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BAŞVURU ŞARTLARI 
1-Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı lisans, yüksek lisans 

ve doktora öğrencisi olması 

2-Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması 

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

az 3 olması 

4-Tercih edilen Üniversite ve Bölüm ile Mevlana Değişim Programı Protokolünün bulunması 
(Mersin Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Web sayfasında bulunmaktadır.) 

5-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. 

6-2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yurtiçindeki yükseköğretim 

kurumlarından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına gidecek öğrencilerin, kabul 

edildikleri ülkelerin vatandaşı olmamaları gerekmektedir. 
 

BAŞVURU BELGELERİ 
1-ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU (2 Adet)* 
Fotoğraflı ve imzalı olmalıdır. 

2-TRANSKRİPT (2 Adet) 
2015-2016 Güz dönemi dahil GÜNCEL Transkript olmalıdır. 
*Başvuru tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Web sayfasından edinilecektir. 

( http://www.mersin.edu.tr/meui/mevlana-degisim-programi ) 

 

YABANCI DİL SINAVI 

Başvuran öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacak olan Dil Sınavına 

gireceklerdir (Sınav tarihi ayrıca ilan edilecektir.). 

Yabancı dil seviyelerini gösteren sınav sonuç belgesi olan öğrencilerin belgelerini(YDS, 

KPDS, ÜDS, TOEFL vb. )  getirmeleri  gerekmektedir. 

 

DEĞERLENDİRME VE BURSLAR 

Değerlendirmede yukarıdaki 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 ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama 

yapılarak seçim gerçekleştirilir. YÖK tarafından yapılacak olan nihai değerlendirme 

sonucunda programdan yararlanacak öğrenciler belirlenecektir. 

2016-2017 eğitim öğretim dönemi için burslar ve kontenjanlar YÖK tarafından 

belirlenecektir.  

BAŞVURU BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ 

08 ŞUBAT 2016 – 01 NİSAN 2016 
Belgelerin Teslim Yeri: MEÜ Mevlana Birimi 

(Yenişehir Kampüsü Enstitü Binası Kat:1 Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü) 

 
 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.mersin.edu.tr adresinden d457cf3f-4585-4171-926f-12cc869b8ab3 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.mersin.edu.tr adresinden caccc137-1da8-4944-a230-a7b8651b5b3b kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imza ile imzalanmıştır.

http://www.mersin.edu.tr/meui/mevlana-degisim-programi

