
2015 -2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 

BAŞVURU İLANI 

 

- Kontenjan Sınırlaması  

o YÖK’ün verdiği karar doğrultusunda Üniversitemizle anlaşmamız olan Azerbaycan, 
Gürcistan, Kazakistan ve Kırgızistan ülkelerine tahsis edilmesi gereken üniversitemizden 
giden öğrenci için toplam kontenjan sayısı aşağıda verilmiştir. Kontenjan sınırlamaları ile 
ilgili daha detaylı bilgiye http://www.yok.gov.tr/en/web/mevlana/anasayfa ve 
http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/  adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

 

Üniversite Adı Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan 

Toplam Giden 
Öğrenci Kontenjanı 

2 2 2 2 

 

Üniversite Adı Toplam Giden Öğrenci 
Kontenjanı 

Bosna Hersek, Filistin, Japonya, Makedonya, 
Pakistan ve Rusya 

12 

Talep edilen üniversitelere göre en yüksek puanı alan öğrenciler değerlendirilmeye 
alınacaktır. 

 

- Başvuru Şartları:  

o Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki 
buçuk olması, 

o Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en 
az üç olması. 

o Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notların dörtlük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya 
ilişkin YÖK kararları esas alınır. 

 

- Öğrenci - Başvuru için gerekli belgeler: 

o ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU ( 2 adet) 

o ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU (2 adet) 

o FOTOĞRAF ( 2 adet ) (Başvuru formunun üzerinde) 

o TRANSKRİPT (2 adet) (Türkçe-İngilizce) 

o YABANCI DİL BELGESİ (2 adet) (eğitim alınacak dilde) (TOEFL, YDS, ÜDS, KPDS veya 
Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulundan aldığı belge) 

 

- Başvuru Belgeleri (Öğretim Elemanı İçin): 

o Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına yapılacak öğretim elemanı hareketliliği, 2015-
2016 akademik yılından geçerli olmak üzere ikinci bir Yürütme Kurulu kararına kadar 
durdurulmuştur. 

 



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 

Hacettepe'de Mevlana -> Bölüm Koordinatörleri sekmesine bakabilirsiniz. Bölüm koordinatörünün 
bulunmaması durumunda bölüm başkanı imza atabilir. 

Hacettepe Üniversitesi Mevlana Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Nilgün Atakan’dır. 

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. 
Hacettepe'de Mevlana -> Protokoller sekmesinden ulaşabilirsiniz. 

- Üniversitelere göre öğrenci ve öğretim üyesi kontenjanları güncellenmiştir. Hacettepe'de Mevlana -
> Kontenjanlar sekmesinden ulaşabilirsiniz. 

- Başvuru yapacak adayların bu süreçte sık sık web sitemizi kontrol etmelerini öneririz. 

- Mevlana Değişim Programı 2015-2016 akademik yılı için başvurular 20-27 Nisan 2015 tarihleri 

arasında alınacaktır. Söz konusu tarihler dışında yapılan başvurular kesinlikle kabul 

edilmeyecektir. 

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

- Web sitesini inceledikten sonra cevap bulamadığınız sorular için mevlana@hacettepe.edu.tr 
adresine e-posta gönderebilirsiniz. Yine bu sayfadan toplu duyurular yapılacaktır. 

 

Saygılarımızla, 

Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü 

 

 


