
2017-2018 Akademik Yılı İçin Proje Tabanlı Uluslararası 

Değişim Programı Duyurusu 
 

YÖK Başkanlığınca Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında 2017-2018 

akademik yılı için başvurular başlamıştır. Proje önerisi yapacak Öğretim Elemanlarının 

YÖKSİS üzerinden kendi şifreleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Proje Önerisi için girişler, 31 Mart 2017 tarihi mesai bitimine kadar https://yoksis.yok.gov.tr 

adresinden YÖKSİS/Genel İşlemler/Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı 

butonundan yapılacaktır.  

Tüm proje önerisi başvuruları Koordinatörlüğümüz tarafından YÖK Başkanlığına Rektörlük 

Makamı üst yazısı ile iletilecektir. 

Bu sebeple proje önerisi yapan tüm Öğretim Elemanları YÖKSİS üzerinden girişlerini 

yaptıktan sonra başvuru çıktıları Koordinatörlüğümüz tarafından alınacaktır. 

Proje Ortağı olabilecek üniversiteler YÖKSİS’te başvuru esnasında çıkacaktır. 

Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında anlaşmalı olduğumuz ülke ve 

üniversiteler listesi ve irtibat kişilerinin iletişim bilgileri için tıklayınız. 

Proje ortağı olacak üniversite ile Mevlana Değişim Programı kapsamında anlaşmamız olması 

gerekmektedir. Mevlana Değişim Programı kapsamında bir üniversite ile anlaşma yapabilmek 

için öncelikli olarak ilgili üniversitenin tanınıp tanınmadığının Rektörlük üst yazısı ile YÖK 

Başkanlığına iletilmesi ve akabinde ilgili üniversitenin tanınırlığına dair yazının YÖK 

Başkanlığından gelmesi beklenir. Bu yazı geldikten sonra iki üniversite arasında Rektörlerin 

imzalayacağı anlaşma metinlerinin kurumumuza iletilmesi gerekecektir. Bahsi geçen süreç 

postada yaşanabilecek aksilikleri göze almaksızın en az 2 aydır. Bu sebeple yeni bir üniversite 

ile anlaşma imzalanması durumunda Proje önerisi başvurusu yetişmeyeceğinden proje 

önerileriniz için seçeceğiniz ortağı mevcut anlaşmalı olduğumuz üniversiteler arasından 

seçmenizi öneririz. 

Proje başvuruları yapılırken başvurulacak alan ile ilgili mevcut Mevlana Protokol alan 

uyumuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Alan, Protokolde mevcut değilse, 

Koordinatörlüğümüz ile iletişime geçerek Protokollerde alanla ilgili güncelleme yapılmasını 

isteyebilirsiniz. Mevcut Protokollerimizdeki alan bilgileri için tıklayınız.   

Aşağıda yer alan linkte YÖK Başkanlığına ait duyuru yer almaktadır. 

Proje süresinin en az 1 yıl olarak belirtilmesi tavsiye edilmektedir. 

Proje kapsamında gelen ve giden öğretim elemanlarının ortağı ülkeye en az 14 gün en fazla 90 

gün gitmeleri gerekmektedir. (Proje süresince 1 Öğretim Elemanının gideceği sürelerdir.) 

Proje kapsamında gelen/giden öğrenci (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) olması 

gerekmektedir ve öğrencilerin en az bir dönem en çok iki dönem ortak üniversitede bulunmaları 

tavsiye edilmektedir. 

Ödeme tutarlarına ilişkin veriler YÖKSİS sisteminde henüz bulunmamaktadır. Bu 

nedenle başvuru çıktılarında tutarlar bulunmayacaktır; ödeme tutarları, önümüzdeki 

günlerde alınacak YÖK Yürütme Kurulu kararı ile belli olduktan sonra projelere ait değişim 

sayıları ve süreleri üzerinden sistem otomatik hesaplama yapacaktır. Bu nedenle, projelerde 

değişim süreleri ve sayılarına ilişkin verilerin girişinde dikkat edilmesi gerekmektedir. 

https://yoksis.yok.gov.tr/
http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/Yurtdisiiletisim.xlsx
http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/kontenjanlar.shtml


Sorularınız için Koordinatörlüğümüz personeli Uzm. Birsen YANAR ile irtibata geçebilirsiniz. 

Tel: 297 60 28 

 

 

YÖK DUYURU ADRESİ 

http://www.yok.gov.tr/web/mevlana/anasayfa/-

/asset_publisher/hYt8u3k5XCOB/content/2017-2018-egitim-ogretim-y%C4%B1l%C4%B1-

proje-tabanl%C4%B1-uluslararas%C4%B1-degisim-program%C4%B1-

cagr%C4%B1s%C4%B1-hk-24-02-2017-

?redirect=http%3A%2F%2Fwww.yok.gov.tr%2Fweb%2Fmevlana%2Fanasayfa%3Fp_p_id%

3D101_INSTANCE_hYt8u3k5XCOB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26

p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3 

 

PROJE İÇİN DESTEKLENECEK ÖNCELİKLİ ALANLAR 

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31589616/Alan_Kodlari.pdf/ 

 

 

Verimli bir başvuru süreci olması dileğiyle,   

 

Saygılarımızla, 

Hacettepe Üniversitesi  

Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü 
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