
   

                   EGE ÜNİVERSİTESİ 

                             MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 

2018 – 2019 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 

ve GELEN ÖĞRETİM ELEMANI HAREKETLİLİĞİ 

 

TEMEL BİLGİLER 

Mevlana Değişim Programı Nedir? 

Mevlana Değişim Programı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında 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 

birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında 

öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. 

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı 

bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 

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

hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değiştirilebilir. Ancak değişimin toplam süresi bir eğitim-

öğretim yılını aşamaz.); öğretim elemanları ise en az 2 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki 

yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde 

dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim 

kurumlarına gelebilirler. 

 

Mevlana Değişim Programına Kimler Katılabilir? 

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye’deki bütün yükseköğretim 

kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) 

örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler. 

Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan 

öğrenciler faydalanamazlar.  

 

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.  

Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim 

kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programına katılabilirler. 

Hareketlilikten hibesiz olarak (kendi imkanları ile) yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru 

belgelerine ilaveten bu taleplerine ilişkin dilekçelerini ilgili Mevlana bölüm koordinatörlerine teslim 

etmelidirler. Öğrencinin talebine ilişkin dilekçesi Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü 

Kurul Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilir.  

ÖNEMLİ NOT: 25 Şubat 2015 Tarihli YÖK Yürütme Kurulu Toplantısı’nda Mevlana Değişim 

Programı "Giden Öğretim Elemanı Değişimi"ne ilişkin alınan kararlar çerçevesinde yurt dışındaki 



yükseköğretim kurumlarına yapılacak "Giden Öğretim Elemanı Hareketliliği"nin, 2015-2016 eğitim-

öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir Yürütme Kurulu Kararı'na kadar 

durdurulmasına karar verilmiştir.  

 

Ancak, 23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Mevlana 

Değişim Programına İlişkin Yönetmelik' kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren 

Başkanlığımızca belirlenen alanlarda öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliğini içeren "Proje 

Tabanlı Mevlana Değişim Programı"na ilişkin karar, Yürütme Kurulu'nun 16.03.2016 tarihli 

toplantısında uygun bulunmuştur. Bu kapsamda proje önermek isteyen Yükseköğretim 

Kurumlarımızın, yurt dışındaki bir üniversite ile projeyi birlikte gerçekleştireceklerine dair “proje 

ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Proje tabanlı Mevlana Değişim Programı başvuruları için 

ayrıca ilana çıkılacaktır. 

 

Mevlana Değişim Programından yararlanmak isteyen ve ön şartları taşıyan bir kişi nasıl 

başvuru yapmalı? 

Öğrenciler, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitülerin Mevlana Programından 

sorumlu bölüm koordinatörlerine gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurusunu 

gerçekleştirebilir. 

Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm 

öğretim elemanları da aynı şekilde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitülerin 

Mevlana Programından sorumlu bölüm koordinatörlerine başvurularını yapabilirler. 

Mevlana Değişim Programından ne kadar süre ile yararlanılabilir? 

Öğrenciler; Mevlana Değişim Programından en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl 

hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-

öğretim yılını aşamaz. 

Öğretim elemanlarının Mevlana Değişim Programı hareketlilik süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde 

bir defaya mahsus olmak üzere en az iki hafta en fazla üç ay olabilir. Öğretim elemanlarının 

hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az 

olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler 

esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya 

konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen 

öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve 

değişim için kabul edilemez.  

 

Mevlana değişim programından yararlanmak isteyen bir öğrenci gittiği kuruma öğrenim 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. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını 

donduramazlar.  

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.  



Programa katılan öğrenci dönem kaybına uğrar mı? 

Mevlana Değişim Programına katılıp, Türkiye sınırları dışında 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 olması sebebiyle öğrenci ülkesine 

döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz. 

Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar: 

Öğretim elemanları ile ilgili hususlar: 

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.  

Öğrenciler ile ilgili hususlar: 

Mevlana değişim programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer 

burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle 

yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler ve gideceği 

yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler. Öğrencilere değişim programına 

katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik 

hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Mevlana Değişim Programı 

kapsamında 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. 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. 

