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MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
2019-2020 AKADEMİK YILI
GELEN ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

BAŞVURU TAKVİMİ
Tarih
Mevlana Değişim Programı
Başvuru Tarihleri

04 Mart- 01 Şubat 2019



Değerlendirme Sonuçlarının
Akdeniz Üniversitesi’ne
İletilmesi
Değerlendirme Sonuçlarının
Duyurulması

Yer
Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler /
Mevlana Değişim Programı Ofisleri

mevlanaapp@akdeniz.edu.tr adresine iletilmelidir.
Başvuru belgeleri bilgisayar ortamında doldurularak çıktısı
alınıp e-mail ile teslim edilecektir.

Nisan-Mayıs 2019

Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfası
http://uio.akdeniz.edu.tr/tr
http://mevlana.akdeniz.edu.tr/tr

Öğrenci Başvuru Belgeleri:
-

Transkript (imzalı, mühürlü, güncel)

-

Aday

Öğrenci

Başvuru

Formu

http://mevlana.akdeniz.edu.tr/gelen-ogrenci-

dokumanlar
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

Mevlana Değişim Programı Gelen Öğrenci Bursları:
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Akdeniz Üniversitesi’ne gelecek olan öğrencilere
yapılacak burs hesaplamalarında bir yarıyıl 4 ay olarak belirlenmiştir ve öğrencilere 1.200 TL
aylık burs miktarı ödenecektir. Öğrencilerin üniversitemiz yurtlarında konaklaması ile ilgili bilgi
verilecektir.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
2019-2020 AKADEMİK YILI
GELEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURULARI

BAŞVURU TAKVİMİ
Tarih
Mevlana Değişim Programı
Başvuru Tarihleri
Değerlendirme Sonuçlarının
Akdeniz Üniversitesi’ne
İletilmesi
Değerlendirme Sonuçlarının
Duyurulması

04 Mart- 01 Şubat 2019



Yer
Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler /
Mevlana Değişim Programı Ofisleri

mevlanaapp@akdeniz.edu.tr adresine iletilmelidir.
Başvuru belgeleri bilgisayar ortamında doldurularak çıktısı
alınıp e-mail ile teslim edilecektir.

Nisan-Mayıs 2019

Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfası
http://uio.akdeniz.edu.tr/tr
http://mevlana.akdeniz.edu.tr/tr

Başvuru Belgeleri:
1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu http://mevlana.akdeniz.edu.tr/ogretim-elemani-dokumanlari
2. CV/Özgeçmiş
3. Gelmek istediği alanla ilgili varsa yayınlar, katıldığı projeler, yürüttüğü çalışmalar; öğretim elemanı
hareketliliği kapsamında gelmek istediği alanda daha önce ders/seminer vb. verdiği veya vereceği
eğitime ilişkin proje/çalışma/plan belgelerinin yer aldığı Akademik Portfolyo

Mevlana Değişim Programı Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği Nedir:
Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev
yapan tüm öğretim elemanlarının yurt dışında ders vermesini, seminer, panel veya konferanslar gibi
akademik faaliyetler yapabilmesini ve bunun yanı sıra farklı akademik bakış açıları kazanarak çalışmalar
yapma ayrıcalığı yakalayabilmesini mümkün kılan bir değişim programıdır.

Mevlana Değişim Programı Öğretim Elemanı Hareketliliği Kapsamı:
Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev
yapan tüm öğretim elemanları, öğretim elemanı hareketliliğine katılabilirler. Bu hareketlilik, bir
yükseköğretim kurumunda görevli öğretim elemanın bir başka yurt dışı yükseköğretim kurumunda
gerçekleştireceği eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsar.

Uygun Katılımcılar Kimlerdir:
Bu faaliyetin yararlanıcıları yükseköğretim kurumlarının ders verme yetkisi olan akademik personelidir.

