
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Mevlana Değişim Programı Başvuruları 

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Mevlana Değişim Programına ilişkin 

Yönetmelik ve 07.07.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında kabul edilen Mevlana 

Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı 

Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak ödemelerle ilgili diğer Hususlara ilişkin Esas ve Usuller çerçevesinde; 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin Mevlana Değişim Programına katılacak Yükseköğretim 

kurumlarının, protokol yaptıkları yurtdışı yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı 

değişimi için aşağıda belirtilen akademik takvime uygun şekilde değişim programı değişimlerinin 

uygun bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Başvuru Tarihi:  3 Mart 2017 

Başvuru Yeri:  Iğdır Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü/ Mevlana Ofisi 

Başvuru Belgeleri 

3 Adet Aday Öğrenci Başvuru Formu - İmzalı ve fotoğraflı çıktısı ( Form için Üniversitemiz 

Mevlana sayfasını ziyaret ediniz.  )  

3 Adet Not Döküm Belgesi ( Yeni tarihli ve onaylı) 

3 Adet Fotoğraf 

Varsa Dil Belgesi 

 

 

  

Değişim İlanlarının Yükseköğretim 

Kurumlarında Duyurulması / Başvuruların 

Alınması / Başvuruların Değerlendirilmesi 

  

  

10 Şubat 2017 

- 

24 Şubat 2017 

  

  

YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru ve Bütçe 

Taleplerinin İletilmesi 

  

  

10 Mart 2017  (Son Gün) 

  



 Anlaşmalı Üniversiteler  için Üniversitemiz Mevlana sayfasını ziyaret ediniz.   

Başvuru Şartları 

 Öğrencinin, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması, 

 Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en 

az 2,5 olması, 

 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en 

az 3 olması. 

 %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması  (Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuru 

yapan 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 nihai puanı 

hesaplanır ve sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir). 

  

Başvuru Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar     

  

 İlgili başvuru belgelerinin elektronik ortamda doldurulması zorunludur. 

  Başvuru yapılan Üniversitenin eğitim-öğretimde kullandığı ilgili dil seviyesini gösterir dil 

puanı istenecektir. Bu dil puanı, denkliği kabul edilebilir sınavlarda alınmış puanlar olabilir ya 

da ilgili bölüm koordinatörleri tarafından yeterlilik göz önünde bulundurularak hazırlanmış dil 

sınavından alınan puan olabilir. Dil puanı yoksa başvurular sonrasında dil puanı istenen 

adaylara dil sınavı yapılacaktır. Dil sınavının hangi tarihte yapılacağıyla ilgili gerekli bilgi 

ilerleyen zamanda sitede duyurulacaktır. 

 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. 

 Diğer başvuru koşullarını sağlaması durumunda öğrencinin alttan dersinin olması 

başvurusuna engel değildir. 

 Programdan faydalanacak tez dönemindeki lisansüstü öğrencilerin değişim sonrasında; tez 

konularında yürüttükleri çalışmaları içeren (yaptığı yayınları katıldığı projeler, çalışmalar, vb.) 

Akademik Rapor’ u onaylı olarak sunmaları gerekmektedir.       

  

 2017-2018 eğitim-öğretim yılında GİDEN ÖĞRETİM ELEMANLARI Yükseköğretim 

Kurulu’nun ikinci bir kararına kadar başvuru yapamayacaklardır. Yenilenen karar sonrası güncel 

bilgi paylaşılacaktır.  



Proje tabanlı Uluslararası Değişim programı kapsamı adı altında Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu’nca belirlenecek öncelikli alanlara (Gelen/Giden) öğrenci ve (Gelen/Giden) Öğretim Elemanı 

değişimi uygun bulunmuştur.  

  

Öğrencilerin en geç 3 Mart 2017 Cuma Saat 16:00' ya kadar başvuru belgelerini Mevlana 

Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

 

 


