
                                                                       

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

2016-2017 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI 

 

Başvuru Şartları:  

 Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı lisans, yüksek lisans veya 

doktora öğrencisi olması,  

 Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) 

olması,  

 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 

(üç) olması. 

  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.  

 Değişim için başvurular 23 Şubat - 27 Şubat 2016 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular, yakın 

zamanda Sosyal Tesislere taşınacak olan Uluslararası İlişkiler Birimi Mevlana Koordinatörlüğüne       

şahsen yapılacaktır.  

Başvuru esnasında teslim edilecek belgeler şunlardır: 

-Aday Öğrenci Başvuru Formu (*) 
     
 *Fotoğraflı ve eksiksiz bir şekilde bilgisayarda doldurulmalıdır. 
 
- Transkript  

- Yabancı Dil Belgesi  

Yabancı Dil Belgesi  

Yabancı dil sınavı puanı olarak Üniversitemizde 8 Mart 2016 tarihinde yapılacak olan Erasmus     

sınavından elde ettikleri puan ortalamasını veya varsa YDS, IELTS, TOEFL gibi YÖK tarafından 

geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuçlarını merkezimize ulaştırmak suretiyle kullanabilirler 

Eğitim dili Türkçe olan üniversitelere (Ör. Azerbaycan, Nahçıvan) başvuru yapan öğrenciler için 

yabancı dil zorunlu olmamakla birlikte öğrenci seçiminde yabancı dil bilgisi genel başarı notuna etki 

edecektir. 



Eğitim dili İngilizce olan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi başvuru esnasında öğrencinin yabancı dil 

bilgisini gösteren IELTS (6.0) veya TOEFL (70) belgesi istemektedir. Öğrencilerin bu üniversiteye 

başvuru yaparken bu kriteri göz önüne almaları rica olunur. 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi  

Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır. 

 Ağırlıklı ders ortalaması: % 50 - Yabancı dil bilgisi: % 50 

 Genel Not ortalaması Yükseköğretim Kurulunun dönüşüm tablosuna göre 100 lük sisteme 

çevirilecektir. 

 

Mevlana Takvimi  

YÖK tarafından ilan edilen aşağıdaki başvuru takvimi Üniversitemiz tarafından uygulanacaktır; 
 

Değişim İlanının Duyurulması 

  

  

8-22 Şubat 2016 

  

Değişim İçin Başvuruların Alınması 

  

  

23-27Şubat  

Yabancı Dil Sınavı (İngilizce) 8 Mart  

  

Başvuruların Değerlendirilmesi 

  

  

9-14Mart 2016 

Sonuçların Açıklanması  

 

14 Mart 2016 4 

 

Burs Miktarı  

Giden ve Gelen öğrencilere verilecek burs miktarları aşağıdaki linkte verilmiştir. Toplam bursun yüzde 

80’lik kısmı bir seferde öğrenciye ödenecektir. Kalan yüzde 20’lik kısım ise öğrencinin başarılı olduğu 

derslerin, almakla yükümlü olduğu tüm derslere oranına göre belirlenecektir.  

Hibe Ödemelerinde 1 yarıyıl 4 ay kabul edilmektedir.  

Hibe miktarları için Tıklayınız. 

 

 

 

http://mevlana.kocaeli.edu.tr/Dosyalar/Belgeler/mevlana_hibe_bilgisi.pdf

