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Mevlana Kimdir?
Programa adını veren Mevlana’nın asıl adı Muhammed Celâleddin’dir. Mevlana, bugün
Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinin Belh şehrinde 1207 tarihinde
doğmuştur. Mevlana ismi, Sultan Veled, Şems-i Tebrizi ve sevenlerince kullanılmış; adeta
onunla özdeşleşen evrensel bir simge olmuştur. Batılılarca da Rumi olarak bilinmektedir.
XIII. yüzyılda yaşamış, ama eserleriyle çağları aşmış bir sufi olan Mevlana; "Gel ne olursan
ol, gel" dizelerine yansıdığı üzere insanlar arasında herhangi bir ayrım gözetmemiştir.
Merhameti, karşılıksız ve sınırsız insan sevgisinin yanı sıra sonsuz hoşgörüsüyle sadece
İslam âlemini değil, tüm insanlığı kendisine hayran bırakmıştır. Hayata ve insanlara
bakışıyla bir fikir adamı olarak da tüm dünyada kabul görmektedir. UNESCO, Mevlana’nın
doğumunun 800. yıldönümü nedeniyle, 2007 yılını Mevlana ve Hoşgörü Yılı ilan etmiştir.
Öğrenim hayatı boyunca dönemin değişik ülke ve şehirlerinde yer alan eğitim kurumlarını
hem bir öğrenci hem de bir bilim insanı olarak ziyaret etmiştir. Mevlana’nın hayatında ve
felsefesinde "değişim" önemli bir yer tutmaktadır.
Mesnevi, Divan-ı Kebir, FihiMafih, Mektubat ve Mecalis-i Seba gibi önemli eserlerin de
yazarıdır.
Mevlana Değişim Programı
Bu program,Türkiye’de eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren
yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir
programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yönetmelik ile değişimin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak,
hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını
kapsamaktadır.

Mevlana Değişim Programının Amaçları





Üniversitemizin uluslararasılaşması sürecine katkıda bulunmak,
Üniversitemizi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek,
Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını, tecrübelerini almak,
Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün
zenginleşmesini sağlamak,
 Bilgi, görgü ve beceriyi arttırmaktır.
Mevlana Öğrencisi
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Mevlana Değişim Programı öğrencileri;
 Bölgesini ve dünyayı daha iyi tanımak ve anlamak isteyen,
 Değişime açık,
 Donanımlı ve kendine güvenen,
 Rekabet duygusu güçlü,
 Küresel bilinç ve sorumluluk duygusuna sahip öğrencilerdir.
Mevlana Değişim Programına Kimler Katılabilir?
 Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri
 Üniversitemiz 25/06/2013 tarih ve 08 sayılı toplantı kararı gereğince, Lisans
öğrencilerinin ikinci sınıfında okuyan öğrenciler 5. ve 6. Yarıyılı Türkiye’de
okumak üzere başvuru yapabilir.
 Ön lisans öğrencileri ise birinci sınıftan itibaren başvuru yapıp, üçüncü yarıyılı
Türkiye’de okumak üzere başvuru yapabilirler.
 Üniversitemizde görev yapan tüm öğretim elemanları Mevlana Değişim
Programına katılabilirler.
 Araştırma görevlileri programdan öğretim elemanı olarak faydalanamaz. Yüksek
Lisans ve Doktora öğrencisi konumunda faydalanabilirler.
Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları
Öğrenciler için;
 Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması gerekmektedir.
 Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50
olması gerekmektedir.
 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az
3.00 olması gerekmektedir.
 Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile
hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora
öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan
faydalanamazlar.
 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri programdan hak kazandığı dönemde ders
aşamasını bitirmiş olması beklenilmektedir. Zira bu öğrenciler yalnızca tez
aşamasındayken bu programdan faydalanabilirler.
Öğretim Elemanları için;
 Yönetmelikte özel bir şart yoktur.
 Daha önce Mevlana Değişim Programından faydalanmamış olması öncelikli tercih
sebebidir.
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Nasıl Başvuru Yapılır? Hangi Belgeler Gereklidir?
Öğrenciler, mdp.manas.edu.kg internet adresinden ulaşabilecekleri gerekli formları
eksiksiz bir şekilde doldurarak belgeleriniilgili bölüm koordinatörüne teslim ederek
başvurularını gerçekleştirirler.
Üniversitemizin anlaşmalı olduğu tüm üniversitelerin bölümlerindetüm öğretim
elemanlarımız değişim programından faydalanabilirler. Belgelerini bizzat Mevlana Değişim
Programı kurum koordinasyon ofisine getirerek başvurularını yapabilirler.
Öğrenciler için Belgeler
•Aday Öğrenci Başvuru Formu
•Yabancı Dil Sertifikası
•Öğrenim Protokolü Formu
•Öğrenci Beyannamesi
•Pasaport Fotokopisi
•Kabul Belgesi
•Yükümlülük Sözleşmesi
•Katılım Belgesi
•Nihai Rapor
•Transkript

