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Amaç

Madde 1: Bu Yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, başarılı 

öğrencileri destekleyerek ödüllendirmek, spor, kültür ve sanat faaliyetlerini özendirmek, ulusal ve 

uluslararası yükseköğretim alanında üniversitenin adını duyurmak amacı taşır.

Kapsam

Madde 2: Bu Yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Yabancı Dil Hazırlık ile Önlisans ve Lisans 

programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik burslarla indirimleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3: Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna 3708 sayılı Kanunla eklenen 

ve daha sonra 3843 sayılı Kanununla değiştirilen hükümler gereğince düzenlenmiştir.

Kavramlar ve Tanımlar

Madde 4:  Bu Yönergede adı geçen;

İstanbul Aydın Üniversitesi: İstanbul Aydın Üniversitesi’ni.

Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,

Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu’nu,

Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,

Burs ve İndirim Komisyonu: İstanbul Aydın Üniversitesi Burs ve İndirim Komisyonu’nu,

ÖSS Başarı Bursu: ÖSYM tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi burslu programlarına yerleştirilen 

öğrencilere verilen öğretim ücreti bursunu,

ÖSS Başarı Destek Bursu: Öğrenci Seçme Sınavı’nda ön sıralarda yer alan ve İstanbul Aydın 

Üniversitesi’ne kaydını yaptıran öğrencilere verilen aylık bursları,

Halit Aydın Başarı Bursu: Mütevelli Heyet Başkanının babası adına verilecek bursları,

Dönem Başarı Bursu: İstanbul Aydın Üniversitesi bölümleri ve programlarında eğitim-öğretim gören 

öğrencilerin yıl sonu başarılarına göre verilen bursları,

Spor, Kültür ve Sanat Başarı Bursu: Üniversite Yönetim Kurulu’nun uygun bulduğu spor, kültür ve 

sanat alanlarında başarılı bulunan öğrencilere verilen bursları,

Eğitime Destek Bursu: İstanbul Aydın Üniversitesi program ve bölümlerine kaydını yaptırmış şehit 

ve gazi çocukları, kardeş öğrenciler ile Bil dershanelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi’nin önlisans 

ve lisans programlarına kaydını yaptıran öğrencilere verilen bursları, 



Dikey Geçiş Başarı Bursu: ABMYO’dan İstanbul Aydın Üniversitesi lisans programlarına dikey 

geçiş yapan öğrencilere verilen bursları, 

Çalışma Destek Bursu: Haftada belli saat İstanbul Aydın Üniversitesi birimlerinde çalışma karşılığı 

verilen bursları,

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

verilen ihtiyaç burslarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

BURSLARDAN YARARLANMA SÜRECİ

Madde 5: Burstan yararlanmak isteyen öğrenci mevcut burs olanaklarından sadece birinden 

yararlanabilir.

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

doldurduğu “Burs Talep Formu”nu ek dayanak belgeleriyle birlikte Genel Sekreterliğe iletilmek üzere 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na verir. Burslarla ilgili tüm kayıtlar üniversite Genel Sekreterliği’nce 

tutulur. Burs talepleri değerlendirilmek üzere İstanbul Aydın Üniversitesi Burs ve İndirim 

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, Baş Hukuk Müşaviri, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, SKS 

Daire Başkanı ile Mali İşler Daire Başkanı’ndan oluşan altı kişilik “Burs ve İndirim Komisyonu”nca 

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BURSLAR VE İNDİRİMLER

ÖSS Başarı Bursu

Madde 8: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl yapılan üniversiteye 

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

verilir.

Madde 9: ÖSS Başarı Bursu, öğrencinin öngörülen başarıyı sürdürmesi kaydı ile eğitim-öğretim 

ücretinin tamamını (%100) kapsar ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen normal eğitim 

süresi için verilir. Diş Hekimliği Fakültesi için bu süre bir eğitim-öğretim yılıdır.



Madde 10: ÖSS Başarı Bursu aşağıdaki şu durumlarda sona erer:

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

b)  İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim, 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. Ancak ÖSS 

bursu ile kayıt yaptıranlar kümülatif not ortalamalarını dört üzerinden 2.00’ye çıkaran öğrenciler, 

normal yasal öğrenim süresi kadar burstan tekrar yararlanırlar.

ÖSS Başarı Destek Bursu 

Madde 11: Üniversiteye giriş sınavında (ÖSS) Türkiye genelinde üst sıralarda yer alan başarılı 

öğrencilere aşağıdaki başarı ölçütlerine göre, yıllık öğrenim ücretlerinden düşülmek üzere indirim 

uygulanır. Ayrıca yine bu başarı ölçütlerine göre aylık burs bağlanır.

