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Akış 

• Mevlana Değişim Programının tanıtılması 

 

• Süreç ile ilgili bilgiler 

 

• Birim Koordinatörlerinin yapması 
gerekenler 



Mevlana Değişim Programı 

• Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile 
yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları  
arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini  
mümkün kılan bir programdır.  

 
• 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de  
 yayımlanan Yönetmelik ile değişimin önü açılmıştır.  
  
• Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir  
 coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki  
 yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 



Mevlana Değişim Programının Amacı 

• Yükseköğretimin uluslararasılaşması sürecine katkıda bulunmak,  
  
•  Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline 

getirmek,   
 
• Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak,  
  
• Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde 

paylaşmak,  
  
• Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış 

kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır. 



Diğer Değişim Programlarından Farkı 

• Herhangi bir bölge, alan, coğrafya sınırı yok.  

 

• Karşılıksız burs imkânı  

 

• Öğrenciler Mevlana Değişim Programı’na 
katıldıktan  önce/sonra diğer değişim 
programlarından da faydalanabilir. 



Değişim Süreci Nasıl İşleyecek ? 

• Mevlana Değişim Programı Protokolü 

– Diploma denklikleri tanınan yükseköğretim 
 kurumları.  

– Protokol imzalanmadan değişim için  öğrenci ve   
öğretim elemanı seçilemez.  

– Erasmus Programı’na dâhil olan ülkelerdeki  (33 
ülke) yükseköğretim kurumlarıyla  protokol 
yapılamaz.  

– Protokollerin geçerlik süresi 5 yıldır. 





YÖK Tarafından Tanınan Üniversiteler 
ile Protokollerin Yapılması 

• Protokol yapılması planlanan yurt dışı 
yükseköğretim kurumunun denklik 
durumunun kontrolü için Türkiye’deki 
üniversitenin Mevlana Değişim Programı 
Kurum Koordinatörü tarafından imzalı  
dilekçenin YÖK’e iletilmesi 

• http://www.yok.gov.tr/web/denklik/anasayfa 

http://www.yok.gov.tr/web/denklik/anasayfa


Ek Protokoller 

• Burs 

• Akademik Tanınma 

• Konaklama 

• Ulaşım 

• …. 

• …. 



Kimler Katılabilir? 

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

• Açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime 
kayıtlı olan öğrenciler programdan faydalanamazlar.  

• Bütün eğitim düzeylerindeki (Ön Lisans, Lisans, Yüksek 
Lisans, Doktora) öğrencilere açık.  

• Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev 
yapan öğretim elemanları Mevlana Değişim 
Programına katılabilirler.  

• Araştırma görevlileri programdan öğretim elemanı 
olarak faydalanamazlar. 



Programa Başvuru Şartları 

• Ö̈rgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında ön lisans, 
lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması, (yüksek lisans ve 
doktorada ders aşamasını bitirmiş öğrenciler) 

  
 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not 

ortalamasının 2,5/4,00  
(YÖK’ün dönüşüm tablosu esas alınır) 

 
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not  

ortalamasının 3/4,00   
(YÖK’ün dönüşüm tablosu esas alınır) 

 
 • %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması  
 

 



Kimler Başvuramaz 

• 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 

 



Değişim Süreleri 

• Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler 
en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için 

• Öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay 
süreyle (min. 6 saat ders) dünyadaki 
yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere 
programdan faydalanabilirler.  

• Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de 
öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki 
yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.  

 





Öğrenim Protokolü 

• Değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış dersler, krediler belirtilir.  
• Öğrenci dersleri uygun bulduğunu imza ile beyan eder.  
• Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul  
 edildiğini taahhüt eder.  
• Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından  
 onaylanır.  
• Öğrenim Protokolü, üç nüsha halinde düzenlenir.  
• Öğrenim Protokolü, ilgili bölüm başkanları ile Mevlana Değişim Programı  
 kurum koordinatörü tarafından da imzalanır.  
• Olası değişiklikler dönemin başlamasını takiben en geç 30 gün içinde  
 yapılmalıdır.  
• Mevlana Değişim Programı öğrencisi, öğrenim protokolünde belirtilen ve  
 başarılı olduğu bir dersten tekrar sınava giremez veya yeniden bu dersi 

alamaz.  
 



Öğrenim Giderleri 

• Öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi  
 oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim  
 kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle  
 yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini  
 kendi kurumlarına ödemeye devam ederler.  

 
• Programdan faydalanan öğrenciler Mevlana  
 Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında  
 gideceği yükseköğretim kurumuna eğitim öğretim  
 ücreti ödemezler.  

 



Akademik Tanınma ve Derslerin 
Denkliği 

• Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim faaliyetlerine tam tanınırlık sağlar.  
 
• Öğrenim hareketliliği başlamadan önce tanımlanmış derslerle ilgili program, tüm 

taraflarca öğrenim protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. 
(Yönetim Kurulu Kararı) 

 
• Yükseköğretim kurumları değişim programı sonunda başarılı olunan tüm derslerin 

kredileri ile denkliklerini kabul etmek ve başarılı saymak zorundadır. Bu dersler 
diploma ekinde belirtilir.   