Program Kapsamında Değişimin Gerçekleştirilebileceği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 

Belirlenen Ülke ve Alanlar 

2018– 2019 eğitim-öğretim yılından itibaren aşağıdaki koşullar kapsamında öğretim elemanı ve 

öğrenci değişimi gerçekleştirilebilecektir. Aşağıdaki tabloda belirtilen Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca belirlenmiş olan ülkelerle belirtilen alanlarda gelen ve giden öğrenci ile gelen öğretim 

elemanı değişimi, protokol imzalanmış olması kaydıyla geçerli olacaktır: 

 

ÜLKE ALAN  ÜLKE ALAN 

ABD 
Fen ve Mühendislik Bilimleri + 

Sağlık Bilimleri 
 Katar 

Fen ve Mühendislik Bilimleri + 

Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Afganistan Sosyal ve Beşeri Bilimler  Kazakistan Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Arnavutluk Sosyal ve Beşeri Bilimler  Kırgızistan Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Avustralya 
Fen ve Mühendislik Bilimleri + 

Sağlık Bilimleri 
 Kosova Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Azerbaycan Sosyal ve Beşeri Bilimler  Kuveyt 
Fen ve Mühendislik Bilimleri + 

Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Bangladeş Sosyal ve Beşeri Bilimler  Libya Sosyal ve Beşeri Bilimler 



Beyaz Rusya Fen ve Mühendislik Bilimleri  Lübnan Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Bosna-Hersek Fen ve Mühendislik Bilimleri  Makedonya Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Brezilya Fen ve Mühendislik Bilimleri  Malezya 
Fen ve Mühendislik Bilimleri + 

Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Cezayir Sosyal ve Beşeri Bilimler  Meksika Fen ve Mühendislik Bilimleri 

Cibuti Sosyal ve Beşeri Bilimler  Mısır Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Çin Halk Cum. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri + 

Sağlık Bilimleri 
 Moğolistan Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Endonezya Fen ve Mühendislik Bilimleri  Özbekistan Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Fas Sosyal ve Beşeri Bilimler  Pakistan Fen ve Mühendislik Bilimleri 

Filipinler Fen ve Mühendislik Bilimleri  Romanya Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Filistin Sosyal ve Beşeri Bilimler  Rusya 
Fen ve Mühendislik Bilimleri + 

Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Fransa 

Fen ve Mühendislik Bilimleri + 

Sosyal ve Beşeri Bilimler + 

Sağlık Bilimleri 

 Singapur Fen ve Mühendislik Bilimleri 

Gambiya Sosyal ve Beşeri Bilimler  Sudan Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Güney Afrika Fen ve Mühendislik Bilimleri  
Suudi 

Arabistan 

Fen ve Mühendislik Bilimleri + 

Sosyal ve Beşeri Bilimler + 

Güney Kore 

Fen ve Mühendislik Bilimleri + 

Sosyal ve Beşeri Bilimler + 

Sağlık Bilimleri 

 Tacikistan Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Gürcistan Sosyal ve Beşeri Bilimler  Tayland Fen ve Mühendislik Bilimleri 

Hindistan 

Fen ve Mühendislik Bilimleri + 

Sosyal ve Beşeri Bilimler + 

Sağlık Bilimleri 

 Tunus Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Irak Sosyal ve Beşeri Bilimler  Türkmenistan Sosyal ve Beşeri Bilimler 

İngiltere 

Fen ve Mühendislik Bilimleri + 

Sosyal ve Beşeri Bilimler + 

Sağlık Bilimleri 

 Uganda Sosyal ve Beşeri Bilimler 

İran Fen ve Mühendislik Bilimleri  Ukrayna Fen ve Mühendislik Bilimleri 

İspanya 
Fen ve Mühendislik Bilimleri + 

Sosyal ve Beşeri Bilimler 
 Umman 

Fen ve Mühendislik Bilimleri + 

Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Japonya 

Fen ve Mühendislik Bilimleri + 

Sosyal ve Beşeri Bilimler + 

Sağlık Bilimleri 

 Ürdün Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Kanada 
Fen ve Mühendislik Bilimleri + 

Sağlık Bilimleri 
 Yemen Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Karadağ 
Fen ve Mühendislik Bilimleri + 

Sosyal ve Beşeri Bilimler 
 Yeni Zelanda Fen ve Mühendislik Bilimleri 

 

Mevlana Değişim Programı Esas ve Usullerinin ‘Öğrenci Bursları’ başlıklı 7’inci maddesi uyarınca, 

- Program kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından Türkiye’ye gelecek öğrencilere aylık 1.000 TL ödenmesine, 

- Program kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak Türkiye’deki 

yükseköğretim kurumlarından yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına gidecek öğrencilere ise 

aşağıda sunulan tabloda tutarlar kadar aylık burs ödenmesine, 

 

 



BÖLGELER/KITALAR GİDEN ÖĞRENCİ AYLIK BURS MİKTARI 

Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika 1.300 TL 

Sahraaltı Afrika, Orta Asya 1.200 TL 

Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey 

Afrika 
1.100 TL 

 

Burs ödemelerinde bir yarıyıl 4 ay olarak kabul edilir. 

