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MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

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 tarihinde başlayan program Üniversitemiz bünyesinde 2012-

2013 akademik yılından itibaren Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Mevlana

Değişim Programı birimi tarafından sürdürülmektedir.

Diğer değişim programlarından farklı olarak 58 ülke ile değişim

gerçekleştirilebilir ve tüm burslar TL olarak verilir.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl

eğitim alabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenciler

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.



DEĞİŞİM ÖNCESİ - BELGELER

Öğrencinin Teslim Edeceği Belgeler:

 Öğrenci Bilgi Formu 

 Banka hesap bilgilerini gösteren 
dekont 

 Pasaport kimlik bilgilerinin yer aldığı 
sayfanın ve vize sayfasının 
fotokopileri

Öğrencinin Bölüm Koordinatörüyle 
Hazırlayacağı Belgeler:

 Öğrenim Protokolü

Karşı Kurumun Hazırlayacağı Belge/ler

 Kabul Belgesi

Mevlana Değişim Programı Biriminin 
Hazırlayacağı Belge/ler:

 Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi 

Bölümün Birime Göndereceği Belgeler:

 «İntibak» Formu 

a. FR-906-Mevlana Değişim Programı 
Koordinatörlüğü Lisans Ders İntibak 
Formu (A) 

b. b. FR-908-Mevlana Değişim 
Programı Koordinatörlüğü 
Lisansüstü (Tez) İntibak Formu (A) 

c. c. FR-910-Mevlana Değişim 
Programı Koordinatörlüğü 
Lisansüstü Ders İntibak Formu (A) 









AÇIKLAMALAR
Öğrenim Protokolü:

Öğrenci;

 karşı kurumla iletişime geçerek gideceği döneme ait akademik takvimi ve ders

programını temin eder.

 bölüm koordinatörüyle beraber belgeyi eksiksiz bir şekilde bilgisayar ortamında

hazırlar,

 3 asıl nüsha şeklinde çıktı alır,

 bölüm koordinatörü ve bölüm başkanına imzalatır,

 Mevlana Değişim Programı Birimine kurum koordinatörüne imzalatılması için teslim

eder.

 Öğrenim Protokolünde çeşitli nedenlerle yapılacak olan değişikliklerin ise öğrencinin

gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 30

gün içinde (karşı kurumda herhangi bir dersin sınavına girmeden) yapılmış olması

gerekir.







Kabul Belgesi:

 Öğrenim Protokolü kurum

koordinatörü tarafından

imzalandıktan sonra MDP

birimi tarafından karşı kuruma

e-mail ile gönderilir.

 Karşı kurum kabul belgesini

imzalı olarak birimimize

gönderir.



İntibak Formu:

Öğrenci,

• kabul belgesini aldıktan ve Öğrenim

Protokolünü imzalattıktan sonra

İntibak A formunu web sitemizden

indir, ilgili alanları doldurur.

• bölümüne dilekçe ile başvurur.

• Belge imzalandıktan sonra bölüm

tarafından resmi yazı ile birimimize

gönderilir.



Yükümlülük

Sözleşmesi:

 Diğer tüm

belgeler dosya

halinde teslim

edildikten sonra

MDP tarafından

hazırlanır,

 Öğrenci ve

kurum

koordinatörü

tarafından

imzalanır.



DEĞİŞİM SONRASI - BELGELER

Öğrencinin Teslim Edeceği Belgeler:

 Öğrenci Katılım Belgesi (2 asıl nüsha, karşı

kurum imzalı)

 Transkript Belgesi (2 asıl nüsha, karşı kurum

imzalı)

 Pasaport Fotokopisi (Kimlik bilgilerinin,

ülkeye giriş ve ülkeden çıkış tarihlerinin yer

aldığı sayfalar)

 Öğrenci Nihai Raporu

 Memnuniyet Anketi (web sitesinde

bulabilirsiniz.)

 Öğrenim Protokolü (asıl imzalı)

Bölümün Birime Göndereceği Belge:

 «İntibak» Formu

a. FR-906-Mevlana Değişim Programı

Koordinatörlüğü Lisans Ders İntibak

Formu (B)

b. b. FR-908-Mevlana Değişim Programı

Koordinatörlüğü Lisansüstü (Tez) İntibak

Formu (B)

c. c. FR-910-Mevlana Değişim Programı

Koordinatörlüğü Lisansüstü Ders İntibak

Formu (B)



MDP BİRİMİNDEN TEMİN EDEBİLECEĞİNİZ BELGELER

 24 yaşından küçük olan öğrenciler, öğrenci belgesi alarak yalnızca defter 

bedeli ödeyerek harçsız pasaport alabilir. 24 yaşından büyük olanlar için 

«harçsız pasaport yazısı» hazırlayabiliriz. 

 Gideceğiniz ülkenin elçiliği/konsolosluğu gerek duyuyorsa «Vize yazısı» 

hazırlayabiliriz. 

