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BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

ÖĞRENCİLER İÇİN MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURULARI 

Bitlis Eren Üniversitesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenciler İçin Mevlana Değişim 

Programı Başvuruları 10 Şubat-24 Şubat 2017 tarihleri arasında Mevlana Koordinatörlüğü tarafından 

alınacaktır.  

  

Değişim İlanlarının Yükseköğretim 

Kurumlarında Duyurulması 

  

  

10 Şubat 2017 

  

Başvuruların Alınması 

  

  

10-24 Şubat 2017 

  

Başvuruların Değerlendirilmesi 

  

 

24 Şubat 2017 

 

ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI  

 

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine Bitlis Eren Üniversitesinde 

programlara kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, Bitlis Eren Üniversitesinde kayıtlı öğrencinin 

öğreniminin bir bölümünü Mevlana Değişim Programı Protokolüne taraf eğitim veren başka bir 

yurtdışı yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir. Öğrenci değişimi süresi en az 1 (bir), en fazla 

2 (iki) yarıyılı kapsar. Ancak değişimin toplam süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz. Hazırlık sınıfı 

öğrencileri başvuru yapamaz. Lisans programlarının 1.sınıf, 2.sınıf ve 3. sınıf öğrencileri başvuru 

yapabilir. 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİSİ OLMA ŞARTLARI 

 Belirtilen bölümlerin öğrencisi olmak. 

 Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki 

buçuk) olması, 

 Yüksek lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az 3 (üç) 

olması. 

 Gideceği Üniversite’nin eğitim dilinde, yabancı dil sınavında başarılı olma. 

  Öğrencinin alttan dersinin olması diğer başvuru koşullarını sağlaması şartıyla başvurusuna 

engel değildir. 

 Yabancı Uyruklu öğrenciler  şartları taşıdıkları takdirde kendi vatandaşı olmadığı diğer 

ülkelere başvuru yapabilirler. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖĞRENCİ SEÇİMİ 

 Öğrencilerin gideceği Üniversitenin eğitim dilinde Yabancı Dil sınavı yapılacaktır. Transkript 

not ortalaması ve Yabancı Dil Sınav sonucu %50+%50 değerlendirmeye alınarak sıralama 

yapılacaktır. (Eğitim Dili Türkçe ya da Azeri Türkçesi olan bölümlere başvuran öğrencilerin 

yabancı dil sınavına katılmalarına gerek yoktur. Bu bölümler için sadece akademik ortalamaya 

göre sıralama yapılacaktır.) 

 2017-2018 Eğitim Öğretim yılını Farabi Değişim Programı ile başka bir üniversitede 

okuyan Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri evraklar en geç 01.Mart.2017 tarihinde 

http://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/akademik-birimler-tr/2012-07-13-12-11-1/anamenu-mevlana-tr/96-kategori-mevlana-koordinatorlugu-tr/1025-ogrenci-basvuru-sartlar


Koordinatörlüğümüzde olacak şekilde posta yoluyla başvuru yapabilir. Ancak gidecekleri 

kurumun eğitim diline göre Yabancı Dil Belgelerini sunabilirler, Yabancı Dil Belgeleri yoksa 

üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına katılmaları zorunludur. Eğitim dili Türkçe veya 

Azeri Türkçesi olan bölümlere başvuran öğrencilerin yabancı dil sınavına katılmalarına gerek 

yoktur. 

ÖĞRENCİ BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER: 1) Başvuru Formu 

                                                                                             2) Transkript 

ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK BURSLAR 

Öğrenciler, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında sadece kayıtlarının 

bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da 

öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Program çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna 

ayrıca bir eğitim, öğretim ücreti ödemezler. 

  

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI’NA KATILAN ÖĞRENCİLERİN ALACAĞI BURS 

MİKTARLARI 
  

 Öğrencinin hangi ülkeye gittiğinde ne kadar burs alacağı başvuru yapılabilecek üniversite ve 

bölümlere göre belirtilmiştir. 

 Bursun %80’i aylıklar şeklinde 4 ay ödeme yapılacak, kalan miktar öğrenci transkriptini 

getirdikten sonra derslerdeki başarı durumu oranında ödeme yapılacaktır. Aldığı tüm 

derslerinden başarılı olmuşsa kalan %20’luk burs miktarının tamamı ödenecektir. 

  Öğrencilerin yol masrafları ve gidecekleri ülkelerdeki kalacakları yerler ile ilgili hususlar 

öğrencinin kendi sorumluluğundadır. 

