MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
2019-2020 AKADEMİK YILI BAŞVURULARI

1.1. Genel Hükümler:
Mevlana Değişim Programı Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim
veren yükseköğretim kurumları arasında protokol kapsamında yapılan öğrenci değişim programıdır.
Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı
öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim
kurumunda gerçekleştirmesidir.
Yükseköğretim Kurulu tarafından alınacak hibe ile faaliyet süresi sadece bir akademik yıl içinde ve bir
dönem için geçerlidir. Ancak programa katılan öğrenciler bir akademik yıl içindeki diğer dönemi
gittikleri kurumda hibesiz olarak tamamlayabilirler.
Ön lisans öğrencileri, hazırlık sınıfı öğrencileri ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan
öğrenciler Mevlana Değişim Programı Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.
Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin
diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam
akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir.
Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan
krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir.

1.2. Öğrencilerin Seçimi:
1.2.1. Kimler Başvurabilir?
Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında örgün
eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, yükseköğretim kurumunda kayıtlı
öğrencinin öğreniminin bir bölümünü Mevlana Değişim Programı Protokolüne taraf eğitim veren
başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir. Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki
yarıyılı kapsar. Ancak sadece bir yarıyıl hibelendirilir. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak
değiştirilebilir. Ancak değişimin toplam süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.
Mevlana değişim programı öğrencisi olma şartları
a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı lisans, yüksek lisans
ve doktora öğrencisi olması,
b) Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk
olması,
c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en
az üç olması.

1.2.2. Başvuru Tarihleri
Başvurular, 18 Şubat - 11 Mart 2019 tarihleri arasında Dış İlişkiler Ofisi tarafından alınacaktır.
Başvurular, 18 Şubat - 11 Mart 2019 tarihi mesai bitimine (17.00) kadar sürecektir.

1.2.3. Bölüm Kontenjanları
2019-2020 Akademik yılı için belirlenmiş herhangi bir bölüm kontenjanı yoktur. Başvurular anlaşma
yapılan yurtdışı yüksek öğretim kurumunda yer alan bölümlere göre alınacaktır. Detaylı bilgi için Dış
İlişkiler Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.
1.2.4. Başvuru Formları
Aday Öğrenci Başvuru formunu Dış İlişkiler Ofisinin internet sitesinde Mevlana Değişim Programı
kısmında bulabilirsiniz. Aday Öğrenci Başvuru formuna ek olarak Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’ndan alınan güncel not durumunu gösterir 1 adet transkript ve 1 adet nüfus cüzdanı
fotokopisi Dış İlişkiler Ofisine son başvuru tarihine kadar bizzat teslim edilmelidir.
1.2.5. Değerlendirme Ölçütleri
Yükseköğretim kurumu, YÖK Yürütme Kurulu tarafından kendisine tahsis edilen kaynak miktarını
dikkate alarak, gerçekleştirmiş olduğu ikili protokoller kapsamında yurtdışına gidecek veya
yurtdışından gelecek öğrenci sayısını ve dağılımını belirler.
Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si
ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde
kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin
ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir.
Mevlana Değişim Programına başvuran öğrencilerden değişim protokolünü imzalayan yükseköğretim
kurumları tarafından, öğrencilerin seçiminde esas olacak, ortaklaşa belirlenen bir dil sınav sonuç
belgesi istenir.
Akademik başarı düzeyi : %50
Dil seviyesi : %50 (yazılı + sözlü sınav)*
* Sözlü sınavın yabancı dil puanına etkisi %25’tir.
Seçilen öğrenciler eğer gitmekten feragat etmişlerse haklarından feragat ettiklerine dair öğrencilerden
yazılı bir dilekçe alınır.
Daha önce bu hareketlilikten faydalanmış öğrenciler tekrar başvuramaz, başvurdukları takdirde
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Seçim sonuçları, Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetine başvuran tüm
Yükseköğretim Kurumlarındaki bütün öğrencilerin sonuçları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından ilan edilecektir.

1.3. Öğrenci Yükümlükleri
1. Yükseköğretim kurumlarından kabul belgesi alan öğrenciler, Mevlana Değişim Programı
öğrencisi yükümlülüklerini üstlenmiş sayılırlar. Kabul belgesi aldığı halde gidilecek
yükseköğretim kurumunda mazeretsiz olarak öğrenime başlamadığı tespit edilen öğrencilerin
Mevlana Değişim Programı kapsamında aldıkları bursları kesilir. Varsa yapılan ödemelerin
iadesi talep edilir. Bu durumdaki öğrenciler hiçbir eğitim kademesinde bir daha burslu ya da
burssuz Mevlana Değişim Programı öğrencisi olamazlar. Seçildiği halde değişim programına
katılma hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna
dilekçe ile feragat ettiğini bildirmeleri halinde de haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır.
2. Öğrenci Kabul Belgesi almış Mevlana Değişim Programı öğrencileri kayıtlı oldukları
yükseköğretim kurumunda süresi içerisinde kayıtlarını yenilemekle yükümlü oldukları gibi,
kayıt yenileme döneminde gidecekleri yükseköğretim kurumlarına da kayıtlarını yaptırırlar.
3. Hastalık, kaza ve benzeri mazeret nedenlerine bağlı olarak değişimden faydalanamayan ve
mazereti yükseköğretim kurumunca uygun görülen öğrenciler, mazeretleri sona erdikten sonra
programdan faydalanabilirler.

1.4 Öğrenim giderleri
1.

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. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar.
Öğrenciler, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim öğretim
ücreti ödemezler.
2. Mevlana Değişim Programı öğrencileri, gidilen yükseköğretim kurumlarının kendi
öğrencilerine uyguladıkları diğer mali yükümlülüklere tabi tutulabilirler. Bu husus Mevlana Değişim
Programı Öğrencisi Yükümlülük Sözleşmesinde yer alır. Yükseköğretim kurumları kendi
öğrencilerinden talep ettikleri mali ödemeler dışında, Mevlana Değişim Programı öğrencilerinden ek
mali talepte bulunamazlar.
3. Mevlana Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları
diğer burslar ve krediler devam eder.
4. Değişime katılan öğrencilere ödenecek ücretler;
BOLGELER/KITALAR

GİDEN ÖĞRENCİ AYLIK
BURS MİKTARI

Avrupa, Asya- Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika

1.500 TL

Sahra altı Afrika, Orta Asya

1.400 TL

Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika

1.300 TL