- Mevlana Değişim Programı kapsamında hareketliliğe katılacak gelen öğretim elemanlarına yapılacak 

ödemelerin aşağıda sunulan tabloda belirtilen (Ulaşım Destek Ödeme Tablosu ve Unvanlarına Göre 

Ödemeler Tablosu) tutarlara uygun olarak gerçekleştirilmesine, 

BÖLGELER/KITALAR 

ÖĞRETİM ÜYELERİ 

GÜNLÜK YEVMİYE 

MİKTARI 

DİĞER 

UNVANLAR 

GÜNLÜK 

YEVMİYE 

MİKTARI 

 

 

ULAŞIM 

 Asya-Pasifik, Latin Amerika, 

Kuzey Amerika 
50 TL 40 TL 4.400 TL 

Sahraaltı Afrika, Orta Asya 50 TL 40 TL 3.300 TL 

Avrupa, Güney Kafkasya, Güney 

Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
50 TL 40 TL 2.500 TL 

 

-  2015-2016 eğitim-öğretim yılında gelen/giden öğrenci ve öğretim elemanı değerlendirmelerinde 

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan 

için toplam en fazla %20 kontenjan tahsis edilmesi uygulamasının 2018-2019 eğitim-öğretim 

döneminde de devam etmesine; söz konusu ülkeler dahil olmak üzere her ülke için değişim oranının 

toplamda en fazla %10 olmasına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Yürütme 

Kurulunun 24.01.2018 tarihli ve 2018.04 no.lu oturumunda karar verilmiştir. 

- 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Mevlana Değişim Programına katılacak devlet yükseköğretim 

kurumlarının, protokol yaptıkları yurt dışı yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı 

değişimi için aşağıda belirtilen akademik takvime uygun şekilde değişim programının yürütülmesine 

karar verilmiştir:  

YÖK tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mevlana 

Değişim Programı Takvimi ve Kriterlerine İlişkin Yürütme Kurul 

Kararının Açıklanması 

05 Şubat 2018 

Ege Üniversitesi Tarafından Mevlana Değişim Programı Giden 

Öğrenci Başvurularının Alınması 
12-26 Şubat 2018 

Başvuru Belgeleri ve Yönetim Kurulu Kararlarının Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığına Resmi Yazı İle Bildirilmesi  
09 Mart 2018 

YÖKSİS üzerinden YÖK’e Başvuru ve Bütçe Taleplerinin 

İletilmesi 
16 Mart 2018 

 



Öğrenci Değişimi Başvuru Şartları: 

Öğrencinin, Ege Üniversitesi’nin örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, 

lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması, 

 

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki 

buçuk) olması, 

 

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 

(üç) olması gerekmektedir. 

 

Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir.  

 

Yatay ve dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz Ege 

Üniversitesi’nde bir not ortalaması oluşmamış öğrencilerin geldikleri yükseköğretim kurumundan 

aldıkları son transkriptte yer alan not ortalaması dikkate alınır. 

 

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. 

 

Daha önce Erasmus+ veya Farabi gibi değişim programlarından yararlanmış olmak Mevlana 

Programına katılmak için engel teşkil etmez. 

 

Öğrenci Değişimi Başvuru Belgeleri: 

 

1. 2 Adet imzalı ve resimli ‘Aday Öğrenci Başvuru Formu’  

2. Öğrenci Belgesi (2 adet İngilizce)  

3. 2 adet İngilizce Güncel Transkript   

4. Dil düzeyini gösteren belge 

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde 

kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanını ibraz etmeleri gerekmektedir. Mevlana Değişim 

Programına başvuran öğrencilerden değişim protokolünü imzalayan yükseköğretim kurumları 

tarafından, öğrencilerin seçiminde esas olacak, ortaklaşa belirlenen bir dil sınav sonuç belgesi(*) 

istenir.  

  

 

(*) İmzalanan protokolde ortaklaşa dil İngilizce olarak belirlenmişse; Ege Üniversitesi Yabancı Dil 

Öğretimi Yönergesinde eşdeğerliği belirtilen sınav sonuç belgeleri kabul edilecektir.  

