
MEVLANA DEĞİŞİM 
PROGRAMI 



TANIMLAR 



Mevlana Değişim Programı 
 

 Mevlana Değişim Programı,yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında 
eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında örgenci ve öğretim elemanı değişimini 
mümkün kılan bir programdır. 

 Diğer değişim programlarından farklı olarak hiçbir coğrafi bölge ayırımı olmaksızın 
değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını 
kapsamaktadır. 

 Değişim programına katılmak isteyen örgenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; 
öğretim elemanları ise en az bir hafta en fazla üç ay süreyle dünyadaki yükseköğretim 
kurumlarında ders vermek üzere faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün 
bölgelerinden de örgenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına 
gelebilirler. 



Mevlana Değişim Programının AMACI 

  Mevlana Değişim Programının öncelikli amacı,yurt içinde eğitim veren yükseköğretim 
kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim 
elemanı  değişimini sağlamaktır.Ayrıca Mevlana Değişim Programının temel amaçları; 

 Türkiye'yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek  

 Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini arttırmak 

 Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak 

 Türkiye'nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak 

Kültürler arası etkileşimin artmasıyla,farklıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini 
sağlamaktır. 



Mevlana Değişim Programın Öğrencilere ve 
Öğretim Elemanlarına Sağlayacağı Faydalar 

 
 

 Mevlana Değişim Programı ile Türkiye'den farklı bir ülkede eğitim alma fırsatını yakalayan 
Mevlana örgencileri; uluslar arası alanda kendilerini ifade etmede çok yönlü,analitik ve 
karşılaştırmalı bakış açısına sahip olacaklardır. Program kapsamında yurt dışına gidecek bu 
örgenciler edinecekleri akademik deneyimin yanı sıra gittikleri ülkenin kültürlerini yerinde 
tanıma olanağı bulacaklardır.Yeni arkadaşlar edinen yabancı dil  seviyesini geliştiren  bu 
örgenciler; akademik hayatlarının bir bölümünü yurt dışında  geçirerek edindikleri tecrübe 
sayesinde kariyer planlama ulaşma süreçlerinde de önemli bir avantaj kazanacaklardır. 

 Mevlana Değişim Programı ile yurtdışına gidecek öğretim elemanları ise yurt dışında ders 
vermenin yanı sıra, farklı akademik bakış açıları kazanarak çalışmalar yapma ayrıcalığını 
yakalayacaktır.Akademik işbirliğini ülkelerine döndükten sonra da devam ettirerek çeşitli 
konferans, proje ve seminerlerle karşılıklı etkileşiminin devam etmesini sağlayacaklardır. 



Mevlana Değişim Programına 
Kimler Katılabilir 

 
 

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine Türkiye'deki bütün 
yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans,lisans yüksek lisans 
ve doktora öğrencileri katılabilirler. 

Ayrıca Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim 
kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programına 
katılabilirler. 



BAŞVURU KOŞULLARI 
Öğrenci için.. 

 Başvuru için öğrencilerin en son genel not ortalamalarının; 

  Önlisans ve Lisans öğrencileri için en az 2.50/4.00 veya 65/100 

  Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için en az 3.00/4.00 veya 80/100 

  Öğrenim Hareketliliği değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:    
Akademik Başarı Düzeyi : % 50  

    Dil Seviyesi :% 50 



ÖNEMLİ HUSUSLAR 
Öğrenci için.. 

 Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanmak isteyen ve ön şartları taşıyan bir kişi nasıl 
başvuru yapmalı?  
 

Öğrenciler, Türkiye’de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum 
koordinasyon ofisine https://mevlana.yok.gov.tr internet adresinden ulaşabileceği gerekli formları eksiksiz 
bir şekilde doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir. Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan 
yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da aynı şekilde ilgili Mevlana Değişim 
Programı kurum koordinasyon ofisine başvurularını yapabilirler. 



ÖNEMLİ HUSUSLAR 
Öğrenci için.. 

 Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanmak isteyen bir öğrenci gittiği kuruma eğitim 
öğretim ücreti öder mi? Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının 

bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye 
devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti 
ödemezler.  

