
Hareketlilik Süreci 

 

 Yerleştirme listelerinin ilanından sonra Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, 

yerleşen öğrenci adaylarını gidecekleri karşı kuruma e-posta yoluyla bildirir. 

 Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, öğrencilere değişim görmeye hak 

kazandıkları kurumun iletişim bilgilerini verir. Öğrenci Karşı Kurumla irtibata 

geçer ve gerekli evrakları taratıp e-posta yoluyla hazırlayıp gönderir. Gidilecek 

kurumun başvuru formu, varsa konaklama (accommodation) formu, vb. formlar 

doldurulur. Öğrencinin karşı kuruma göndereceği en önemli evraklardan bir 

tanesi Öğrenim Protokolüdür. Bölüm Koordinatöründen yardım alınarak 

bilgisayar ortamında 3 nüsha olarak hazırlanan Öğrenim Protokolü Bölüm 

Koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü’ne imzalanmak üzere teslim edilir. Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü öğrenim anlaşmasındaki bilgilerin ilgili 

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu görüşülerek karara bağlanmasını 

talep eder. 

 Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne bırakılan tüm belgeler Koordinatörlük 

tarafından öğrenciye teslim edildikten sonra belgelerin taranmış halleri e-posta 

yoluyla (karşı kurum tarafından istenmesi durumunda orijinalleri posta ile) ilgili 

kuruma öğrenci tarafından gönderilmelidir.   

 Öğrenim anlaşmasının karşı kurumdan imzalı ve kaşe ya da mühürlü nüshası 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne posta ve/veya e-posta ile ulaştırılmadan 

ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı gelmeden öğrencinin bursu ödenmeye 

başlanmaz. 

 Öğrenci belgelerini gönderdikten sonra Karşı Kurum Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü’ne bir Kabul Belgesi gönderir. Öğrenci e-posta yoluyla 

bilgilendirilir.  

 Kabul belgesi gelen öğrenci vize yazısı için dilekçe doldurarak (bkz. Kullanılan 

Belgeler-Vize Yazısı için Dilekçe) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne 

bırakmalıdır. İlgili yazı hazırlandıktan sonra e-posta yoluyla öğrenciye 

bildirilecektir.  

 Öğrenci, banka hesabı açtırır ve hesap cüzdanının bir nüshasını Uluslararası 

İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim eder. 



 Öğrenci tüm belgelerini hazırladıktan sonra yurt dışına çıkmadan önce 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi 

imzalar. Yurt dışında eğitim görecek Mevlana öğrencilerinin hak kazandıkları 

ülkenin burs miktarına göre belirlenmiş kısmının %80’i öğrencinin banka 

hesabına TL olarak yatırılır.  

 Öğrencinin İzmir Demokrasi Üniversitesi kayıt dönemleri içinde Mevlana 

hareketlilik faaliyetinden faydalanılacak dönem için boş kayıt yapılması ve varsa 

harcını yatırması gerekmektedir.  

 Misafir olunacak kuruma ulaşıldıktan sonra hareketlilik öncesi hazırlanan 

Öğrenim Protokolünde belirtilen derslerin açılıp açılmadığını kontrol edilmelidir. 

Ders programında bir değişiklik yapılmak istenirse İDÜ Bölüm Koordinatörü ile 

görüşülerek Öğrenim Protokolünün değişiklik sayfası doldurulmalı ve misafir 

olunan üniversitede onaylatılmalıdır. Onaylatılan belge Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü’ne e-posta yolu ile ulaştırılır. Belgenin aslı hareketlilik bitiminde 

öğrenci tarafından Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir.  

 Ders değişiklikleri İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından ve ilgili Fakültenin 

Yönetim Kurulunca onaylanmadıkça aldığınız derslerin denkliği yapılamaz. 

Ders değişikliği için öğrenim başlangıç tarihinden itibaren bir ay süre 

tanınmaktadır.  

 Mevlana Değişim Programı öğrencilere yalnızca 4 ay boyunca burslu olarak 

Değişim Öğrencisi hakkını verir. Buna karşın öğrenci değişim süresini hibesiz 

olarak uzatabilir. Değişim sürecini hibesiz şekilde uzatmak isteyen öğrenci, 

dilekçe yazarak bu isteğini Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne iletir. 

Öğrencinin uzatma talebi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Bölüm 

Koordinatörüne bildirilir. Öğrencinin talebinin aksine bir durum olmadıkça 

öğrenci hibesiz bir şekilde Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya devam 

eder ve Bahar Dönemi için ‘Öğrenim Protokolü’ hazırlar. Bölüm onay vermezse 

uzatma yapılamaz. Uzatma için de Yönetim Kurulu Kararı çıkartılır. Yönetim 

Kurulu Kararı Bölüm Koordinatörü tarafından Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğü’ne. Öğrenci Bahar Dönemi için vize fotokopisini Uluslararası 

İlişkiler Koordinatörlüğü’ne gönderir. 