(Başvuru esnasında)
(Başvuru esnasında)
(Kazandıktan sonra)
(Kazandıktan sonra)
(Kazandıktan sonra)
(Kazandığı üniversite tarafından gönderilir.)
(Kazandıktan sonra)
(Program Bitiminden sonra)
(Program Bitiminden sonra)
(Başvuruda ve program bitiminde gereklidir.)

Öğretim Elemanları
•Hareketlilik Programı
•Portfölyö (Akademik CV, Türkçe)
•Kabul Belgesi
•Katılım Belgesi
•Öğretim Elemanı Yükümlülük Sözleşmesi
• Öğretim Elemanı Katılım Belgesi
•Nihai Rapor
Öğrenim Protokolü Nasıl Doldurulmalıdır?
 Değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış dersler, krediler belirtilir.
 Öğrenci dersleri uygun bulduğunu imza ile beyan eder.
 Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini
taahhüt eder.
 Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır.
 Öğrenim Protokolü, üç nüsha halinde düzenlenir.
 Öğrenim Protokolü, ilgili bölüm başkanları ile Mevlana Değişim Programı kurum
koordinatörü tarafından da imzalanır.
 Olası değişiklikler dönemin başlamasını takiben en geç 30 gün içinde yapılmalıdır.
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 Mevlana Değişim Programı öğrencisi, öğrenim protokolünde belirtilen ve başarılı
olduğu bir dersten tekrar sınava giremez veya yeniden bu dersi alamaz.
Mevlana Değişim Programı Değişim Süreci Nasıl İşler?
I. Aşama
Öğrenciler için: Mevlana Değişim Programı Üniversitemizin Kurum Koordinatörlüğü
tarafından her yıl YÖK’ün belirlemiş olduğu tarihleri duyurmakla yükümlüdür.
Üniversitemizde de duyuru yapıldıktan sonra başvuru tarihleri içerisinde öğrenciler;
•Öğrenci aday başvuru formunu,
•Transkripti,
•Yabancı dil sertifikasını, (Öğrenciler bu belgeyi üniversitemiz dil hazırlık koordinatörlüğünden
temin edebilirler.)

bölümlerdeki ilgili koordinatörlere teslim etmeleri gerekmektedir. Daha sonra bölüme gelen
başvuruları inceleyen bölüm/birim koordinatörü evrakların tam ve eksiksiz olduğuna dikkat
ederek sınıfındaki öğrenci sayısının %30’unu geçmeyecek şekilde başvuruları alıp üst
yazıyla Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğüne gönderir.
Öğretim Elemanları için:Programdan faydalanmak
mdp.manas.edu.kg internet adresinden temin edecekleri;

isteyen

öğretim elemanının

•Öğretim Elemanı Hareketlilik Formunu,
•Öğretim Elemanı Bilgi Formunu,
•Akademik Özgeçmişlerini elektronik ortamda eksiksiz doldurulup çıktıları alındıktan sonra
gerekli yerlerin imzalatılmasından sonra direk olarak koordinatörlüğümüze şahsi olarak
teslim edebilirler.
II. Aşama
Öğrenciler için:Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu veya burssuz olarak
programdan hak kazanan öğrenciler:








