
 

 

 

2020-2021 AKADEMİK YILI  

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 

 ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 

 

               

 

 

 Mevlana Değişim Programı kapsamında 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için öğrenci 

başvuruları 24 Şubat – 13 Mart 2020 tarihleri arasında mesai saatlerinde Mevlana Değişim 

Programı Kurum Koordinatörlüğü tarafından alınacaktır. 

Başvuru Tarihi: 24 Şubat – 13 Mart 2020 

Başvuru Sonuç: 16 Mart 2020 

Yabancı Dil Sınavı: 17 Mart 2020 

Sonuç Açıklama: 20 Mart 2020 

 

 

ÖNEMLİ NOT: Alan kısıtlamaları, burs miktarları ve diğer detaylı bilgileri içeren 06.02.2020 

tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararlarını mutlaka okuyunuz. 

 

BAŞVURU ŞARTLARI :    

   

1. Öğrencinin Hitit Üniversitesi bünyesinde, örgün eğitim verilen Yükseköğretim 

Programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak,  

2. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50 /4.00 olması, 

3. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 3.00 /4.00 

olması, 

4. Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notların dörtlük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya 

ilişkin YÖK kararları esas alınır.  

5. Öğrencilerin kabul edildikleri ülkelerin vatandaşı olmaması gerekir. Yabancı uyruklu 

öğrenciler programdan faydalanabilir. 

6. Yapılacak seçim 2020-2021 Akademik Yılı “güz” veya “bahar” dönemleri için olacaktır. Güz 

döneminde programdan burslu olarak yararlanan öğrenciler, bahar döneminde burssuz olarak 

programını uzatabilirler.  

7. Öğrenciler gitmek istedikleri dönemi ( Güz veya Bahar ) başvuru formunda belirtmelidir.  

2020-2021 Akademik Yılı için başka bir seçim dönemi YÖK tarafından şu an için 

planlanmamıştır. 

8. Başvuru formunu doldururken 3 üniversite tercihinde bulunabilirsiniz. İlk tercihiniz öncelikli 

olarak değerlendirilecektir. 

9. Kabul edilen öğrenci sayısı YÖK’ün üniversitemiz için vereceği kontenjan ile 

sınırlandırılacaktır. 

10. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel 

hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan 

faydalanamazlar. Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son 



dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde programdan 

faydalanamazlar. 

11. Daha önce Mevlana Değişim Programı’ndan faydalanmış öğrenciler programdan burssuz 

olarak faydalanabilir. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

 

1. Fotoğraflı Aday Öğrenci Başvuru Formu (www.mevlana.hitit.edu.tr adresinde “Belgeler” 

kısmında yer almaktadır.) 

2. Transkript (İmzalı ve mühürlü olmak üzere Fakültenizin Öğrenci İşlerinden almanız 

gerekmektedir.) 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

     

               *** Aday Öğrenci Başvuru Formlarının bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur.        

Fotoğrafsız, imzasız ve el yazısı ile doldurulmuş olan Mevlana Aday Öğrenci Başvuru Formları 

kabul edilmeyecektir. 

 

              ***  Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak teslim edilmelidir. Eksik belge ve 

bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır. 

 

              

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR? 

 

- 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. 

 

- Değerlendirme sonuçları http://www.mevlana.hitit.edu.tr/ internet sayfasında yayımlanır. 

 

 

İLETİŞİM: 

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 

Uluslararası İlişkiler Birimi 

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü 1.Kat 

 

Öğr. Gör. Esra AKDOĞAN 

 

Tel:0364 219 1991 

Web Adresi: www.mevlana.hitit.edu.tr 

E-mail: mevlana@hitit.edu.tr 
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