Faaliyet Süresi Ne Kadardır:
 Öğretim elemanı hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere 2
haftadır.
 Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam
altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak
hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması
durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir.
Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı
kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.
 Hareketlilik süreci 1 Eylül 2019’da başlar, 31 Ağustos 2020’de sona erer. Hareketlilikten yararlanacak
akademik personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME
INCOMING STUDENT APPLICATIONS
FOR THE 2019-2020 ACADEMIC YEAR

APPLICATION CALENDAR

Application Dates
Sending Results of
Applications to Akdeniz
University
Announcement of Results

Date

Place

04 March- 01 February 2019

International Relations / Mevlana Offices of
the Relevant University

An e-mail should be sent to mevlanaapp@akdeniz.edu.tr
April-May 2019

International Relations Office web page
http://uio.akdeniz.edu.tr/tr
http://mevlana.akdeniz.edu.tr/tr

Student Application Documents
- Transcript
- Candidate Student Application Form http://mevlana.akdeniz.edu.tr/documents

Mevlana Exchange Programme Student Application Requirements General Requirements:
 Must be eligible to study at the associate degree, bachelor’s degree, master’s degree or PhD degree
levelin higher education programmes,
 The grade point average (GPA) of associate degree and undergraduate students must be at least
2.5/4.00
 The grade point average (GPA) of graduate students (MA, PhD) must be at least 3.00/4.00.

Special Requirements:
 Students attending preparation classes or scientific preparation programmes at graduate degree
levelare not eligible to participate in this programme during their first semester.

Mevlana Exchange Programme Scholarships for Incoming Students:
Mevlana Exchange Programme students will continue to receive any scholarships or grants from their
home countries, and they arerequired to register with their home institutions. Incoming students to
Akdeniz University from other countries will receive a grant of 1.200 TL monthly. One semester will be
counted as 4 months. 80% of the total amount of the scholarship will be paid to the studentat the
beginning of his/her study. The ratio of total credits from courses successfully completed by the
student,compared to the number of obligatory courses taken by the student will be used to calculate
the rest of the student's grant payment.
Note: Further information will be given about accommodation in the campus dormitories.

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME
INCOMING ACADEMIC STAFF APPLICATIONS
FOR THE 2019-2020 ACADEMIC YEAR

APPLICATION CALENDAR

Application Dates
Sending Results of
Applications to Akdeniz
University
Announcement of Results

Date

Place

04 March- 01 February 2019

International Relations / Mevlana Offices of
the Relevant University

An e-mail should be sent to mevlanaapp@akdeniz.edu.tr
April-May 2019

International Relations Office web page
http://uio.akdeniz.edu.tr/tr
http://mevlana.akdeniz.edu.tr/tr

Academic Staff Application Documents
1. The Academic Staff Application Form can be found here; http://mevlana.akdeniz.edu.tr/documents
2. CV
3. Academic Portfolio that includes documents giving details of publications relevant to the
department in the field of the Mevlana application, projects participated in, projects carried out,
planned projects, and projects for courses given or planned.

Academic Staff Application Requirements
 All academic staff members are eligible to take part in academic staff mobility projects if they are
employed in domestic or foreign higher education institutions which have signed the Mevlana
Exchange Programme Protocol. This mobility covers education-training activities for academic staff
members which have been authorised in one higher education institution, and which will be carried
out in another higher education institution.
 Academic staff mobility period can be two weeks and can only be authorised once in the same
academic year.
 The academic activities of academic staff members taking part in a mobility programme must not be
less than a total of six hours weekly. In calculating the total hours of activities performed by academic
staff, consideration will be given to the total hours of courses. If the total hours of the coursesis less
than six hours, other academic activities such as seminars, panels or conferences will be taken into
consideration. Academic staff mobility plans which do not contain lectures will not be considered to
fall within the terms of the Mevlana Exchange Programme, and will not be accepted.
 Academic Staff mobility programmes should be arranged to commence after September 1 st 2019,
and finish before August 31st 2020.

Mevlana Exchange Programme Incoming Academic Staff Scholarships:
Scholarships granted according to Academic Title

Scholarships
Scholarships for Incoming Mevlana Exchange Programme Academic Staff Members:
(From a Decision of the Board of the Council of Higher Education)
Travel Expenses
Countries

Travel Expenses (TL)
(Max limit)

Asia Pacific, Latin America, North America
Sub-Saharan Africa, Central Asia
Europe, South Caucasus, South Asia, Middle East and North
Africa

4.500
3.500
3.000

Payment Table According to Academic Title
Title
Professor
Associated Professor
Assistant Professor
Other

Daily Expenses (TL)
50
50
50
40

Mevlana Exchange Programme Incoming Academic Staff Accommodation
Akdeniz University provides Guest House accommodation for visiting academic staff within the
campus. The price per night for a single room is 80.00 TL, and for a double room 120.00 TL
(breakfast included).