Öğrenim protokolü,
Kabul belgesi,
Öğrenci başvuru formu,
Beyanname,
Bilgi formu,
Pasaport fotokopisi,
Yükümlülük sözleşmesi
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gibi dokümanları mdp.manas.edu.kg adresinden temin ederek ıslak imzalı ve orijinal olarak
üç nüsha şeklinde Mevlana Değişim Programı Koordinatörlük ofisine getirerek başvuru
kayıt işlemini gerçekleştirmiş olurlar.
Bölüm koordinatörleri Türkiye’ye gideceği kesinleşen bölüm öğrencilerini, liste
halinde kendi bölümündeki yönetim kuruluna bildirmesi gerekmektedir.
Öğretim Elemanları için: Mevlana Değişim Programı kapsamında kabul edilen Öğretim
Elemanları Türkiye’deki başvurduğu üniversiteye giderken üç adet öğretim elemanı
hareketlilik formunu ve kabul belgesini yanında götürmeleri gerekmektedir. Gideceği
Kesinleşen Öğretim Elemanı bölümüne başvurup Fakülte/YO/MYO yönetimine bildirerek
onay alması gerekmektedir.
III. Aşama
Öğrenciler için:Öğrenciler kazandığı üniversiteye giderken ıslak imzalı ve orijinal olarak 3
adet Öğrenim Protokolü, Öğrenci bilgi formu ve kabul belgesini, yanlarında gideceği
üniversiteye götürür. Öğrenimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, öğrenimi
bitince daha önce yanında götürmüş olduğu üç adet karşılıklı olarak imzalanmış öğrenim
protokollerinin iki tanesini ıslak imzalı olarak, tekrar üniversitemize getirmesi
gerekmektedir. Bunun dışında yine programı başarılı bir şekilde tamamladığına dair gidilen
üniversite tarafından verilecek olan;
•Transkript,
•Katılım belgesi
•Öğrenci nihai raporunu üniversitemiz koordinatörlüğüne kopyalarını teslim ederek
programı başarılı bir şekilde tamamlamış olur. Aynı zamanda öğrenciler, kendi bölümlerine
dilekçe vererek kendi birimlerindeki yönetim kurulundan derslerinin eşdeğerliklerini
onaylatmaları gerekmektedir. Bölümde ilgili komisyon dersleri değerlendirir ve birim
yönetim kuruluna iletir. İlgili birim amiri eşdeğerliği yapılan dersleri öğrenci işlerine iletir.
Öğretim Elemanları için:Öğretim elemanları, karşı üniversitenin de imzalamış olduğu
hareketlilik formunu, katılım belgesini ve nihai raporu üniversitemizin Mevlana ofisine
teslim etmesi gerekmektedir. Bundan sonra değişim programı başarılı bir şekilde
tamamlanmış olur.
Mevlana Değişim Programı Kapsamında Değişim Süreleri ve
Öğrenim Giderleri
Mevlana Değişim Programı Kapsamında yararlanan öğrenciler en fazla 2 yarıyıl değişimden
yararlanabilirler. Değişim toplamda bir eğitim-öğretim yılını aşamaz. Öğretim elemanları
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ise en az 2 hafta, en fazla 3 ay süreliğine bu programdan yararlanabilirler.Programdan
faydalanan öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında gideceği
yükseköğretim kurumuna eğitim öğretim ücreti ödemezler.
Akademik Tanınma, Derslerin Denkliği ve Programdan Faydalanma
 Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim faaliyetlerine tam tanınırlık sağlar.
 Öğrenim hareketliliği başlamadan önce tanımlanmış derslerle ilgili program, tüm
taraflarca öğrenim protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir.
Yükseköğretim kurumları değişim programı sonunda başarılı olunan tüm derslerin
kredileri ile denkliklerini kabul etmek ve başarılı saymak zorundadır. Bu
dersler diploma ekinde belirtilir.
 Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.
 Öğrenciler, Mevlana Değişim Programı Öğrenim Protokolü çerçevesinde ders
denkliklerinin açıkça belirlenmiş olması sebebiyle ülkesine döndüğünde herhangi
bir dönem kaybına uğramazlar.
 Öğrenciler, üniversitemizde eğitim hayatları boyunca Mevlana Değişim Programı
öğrencisi olarak yalnız birkez faydalanabilirler.
 Öğretim Elemanları, bir eğitim-öğretim yılı içinde yalnız bir kez programdan
faydalanabilirler.
Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar
Öğrenciler ile ilgili hususlar:
 Öğrenim gördükleri süre içerisinde üniversitemizden aldıkları diğer burslar ve
krediler devam eder.
 Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik
hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. (10.02.2016 tarihinde
YÖK tarafından alınan karara göre Mevlana Değişim Programı kapsamında üniversitemizden
Türkiye’ye burslu olarak gidecek olan öğrencilerimiz için aylık 825 Lira olarak verilmesine karar
verilmiştir.(Toplam 4 ay)

 Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir.
Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi, öğrencinin almakla yükümlü olduğu
derslerdeki başarısı esas alınarak yapılır.
 Değişim programı kapsamında üniversitemizden Türkiye’deki yükseköğretim
kurumlarına giden öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen
oranlarda burs ödenir.
Öğretim elemanları ile ilgili hususlar:
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 Türkiye’ye burslu olarak gönderilecek öğretim elemanlarının gideceği üniversitede
kaldığı süre boyunca yevmiye verilmesine ve yol masraflarının program tarafından
karşılanması öngörülmüştür.
Mevlana Değişim Programı kapsamında değişime katılan öğrenciler için hangi
notlandırma ve kredilendirme sistemi kullanılacaktır?
Mevlana Değişim Programı öğrencilerinin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde
belirlenen kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı
yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil,
derslerin kredileri dikkate alınır. Yükseköğretim kurumları imzaladıkları protokolde
karşılıklı olarak mutabık kaldıklarını beyan etme şartıyla, ortak bir kredilendirme sisteminde
anlaşabilecekleri gibi, AKTS Kredilendirme sistemini de değişimde esas alabilirler.
İmzacı yükseköğretim kurumları, öğrencilerin kendi kurumlarında aldıkları veya
alacakları dersler nedeniyle ortaya çıkabilecek ders tekrarlarının önlenmesi, değişim
döneminde kendi kurumlarında alacakları derslerle gidecekleri yükseköğretim kurumunda
alacakları derslerin eşleştirilmesi konuları ile öğrencilerin değişim süresince kredi, ders,
dönem veya yıl kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla kredilerin
tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, gidilen yükseköğretim
kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir. Öğrenim Protokolünde derslerin
kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı eğitim-öğretim dönemi başlamadan
önce açık olarak belirlenir.
Öğrencilerin başarılı oldukları derslerin notlarının denkleştirilmesinde Mevlana
Değişim Programı öğrencisi olarak öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunda
uygulanan ders geçme notu esas alınır. Ders geçme notu farklı olan kurumlara gitmek
isteyen öğrenciler, konu hakkında değişim dönemi başlamadan önce bilgilendirilir. Öğrenim
protokolünü imzalayan öğrencilerin konuyla ilgili bilgilendirildikleri varsayılır.
Denklikler ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Mevlana Değişim
Programından yararlanan öğrencilerin başarılı oldukları dersler ve kredileri, kayıtlı oldukları
yükseköğretim kurumlarının ders ve not çizelgelerinde yazılı olarak belirtilir.
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Gelen Öğrenciye İlişkin Bilgiler
Mevlana Değişim Programı kapsamında üniversitemize gelmeyi amaçlayan öğrencilerin
gerekli dokümanları üniversitemiz kurum koordinatörlüğü aracılığıyla ilgili bölüm
koordinatörlerine iletir. Bölüm koordinatörü gelen öğrenciye ilişkin belgeleri gözden geçirip
ders eş değerliklerine dikkat eder. Bölüm uygun gördüğü takdirde gerekli yerleri imzalayıp
tekrar kurum koordinatörlüğüne gönderir. Kurum koordinatörü ise karşı taraftaki Kurum
Koordinatörlüğüne bilgi vererek değişimi gerçekleştirmek için süreci başlatır.
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI HAKKINDA
SIKÇA SORULAN SORULAR
1-Öğrenciler kaçıncı sınıfta başvurabilirler?
Lisans öğrencileri ikinci sınıfta başvuru yapabilirler. Başvuru tarihine kadar ki
transkriptte bulunan genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekmektedir. Yüksek
Lisans ve Doktora Öğrencileri ise tez aşaması için başvuru yapabilirler.
2- Öğretim elemanı hareketliliği kapsamındaki ders verme süresi ve içeriği nedir?
Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık
olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen
faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak
altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik
faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı
hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim
için kabul edilemez.
3- Programa başvuranların dil seviyesini ölçmek için herhangi bir (YDS, TOEFL,
IELTS gibi) sınav türü/belgesi zorunlu mudur?
Programdan faydalanabilmek için başvuran öğrencilerin seçiminde kullanılan temel
kriterlerden biri de dil puanıdır. Ancak ilgili mevzuatça belirlenmiş bir sınav türü ya da
belgesi bulunmamaktadır. Yükseköğretim kurumları, adaylardan ulusal ya da uluslararası
geçerliliği olan bir sınav türü/belgesi talep edebilecekleri gibi kendi yapacakları sınavla da
öğrencilerin dil bilgisini ölçebilir/belgeleyebilirler. Yabancı dil bilgisi konusundaki
adayların yetkinliği, hem Programın hem de öğrencinin başarısını etkileyecek en önemli
unsurlardan biridir. Yükseköğretim kurumlarımızdan adayların seçiminde bu konuda hassas
davranmaları beklenmektedir.
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4- Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanmak isteyen bir öğrenci gittiği
yükseköğretim kurumuna eğitim-öğretim ücreti öder mi?
Öğrenciler program çerçevesindegideceği yükseköğretim kurumuna bir eğitim
öğretim ücreti ödemezler.
5- Öğrenci ve öğretim elemanlarının Mevlana Değişim Programı kapsamında
faydalanabilecekleri maddi olanaklar nelerdir?
Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu olarak kazanan öğrenciler toplam 4 ay
olmak üzere aylık 825 TL burs alacaklardır(2016 yılı için). (Bunun dışında kalan tüm
masraflar öğrenciye aittir). Gittiği üniversite de öğrencilerin yararlandığı tüm imkânlardan
aynı şekilde faydalanırlar. Öğretim Elemanlarına ise YÖK’ün unvana göre belirlediği 40 ya
da 50 TL günlük yevmiye verilir. Bunun dışında ise yol masrafı program tarafından
karşılanır.
6- Araştırma görevlileri programdan faydalanabilirler mi?
Araştırma görevlileri öğrenci olarak (eğer lisansüstü bir programa kayıtlıysa)
programdan faydalanabilir. Araştırma görevlisine ders ücreti tahakkuk edilemeyeceği için
ve bu programdan öğretim elemanları ders verme hareketliliği kapsamında yararlanacağı
için, araştırma görevlileri öğretim elemanı olarak programdan faydalanamaz.
7- Her yıl YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına belli bir kontenjan mı
verilmektedir?
Her yıl her yükseköğretim kurumuna ayrı ayrı bir kontenjan tahsisi söz konusu
değildir. Mevlana Değişim Programı Protokolü’nün 2. sayfasında imzacı kurumlar hangi
alan/bölümlerde ne kadar öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapacaklarını sayı ve süre
olarak belirtirler. İmzalanan bu Protokollerin bir nüshası YÖK’e gönderilir. YÖK Yürütme
Kurulu, kaynakların adil kullanımı, Programın etkin ve verimli şekilde işleyebilmesi adına
yükseköğretim kurumlarımızdan gelen talepleri inceler ve gerekli durumlarda, iletilen
taleplerin yeniden düzenlenmesine karar verebilir.
8- Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tez aşamasında Mevlana Değişim
Programı’ndan yararlanabilir mi? Yararlanmaları durumunda gittikleri
yükseköğretim kurumunda herhangi bir çalışma programı uygulamaları gerekir mi
ya da nasıl bir program uygulanması gerekir?
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri yönetmelikte belirtilen hususları taşıması
kaydıyla tez döneminde de Mevlana Değişim Programı’ndan faydalanabilir. Öğrencinin
gideceği yükseköğretim kurumunda ders alıp almaması, doktora tez araştırmasında bulunup
bulunmaması gibi faktörler bölüm/ana bilim dalı başkanları ve koordinatörlerinin karar
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vereceği bir durumdur. YÖK’ün bu konuda bağlayıcı bir karar alması söz konusu değildir.
Ancak öğrencinin ölçülebilir bir başarıya temel teşkil edecek bir faaliyette bulunması
gerekir. Bu hem öğrencinin programdan faydalanıp faydalanmadığının (yani okula, derse,
çalışmalara katılıp katılmadığının) tespit edilmesi hem de bursun ödenmesi ve dönem kaybı
yaşanmaması için gerekli bir noktadır.