Programa katılan öğrenci dönem kaybına uğrar mı? Mevlana Değişim Programı’na katılıp, başka bir 

ülkede eğitim gören öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu ders ya da derslerin, Öğrenim 
Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş ve öğrencinin bütün derslerden başarılı olması 
durumunda, öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.. 



ÖNEMLİ HUSUSLAR 
Öğrenci için.. 

 Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına 
gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenir. Öğrencilere 
yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70’i aylıklar halinde ödenir.  

Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki 
başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı 
esas alınarak yapılır.  

Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, Programın diğer 
şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişiminin 
geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir.  



BAŞVURU KOŞULLARI 
Personel için.. 

 
Öğretim elemanlarının Mevlana Değişim Programı hareketlilik süresi, bir eğitim- 
öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta en fazla üç ay 
olabilir. 



ÖNEMLİ HUSUSLAR 
Personel için.. 

 Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah 
Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun 
uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir. Yapılacak ek 
ders ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir. 



MEVCUT DURUM 
 



BÜ OLARAK ALDIĞIMIZ HİBELER 

 29 Nisan-13 Mayıs 2013 Tarihinde Mevlana Değişim Programı başvuruları alındı. 

30 Mart-14 Nisan 2014 Tarihinde Mevlana Değişim Programı başvuruları alındı. 

30 Mart-17 Nisan 2015 Tarihinde Mevlana Değişim Programı başvuruları alındı. 

8 Şubat 2016 15 Nisan 2016 Tarihinde Mevlana Değişim Programı başvuruları alındı.  



İSTATİSTİKİ VERİLER 

 2013-2014 Mevlana Değişim Programı Verileri; 

2012/2013 Dönemi Mevlana Hareketliliği kapsamında üniversitemiz verilen toplam hibe 

45.840,00 ₺ olup; bu hibenin 41.772,84 ₺ kısmı iade edilmiştir. 

 2013/2014 döneminde toplamda 8 öğrenci Mevlana Değişim Programı hibesi almaya hak 

kazanmış olup; ders uyuşmazlıklarından dolayı 7 öğrenci feragat etmiştir. İki öğrenci ise 

Mevlana Değişim Programı Hareketliliğine katılmıştır. 

NOT: 2013/2014 Döneminde hibe olmasına rağmen personel hareketliliği 

gerçekleştirilemedi. 

 



İSTATİSTİKİ VERİLER  

 2014/2015 Mevlana Değişim Programı Verileri; 

2014/2015 Mevlana Değişim Programı Hareketliliğine toplamda 15 başvuru alınmıştır fakat kazanan 

öğrencilerin hepsi feragat etmiştir. Yapılan feragatler sonucu 2014/2015 Döneminde üniversitemize verilen 

4480 ₺ hibenin tamamı iade edilmiştir. 

2013/2014 Döneminde personel hareketliliği gerçekleştirilmedi. 

2015/2016 Mevlana Değişim Programı Verileri; 

2015/2016 Mevlana Değişim Programına 10 öğrenci başvurmuş ve 3 öğrenci hareketlilik almaya hak 

kazanmıştır. Kazanan öğrencilerin dil düzeyini gösteren belge olmadığından dolayı protokol tarafı 

üniversite hareketliliği iptal etmiştir. Hareketliliğe hak kazanan 3 öğrenci kazandı ancak daha sonra feragat 

edildi. Üniversitemiz 9000 ₺ hibe almıştır. 

2015/2016 Döneminde personel hareketliliği gerçekleştirilmedi. 

 

 

 

 



İSTATİSTİKİ VERİLER  

 
2016/2017 Mevlana Değişim Programı Verileri; 

2016/2017 Mevlana Değişim Programı Hareketliliğine toplamda 14 başvuru alınmıştır fakat kazanan 

öğrencilerin sadece 3 tanesi hibelendirilmiştir. Yapılan feragatler sonucu 2016/2017 Döneminde 

üniversitemize verilen 4480 ₺ hibenin tamamı iade edilecektir. 

2016/2017 Döneminde personel hareketliliği gerçekleştirilmedi. 

 

2017/2018 Mevlana Değişim Programı Verileri; 

Başvurular Mart-Nisan son günün kadar ilan edilip alınacaktır. 

