
                                                                                                                                                                                                                       
 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

2020-2021 DÖNEMİ 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI HAREKETLİLİK 

DUYURUSU 
 
 

 
                                         BAŞVURU İLE İLGİLİ BİLGİLER 
 

Başvurular 17/02/2020’de başlayıp 11/03/2020 tarihinde mesai sonunda (17:00) 

bitecektir. 

 
 Bingöl Üniversitesinde okuyan Lisans / Yüksek Lisans ile Doktora  öğrencileri 

başvurabilirler.  
 

 Başvurusunu yapan öğrenciler Transkriptlerini öğrenci işlerinden alarak başvuru 

belgelerinin PDF çıktıları ile birlikte Mevlana Ofisine bırakacaklardır. Form 
doldurulurken bir hata yapılmışsa bu form teslimi sırasında belirtilecek, formlar 

teslim edildikten sonra herhangi bir değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır.  
 

 Bütün adayların başvuruları, Mevlana Ofisi tarafından Bingöl Üniversitesi AB Dış 

İlişkiler Ofisi web sayfasında yayınlanan “Bingöl Üniversitesi Mevlana Değişimi 
Yönergesi”ndeki kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını ölçen bir “Uygunluk 

Kontrolünden” geçecek, uygun olan adaylar 13/03/2020 tarihinde saat 10:00’da 

yapılacak dil sınavına katılabileceklerdir.  
 

 Öğrencinin programa katılacağı akademik yılda (2020 -2021) en az ikinci sınıf 

öğrencisi olması gerekmektedir. Ön lisans ve 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.  
 

 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  

 

 Mevlana Değişim Programı 2020–2021 akademik yılı başvurularını değerlendirmede 
kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 

 
 Akademik Başarı Düzeyi : % 50 

 Dil Seviyesi          :% 50  

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                       
 

 Başvuran bütün adayların 13/03/2020 tarihinde yapılacak dil sınavına katılmaları 
gerekmektedir. Ya da ÖSYM tanıdığı geçerli bir Dil Sınavı belgesi sunmalıdır. 
Öğrenci seçiminde Dil Barajı uygulaması bulunmakta olup detaylar aşağıdaki gibidir: 

o Lisans kademesindeki İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü için 60 puan 

o Ön Lisans ve Lisans kademesindeki Diğer Bölümler için 50 puan 

o Yüksek Lisans ve Doktora kademesi için 65 puandır.  

 
 Başvurul belgeleri şahsen Mevlana Ofisine sunulmalıdır.   

 
 Detaylı bilgi Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörlerinden alınabilir. 

 
 Başvuru Belgeleri aşağıdaki gibidir: 

3 Adet Aday Öğrenci Başvuru Formu - İmzalı ve fotoğraflı çıktısı  

3 Adet İngilizce Transkript Belgesi ( Yeni tarihli ve onaylı)  
3 Adet İngilizce Öğrenci Belgesi 

1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
Varsa Dil Belgesi 

 

 Başvurular ücretsizdir. 

 

 2020/2021 eğitim-öğretim yılında GİDEN ÖĞRETİM ELEMANLARI 
Yükseköğretim Kurulu’nun ikinci bir kararına kadar başvuru yapamayacaklardır. 

Yenilenen karar sonrası güncel bilgi paylaşılacaktır.  
 

 YÖK tarafından belirlenen 2020/2021 eğitim-öğretim aşağıda belirlenen alanlarda 

Giden/Gelen öğrenci ve Gelen Personel değişimi öngörülmektedir.  
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       
 



                                                                                                                                                                                                                       



                                                                                                                                                                                                                       

 
 

 Giden öğrencilere ödenecek hibe miktarı aşağıdaki gibidir.  
 

BÖLGELER / KITALAR GİDEN ÖĞRENCİ AYLIK BURS MİKTARI  
 

Avrupa, Asya – Pasifik, Latin 
Amerika, Kuzey Amerika 

1.650 TL 

Orta Asya, Sahraaltı Afrika  
 

1.500 TL 

Güney Kafkasya, Güney Asya, 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika  

1.400 TL 

 
 

 Uygunluk kontrolü sonuçları, yerleştirme süreci ve sonuçları ile ilgili itirazlar için 
Mevlana Ofisi ve ilgili Fakülte/Bölüm Mevlana koordinatörleri ile iletişim kurulup 

gerektiğinde üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanılabilir.  

 

 

 