  Mevlana Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları 

diğer burslar ve krediler devam eder. 

NOT: 

1) Aday öğrenci başvuru formunun bilgisayar ortamında doldurulup, imzalanması gerekmektedir. 

2) Öğrenci Başvurularının (Başvuru Formu+Transkript) başvuru süresi içinde Mevlana 

Değişim Programı Koordinatörlüğüne elden teslim edilmesi gerekmektedir. Farabi Programı 

ile başka üniversitede okuyan Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri evraklar en geç 

01.Mart.2017 tarihinde Koordinatörlüğümüzde olacak şekilde posta yoluyla başvuru 

yapabilir.) 

3) Süresi içinde teslim edilmeyen, imza ya da bilgilerin eksik olduğu ve el yazısıyla doldurulan 

formlar geçersiz sayılacak ve herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. 

4) Başvurular sonrasında Mevlana Koordinatörlüğü’nce oluşturulan Komisyon, adayların ön 

seçimini gerçekleştirecek ve daha sonra YÖK tarafından Üniversitemize ayrılan bütçe 

doğrultusunda programdan yararlanacak öğrenciler belirlenecektir. Başvuran ve ön seçimden 

geçen her öğrencinin programdan yararlanma garantisi söz konusu değildir. YÖK’ün 

onayından sonra listeler kesinleşecektir. Sonuçlar internet sitemizde Haziran ayı içinde 

yayınlanacaktır. 

 

 

 

 

 



                   BAŞVURU YAPILABİLECEK ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLERİ 

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ – KAZAKİSTAN 

Öğretim Elemanı Öğrenci 

-İşletme ve Yönetim Bilimleri -İşletme 

-Tarih ve Arkeoloji -İktisat 

-İktisat -Türk Dili ve Edebiyatı 

-Bilgisayar Bilimleri -Uluslararası İlişkiler 

-Uluslararası İlişkiler -Çevre Mühendisliği 

-Türk Dili ve Edebiyatı -Tarih 

-Çevre Mühendisliği -Bilgisayar Mühendisliği 

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ – KIRGIZİSTAN 

Öğretim Elemanı Öğrenci 

-İşletme ve Yönetim Bilimleri -İşletme 

-Tarih -İktisat 

-İktisat -Türk Dili ve Edebiyatı 

-Uluslararası İlişkiler -Uluslararası İlişkiler 

-Türk Dili ve Edebiyatı -Güzel Sanatlar 

-Çevre Mühendisliği -Tarih 

-Matematik -Matematik 

-Biyoloji  

-Bilgisayar Mühendisliği  

 

BANDUNG TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ – ENDONEZYA 

Öğretim Elemanı Öğrenci 

-Sanat ve Tasarım -Sanat ve Tasarım 

-İşletme ve Yönetim Bilimleri -İşletme ve Yönetim Bilimleri 

-Kalkınma Politikası ve Kalkınma 

Ekonomisi 

-Kalkınma Politikası ve Kalkınma 

Ekonomisi 

-Makine Mühendisliği -Makine Mühendisliği 

-Elektrik Mühendisliği -Elektrik Mühendisliği 

-İnşaat Mühendisliği -İnşaat Mühendisliği 

-Endüstri Mühendisliği -Endüstri Mühendisliği 

-Malzeme Bilimleri -Malzeme Bilimleri 

-Matematik -Matematik 

-Fizik -Fizik 

-Kimya -Kimya 



MUHTAR AUEZOV GÜNEY KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ – KAZAKİSTAN 

Öğretim Elemanı Öğrenci 

-İşletme ve Yönetim Bilimleri -İşletme 

-Tarih -İktisat 

-İktisat -Uluslararası İlişkiler 

- Uluslararası İlişkiler -Güzel Sanatlar 

-Çevre Mühendisliği -Tarih 

-Matematik -Matematik 

-Biyoloji  

-Bilgisayar Mühendisliği  

 

NAHÇIVAN ÖZEL ÜNİVERSİTESİ - AZERBAYCAN 

Öğretim Elemanı Öğrenci 

-Muhasebe -İşletme 

-İktisat -İktisat 

-İşletme ve Yönetim Bilimleri -Tarih 

-Tarih  

 

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - KKTC 

Öğretim Elemanı Öğrenci 

-Türk Dili ve Edebiyatı -İşletme 

-İktisat -İktisat 

-İşletme ve Yönetim Bilimleri -Türk Dili ve Edebiyatı 

-İnşaat Mühendisliği -İnşaat Mühendisliği 

-Makine Mühendisliği -Makine Mühendisliği 

 