 

 

 



OFİS OLARAK YAPILAN BÜ TANITIMI.. 

 
2 Yurtdışına Fuarına (03-04 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kafkasya Üniversiteler Birliğinin 
(KÜNİB) Bakü'de düzenlediği 1. KÜNİB Uluslararası Üniversite Tanıtım Günleri " ve Yunus 
Emre Enstitüsü-Priştine Türk Kültür Merkezi tarafından 7-9 Mayıs 2014 tarihlerinde 
düzenlenen Priştine ve Prizren'de "Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı ") katılım gerçekleşti.  

 



ANLAŞMALAR.. 
 

 Önceki dönemlerde 7 adet 

olan anlaşma şuan itibariyle 

Mevlana Değişim Programı 

kapsamında 20 anlaşma 

şeklindedir.  



İYİLEŞTİRİLECEK ALANLAR 
 



Personel İhtiyacı 
 1 hareketlilikte bile çok fazla tarafın olması (kurum içi taraflar –bölüm, bilgi işlem, 

öğrenci işleri, strateji, yazı işleri ve rektörlük; kurum dışı ulusal taraflar – emniyet, 
konsolosluk, vergi dairesi; kurum dışı uluslararası taraflar – partner ofis, öğrenci 
işleri, bölüm) ve tüm bu taraflar için en az 3 adet öğrenci belgesi- transkript- 
öğrenim protokolünün taratılmış ve hardcopy olarak postalanması.  

 Ara rapor, nihai rapor ve değerlendirme raporları için yeterli personel olmaması 

 Bölüm bilgilendirme toplantıları ve oryantasyon toplantılarının planlanıp 
yapılamaması 

 Mevlana Proje Tabanlı başlığı altındaki diğer hibelere zaman ayrılamaması ve 
projelerin sunulmaması 

 

 

 



KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

 Giden öğrencinin dil seviyesinin yetersizliği..  

 Bazı ülkeler Bologna’ya dahil olmadığı için Öğrenim Protokolü Uyumsuzluğu 

 Türkiye ve Dünyada karşılaşılan problemler (örn. 15 Temmuz, Arap baharı vs.) 

 Bölümlerin aktif olarak anlaşma prosedürlerine katılması gerekir 

 Anlaşma ve ortaklıklar Mevlana Ofisi aracılığıyla yapılmalı ve MUTLAKA YÖK’e 

tanınırlık için sorulmalı 

  



PROJE TABANLI MEVLANA 
PROGRAMI 



Proje Tabanlı Mevlana Programı  

 Türkiye’de yükseköğretim sisteminin uluslararasılaştırılması odaklı süreçte, niteliğin artırılmasına yönelik çalışmalar 

kapsamında “Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı” ile ilk kez 2016-2017 akademik yılında uygulanmaya 

başlamıştır. 

Yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim 

elemanı değişim hareketliliği, YÖK’ün belirlediği alanlarda üniversiteler tarafından hazırlanacak projeler kapsamında 

YÖK Başkanlığı tarafından desteklenecektir. Bu kapsamda proje talebi bulunan yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki 

bir üniversite ile projeyi birlikte gerçekleştireceklerine dair “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. 

Başvurular, proje ortağı olan iki üniversiteden de talep edilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte, yurt içindeki üniversite 

Mevlana Ofisleri kanalıyla YÖK Başkanlığına resmi yolla iletilecektir. Proje önerileri, YÖK’ün yapacağı değerlendirme 

sonrasında karara bağlanacaktır. 



Proje Tabanlı Mevlana Programı  

BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ?? 



Proje Tabanlı Mevlana Programı  

BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ?? 



Proje Tabanlı Mevlana Programı  

BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ?? 





























S • Specific (Belirgin) 

M • Measurable (Ölçülebilir) 

A • Achievable (Ulaşılabilir) 

R • Realistic (Gerçekçi) 

T • Time-related (Zamanı Belli) 

BÜTÇE 



TEŞEKKÜRLER.. 
 

Email: mevlana@bingol.edu.tr; international@bingol.edu.tr 
Tel: +90 426 213 25 51 – 0426 216 00 12 (2092-2158) 
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