
 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

1- Mevlana Değişim Programı’na 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. 

Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında 

görev yapan öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programı’na katılabilirler. 

 

2- Programa katılan öğrenci dönem kaybına uğrar mı? 

Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda alacağı 

derslerin, Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle 

(derslerdeki başarısı esas alınmak üzere) öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı 

yaşamaz. 

 

3- Mevlana Değişim Programı’ndan öğrenciler kaç sefer ve ne kadar süre ile yararlanabilir? 

Öğrenciler; Mevlana Değişim Programı’ndan 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. 

Öğrenciler yükseköğretimdeki farklı düzeyleri kapsayan bütün eğitim hayatları boyunca burslu 

olarak yalnız bir kez faydalanabilirler. Aynı öğrenci farklı yükseköğretim düzeylerinde ikinci kez 

programdan ancak burssuz olarak faydalanabilir. 

 

4- Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanmak isteyen bir öğrenci gideceği yükseköğretim 

kurumuna eğitim-öğretim ücreti öder mi? 

Öğrenciler Program çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna bir eğitim öğretim ücreti 

ödemezler. 

 

5- Mevlana Değişim Programı’na Başvuru Şartları Nelerdir? 

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için: 

 Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek 

lisans ve ya doktora öğrencisi olması, 

 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. 

 %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması 



 

 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. 

 

6- Araştırma görevlileri programdan faydalanabilirler mi? 

Araştırma görevlileri, eğer kurumumuzda bir lisansüstü programa kayıtlıysa öğrenci olarak 

programdan faydalanabilir. 

 

7- Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tez aşamasında Mevlana Değişim Programı’ndan 

yararlanabilir mi? 

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri yönetmelikte belirtilen hususları taşıması kaydıyla tez 

döneminde de Mevlana Değişim Programı’ndan faydalanabilir. 

 

8- Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin gittikleri yükseköğretim kurumunda herhangi bir 

çalışma programı uygulamaları gerekir mi? Evet ise nasıl bir program uygulanması gerekir? 

Öğrencinin gideceği yükseköğretim kurumunda ders alıp almaması, doktora tez araştırmasında 

bulunup bulunmaması gibi faktörler bölüm/ana bilim dalı başkanları ve koordinatörlerinin karar 

vereceği bir durumdur. Ancak öğrencinin ölçülebilir bir başarıya temel teşkil edecek bir faaliyette 

bulunması gerekir. Bu hem öğrencinin programdan faydalanıp faydalanmadığının (yani okula, derse, 

çalışmalara katılıp katılmadığının) tespit edilmesi hem de bursun ödenmesi ve dönem kaybı 

yaşanmaması için gerekli bir noktadır. 

 

9- Programa başvuranların dil seviyesini ölçmek için herhangi bir (YDS, TOEFL, gibi) sınav 

türü/belgesi zorunlu mudur? 

Evet. 

 

10- Yabancı dil puanı için hangi sınavları kabul ediyorsunuz? 

 

YDS, e-YDS, YÖKDİL, TOEFL, Üniversitemiz bünyesinde yapılan İYS, Erasmus + Biriminin yaptığı YDS 

puanı kabul edilir. Ayrıca güncel/geçerli bir sınav puanı olmayan öğrenciler için Mevlana Değişim 

Programı Birimi tarafından YDS düzenlenmektedir. 

 

 

11- IAESTE ve IELTS sonuçlarını kabul ediyor musunuz?  

Hayır.  

 

 

12- Yabancı Dil Puanı geçerlilik süresi ne kadardır? 

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların geçerlik süresine ÖSYM karar vermektedir. Kurumumuzda 

düzenlenen sınavların geçerliliği sınav gerçekleştikten sonra iki (2) yıldır. 



 

13- Protokol listesinde öğrenci değişimi bölümünde bir X işareti var. Bu ne demek? 

Bahsi geçen kurumla öğrenci değişimi yapılamayacağı anlamına geliyor. 

 

14- Protokolde bölümümün anlaşması görünüyor, ancak o ülkeye başvuru yapamayacağım söylendi. 

Neden? 

YÖK Yürütme Kurulu Kararlarının başvuru yapacağınız ülkelere uygulanan bölüm sınırlamaları 

mevcut. Örneğin mühendislik alanında eğitim alan bir öğrenci Azerbaycan’a gidemez.  Bu uygulamaya 

takılmışsınızdır. 

 

15- 2018-2019 akademik yılı ikinci dönemi için programa başvurabilir miyim? 

Mevlana Değişim Programı başvuruları yılda 1 kez açılmaktadır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz 

ve bahar dönemleri başvuruları alındığı için, ikinci dönem için başvuru imkânı bulunmamaktadır. 

 

16- 2019-2020 akademik yılına ilişkin değişim takvimi nasıl olacaktır? 

Değişim takvimi her yıl YÖK tarafından ilan edilmektedir. 

 

17- Başvurular nasıl değerlendiriliyor? 

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 

genel not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir. 

 

18- Başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor? 

Başvuru süreci bittikten sonra 3 ay içinde açıklanıyor. 

 

19- Başvuru sonuçlarını nereden öğrenebilirim? 

http://www.mevlana.yildiz.edu.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz. 

 

20- “Nihai Liste”, “Ön Değerlendirme Listesi”, “Başvuru Listesi” ifadeleri ne anlama geliyor? 

Başvuru Listesi: İlgili akademik yıl için birimimize iletilen tüm başvuruların listesidir. 