 KYK’da kalıyorsanız ve döndüğünüzde de devam etmek istiyorsanız, 

hakkınızı korumanız üzere «yurt yazısı» alabilirsiniz. 

 Karşı kurum sizden talep ederse Mevlana Değişim Programı öğrencisi 

olduğunuzu teyit eden bir belge hazırlayabiliriz.



BURSLAR

 Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %80'i aylıklar halinde (4 ay )ödenir.

 Geri kalan burs ödemesi öğrencinin derslerdeki başarısı esas alınarak ve değişim dönemi
sonunda belgelerini 15 gün içinde eksiksiz teslim etmesi koşuluyla gerçekleştirilir.

 Öğrenim protokolünde ortaya çıkan bir nedenden dolayı değişimi tam olarak
gerçekleştiremeyen öğrencilerin Mevlana Değişim Programı bursları kesilir, yapılan
ödemeler geri tahsil edilir.

 Kabul belgesi aldığı halde gidilecek yükseköğretim kurumunda mazeretsiz olarak
öğrenime başlamayan öğrencilerin aldıkları burslar 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 aynı
hükümler uygulanır.

 Hastalık, kaza ve benzeri mazeret nedenlerine bağlı olarak değişimden faydalanamayan
ve mazereti yükseköğretim kurumunca uygun görülen öğrenciler, mazeretleri sona
erdikten sonra programdan faydalanabilirler. Bu öğrencilerin mazeret durumu,
belgelendirilerek dosyasında saklanır.

 Mevlana Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları
diğer burslar ve krediler devam eder.



BURS MİKTARLARI

• Ödenecek burs tutarı eğitim için gittikleri

ülkenin ekonomik hayat standartları

dikkate alınarak farklılaşır.

• Değişim için kurumlara YÖK tarafından

ayrılan burslu kontenjanın dolması

durumunda programın diğer koşullarına

uyulması kaydıyla burssuz olarak değişim

gerçekleştirilebilir.

ÜLKE
GİDEN ÖĞRENCİ AYLIK BURS 

MİKTARLARI

ABD
1300

AZERBAYCAN
1100

BOSNA HERSEK 
1300

ÇİN
1300

HİNDİSTAN
1100

İRAN
1100

MAKEDONYA
1300

MALEZYA
1300

PAKİSTAN
1100

RUSYA
1300

UKRAYNA
1300



KONAKLAMA, ULAŞIM, VİZE

 Mevlana Değişim Programı, aylık burs miktarı dışında öğrencilerin masraf kalemlerini

karşılamamaktadır. Dolayısıyla, hem ulaşım hem de konaklama masrafları tamamen

öğrenciye aittir.

 Karşı kurumdan Kabul Mektubunuzu almadan ve gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan

«öğrenci vizesi» almadan ulaşım biletlerinizi satın almayınız.

 Konaklama konusunda, karşı üniversiteden yardım isteyebilirsiniz. Böyle bir yükümlülük

bulunmamasına rağmen «iyi niyet» çerçevesinde, bizim de yaptığımız gibi buddy/mentor

sistemi ve/veya diğer yöntemler ile yardımcı olabilirler.

 Hareketlilik sürenizi kapsayan özel sağlık sigortası yaptırmanız zorunludur.

 Gideceğiniz ülkenin sağlık sistemini araştırmanız ve eğer gerekliyse Sağlık Bakanlığımız

sitesinden olmanız gereken aşıları öğrenmeniz fayda sağlayacaktır. Bilhassa tropik ülkelere

gidecek öğrenciler için hayati önem arz etmektedir.

 Malezya’ya gidecek öğrencilerin vize işlemleri için EMGS kullanılmaktadır.

https://educationmalaysia.gov.my/












DİĞER HUSUSLAR 

 Gideceğiniz üniversite, sizden hiçbir şekilde harç ücreti talep edemez. Ancak, hizmet

kapsamına girebilecek yurt, kütüphane, internet vb. kalemler için ülkemizdekilere yakın

miktarda ödeme yapılması gerekebilir.

 YÖK’ün MDP web sitesinde Belgeler bölümünde bulabileceğiniz «Öğrenci Beyannamesi»,

haklarınızı ve yerine getirmeniz gereken taahhütleri açıkça ifade etmektedir.

 2018-2019 akademik yılının ilk gününe kadar feragat hakkınız devam eder.

Devamsızlık/Disiplin Suçu durumunda alınmış olan toplam burs tutarı iade edilmek

zorundadır.

 İntibak A Formu ile taahhüt altına alınan derslerinizde başarısız olmanız durumunda toplam

bursun %20’si (başarılı olunan kredi/toplam kredi oranında) kesintiye uğrar.



Yıldız Teknik Üniversitesi 

Mevlana Değişim Programı Birimi

t. 0212.383.5546 e. mevlana@yildiz.edu.tr

www.mevlana.yildiz.edu.tr

Teşekkür Ederiz…


