
Öğrenciler için Başvuru Süreci 

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim 

kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, 

yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü Mevlana 

Değişim Programı Protokolüne taraf eğitim veren başka bir yükseköğretim kurumunda 

sürdürmesini içerir. Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar. Yarıyıl 

hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değiştirilebilir. Ancak değişimin toplam süresi 

bir eğitim-öğretim yılını aşamaz. 

 

Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime 

kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar. 

 

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile 

hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 

esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar. 

 

Öğrenciler, Mevlana Değişim Programından en az bir, en fazla iki yarıyıl 

faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse 

de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz. 

 

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenim hareketliliğinden faydalanmak için 

aşağıdaki koşulları taşımanız gerekmektedir: 

 

➢ Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, 

lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması, 

➢ Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört (4) 

üzerinden en az iki buçuk (2.5/4) olması, 

➢ Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört 

(4) üzerinden en az üç (3/4) olması. 

➢ Bölümünüz kapsamında öğrenci değişimine izin veren bir Mevlana Değişim 

Protokolü imzalanmış olması, 



➢ İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almış ya 

da eşdeğeri sayılan sınavlardan (TOEFL, YDS, YÖKDİL) 50’ye veya üzerine 

denk gelen bir puan almış olmak 

 

Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notların dörtlük sistemdeki karşılıklarında, bu 

konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır. 

 

Başvuru için Gerekli Belgeler: 

Aşağıda belirtilen belgeler eksiksiz olarak başvuru tarihleri arasında Uluslararası 

İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir: 

 

1. Aday Öğrenci Başvuru Formu 

2. Öğrenci Bilgi Formu 

3. Güncel Transkript 

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

5. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (varsa)  

 

 

Başvuruların değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi: 

Yükseköğretim kurumu, YÖK Yürütme Kurulu tarafından kendisine tahsis edilen 

kaynak miktarını dikkate alarak, gerçekleştirmiş olduğu ikili protokoller kapsamında 

yurtdışına gidecek veya yurtdışından gelecek öğrenci sayısını ve dağılımını belirler. 

Yükseköğretim kurumları, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamadan, 

Mevlana Değişim Programına katılmak üzere öğrenci seçemezler. 

 

Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencilerin not 

ortalamasının %50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim 

kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 

50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve 

sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir. 

 



Adayın hibe alma durumu tüm başvurular değerlendirildikten sonraki sıralama esas 

alınarak kararlaştırılır. Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanmak, 

öğrencinin hibe alınacağını garanti etmemektedir. 

 

Mevlana Değişim Programına başvuran öğrencilerden değişim protokolünü imzalayan 

yükseköğretim kurumları tarafından, öğrencilerin seçiminde esas olacak, ortaklaşa 

belirlenen bir dil sınav sonuç belgesi istenir. 

 

Mevlana Değişim Programına başvuran giden öğrencilere yönelik olarak Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından YABANCI DİL YAZILI SINAVI yapılacaktır. 

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından yapılan yerleştirme ön yerleştirmedir. 

Yerleştirmelerde nihai karar her zaman YÖK'e aittir. 

 


