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MEVLANA DEĞİŞİM  

PROGRAMI NEDİR? 

• Yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumları ile yurt 
dışında eğitim veren yüksek öğretim kurumları arasında 
öğretim elemanı ve öğrenci değişimini mümkün kılan bir 
programdır. Hareketliliğin gerçekleşebilmesi için öncelikle 
denkliği YÖK tarafından tanınan bir yurt dışı yükseköğretim 
kurumu ile Üniversitemiz arasında bir Mevlana Değişim 
Programı Protokolü imzalanmış olması gerekir. 

 

• Hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın tüm dünyadaki yüksek 
öğretim kurumlarını kapsamaktadır (Ancak şu an için 
Erasmus+ çatısı altındaki 33 ülke kapsam dışıdır).  

 



PROGRAMA KİMLER 

KATILABİLİR? 

• Protokol imzalamış Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında 
örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler  katılabilir. 
 

  Ön lisans, (2. sınıflar) 
 Lisans, (2,3,4. sınıflar) 
  Yüksek Lisans  ve Doktora öğrencileri  
 ( Hazırlık, Bilimsel Hazırlık ve  İlk   Yarıyıl  Eğitimlerini    Tamamlayanlar)  
 

katılabilir. 
 

* Alttan dersi kalmış olmak ya da okulu uzatmış olmak programa başvurmaya 
engel değildir. 

 
 



PROGRAMDAN KAÇ KEZ VE NE 

SÜRE İLE YARARLANILIR? 

• Öğrenciler; Mevlana Değişim Programı’ndan en az bir, en 

fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Toplam değişim süresi bir 

eğitim-öğretim yılını aşamaz.  

• Öğrenciler, yükseköğretimdeki farklı düzeyleri kapsayan bütün 

eğitim yaşamları boyunca, programdan burslu olarak yalnızca 

bir kez yararlanabilirler. Öğrenciler, farklı yükseköğretim 

düzeylerinde, programdan ikinci kez ancak burssuz olarak 

yararlanabilirler. 



BAŞVURU ÖNKOŞULLARI 

 

• Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi 

olmak 

• Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not 

ortalamasının minimum 2.5/4.0 olması 

• Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not 

ortalamasının 3.0/4.0 olması  



BAŞVURU SÜRECİ 
A) Duyuru: 
İlan döneminde, üniversitemizin yurtdışı kurumlarla imzalamış olduğu geçerli Mevlana Değişim Programı 
Protokolleri, kontenjanlar, başvuru koşulları ve başvuru süreci bilgileri en az 15 gün süreyle Dış İlişkiler 
Koordinatörlüğü internet sayfasında “ Duyurular ” bölümünden yayımlanır. 
 
B) Başvuru İşlemleri: 
Öğrencilerimiz, Koordinatörlüğümüzün online başvuru sistemini kullanarak başvuru formlarını 
oluşturacak, online başvuru formlarının çıktılarını ve istenen diğer belgeleri Fakültelerine/Enstitülerine 
ileteceklerdir. Tüm başvurular Fakülteler/Enstitülerce tarafımıza gönderilecektir. 
 
C) Değerlendirme Süreci: 

• Seçim kriteri: Mevlana Puanı’na göre sıralama gerçekleştirilir. 

• Mevlana Puanı: %50 not ortalaması + %50 dil puanı (tercih edilen kurumun eğitim dilinde 

kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanı) 

 
D) Sonuçların İlanı: 
Değerlendirme Sonuçları YÖK’e gönderilir ve sonuçlar ancak YÖK’ün bu sonuçlara ilişkin kararı 
açıklandıktan sonra kesinleşir. Üniversitemize,  YÖK tarafından tahsis edilen kaynak miktarı ölçüsünde 
Program’a katılmaya hak kazanmış öğrencilere burs ödemesi yapılabilir. İlgili bütçenin Gelen ve Giden 
Öğrenci/Akademisyen başvuruları arasında dağılımının nasıl gerçekleşeceği de bütçenin açıklanması 
sonrasında ele alınır.  (Mevlana Protokollerimizdeki tüm kontenjanlar için burs sağlanamayabilir) 

 



İLANLAR ve SÜRELER 
Sunumun, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü websayfasına koyulduğu tarihte, 2014/2015 

Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Takvimi henüz YÖK tarafından 

yayımlanmamıştı. Aşağıda gördüğünüz takvim, 2013/2014 Akademik Yılı içindir ve 

sadece öğrencilerimize fikir vermesi amacıyla eklenmiştir. 2014/2015 Yılı Takvimi’ne, 