Ön Değerlendirme Listesi: Yürütme Kurulu Kararları ve Öğrencilerin başvuru puanları dikkate 

alınarak, bölüm içinde değerlendirmelerin yapıldığı bir listedir. Bu liste YÖK’e gönderilir. 

Nihai Liste: YÖK’ün onayladığı listedir. 

 

21- Bölümüm için 8 öğrenci kontenjanı var. Bu, 8 öğrencinin de gideceği anlamına mı geliyor? 

http://www.mevlana.yildiz.edu.tr/


 

Evet, o kuruma bölümünüzden toplamda 8 öğrenci gideceği anlamına gelir. Ancak bu, 8 öğrencinin 

de burslu bir şekilde gideceği anlamına gelmez. 

 

22- Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrencilerin alacağı burs miktarları ne kadardır? 

Ülkelere göre belirlenmiş burs miktarı için tıklayınız. 

 

23- Mevlana Değişim Programı kapsamında değişime katılan öğrenciler için hangi not ve 

kredilendirme sistemi kullanılacaktır? 

Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Yükseköğretim kurumları imzaladıkları 

protokolde karşılıklı olarak mutabık kaldıklarını beyan etme şartıyla, ortak bir kredilendirme sisteminde 

anlaşabilecekleri gibi, AKTS kredilendirme sistemini de değişimde esas alabilirler. Ancak öğrenim 

protokollerinde, öğrencilerin aldıkları derslerin ulusal kredilendirme karşılıkları da açıkça gösterilir. 

 

24- Değişim için bir yükseköğretim kurumuyla protokoller, üniversite bazında mı yoksa bölüm 

bazında mı imzalanır? 

Yükseköğretim kurumları yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla protokol imzalarken 

Hangi bölümlerde, ne kadar öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapacaklarını belirteceklerdir. 

 

25- Mevlana Değişim Programı ile hangi ülkelere gidebiliriz? 

YÖK Yürütme Kurulu Kararları ile ilan edilen tüm ülkelere gidebilirsiniz. 

26- Program kapsamında protokol yapılacak yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından tanınıp 

tanınmadığına ilişkin bir liste var mıdır? Varsa eğer bu listeye nasıl ulaşabiliriz? 

YÖK tarafından açıklanan böyle bir liste bulunmamaktadır.  Üniversitemizce tanınırlığını 

sorguladığımız üniversitelerin bilgisine http://www.mevlana.yildiz.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

27- Protokol imzalamak istediğimiz yükseköğretim kurumunun ismi web sayfasında yayınlanan 

listede yoksa ne yapmalıyız? 

Tanınırlığı sorgulanmak istenen üniversitenin adı ve bulunduğu ülke bilgisi, tanınırlık dilekçesi 

oluşturulmak üzere bölüm koordinatörleri tarafından Mevlana Değişim Programı Birimine 

sunulmalıdır. 

 

28- Üniversitemizin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ikili anlaşmaları bulunmaktadır. Bu 

kapsamdaki anlaşmaları Mevlana Değişim Programı kapsamına almamız mümkün müdür? 

Yurt dışı yükseköğretim kurumuyla imzalamış olduğunuz diğer ikili anlaşmalar Mevlana Değişim 

Programı’na otomatik olarak aktarılamaz. Program kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi 

için Mevlana Değişim Programı Protokolü’nün imzalanmış olması gerekmektedir. 

http://www.mevlana.yildiz.edu.tr/images/files/burs%20miktar.pdf
http://www.mevlana.yildiz.edu.tr/mevlana/1/Y%C3%96K-Y%C3%BCr%C3%BCtme-Kurulu-Kararlar%C4%B1/169
http://www.mevlana.yildiz.edu.tr/


 

 

29- Protokol imzalayacağımız yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının devlet ya da özel üniversite 

olmalarıyla ilgili bir sınırlama var mıdır? 

Protokol yapacağınız yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun devlet ya da özel olmasına ilişkin bir 

sınırlama bulunmamaktadır. 

 

30- Mevlana Değişim Programı Protokolü’nü Rektörün olmadığı durumlarda kim ya da kimler 

imzalama yetkisine sahiptir? 

Rektörün bulunmadığı durumlarda Protokolü sadece Rektör Vekili imzalayabilir. Yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarındaysa (ülkelere göre yükseköğretim kurumları içinde ilgili kurumu temsile 

yetkili en üst otoritenin adı ve konumu değişebilmektedir) ilgili kurumu imza yetkisiyle temsil eden üst 

düzey yetkililer imzalayabilir. 

 

31- Mevlana Değişim Programının Erasmus+ Programından farkı nedir? 

Mevlana Değişim Programı, YÖK’ün desteklediği bir değişim programıdır. Öğrencilere sunulan burs 

ve öğretim elemanlarına sunulan yolluk ve yevmiye TL olarak ödenir. Ayrıca yurt dışındaki partner 

kurumlar programa maddi destekte bulunmazlar, hem gelen hem giden katılımcılar YÖK tarafından 

desteklenir. Bu sebeplerle Erasmus+ Programından farklıdır. 

 

32- Mevlana Değişim Programının Farabi Değişim Programından farkı nedir? 

Farabi Değişim Programı; yurt içindeki yükseköğretim kurumları arasında uygulanır. 

 

33- Programla İlgili Daha Fazla Bilgiye Nereden Ulaşabilirim? 

Öğrencisi olduğunuz ya da görev yaptığınız yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı 

Birimi ofisinden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğünden ve 

https://mevlana.yok.gov.tr/ internet adresi üzerinden programla ilgili bilgi, belge ya da gerekli 

dokümanlara ulaşabilirsiniz. 

https://mevlana.yok.gov.tr/

