
 

      

 

2017-2018 AKADEMİK YILI 

PROJE TABANLI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 

 

“Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı” ile ilk kez 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren 

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

hareketliliği gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında önceki dönemlerde kapsam dışında kalan 

Erasmus+ Programı ülkeleri ile de giden-gelen öğrenci ve giden-gelen öğretim elemanı hareketlilikleri 

gerçekleştirilebilecektir.  

 

PROJE ÖNCELİKLİ ALANLARI 

 

 2017-2018 Akademik Yılı 100 Öncelikli Tematik Alan için tıklayınız. 

 

PROJE KAPSAMI 

 Yurtdışında Mevlana Değişim Programı protokolümüz bulunan üniversiteler ile öğrenci ve 

öğretim elemanı değişim hareketliliği, belirlenen öncelikli alanlarda, üniversitemiz öğretim 

elemanları tarafından hazırlanacak projeler kapsamında YÖK tarafından değerlendirilip 

desteklenecektir. 

 

 Proje önerisinde bulunmak için ortaklık yapılacak yurtdışı üniversiteler ile Üniversitemizin 

“Mevlana Değişim Programı Protokolü” bulunması gerekmektedir. 

 

PROJE DEĞERLENDİRMELERİ 

 

Projeler aşağıdaki kriterler dikkate alınarak YÖK Yürütme Kurulu tarafından 

değerlendirilmektedir. 

 

 Projenin çağrıya uygunluğu, 

 Projenin gerçekleştirilmesinde işbirliğinin önemi, 

 Projenin başarı ile gerçekleştirilmesi durumunda sağlanacak yaygın etki, 

 Projenin gerçekleştirilme yöntemi, 

 Projenin yönetimi, proje ekibi ve araştırma olanakları 

http://mevlana.akdeniz.edu.tr/_dinamik/234/1163.pdf


PROJEYE KİMLER KATILABİLİR? 

 

 Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanları, 

 Akdeniz Üniversitesi öğrencileri (Önlisans, Lisans, Lisansüstü), 

 Araştırma Görevlileri projelere öğrenci hareketliliği kapsamında dahil edilebilir. 

ÖNEMLİ NOT: Projelere öğrencilerin dahil edilmesi YÖK tarafından önerilmektedir. 

 Proje yapılacak Mevlana Değişim Programı Protokolü yapılan yurtdışı üniversitenin öğretim 

elemanları ve öğrencileri, 

 İdari personel gerekçelendirmek şartıyla projeye dahil edilebilir. 

 

 

PROJE SÜRESİ 

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN 

 

 Proje süresini 2 haftadan 2 yıla kadar belirtmek mümkündür. Ancak Projede öğretim 

elemanları tek seferde olmak koşuluyla en az 2 hafta en fazla 3 ay süre ile faaliyet 

gerçekleştirilebilir. 

(Proje süresi 1 yıldan fazla ise; yıl sonlarında ara rapor, proje bitiminde nihai rapor sunulması 

gerekmektedir.) 

 

ÖĞRENCİLER İÇİN 

 En az 1 en fazla 2 akademik dönem olmak üzere faaliyet gerçekleştirilebilir. 

 

 

ÖRNEK PROJE FAALİYETLERİ 

 

 Ders verme hareketliliği       Araştırma   

 Eğitim alma hareketliliği       Yerinde inceleme 

 Laboratuvar çalışması                    Seminer 

 Atölye          Konferans katılımı 

 

 

 

 

 



Akdeniz Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Ofisi 

 

İletişim:  

0 242 310 15 75                                                         

0 242 310 60 96                                                    

 

mevlanaakademik@akdeniz.edu.tr                           

 

Akdeniz University International Relations Office                                                                     
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