
 

  

    

2018-2019 AKADEMİK YILI 

PROJE TABANLI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 

PROJE SON BAŞVURU TARİHİ 9 NİSAN 2018 

BAŞVURU YERİ YÖKSİS 

BAŞVURU YAPABİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARI Öğretim Üyeleri 
Öğretim Elemanları (en az doktora derecesine sahip 
Araştırma görevlisi, uzman, okutman vb.) 

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

MEVLANA ÜLKELERİ http://mevlana.akdeniz.edu.tr/_dinamik/234/1164.pdf  

MEVLANA PROTOKOLLERİ http://mevlana.akdeniz.edu.tr/mevlana-protokolleri  

ÖRNEK BAŞVURU FORMU http://mevlana.akdeniz.edu.tr/_dinamik/234/1165.pdf  

 

 “Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı” ile YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda Mevlana ülkeleri 

ile giden-gelen öğrenci ve giden-gelen öğretim elemanı hareketliliği gerçekleştirilmektedir. 

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 BAŞVURU SÜRECİ 

 

 Üniversitemiz öğretim elemanlarının YÖKSİS üzerinden kendi şifreleri ile “Genel İşlemler” 

menüsünden “Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı” sekmesinde yer alan “Proje Tabanlı 

Uluslararası Değişim Programı Proje Önerisi Başvuru Formu”na ait verilen girişlerini                                                     

9 Nisan 2018 tarihine kadar eksiksiz yapmaları gerekmektedir. 

 Ülke ayrımı gözetmeksizin Mevlana ülkeleri ile belirtilen alanlarda proje hazırlamak mümkündür.  

 

 Projeler hazırlanırken aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir: 

- Proje ekibinde en az 1 öğrenci değişiminin olması gerekmektedir. 

- Proje ekibinde lisansüstü öğrenci olup aynı zamanda öğretim elemanı kadrosunda görev yapıyor 

olanların, projede öğrenci olarak yer alabilirler. 

- Proje önerilerinde proje sürelerinin minimum 6 ay olması gerekmektedir. 

- Proje yürütücüsü olarak sisteme giriş yapan öğretim elemanlarının (araştırma görevlisi, uzman, 

okutman vb.) en az “Doktora” derecesine sahip olmaları gerekmektedir. 

http://mevlana.akdeniz.edu.tr/_dinamik/234/1163.pdf
http://mevlana.akdeniz.edu.tr/_dinamik/234/1164.pdf
http://mevlana.akdeniz.edu.tr/mevlana-protokolleri
http://mevlana.akdeniz.edu.tr/_dinamik/234/1165.pdf


 Sistem üzerinden girişleri eksiksiz yapılan başvuru formlarının çıktıları Uluslararası İlişkiler Ofisi 

Mevlana Koordinatörlüğü tarafından alınacak olup Uluslararası İlişkiler Ofisi aracılığıyla Üniversitemiz 

Rektörü imzalı üst yazısı ekinde YÖK Başkanlığı’na gönderilecektir. 

 Proje başvuruları yapılırken başvurulacak alan ile ilgili mevcut Mevlana Protokol alan uyumuna dikkat 

edilmelidir. Alan, Protokolde mevcut değilse, öğretim elemanının Mevlana Koordinatörlüğümüz ile 

iletişime geçerek Protokollerde alanla ilgili güncelleme yapılmasını talep etmeleri gerekmektedir. 

 Projelerdeki öğrenci ve öğretim elemanı değişim sürelerinde Mevlana Değişim Programına ilişkin 

Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

 Ödeme tutarlarına ilişkin veriler YÖKSİS sisteminde bulunmamaktadır. Başvuru çıktılarında tutarlar 

bulunmayacaktır; ödeme tutarlarını sistem otomatik olarak hesaplayacaktır. Bu nedenle, projelerde 

değişim süreleri ve sayılarına ilişkin verilerin girişinde dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

 

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

YÖK’e iletilen başvurular, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından aşağıdaki hususlara dayanarak 

değerlendirilecektir: 

 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 

 

PROJEYE KİMLER KATILABİLİR? 

 Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanları, 

 Akdeniz Üniversitesi öğrencileri (Önlisans, Lisans, Lisansüstü), 

 Araştırma Görevlileri projelere öğrenci hareketliliği kapsamında dahil edilebilir. 

 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 süresinin minimum 6 ay olması 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 

 

İletişim: 

Akdeniz Üniversitesi                                    

Rektörlük                                                               

Uluslararası İlişkiler Ofisi 

Tel: 0 242 310 15 75 / 60 96                                                                                                                      

E-mail: mevlanaakademik@akdeniz.edu.tr 

 


