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YÖK' ün bel�rled�ğ� tar�hler
çerçeves�nde değ�ş�m �lanı

ver�l�r

Öğrenc�ler �landa bel�rt�len belgelerle
(başvuru belges�, transkr�pt, d�l

belges�) b�rl�kte kurumlarına
başvuruda bulunurlar

Seç�len öğrenc�ler ün�vers�tem�ze
b�ld�r�l�r

YÖK' ten gelen bütçeye göre
programa katılmaya hak kazanan as�l

ve yedek öğrenc�ler bel�rlen�r

11

Bel�rlenen l�ste �lan ed�l�r

Feragat etmek �steyen öğrenc�ler�n
feragatları alınır

Feragatlar sonrası n�ha� l�ste bel�rlen�r

Kes�nleşen l�steler kurumlar tarafından
karşılıklı olarak tey�tleş�l�r

Gelecek öğrenc�ler �ç�n kabul belges� hazırlanır
ve bu belge b�r nüshası öğrenc�ye b�r nüshası

karşı kuruma olmak üzere tesl�m ed�l�r
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MEVLANA Gelen Öğrenc�

1 Eğ�t�m ve Öğret�m Faal�yetler� Ana Sürec�
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Hayır

Evet

I

Gelecek öğrenc�ler ün�vers�tem�zde k� ders
programı d�kkate alınarak öğren�m

prtokolü hazırlar

Protokol karşı kurumda bulunan �lg�l�
b�r�mler tarafından �mzalanır ve

ün�vers�tem�ze gönder�l�r

Protokol uygun mu?
Protokol ün�vers�tem�z

tarafından da �mzalanır ve b�r
nüshası karşı kuruma gönder�l�r

Gerekl� belgeler (başvuru formu, b�lg� formu, beyanname
ve yükümlülük sözleşmes�) öğrenc�ler tarafından

doldurularak Mevlana Değ�ş�m Programı
Koord�natörlüğüne tesl�m ed�l�r)

Gelecek öğrenc�ler uçak b�let�n� aldıktan sonra b�r nüshasını
ün�vers�tem�ze �let�rler

Erasmus ev� �le �let�ş�me geç�lerek gelecek olan
öğrenc�ler �ç�n ücretler� kend�ler� tarafından ödenecek

şek�lde yer ayarlanır

Öğrenc�ler program kapsamında Türk�ye' ye gel�r

Gelen öğrenc� oryantasyon programına katılır
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II

Öğrenc�ler�n kayıtları �lg�l� oldukları
fakültelere yaptırılır

Kayıt sonrası gerekl� belgeler aracılığı �le
öğrenc�ler k�ml�kler�n� �lg�l� b�r�mden alırlar

Öğrenc�ler �ç�n �kamet tezkeres� ve verg� k�ml�k
numarası başvuruları yapılır

Verg� k�ml�k numarası alındıktan sonra
öğrenc�lere banka hesabı açtırılır

Programa burslu olarak katılmayı hak kazanan
öğrenc�ler �ç�n �lk b�r aylık süreç tamamlandıktan

sonra burs ödemeler�n�n %70' l�k kısmının �lk
taks�t� yapılır

Öğren�m protokolünde değ�ş�kl�kle olursa yen�den
düzenlen�r ve �mzalanmış nüshalar programa

başladıktan sonra 30 gün �çer�s�nde tesl�m alınır

Eğ�t�mler�n� tamamlayan öğrenc�lere program
sonrası gereken belgeler (katılım belges� ve

transkr�pt) tesl�m ed�l�r

Öğrenc�, n�ha� raporu doldurarak ün�vers�teye
tesl�m eder

Öğrenc�ler dönüş �ç�n seyahat planlamalarını
yapar ve her �k� kurumu da b�lg�lend�r�r

Bursu olan öğrenc�ler�n başarı oranına göre kalan
%30' luk d�l�mden ödeme yapılır

Öğrenc�n�n programı
sonlandırılır
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