
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 

BAŞVURULARI

2018-2019

Mevlana Değişim Programı 2018-2019

Eğitim-Öğretim yılı öğrenci

başvuruları 05-26 Şubat 2018 tarihleri

arasında alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI 

• Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim 
programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek 
lisans veya doktora öğrencisi olması,

• Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve 
birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek 
Lisans ve Doktora programları öğrencileri 
hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas 
eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu 
programdan yararlanamazlar.

• Daha önce bu programdan
• yararlanmamış olmak.
• Genel Not Ortalamasının LİSANS İÇİN; 2.50/4.00 

– YÜKSEKLİSANS- DOKTORA İÇİN; 3.00/4.00 
olması

BAŞVURU BELGELERİ: (ÖĞRENCİ İÇİN):

• ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU (2) 
ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU (2)

• FOTOĞRAF (Başvuru formunun 
üzerinde) (2)

• TRANSKRİPT (Türkçe-İngilizce) (2)
• YABANCI DİL BELGESİ(eğitim alınacak 

dilde) (TOEFL, YDS, ÜDS, KPDS veya 
Üniversitenin Yabancı Diller 
Yüksekokulundan aldığı belge) (2)

• Tüm         formlar         bilgisayar         ortamında doldurulacak ve ikişer kopya 
olarak Mevlana Koordinatörlüğüne teslim edilecektir.

• Başvuru   formlarında   “bölüm   koordinatörü” bilgilerini doldurmanız ve 
formu teslim etmeden önce bölüm koordinatörünüze imzalatmanız 
gerekmektedir. Bölüm koordinatörü bilgilerine ulaşmak için web sitemizin 
NKÜ-Mevlana -> Bölüm Koordinatörleri sekmesine bakabilirsiniz. Bölüm 
koordinatörünün bulunmaması durumunda bölüm başkanı imza atabilir.

• Namık Kemal Üniversitesi     Mevlana     Kurum Koordinatörü 
Doç. Dr. H. Murat VELİOĞLU’dur.

• Yalnızca      bir      üniversite      için      başvuru yapabilirsiniz.
• Başvuracağınız   üniversite   ile   ilgili   bilgileri cevaplayamadığınız 

durumlarda boş bırakabilirsiniz. Örneğin “kabul eden kurum koordinatörü” 
ya da    “kabul eden kurum Mevlana kodu” 

• Üniversitemizin Mevlana Değişim Protokolü imzaladığı üniversiteler listesi 
güncellenmiştir. NKÜ-Mevlana –Partner Üniversiteler sekmesinden 
ulaşabilirsiniz.

• Başvuru yapacak adayların bu süreçte sık sık web sitemizi 
(http://www.mevlana.nku.edu.tr) kontrol etmelerini öneririz.

• Başvurular ilan edilen tarihler arasında Mevlana Değişim Programı 
Koordinatörlüğüne yapılacaktır.

• Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü NKÜ rektörlük binası 2.kat
• Web sitesini inceledikten sonra cevap bulamadığınız sorular için 

mevlana@nku.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz

NOT: Giden öğretim elemanı hareketliliği (ders 
verme amaçlı), 2015- 2016 akademik yılından 
geçerli olmak üzere ikinci bir Yürütme Kurulu 
kararına kadar durdurulmuştur. Ancak YÖK 
tarafından detayları önümüzdeki günlerde 
duyurulacak olan Proje Tabanlı Uluslararası 

Değişim Programı kapsamında öğretim 
elemanlarımız da Mevlana Değişim 
Programından yararlanabilecektir.

Saygılarımızla

NKÜ Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü
Rektörlük Binası 2. Kat. 


