercih ederek ÖSYM 

tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonucu yerleşen öğrencilere, yerleşme sırasına bakılmaksızın 

normal öğrenim sürelerince %30 tercih bursu verilmektedir. Tercih bursu kapsamı içinde ve dışında 

olan bölümler her yıl üniversitenin resmi web adresinde (www.aydin.edu.tr) ve ÖSYM kılavuzunda 

güncellenir. 

(14) Resmi ve Özel Ortaöğretim Kurumları ile gerçekleştirilen Protokollere bağlı burslar 

İstanbul Aydın Üniversitesi ile burs protokolleri imzalayan Resmi ve Özel Ortaöğretim kurumlarının 

mezun öğrencileri İstanbul Aydın Üniversitesi’ne yerleşmeleri ve kayıt olmaları durumunda Mütevelli 

Heyeti tarafından belirlenen burslardan faydalanırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bursun Süresi, Kesilmesi ve Son Hükümler 

Süresi 

MADDE 10: Burs süresi, Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen normal eğitim süresidir. 

ÖSYM Başarı Destek Bursu alan öğrencilerden Hazırlık programı olan bölümler için 5 yıl, Türkçe 

programlı bölümlerde 4 yıldır. Transfer dersleri mevcut öğrencilerin burs koşulları normal eğitim 

süresi ile sınırlıdır. 

Kesilmesi 

MADDE 11: ÖSYM Başarı Bursu hariç Üniversite tarafından verilen burslar aşağıdaki şu 

durumlarda sona erer: 

a) Yabancı dil hazırlık sınıfını iki dönemde başarı ile tamamlayamama, 

http://www.aydin.edu.tr/
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b)  İstanbul Aydın Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

hükümlerine göre eğitim gördüğü programda güz ve bahar dönemlerinde üst üste iki kez aldığı not 

ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi, Yaz Döneminde alınan dersler, dersin alındığı yarıyılın not 

ortalamasının hesabında değerlendirilir. 

c) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem devamsız kalma, 

d) Yükseköğrenim Kurumundan “Uzaklaştırma” cezası almış olmak. 

Başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler, tekrar burslu statüye geri dönemezler. 

MADDE 12: Bu Yönergede ÖSYM Başarı Bursu haricinde, “Diğer Burslar” kapsamındaki 

tüm burs oranlarını, belirlemek, bu oranları yükseltmek/indirmek veya iptal etmek İstanbul Aydın 

Üniversitesi Mütevelli Heyeti yetkisindedir. 

Yürürlük 

MADDE 13: Bu Yönerge İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği 04/12/2019 

tarihinden itibaren yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 15: Bu Yönerge hükümleri İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür.  


