
PAKİSTAN –TÜRKİYE PROJE BAŞVURULARI 2019 

 
Başvuru Öncesinde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

1. Proje ortağı olacak Pakistan'daki yükseköğretim kurumu ile Mevlana Değişim Programı 
kapsamında anlaşmamız olması gerekmektedir. 
Anlaşmalı olduğumuz ülke ve üniversitelerin listesi 
http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/Protokoller_220719.pdf 
 

2. Anlaşmada bölümünüzün yer alıp-almadığı, yer alıyorsa sahip olduğu öğrenci/öğretim 
elemanı kontenjanları ve sürelerinin proje için yeterli olup-olmadığının aşağıdaki 
listelerden kontrol edilmesi gerekmektedir. 
  
Öğretim Elemanı-Bölüm ve Kontenjan Bilgileri 
http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/unvgorekontenjanlstogruyesi220719.pdf 
 
Öğrenci-Bölüm ve Kontenjan Bilgileri 
http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/unvgorekontenjanlstogrenciuyesi220719.pdf 
 

3. Sürecin sağlıklı takibi açısından anlaşma, kontenjan ve süre konusundaki soru ve 
sorunlarınız için Koordinatörlüğümüz ile irtibata geçmenizi öneririz.  
 

4. Proje önerisi, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen aşağıdaki proje alanlarına 
uygun olarak hazırlanmalıdır. 

 

• Enerji Teknolojileri (Energy Technologies) 
• Gıda Teknolojileri (Food Technologies) 
• Sürdürülebilir Çevre Teknolojileri (Sustainable Environmental Technologies) 
• Malzeme Bilimi (Material Science) 
• Akıllı Ulaşım Sistemleri (Smart Transportation Systems) 
• Robotlar ve Akıllı Sistemler (Robots and Smart Systems) 
 

 

Proje Önerisi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar  
 
1. Proje süresi en az 1 yıl olmalıdır. 

 
2. Proje ekibinde en az bir öğrenci (yüksek lisans, doktora) değişimi olmalıdır. 

 

3. Adayların ikamet ettikleri ülkenin vatandaşı olmaları gerekmektedir. 
 

4. Lisansüstü öğrenciler başvuru yapan üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı 
olmalıdır. 

 

5. Proje ekibindeki öğretim üyeleri, üniversitelerin tam zamanlı akademik personeli 
olmalıdır. 

 

6. Her bir ortak üniversiteden proje koordinatörleri/yürütücüleri, Prof. Dr. /Doç.Dr./ Yard. 
Doç. Dr. unvanına sahip olmalıdır. 

 

http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/Protokoller_220719.pdf
http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/unvgorekontenjanlstogruyesi220719.pdf
http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/unvgorekontenjanlstogrenciuyesi220719.pdf


7. Proje kapsamında gelen ve giden öğretim elemanlarının, proje ortağı üniversiteye en 
az 14 gün en fazla 89 gün gitmeleri gerekmektedir. (Proje süresince 1 Öğretim 
Elemanının gideceği sürelerdir.) 

 

8. Proje kapsamında gelen/giden öğrencilerin en az bir dönem en çok iki dönem proje 
ortağı üniversitede bulunmaları gerekmektedir. 
 

9. YÖK tarafından yapılacak değerlendirmede yukarda belirtilen hususların yanı sıra  
projenin gerçekleştirilme yöntemi, projenin yönetimi, proje ekibi ve araştırma olanakları 
dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. 

 
 

Başvuru İşlemi 
 

1. Proje yapmak isteyen Öğretim Elemanları, YÖKSİS üzerinden kendi şifreleri ile proje 
öneri formunu dolduracaktır. 
 

2. Proje Önerisi için girişler, 5 Kasım 2019 tarihi mesai bitimine kadar 
https://yoksis.yok.gov.tr adresinden YÖKSİS/Genel İşlemler/Proje Tabanlı 
Uluslararası Değişim Programı butonundan yapılacaktır.  
 

3. Tüm proje başvuru çıktıları Koordinatörlüğümüz tarafından YÖK Başkanlığına 
Rektörlük Makamı üst yazısı ile iletilecektir. 
 

4. Proje ortağı olabilecek üniversitelerin listesi YÖKSİS’te başvuru esnasında çıkacaktır. 
Proje yapacağınız üniversiteyi listede göremiyorsanız, Koordinatörlüğümüzle iletişime 
geçmeniz gerekmektedir. 

 

 

YÖK DUYURU ADRESİ 

https://mevlana.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=100 

 

Sorularınız için Koordinatörlüğümüz personeli Öğr. Gör. Birsen YANAR ile irtibata 
geçebilirsiniz. (Tel: 297 60 28) 

https://yoksis.yok.gov.tr/
https://mevlana.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=100

