
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

PROJE TABANLI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI  

                                             

 

 

“Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı” ile ilk kez 2016-2017 eğitim-öğretim yılında YÖK 

tarafından belirlenen öncelikli alanlarda giden-gelen öğrenci ve giden-gelen öğretim elemanı 

hareketliliği gerçekleştirilmesi mümkündür. 

 

Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında önceki dönemlerinde kapsam dışında kalan                     

Erasmus+ Programı ülkeleri ile de Mevlana Değişim Programı kapsamında giden-gelen öğrenci 

ve giden-gelen öğretim elemanı hareketlilikleri gerçekleştirilebilecektir. Ülke ayrımı 

gözetmeksizin Mevlana Değişim Programı kapsamında proje başvurusu yapılabilecektir.  

 

Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı Kapsamı 

 
 Türkiye’de bulunan üniversite ile yurtdışındaki üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim 

elemanı değişim hareketliliği, belirlenen öncelikli alanlarda ve diğer önerilecek 
alanlarda, üniversitemiz öğretim elemanları tarafından hazırlanacak projeler kapsamında 
YÖK tarafından değerlendirilip desteklenecektir. 
 

 Proje önerisinde bulunmak için yurtdışı üniversiteler ile Üniversitemizin “Mevlana 
Değişim Programı Protokolü” bulunması gerekmektedir.  

 

 Projeler Mevlana Değişim Programı kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi 
yoluyla gerçekleştirilecektir. 

 
 

PROJEYE KİMLER KATILABİLİR? 

 

 Projelere öğrenciler dahil edilebilir.  

 Araştırma Görevlileri projelere öğrenci hareketliliği kapsamında dahil edilebilir.  

 İdari personel gerekçelendirmek şartıyla projeye dahil edilebilir. 

 Proje sadece giden öğretim elemanı ve öğrencileri de kapsayabilir, ya da her iki kurum 

arasında karşılıklı değişim de gerçekleştirilebilir. 

 

 

 

ÖRNEK PROJE FAALİYETLERİ 
 

 Ders verme hareketliliği 
 Eğitim alma hareketliliği 
 Laboratuvar çalışması 
 Atölye 
 Araştırma  
 Yerinde inceleme 
 Seminer  
 Konferans katılımı 

 
 
 
 



 

 

NOT: Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında YÖK tarafından öncelikli 
proje alanları belirlenmiştir. Ancak belirlenen bu alanlar dışında da tüm alanları 

kapsayacak şekilde proje teklifi sunulabilecektir.  
 
 
 

PROJE SÜRESİ 
 

 Proje süresi 1 haftadan 2 yıla kadar mümkündür.                   
 Proje faaliyetleri kısa süreli olabilir. (1-3 hafta gibi) 
 1 yıllık önerilen bir projede 2’şer hafta sürecek 2 farklı faaliyet gerçekleştirilebilir.   

 
 
 

PROJE BÜTÇESİ 
ÖĞRENCİ 

 
 

 Proje kapsamında değişime katılacak Öğrencilere 5102 sayılı Kanuna göre lisans 
öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katını 
geçmemek üzere ödeme yapılacaktır. 
 

 Türkiye’den Yurtdışına Giden Öğrenciler için aylık burs tutarları: 
 
 

BÖLGELER/KITALAR GİDEN ÖĞRENCİ AYLIK 

BURS MİKTARI 

Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika 1.100 TL 

Sahraaltı Afrika, Orta Asya 1.000 TL 

Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey 

Afrika 

900 TL 

 

 

Yurtdışından Türkiye’ye Gelen Öğrenciler için aylık burs tutarı: 825 TL 
 

 

PROJE BÜTÇESİ 

ÖĞRETİM ELEMANI 
 

 

 Gelen-Giden Öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 34. maddesi 

uyarınca ilgili yılda Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun bulunan “Yurtdışı Gündeliklerine 

Dair Karar” uyarınca belirlenen üst sınırı aşmamak üzere ödeme yapılacaktır. 

 

 Makine-teçhizat taleplerinin bütçesi ayrı değerlendirilecek, bu kalemlere ödeme 

yapılmayacak ancak yükseköğretim kurumumuzun bu gider kalemini nereden 

karşılayacağının da Başvuru Formunda belirtmesi gerekmektedir. 

 

 

 