 
• Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. (30 AKTS/60 AKTS) 
 
• Öğrenciler, Mevlana Değişim Programı Öğrenim Protokolü çerçevesinde ders 

denkliklerinin açıkça belirlenmiş olması sebebiyle ülkesine döndüğünde herhangi 
bir dönem kaybı yaşamaz.  
 



Yönetmelik 

 Madde 35 

• (2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında 
devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri 
faaliyetlerinin, öğrencinin kendi öğretim 
programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri 
faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi, varsa 
bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim yönetim 
kurulu kararı ile önceden belirlenir. Derslerin isim 
olarak birebir örtüşmesi gerekmez. Ancak içerik ve 
öğrenme çıktıları açısından en yakın derslerin 
seçilmesine özen gösterilmesi gerekir. Seçilen 
derslerin toplam kredisinin bir yarıyıl için 30 AKTS 
olması hedeflenir.   



Yönetmelik 

Madde 35 

• (3) Yurtiçi ve yurtdışı öğrenci değişim 
programları kapsamında; öğrencinin aldığı ve 
başarılı olduğu derslere ait sınav notları aynen 
kabul edilerek; kredileri de gösterilmek 
suretiyle bu derslerin orijinal isimleri ile 
birlikte öğrencinin öğrenim belgesine işlenir. 

 



Not Dönüşüm Tablosu 

ECTS Grades Cooresponding I.U. Grades 

A AA 

B BA 

C BB 

D CB 

E CC 

-- DC 

-- DD 

FX FF 

F FD 



Burslar 

• Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrencilerin, 
öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer 
burslar ve krediler devam eder.  

• Burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisine, 5102 
sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi 
Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören 
öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç 
katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen 
oranlarda, burs ödenebilir.  

• Bu miktar ekonomik hayat standartları göz önünde 
bulundurularak farklılık arz eder 



Burslar 

Milli geliri : 

 

• 10.000$ üzerinde olan yerler için: 840 TL 

• 5.000-10.000$ olanlar için: 560 TL 

• 5.000$ doların altında kalanlar için: 420 TL 

 



Burslar 

• Değişim programı kapsamında dünyanın farklı 
coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim 
kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK 
Yürütme Kurulu tarafından belirlenen 
oranlarda burs ödenir (560 TL) 



Burslar 

• Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs 
miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. 
Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi, 
öğrencinin almakla yükümlü olduğu 
derslerdeki başarısı esas alınarak yapılır.  

 



Öğretim Elemanı ne Kadar 
Desteklenecek? 

• 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 ödenir. 
(Ayrıca uçak bileti) 

 



Gelen Öğrenci ve Öğretim Elemanı 

• Vize ve ikamet(e-vize) 

• Konaklama(Kredi Yurtlar Kurumu) 

• Türkçe düzeyi (B1?-B2?) 

• Yunus Emre Enstitüsü 

 



2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Mevlana 
Değişim Programı Takvimi 

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında 
Duyurulması 

30 Mart-14 Nisan 2014 

Değişim İçin Başvuruların Alınması 15 Nisan-22 Nisan 2014 

Başvuruların Değerlendirilmesi 24 Nisan-02 Mayıs 2014 

Değerlendirme Sonuçlarının YÖK’e İletilmesi 05 Mayıs 2014 

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 12 Mayıs 2014 



ANLAŞMALI KURUMLAR 

 

•Chine University Of Political Science and Law 
(Çin) 

•Shangai Üniversitesi  (Çin) 

 

 

 

 



 
Anlaşma Süreci Devam Edenler:  

 
•  Remnin University of Chine (Çin) 

•   Tongji University (Çin) 

• Azerbaijan State Economic University (Azerbaycan) 

• International Balkan University (Makedonya) 

• Epoka University (Arnavutluk) 

• Hena e Plote (Beder) University (Arnavutluk) 

• Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi 
(Azerbaycan) 

• Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi  (Kırgızistan) 

• Kazan Federal University (Tataristan) 

 



Koordinatörler 

• Anlaşma yapılmasını istediğiniz üniversiteleri 
bize bildirin. 

• İrtibatta olduğunuz üniversiteler varsa süreci 
hızlandırabilirsiniz. 

• Biriminize kabul edebileceğiniz değişim 
elemanı sayısını bildirin. 

• Mevlana Değişim Programını birimlerinizde 
duyurun. 

 



Web Sayfası 

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

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


İ.Ü. Web Sayfası 

http://mevlana.istanbul.edu.tr/ 

http://mevlana.istanbul.edu.tr/


İletişim 

• Uluslar arası Akademik İlişkiler Kurulu 

Mevlana Değişim Programları Koordinatörlüğü 

 Rektörlük Binası (Eski Esnaf Hastanesi) 

 Tel: 0212 440 00 00/ 10242 

 Faks: 0212 440 00 52 

 e-posta: mevlana@istanbul.edu.tr 

 Mevlana Kurum Koordinatörü: Doç.Dr. Sevinç Hatipoğlu 

 



 

Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz,  
 


