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MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI?

Mevlana Değişim Programı'nın öncelikli amacı, yurt içinde eğitim veren

yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim

kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamaktır.



MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ 

AMAÇLARI?

• Türkiye'yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek,

• Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak,

• Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak,



MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ 

AMAÇLARI?

• Türkiye'nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde

paylaşmak,

• Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış

kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır.



HANGİ ÜLKELERE GİDEBİLİRİM?

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı 

olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki 

yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.



MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA 

KİMLER KATILABİLİR VE SÜRELER? 

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

dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan

faydalanabilirler.



MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 

ÖĞRENCİSİ İÇİN ASGARİ ŞARTLAR

• Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı

ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,

• Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört

üzerinden en az iki buçuk olması,



MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 

ÖĞRENCİSİ İÇİN ASGARİ ŞARTLAR

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının

dört üzerinden en az üç olması.



MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 

ÖĞRENCİSİ İÇİN ASGARİ ŞARTLAR

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.



ÖĞRENCİ SEÇİMİ

• 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.



DERSLERİN DENKLEŞTİRİLMESİ

• Mevlana Değişim Programı öğrencilerinin, ortak bir kredi sistemi

çerçevesinde belirlenen kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları

yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders

yükünden daha az olamaz.

• Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.



DERSLERİN DENKLEŞTİRİLMESİ

Yükseköğretim kurumları imzaladıkları protokolde karşılıklı olarak mutabık

kaldıklarını beyan etme şartıyla, ortak bir kredilendirme sisteminde

anlaşabilecekleri gibi, AKTS kredilendirme sistemini de değişimde esas

alabilirler.



DERSLERİN DENKLEŞTİRİLMESİ

Yükseköğretim kurumları imzaladıkları protokolde karşılıklı olarak mutabık

kaldıklarını beyan etme şartıyla, ortak bir kredilendirme sisteminde

anlaşabilecekleri gibi, AKTS kredilendirme sistemini de değişimde esas

alabilirler.



DÖNEM KAYBINA UĞRAR MIYIM?

• Öğrenci değişim programından faydalandığında dönem kaybına uğramaz. 

Orada aldığı derslerin karşılığı gitmeden önce belirlenir ve döndüğünde 

sayılır.

• Başarısız olduğu dersleri döndüğünde kayıtlı olduğu kurumda tekrar alır.



ALDIĞIM DİĞER BURSLAR NE 

OLACAK?

Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrencinin diğer burslarında 

herhangi bir kesinti olmaz.



ANLAŞMAMIZ OLAN KURUMLAR

• OŞ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (Kırgızistan)

• KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY(Tayland)

• UNIVERSITY OF TRIPOLI (Lübnan)

• WESTERN MICHIGAN UNIVERSTIY (Amerika Birleşik Devletleri)

http://mevlana.amasya.edu.tr/os-devlet-üniversitesi-kirgizistan.aspx
http://mevlana.amasya.edu.tr/kamphaeng-phet-rajabhat-university-tayland.aspx
http://mevlana.amasya.edu.tr/university-of-tripoli-lubnan.aspx
http://mevlana.amasya.edu.tr/western-michigan-university-amerika.aspx


ANLAŞMAMIZ OLAN KURUMLAR

• NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE ENVIRONMENTAL SCIENCES (Ukrayna)

• PHRA NAKHON TECHNOLOGY UNIVERSITY (Tayland)

• LANKARAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (Azerbaycan)

http://mevlana.amasya.edu.tr/national-university-of-life-environmental-sciences-ukrayna.aspx
http://mevlana.amasya.edu.tr/phra-nakhon-technology-university-thailand.aspx
http://mevlana.amasya.edu.tr/lankaran-devlet-üniversitesi-azerbaycan.aspx


TEŞEKKÜRLER

https://mevlana.amasya.edu.tr/

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

https://mevlana.amasya.edu.tr/
http://www.yok.gov.tr/web/mevlana