İlk 100’e giren öğrenciler      : % 100 indirim, ayrıca aylık 400 YTL destek (9 ay), 

101-500’e giren öğrenciler   : %100 indirim, ayrıca aylık 300 YTL destek-9 ay, (Dil Puanıyla 

girenler hariç),

   501-1000’e giren öğrenciler: %100 indirim, ayrıca 200 YTL destek-9 ay, (Dil Puanıyla 

girenler hariç),

1001-2000’e giren öğrenciler:  %  50 indirim (Dil Puanıyla girenler hariç), 

2001-3000’e giren öğrenciler:  %  25 indirim (Dil Puanıyla girenler hariç).

Madde 12: Burs süresi, Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen normal eğitim süresidir. ÖSS Başarı 

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

bölümlerde 4 yıldır. Hazırlık Programı olan bölümlerin burslu öğrencilerinden Hazırlık Programına 

kaydolup bir yılda başarı ile tamamlayamayanlar, diğer bölümlerde ise birinci sınıfın tüm derslerini 

dönemleri içersinde başarı ile geçemeyen öğrencilerin bursları kesilir. Bu şekilde bursu kesilenlerin 

Hazırlık Programını tamamlayarak Lisans öğrenimlerine başlamaları durumunda bursları tekrar 

bağlanır. 

Madde 13: ÖSS Başarı Destek Bursu’nun devam edebilmesi için genel not ortalamasının 3.00’ün 

üstünde olması gerekir. Herhangi bir yarıyıl sonunda not ortalaması 3.00’ün altına düşen öğrencinin 

bursu kesilir. Yönergenin 10. maddesinde (c ve d) yazılı burs kesilme halleri aynen uygulanır.



Halit Aydın Başarı Bursu

Madde 14: Her yıl üniversite birincisine % 50, üniversite ikincisine % 30 ve üniversite üçüncüsüne % 

20 oranında Halit Aydın Başarı Bursu verilir. Bu burslar öğrencinin yıllık ücretinden indirim şeklinde 

uygulanır.

 

Dönem Başarı Bursu

Madde 15: Üniversitenin Önlisans ve Lisans programlarında (Hazırlık programı 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 ücretinden indirim şeklinde uygulanır.

Program veya bölüm birincisi,   % 10 indirim,

Program veya bölüm ikincisi,    %  8 indirim,

Program veya bölüm üçüncüsü, % 6 indirim.

Spor, Kültür ve Sanat Başarı Bursu

Madde 16: 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:

Milli takım kadrosunda yer alan sporculara  % 50,

İlgili federasyondan lisanslı olup, ulusal yarışmalarda derece alan  (İlk üç derece) sporculara  % 50,

Üniversiteler arası müsabakalarda birincilik almış öğrencilere % 50,

Kültür ve Sanat dallarındaki uluslararası yarışmalarda; 1 inci % 50, 2 nci % 40, 3 ncü % 30 oranında 

indirimden yararlanır.

Madde 17: Spor, Kültür ve Sanat Başarı Burslarının süresi bir eğitim-öğretim yılıdır. Burslar, her 

akademik yıl için yeniden değerlendirilir.

Eğitime Destek Bursu

Madde 18: Hazırlık programı hariç olmak üzere, Önlisans ve Lisans programlarında okuyan kardeş 

öğrencilerden 2.ncisinin yıllık öğretim ücretine % 25 indirim uygulanır. Bu indirim oranı şehit 

çocukları için % 30, gazi çocukları için % 20’dir.

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



Dikey Geçiş Başarı Bursu

Madde 19: İAÜ’nün 2 yıllık önlisans programlarından lisans programlarına dikey geçiş yapın 

öğrencilere, öğrenim ücretinden % 10 indirim uygulanır. Bursun süresi dikey geçiş yapan önlisans 

öğrencileri için uygulanan lisans tamamlama süresi kadardır.

Dikey Geçiş Başarı Bursu’nun devam etme ve kesilme koşulları Madde 13 ile belirlendiği şekildedir.

Çalışma Destek Bursu

Madde 20: 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. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Madde 21: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti yukarıda belirtilen burs ve indirimleri 

yürürlükten kaldırabilir, değiştirebilir veya bunun dışında burslar ve yardımlar belirleyip 

uygulayabilir. 

Madde 22: Bu Yönergede geçen burs oranlarını yükseltmek İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli 

Heyeti yetkisindedir.

Madde 23: Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 24: Bu Yönerge hükümleri İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

  

 