9- Bir Akademik yılda kaç kez başvuru yapabilirim?
Mevlana Değişim Programı başvuruları yılda bir (1) kez yapılmaktadır.
10-Üniversitemizden Türkiye’ye giden öğrencilerin konaklaması konusunda devlet
yurtlarının imkânları kullanılabilir mi?
Mevlana Değişim Programı kapsamında, üniversitemizden Türkiye'ye gidecek olan
öğrenciler için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından, kurum işletmesinde bulunan
yurtlarda belirli oranda kontenjan ayrılmaktadır. Ancak bu imkânlar kontenjanlar dâhilinde
kullanıldığından dolayı kesin bir şekilde barınma konusunda garanti verilmemektedir
Bunun dışında, üniversitelerin kendi imkânlarından yararlanılarak bazı üniversiteler
öğrencileri kendi yurtlarında barınma hizmeti sunmaktadır. Genel olarak üniversiteler
barınma konusunda öğrencilere rehberlik yapmaktadırlar.
11-Türkiye’ye giderken vize almalı mıyım?
Mevlana Değişim Programı kapsamın da Türkiye’ye gidecek olan öğrenciler vizeden
muaf sayılırlar. Türkiye’deki kazandığı üniversiteden alacakları kabul belgesiyle misafir
olarak nitelendirilirler. Bunun yerine öğrencilerin Türkiye’ye gittikten sonra sadece oturum
almaları gerekmektedir.
12-Gittiğim Üniversitede Öğrenim Protokolünü Yeniden Düzenleyebilir miyim?
Öğrenciler Öğrenim Protokolüne sadık kalarak gitmeden derslerin eşdeğerlilik ve
içerik bakımından uygun olduğuna bölüm koordinatörleri aracılığıyla karar verirler.
Öğrenciler gereken durumlar da en fazla üç derse kadar ekle-sil yaparak derslerini
değiştirebilirler.Bundan fazla ders değişikliğine ise genelde müsaade edilmemekte olup,
öğrencinin bölüm koordinatörünün onayı ile gittiği üniversitede yeniden öğrenim protokolü
hazırlayabilir.
13-Üniversitelerin Seçimini Neye Göre ve Nasıl Yapmalıyım?
Kırgızistan Türkiye manas Üniversitesinin Türkiye’deki 76’dan fazla Üniversiteyle
anlaşması bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumlarıyla ilgili
anlaşma çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı, mdp.manas.edu.kg adresindeki “Protokol
imzalanan üniversiteler” sekmesine girerek üniversitelerin tek tek içindeki protokolleri
inceleyerek kendi bölümleriyle uyuşan veya anlaşması olan üniversiteleri belirlemeleri
gerekir. Burslu olarak kazanmak ihtimali yüksek olan üniversiteleri tercih etmelidirler.
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Üniversite seçimini öğrenciler, özellikle sınıf danışmanları ve bölüm koordinatörleriyle
beraber yapmalıdırlar.
14- Başka Yabancı Dil Sertifikaları İşe Yarar mı?
Sertifikalarda öğrencinin kaç puanda bitirdiğini gösteren puanlamanın olması
zorunludur. Hazırlık sınıfından muaf olup direk lisans veya ön lisans okuyan öğrenciler ise
Türkçe bildiklerine dair, yine içinde puan belirtilen resmi sertifika ile başvuru yapabilirler.
(Lise öğrenimi boyunca Türkçe öğrenen öğrencilerin lisedeki not çizelgesinin noter onaylı
tercümesini yaptırarak da başvuru yapabilirler. )
15-Programla İlgili Daha Fazla Bilgiye Nereden Ulaşabilirim?
Program hakkında daha fazla bilgiye Üniversitemiz Mevlana Değişim Programı
Kurum Koordinasyon ofisinden veya mdp.manas.edu.kg internet adresinden ulaşabilinir.
Program hakkında güncel ve genel bilgiye ise https://mevlana.yok.gov.tr internet adresinden
ulaşabilirsiniz.
16-Öğrenci Başvuruları Neye Göre Değerlendiriliyor?
Öğrenci Başvuruları %50 dil puanı + %50 Not Ortalamasına göre değerlendirilirler.
Bu sıralamaya göre en yüksek puana sahip olan öğrenciler gidecekleri üniversitenin
kontenjan sayısına göre alım işlemi gerçekleştirilir.
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Hazırlayanlar:
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

Mevlana Değişim Programı Tanıtım Kılavuzu, üniversitemiz Mevlana Değişim
Programı birim koordinatörleri / bölüm koordinatörleri, öğretim elemanları ve
öğrencileri için bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Söz konusu bilgiler kaynak olarak
YÖK Mevlana Değişim Programı resmi sitesinden faydalanılmıştır.
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