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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 Mevlana Değ�ş�m Programı
Koord�natörlüğüne

başvuruda bulunurlar

D�l belges� olmayan öğrenc�ler �ç�n d�l sınavı yapılır

Öğrenc�ler�n transkr�pt notları ve d�l puanlarına göre bel�rlenen
Mevlana Değ�ş�m Prg. Puanına göre başarı sıralamaları yapılır

Anlaşmalarda bel�rt�len sayılar ve YÖK’ün bel�rled�ğ� bütçe esas
alınarak as�l ve yedek l�ste bel�rlen�r.
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Bel�rlenen l�ste �lan ed�l�r.

Feragat etmek �steyen öğrenc�ler�n feragatler�
alınır

I

Feragatler sonrası N�ha� l�ste bel�rlen�r

Kes�nleşen l�steler öğrenc�n�n g�deceğ� karşı
kurumlara �let�l�r

MEVLANA G�den Öğrenc�

1 Eğ�t�m ve Öğret�m Faal�yetler� Ana Sürec�
1.5 Değ�ş�m Programlarının Yönet�lmes� Sürec�
1.5.6 MEVLANA G�den Öğrenc� Alt Sürec�
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I

Karşı kurum tarafından hazırlanan kabul
belges�n�n b�r nüshası

öğrenc�ye b�r nüshası Ün�vers�tem�ze tesl�m ed�l�r.

G�decek olan öğrenc�ler karşı ün�vers�tedek� ders
programını

d�kkate alarak ve oradak� bölüm koord�natörü �le �let�ş�me
geçerek

öğren�m protokolünü hazırlar.

Protokol ün�vers�tem�zde bulunan �lg�l� b�r�mler
tarafından

�mzalanır ve karşı ün�vers�teye gönder�l�r.

Uygun olması hal�nde karşı ün�vers�te tarafından da
protokol

�mzalanır ve �k� nüshası ün�vers�tem�ze tekrar gönder�l�r.

Öğrenc�ler tarafından program �ç�n gerekl� belgeler (başvuru formu,
b�lg� formu, beyanname ve yükümlülük sözleşmes�) doldurularak

ün�vers�tem�ze tesl�m ed�l�r.

G�decek olan öğrenc�ler uçak b�let�n� aldıktan sonra �k� kurumu da
b�lg�lend�r�r.

Öğrenc�ler program kapsamında yurt dışına g�derler.

Eğ�t�m-öğret�m yılı başladıktan sonra 30 gün �çer�s�nde öğren�m
protokoller�nde değ�ş�kler olması hal�nde yen�den düzenlenen

protokoller tesl�m alınır, �mzalanmış nüshalar karşı kuruma gönder�l�r.
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II

Öğrenc�ler�n fakülteler�nden Fakülte Yönet�m Kurulu Onayı
alınır

Burslu olarak programa katılan öğrenc�ler �ç�n, program �çer�s�nde
�lk 1 aylık sürec� tamamladıktan sonra öğrenc�ler�n b�ld�rd�kler�

hesap numaralarına burslarının %70’l�k d�l�m�n�n �lk taks�d� öden�r.

Öğrenc�ler dönüş �ç�n seyahat planlanmasını yapar ve
kurumunu b�lg�lend�r�r.

Öğrenc�ler eğ�t�m�n� tamamladıktan sonra karşı ün�vers�teden
gereken belgeler� (Katılım belges� ve transkr�pt) tesl�m alır.

Öğrenc�ler N�ha� Raporu doldurarak ün�ver�s�tem�ze
tesl�m ederler.

Burslu olan öğrenc�ler�n başarı oranına göre
kalan %30’luk d�l�mden ödeme yapılır.

Öğrenc�ler�n programı sonlandırılır
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