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MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 

2020-2021 AKADEMİK YILI GELEN ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 

 

BAŞVURU TAKVİMİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. “Öğrenci Başvuru Belgeleri” ve “Online Başvuru Formu” eksik olan öğrencilerin başvuruları 

kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

2. Her öğrencinin “Öğrenci Başvuru Belgeleri”nin ve “Online Başvuru Formu”nun Uluslararası 

İlişkiler Ofisi tarafından bilgisayar ortamında doldurulması ve gönderilmesi gerekmektedir. 

3. Sadece Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından mail ile gönderilen başvurular kabul edilecektir. 

NOT: 

Öğrenci ve Öğretim Elemanı online başvuru linki birbirinden farklıdır. 

Başvurularınızı yaparken dikkatli olmanızı rica ederiz. 

 

Online Öğrenci Başvuru Formu için tıklayınız. 

 

 

 

Mevlana Değişim Programı Başvuru Tarihleri 24 Şubat 2020 – 24 Mart 2020 

Mevlana Değişim Programı Başvuru Adresi 
mevlanaapp@akdeniz.edu.tr 
Online Öğrenci Başvuru Formu için tıklayınız 

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması Nisan-Mayıs-Haziran 2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkbAvZrK7eHemeIozIEZcr8_SZpUjeo4nWcQ9sDIdoJPv9rw/viewform
mailto:mevlanaapp@akdeniz.edu.tr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkbAvZrK7eHemeIozIEZcr8_SZpUjeo4nWcQ9sDIdoJPv9rw/viewform


ÖĞRENCİ BAŞVURU BELGELERİ 

 

 Transkript (imzalı, mühürlü, güncel)  

 Aday Öğrenci Başvuru Formu 

 Online Başvuru Formu  

GENEL ŞARTLAR 

 Üniversitesinin örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek 

lisans veya doktora öğrencisi olması,  

 Ön lisans ve 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. 

Özel Şartlar:  

 Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler bu programdan 

yararlanamazlar. 

  Hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime 

başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.  

 Tıp Fakültesi 6. sınıf (intörn) öğrencileri bu programdan yararlanamazlar.  

 Öğrencinin alttan dersinin olması diğer başvuru koşullarını sağlaması şartıyla başvurusuna engel 

değildir.  

 Mevlana Değişim Programı kapsamına yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına gidecek öğrenciler, 

kabul edildikleri ülkelerin vatandaşı olamazlar.  

 Mevlana Değişim Programı öğrencilerine bir dönem için (Güz ya da Bahar Dönemi) burs verilmektedir. 

Öğrenciler bir dönem burslu ya da bir dönem burslu, bir dönem burssuz olmak üzere her iki dönemde 

de programdan yararlanabilirler. Bölümünüzün anlaşması olan Mevlana Protokolleri hakkında bilgi 

almak ve daha fazla bilgi için: http://mevlana.akdeniz.edu.tr/tr 

 

 

http://mevlana.akdeniz.edu.tr/tr


MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ BURSLARI 

 

 

 

 

 

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Akdeniz Üniversitesi’ne gelecek olan öğrencilere yapılacak 

burs hesaplamalarında bir yarıyıl (toplam ve maksimum 4 ay) olarak belirlenmiştir ve öğrencilere 1.300 

TL aylık burs miktarı ödenecektir.  


