Mevlana Değişim Programı 2014-2015 Akademik Yılı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Sonuçları
2547 sayılı Kanunun Kaynak Aktarımı başlıklı 10 uncu maddesi çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından yürütülen Mevlana Değişim Programı kapsamında devlet yükseköğretim
kurumlarına kaynak aktarımı yapılmaktadır.
Yükseköğretim Kurulu, Mevlana Değişim Programı sayfasında yer alan “Değerlendirme Sonuçları
Hakkında” başlıklı duyurusunda, 2014-2015 eğitim-öğretim dönemi için değişim talebinde bulunan
yükseköğretim kurumlarının ilgili Program çerçevesinde ortaya çıkan mali kaynak sorununu dile
getirerek
programdan burslu olarak yararlanacak öğrencilerin ve destek alacak öğretim
elemanlarının belirlenmesinde yükseköğretim kurumlarının dikkate alması gereken hususları
belirtmiştir.
Sözü geçen mali kaynak sorunu nedeniyle Üniversitemize aktarılan bütçe kısıtlı olduğundan ilgili
kaynakların öncelikle Mevlana Değişim Programı kapsamında değişimden yararlanmak için başvuruda
bulunmuş olan (gelen/giden) öğrencilere ayrılması Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür. YÖK’ün
yukarıda sözü edilen duyurusunda yer alan; burslu değişim süresinin en çok bir dönem (yarıyıl)
olması, gidilen yükseköğretim kurumundaki dil koşulunun sağlanması hususları çerçevesinde ve
Üniversitemizin imzalamış olduğu Mevlana Değişim Programı Protokollerinde yer alan kontenjanların
bölüm bazlı dağılımı gözetilerek ortaya çıkan sonuçlar internet sayfamızda bağlantıları verilen
listelerde bulunabilir.
Listede yer alan öğrencilerimizden feragat etmek isteyenlerin bu durumu dile getiren imzalı bir
dilekçeyi 8 Ağustos 2014 tarihine kadar DEU Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne ulaştırmaları önem
taşımaktadır.

Mevlana Exchange Programme Evaluation Results for Student Applications for 2014-2015
Academic Year
The Council of Higher Education (YOK) transfer funds to the state higher education instutions within
the context of Mevlana Exchange Programme in accordance with Article 10 titled “Fund Transfer”
under Law 2547.
The
Council of Higher Education, in its announcement titled “Değerlendirme Sonuçları
Hakkında/About the Evaluation Results” on its webpage for Mevlana Exchange Programme, has
stated the points that should be taken into consideration for the nomination of the students and
academicians which will be granted scholarship/financial support, while also mentioning the issue of
financial constraints with regards to the demands by the higher education institutions for mobility
under Mevlana Exchange Programme in 2014-2015 Academic Year.
As the budget to be transferred to our university is limited due to the aforementioned financial
issues, it has been approved by our Rectorate that the related sources can be allocated with priority
to the (incoming/outgoing) students who applied for taking part in the mobility. The lists, which
came out in consideration of the related anouncement of The Council of Higher Education (YOK) in
which it is stated that the duration of mobility with a grant (scholarship) cannot exceed one term and
students must fulfill language requirements of the host universities and also in consideration of the
department-based quotas specified in the Mevlana Exchange Programme Protocols that our
university signed with partner universities, can be found in the links given on our webpage.
The students who wants to renounce their right to take part in the mobility are kindly requested to
inform Dokuz Eylül University International Relations Office about it until 8th August, 2014 by
submitting a petition of renounce which reflects the situation.