YÖK tarafından duyurulduğunda, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

http://www.yok.gov.tr/web/mevlana/duyurular  

Değişim İlanlarının Yükseköğretim 
Kurumlarında Duyurulması 30 Mart-14 Nisan 2014 

Değişim İçin Başvuruların Alınması 15 Nisan-22 Nisan 2014 

Başvuruların Değerlendirilmesi 24 Nisan-2 Mayıs 2014 

Değerlendirme Sonuçlarının YÖK'e İletilmesi 5 Mayıs 2014 

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 12 Mayıs 2014 



BELGELER 
ÖĞRENCİLER 

a)İlk Başvuruda 

-Aday öğrenci başvuru formu 

-Başvuru formu 

-Transkript 

-Dil belgesi 

b)Seçilmeleri sonrası (gitmeden önce) 

-Öğrenci Beyannamesi 

-Öğrenim Protokolü&Yönetim Kurulu Kararı  

-Kabul Belgesi 

-Öğrenci Bilgi Formu 

-Yükümlülük sözleşmesi 

c)Dönüşlerinde 

-Katılım belgesi 

-Nihai rapor 

-Yeni transkript (karşı kurumdan İngilizce) 

ÖĞRETİM 
ELEMANLARI 

-Hareketlilik programı 

-Katılım belgesi 

-Nihai rapor 

 

KOORDİNATÖRLÜK 

-Protokol 

- Kurum/alan kodları 

- Öğrenci/öğretim 
elemanı bilgi formu 

- Uygunluk  

 



Başvuru Öncesinde Yapılması 

Gerekenler 
 

• Başvurulmak istenen üniversitede alınabilecek bölüm derslerinin  denkliğinin DEU’da kabul edilip 
edilmeyeceğine dair Mevlana Bölüm Koordinatörü danışmanlığında bir ön-sorgulama yapılması 
yararlı olacaktır. Her bir öğrencinin, tek tercih hakkı olacağından gidilecek üniversitenin (özellikle 
gidilmek istenen bölümün anlaşma kapsamında yer alıp yer almadığının) ve ülkenin koşulları 
hakkında bilgi sahibi olunması yerinde olacaktır. 

 
• YDY’nin (Yabancı Diller Yüksekokulu) sadece Erasmus+ başvurusu yapan adaylar için 28-29 Mart 

2015’te düzenleyeceği dil sınavına katılmışsanız; bu sınavdan elde ettiğiniz puanı, Mevlana Değişim 
Programı için başvuruda bulunmanız durumunda da kullanabilirsiniz. 28-29 Mart 2015’teki YDY dil 
sınavına katılmamış olup geçerli bir dil puanı sunamayan ve Mevlana Değişim Programı’na 
başvurmak isteyen adaylar için; ihtiyaç doğması durumunda, Mevlana Değişim Programı 
başvurularında kullanabilecekleri bir dil puanına sahip olabilmeleri adına, daha sonra belirlenecek ve 
duyurulacak bir tarihte YDY tarafından  ayrıca bir dil sınavı düzenlenebilecektir.  



ÖĞRENİM GİDERLERİ ve BARINMA 

OLANAKLARI 

 

• Programa devam eden öğrenciler, gidecekleri yükseköğretim 

kurumuna eğitim ücreti ödemezler. Öğrenciler Mevlana 

Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi 

yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırarak ödemekle 

yükümlü oldukları katkı payı/öğretim ücretini kendi 

kurumlarına ödemeye devam ederler. 

• Barınma (yurt) olanakları konusunda en güncel bilgilerin 

alınması için öğrenci, gidilecek üniversiteyle temasa 

geçmelidir. 



BURSLAR 

• Öğrencilikleri süresince aldıkları diğer burslar devam eder. 

• Ödenecek burs tutarı eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları (Kişi 

başı GSMH’ye göre) dikkate alınarak farklılaşır. 

• Burslar, aylık KYK burs tutarının 3 katına kadar verilebilir. (YÖK belirler) 

• Yapılacak ödemelerde burs miktarının %70’i, aylıklar halinde ödenir. Geri kalan 

burs miktarının ödenmesi öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarısı 

esas alınarak değişim dönemi sonunda yapılır. 

• Değişim için kurumlara ayrılan kaynağın yetersiz olması durumunda programın 

diğer koşullarına uyulması kaydıyla, ancak öğrencinin kendi olanakları ya da özel 

burslar yoluyla değişim gerçekleştirilebilir. 