 

 

Başvuru Şekli 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın başlatmış olduğu Mevlana Değişim Programı kapsamında 

Üniversitemizin yurt dışındaki üniversitelerle yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde başvuru 

kriterlerini sağlayan öğrenciler, 26 Şubat 2018 günü saat 17:00’a kadar yukarıda belirtilen başvuru 

belgeleri ile birlikte Ege Üniversitesi’nde Mevlana Programından sorumlu bölüm koordinatörlerine 

şahsen başvuru yapacaklardır. 



Mevlana Değişim Programı için gerekli tüm başvuru belgeleri ile program sonrasında teslim edilmesi 

gereken tüm belgelerin bilgisayar ortamında ve hem Türkçe hem İngilizce olmak üzere iki dilde 

doldurulması gerekmektedir. Bilgisayar ortamında doldurulmayan belgeler kabul edilmeyecektir. 

Eksik evrak ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. 

 

Öğrenci Değişimi Başvurularının Değerlendirilmesi  

Yükseköğretim kurumu, YÖK Yürütme Kurulu tarafından kendisine tahsis edilen kaynak miktarını 

dikkate alarak, gerçekleştirmiş olduğu ikili protokoller kapsamında yurt dışına gidecek veya yurt 

dışından gelecek öğrenci sayısını ve dağılımını belirler. Yükseköğretim kurumları, Mevlana Değişim 

Programı Protokolü imzalamadan, Mevlana Değişim Programına katılmak üzere öğrenci seçemezler.  

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 başarı puanına göre sıralama yapılarak seçim işlemi 

gerçekleştirilir.  

 

Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notların dörtlük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin 

YÖK kararları esas alınır. 

İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitülerin Mevlana Programından sorumlu bölüm 

koordinatörleri “Başvuru Uygunluk Denetim Belgesi”ni doldurarak başvuruları değerlendirmek üzere 

Yönetim Kuruluna sunarlar. Başvurusu kabul edilen ve edilmeyen öğrencilere ilişkin alınacak 

Yönetim Kurulu Kararı, öğrenci başvuru belgelerinin orijinalleri ve “Başvuru Uygunluk Denetim 

Belgesi” ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.  2018-2019 Akademik yılı için YÖK 

tarafından Üniversitemize tahsis edilecek olan toplam bütçe henüz belli olmadığı için başvurusu kabul 

edilen öğrenciler Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Değişim Programları Ofisi 

tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına “aday öğrenci” olarak bildirilecektir. Başvuru 

talepleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirilecek ve Üniversitemiz için 

belirlenecek bütçe doğrultusunda başvurusu onaylanan öğrenciler üniversitemize bildirilecektir. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bildirimi sonucunda hareketlilikten faydalanmaya hak kazanmış 

öğrenciler ilan edilecektir.  

 

 

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 

 

Değerlendirme sonuçları YÖK tarafından bütçenin belirlenmesinin ardından www.oidb.ege.edu.tr ve 

www.ege.edu.tr internet sayfalarında ilan edilecektir. Lütfen güncel duyuruları takip ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



İLETİŞİM: 

 

Mevlana Değişim Programı Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Özlem TUNCAY 

E-mail: ozlem.tuncay@ege.edu.tr 

 

Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Değişim Programları Ofisi 

Mevlana Değişim Programı Sorumlusu Özlem Korkmaz 

Tel: 232 311 4353 E-mail: ozlem.korkmaz@ege.edu.tr 

 

EKLER 

Aday Öğrenci Başvuru Formu 

2018/2019 Mevlana Değişim Programı Güncel Protokol Listesi 

Mevlana Değişim Programı YÖK Yönetmeliği 

Mevlana Değişim Programı YÖK El Kitabı 

YÖK Yürütme Kurulu Kararı  

 

http://oidb.ege.edu.tr/files/mevlana/aday_ogrenci_basvuru_formu.docx
http://oidb.ege.edu.tr/files/mevlana/2018-2019MevlanaDegisimProgramiGuncelProtokolListesi.xls
http://oidb.ege.edu.tr/files/mevlana/Mevlana_Yonetmelik_002.pdf
http://oidb.ege.edu.tr/files/mevlana/MevlanaElKitabi.pdf
http://oidb.ege.edu.tr/files/mevlana/2018-2019MevlanaYokYurutmeKuruluKarari.pdf

