
 
 

                                                           
 
 

2019-2020 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 
BAŞVURULARI 

 

Başvuru Takvimi 
 

11 Şubat 2019 - 27 Şubat 2019 
 

Başvuru  
 

Başvurular erasmus.karabuk.edu.tr adresinden online 
olarak yapılacaktır. 

 
 

Başvuru Evrakları 
 

1.Aday Öğrenci Başvuru Formu erasmus.karabuk.edu.tr adresinde sistem üzerinden 
doldurulup çıktı alındıktan sonra imzalanarak taratılıp sisteme yüklenecektir. 

2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak Güncel Transkript Belgesi taratılarak (PDF 
formatında) sisteme yüklenecektir. 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin Web Sayfamızı Ziyaret Ediniz. 

http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/mevlana 

 

Anlaşmalı Üniversiteler aşağıdaki linkten kontrol edilebilir. 

http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=S&id=78&BA=mevlana 

 

YABANCI DİL SINAVI YERİ VE TARİHİ WEB SAYFAMIZDAN 

DUYURULACAKTIR. 

 

http://erasmus.karabuk.edu.tr/
http://erasmus.karabuk.edu.tr/
http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/mevlana
http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=S&id=78&BA=mevlana


 
 
 

Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları 
 
- Öğrencinin, 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 
az3(üç)olması. 
- %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması alınarak Mevlana Puanı hesaplanır ve değerlendirmeler 
Mevlana Puanına göre yapılır. 
-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. 
-Öğrencilerin gidilecek okul tercihi yapmadan önce tercih etmeyi düşündükleri okul hakkında 
araştırma yapmaları ve Mevlana Bölüm Koordinatöründen de yardım alarak gidilecek okullardaki 
derslerin bölüm dersleriyle denkliğini kontrol etmeleri öğrencilerimizin yararına olacaktır. 
-Ülkemizde Türkiye Burslusu olarak öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler Mevlana Değişim 
Programından yararlanamazlar. 
Not: Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Bosna Hersek’teki Üniversiteler TOEFL Skoru 
istemektedirler. 
 

 

 

Başvuru Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar 

 

- Başvurular 11 Şubat 2019 00:01 de başlayıp, 27 Şubat 2019 23:59 a kadar devam edecektir. 
- Mevlana Değişim Programına başvurular erasmus.karabuk.edu.tr adresinden yapılacaktır. 
- Daha önceden sisteme giriş yapmış olan öğrencilerin kullanıcı adları kimlik numarası olacak 
şekilde güncellenmiştir. Sisteme giriş için: (kullanıcı adı:kimlik no, şifre: OBS şifresi). 
- Sisteme ilk defa girecek olan öğrencilerin kullanıcı adı olarak kimlik numarası ve şifre olarak da 
OBS sistemine giriş yaptıkları şifre ile “kayıt ol & başvuru yap” sekmesi üzerinden sisteme ön kayıt 
yaptırmaları ve sonrasında sisteme giriş yapıp başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 
- Başvuru yaparken gerekli bilgileri girdikten sonra başvuru ekranındaki Mevlana Öğrenci Aday 
Başvuru Formunun çıktı alınıp imzalanması ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınan ıslak 
veya e-imzalı güncel transkript belgesi ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 
- Gidilecek okul tercihi yapılırken Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yürütme Kurulu Kararında 
izin verilen ülke ve alan bilgileri kontrol edilerek tek tercih yapılacaktır. İzin verilen alan dışında bir 
tercihte bulunulursa adayın yerleştirilmesi yapılmayacaktır.  
 
Başvuru ekranında yaşadığınız problemlerle ilgili ofisimizle iletişime geçiniz. 
İrtibat Tel: 0370 418 7939 – 2254 / 2281 
İrtibat E-mail: mevlana@karabuk.edu.tr 
 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜRÜTME KURULU KARARINI DİKKATLİCE 
OKUYUNUZ. 

 

 

http://erasmus.karabuk.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/48877155/2019_2020_yili_Mevlana_Programi_Kriterleri.pdf
mailto:mevlana@karabuk.edu.tr

