
Sayın Mevlana Koordinatörleri, 

2016 – 2017 akademik yılı için Mevlana Değişim Programı başvurularını 23 – 27 Şubat 2016 tarihleri arasında 
alacağız. Sizlere birkaç kısa bilgilendirme yapmak isteriz: 

 
- 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 Öğrenci Başvuru Formu ( 2 adet) 
o Öğrenci Başvuru Formu (2 adet) 
o Fotoğraf ( 2 adet ) (Başvuru formunun üzerinde) 
o Transkript (2 adet)  
o Dil belgesi (2 adet) 

- Başvuru Belgeleri (Öğretim Elemanı İçin): 
o Öğretim Elemanı Bilgi Formu (2)  
o Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı  (2) 
o Gelmek istediği bölümle ilgili olarak; 

 Yayınlar 
 Katıldığı Projeler 
 Yürüttüğü çalışmalar 

- 1 kopyayı bize gönderecek, 1 kopyayı saklayacaksınız. 
- Başvuru formlarının elektronik ortamda doldurulması gerekmektedir. Elle doldurulan formları 

okumakta zorluk yaşanmaktadır. 
- Başvuruları 23 – 27 Şubat tarihlerinde kabul ettikten sonra adayları % 50 not ortalaması %50 dil 

puanına göre sıralayıp kontenjana göre aday seçeceksiniz.  
- Başvuruları toplayıp adayları belirledikten sonra tüm adaylarınızın belgelerini toplu olarak 

göndermelisiniz. İşlemlerin hızlı tamamlanması için belgeleri scannerdan tarayıp, e-mail ile 
gönderdikten sonra postaya vermeniz uygun olacaktır. 

- Başvuru formları ile birlikte ekteki Excel dosyasına başvuru bilgilerini girmeniz gerekmektedir.   
- Güncel posta adresimiz: 

o Hacettepe Üniversitesi, Mevlana Koordinatörlüğü 
Makine Mühendisliği Binası, Kat: 4, Beytepe Kampüsü 
Ankara Türkiye 

- Dil yeterliliği için öğrencinin eğitim göreceği eğitim bölümü için gerekli olan dilde, sizin uygun 
gördüğünüz herhangi bir sınav sonucunu kabul edebiliriz. Dil becerisi öğrencinin başarısını; başarı 
durumu da bursunu tam olarak alabilmesini etkileyecektir. Bu konuda siz ortaklarımızın duyarlı 
davranacağına inanıyoruz. 

- Bölümlerle ilgili sorularınızı bölüm koordinatörlerimize yöneltebilirsiniz. Web sitemizde de bulunan 
koordinatör listesini size ekte gönderiyoruz. 

- Biz de Hacettepe Üniversitesi olarak başvuruları 23 – 27 Şubat tarihleri arasında alacak ve adaylarımızın 
belgelerini 27 Şubat’ın hemen ertesinde önce e-mail sonra posta ile göndereceğiz.  

- 1  – 09 Mart arasında başvurular değerlendirilecektir.  
- 18 Mart gününde değerlendirme sonuçları YÖK’e iletilecektir.  

Verimli bir başvuru süreci olması dileğiyle, 

Saygılarımızla, 

Hacettepe Üniversitesi Mevlana Koordinatörlüğü 

  