BURS MİKTARLARI 
•Kişi Başına Düşen GSMH 10.000 doların üzerinde olan ülkelere 
gidecek öğrencilere 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan 
aylık KYK burs tutarının üç katı 280x3=840 TL,  
 
•Kişi Başına Düşen GSMH 5.000 ile 10.000 dolar arasında olan ülkelere 
gidecek öğrencilere 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan 
aylık KYK burs tutarının iki katı 280x2=560 TL,  
 
•Kişi Başına Düşen GSMH 5.000 doların altında kalan ülkelere gidecek 
öğrencilere 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık 
KYK burs tutarının bir buçuk katı 280x1,5=420 TL burs miktarı 
ödenmesi,  
 
•Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim 
Programı Öğrencisi olarak Türkiye’ye gelecek öğrencilere 2012-2013 
eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık KYK burs tutarının iki katı 
280x2=560 TL burs miktarı ödenmesi kararı alınmıştır.  

 



BURS ÖDEMELERİ 

• YÖK tarafından bütçemiz aktarıldıktan sonra , (öğrenci yurtdışındaki 
üniversiteye gittikten sonra), burs tutarının % 70’i aylıklar halinde (1 
dönem 4 ay olarak değerlendirilir) yatırılır. (420  294TL (B&H, 
Kırgızistan), 560  392TL(Cezayir), 840588TL(G.Kore)).Kalan % 
30’luk tutar ise karşı kurumda aldığınız derslerden başarılı olduğunuz 
kredi/toplam kredi oranında (karşı kurumda, değişim dönemi 
sonunda oluşan transkriptinizin tarafımıza ulaşması ve gerekli tüm 
belgelerinizi tamamlamanız sonrasında) toplu olarak aktarılır.  

 



YARARLANILAN MADDİ 

OLANAKLAR 

Burs Yevmiye Yol masrafları Sağlık sigortası 

TR’den giden 
öğrenci 

√ 

TR’ye gelen 
öğrenci 

√ 
 

TR’den giden 
öğretim 
elemanı 

√ 
 

√ 
 

 
 

TR’ye gelen 
öğretim 
elemanı 

√ 
 

√ 
 



BAZI YAPTIRIMLAR 

• Devamsızlık/Disiplin Suçu durumunda alınmış 
olan toplam burs  tutarı iade edilmek 
zorundadır. Başarısızlık durumunda toplam 
bursun %30’u (başarılı olunan kredi/toplam 
kredi oranında) kesintiye uğrar. 

• Öğrenci, Programdan yararlanmaya hak 
kazanıp, belirtilen son tarihten sonra feragat 
ederse; bir sonraki yıl yeniden başvuruda 
bulunamaz.  

 



Dikkat Çekilmesi Gereken Bazı Noktalar 

• Karşı üniversitede bölümünüzün olup olmadığını, eğitim dilinin ne 
olduğunu kontrol etmeniz yararlı olacaktır. 

• Geçen sene kesin sonuçlar, YÖK tarafından açıklanmış olan takvimde 
belirtilen tarihten  daha geç açıklanabildi. Temmuz 2014’te kısıtlı bir 
bütçeyle karşılaşınca, YÖK’e adlarını bildirmiş olduğumuz (kontenjanlarımız 
çerçevesinde sıralamaya girmiş) adaylarımızın bir bölümüne burs 
sağlayamadık. Burs miktarlarının yüksek olmayışı,  öğrenim süresi boyunca 
toplam burs miktarının sadece %70’ini aylıklar halinde yatırıyor olmamız, 
bütçemizin YÖK tarafından geç aktarılması, öğrencilerimizin ekonomik 
güçlük yaşamasına yol açabiliyor. 

• Mevlana kapsamında dil seviyesi konusunda kısıtlama olmamakla birlikte; 
gerek günlük yaşamda, gerekse eğitiminiz sırasında dil seviyesi önem 
taşıyor; ayrıca anlaşmalı üniversiteler de belli bir dil seviyesinin altındaki 
öğrencileri kabul etmemek yönünde karar açıklayabiliyorlar. 

 



Ayrıntılı bilgi için: 
• İlgili duyurular internet sayfamızdan yapılmaktadır. 

DEU Dış İlişkiler KoordinatörlüğüDuyurularMevlana 

 

http://international.deu.edu.tr/index.php/tr/ 

http://international.deu.edu.tr/index.php/tr/duyurular/mevlana-duyurular 

 

E-mail: 

mevlana@deu.edu.tr 

mevlanadeu@gmail.com 

 

Adres Bilgilerimiz: Rektörlük – Alsancak (SKS Binası 
4.Kat) 

 

YÖK MEVLANA SAYFASI: 

http://www.yok.gov.tr/web/mevlana 
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İlginize teşekkürler… 


