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TAŞOVA YÜKSEL AKIN MYO GENEL BİLGİ
Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu, Amasya Üniversitesi'ne bağlı olarak
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29.12.2010 tarih ve 6620 sayılı kararı ile
kurulmuştur. Meslek Yüksekokulu inşaatına Amasya Valiliği ile Rönesans Holding
arasında 01 Temmuz 2013 tarihinde imzalanan protokol ile başlanmış olup bina
fiziksel olarak 27 Haziran 2014 tarihinde tamamlanarak hizmete alınmıştır.
Kurulduğu yıl 3 program ve yaklaşık 100 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan
okulumuz 2020-2021 öğretim yılı itibariyle 6 program ve yaklaşık 400 öğrenci ile
eğitime devam etmektedir. Okulumuzda hali hazırda 18 akademik, 4 idari, 3 sürekli
işçi ve 6 güvenlik personeli görev yapmaktadır. Yeni yapılan 300 Kişilik konferans
salonu ile gelişmesine ivme öğrencilerine ve yerel paydaşlarına katkı sunmaya
devam etmektedir.

•MİSYON
Temel alan yeterliliklerine sahip, analitik düşünen, araştırmacı, girişimci ve
değerlerine bağlı, çevresel ve toplumsal olarak bilinçli bir kişilikle sürekli olarak
kendini yenileyen ve değişen koşullara uyum sağlayabilen bireyler
yetiştirerek; bilimin ışığında paydaşlarımıza üst düzeyde hizmet sunmaktır.
•VİZYON
Eğitim-öğretim faaliyetlerinde nitelik, araştırma-geliştirme çalışmalarında
yenilik, sunulan her türlü hizmette ise paydaş memnuniyetini gözeten bir meslek
yüksekokulu olmaktır.

Okulumuzda eğitim ve öğretime devam edilen programlar aşağıda
listelenmiştir.
1. Posta Hizmetleri Programı
2. Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı
3. Raylı Sistemler İşletmeciliği Programı
4. Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Programı
5. Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Programı
6. Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi Programı (2021-2022
Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımı yapılacaktır)

İDARİ VE AKADEMİK PERSONEL
ÖĞRETİM ÜYESİ

BÖLÜM

Doç. Dr. Murat KURT

Müdür

Öğr. Gör. Yılmaz ÇAKIR

Müdür Yard. -Ulaştırma Hiz.

Öğr. Gör. Bayram İLTER

Müdür Yard.- Ulaştırma Hiz.

Öğr.Gör. Hasan Törehan BABACAN

Bölüm Baş.- Ulaştırma Hiz.

Öğr.Gör. Pınar ŞEN

Bölüm Baş.- Motorlu Araç. Ve Ulaş. Hiz.

Dr.Öğr. Üyesi Ercan ŞAHİN

Ulaştırma Hiz.

Dr.Öğr. Üyesi Selçuk SARIKOÇ

Motorlu Araç. Ve Ulaş. Hiz.

Öğr.Gör. Mahmut ÇELEBİER

Ulaştırma Hiz

Öğr. Gör. İbrahim ASLAN

Motorlu Araç. Ve Ulaş. Hiz.

ÖĞRETİM ÜYESİ

BÖLÜM

Öğr.Gör. Selçuk ARSLAN

Ulaştırma Hiz.

Öğr.Gör. Murat EMÜR

Motorlu Araç. Ve Ulaş. Hiz.

Öğr.Gör. Melahat AVŞAR

Ulaştırma Hiz.

Öğr.Gör. Özlem ÖNER

Ulaştırma Hiz.

Öğr.Gör. Göksu DEMİRCAN

Ulaştırma Hiz.

Öğr.Gör. Özkan İMAMOĞLU

Ulaştırma Hiz.

Öğr.Gör. Tural MEHMETOĞLU

Motorlu Araç. Ve Ulaş. Hiz.

Öğr.Gör. Nurettin Okan ÇAYCI

Motorlu Araç. Ve Ulaş. Hiz.

Öğr.Gör. Ersel BALİ

Motorlu Araç. Ve Ulaş. Hiz.

Öğr.Gör. İsmail ALTIN

Motorlu Araç. Ve Ulaş. Hiz.

TAŞOVA YÜKSEL AKIN MYO WEB SİTESİNE NASIL
GİRECEĞİM?

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE (OBS) NASIL GİRİŞ
YAPACAĞIM?

DUYURU VE HABER/ETKİNLİKLERE NERDEN
BAKABİLİRİM?

AKADEMİK TAKVİME NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

ALMS YE NASIL GİREBİLİRİM?

ANKETLERE NASIL KATILABİLİRİM?

DANIŞMAN HOCAM KİMDİR, NASIL ULAŞABİLİRİM?

DERSLER VE SINAVLAR

Yükseköğretim kurumumuzda derslerimiz teorik ve
uygulama kredilerine sahiptir. Teorik dersler;
çoğunlukla veya bütünüyle bir kuramın ele alınıp
tartışıldığı derslerdir. Uygulamalı dersler; teorik
derslerde edinilen bilgilerin pratikte uygulamalarının
yapıldığı derslerdir.

DERSLER VE SINAVLAR
Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle derslerin
yüzyüze eğitimine salgının artış seyrini azaltmak üzere, yetkili kurum
tavsiyeleri dikkate alınarak ara verilmiştir.
Derslerimiz Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından
koordine edilen ALMS sistemi üzerinden YÖK tavsiyelerine uygun bir
şekilde online olarak yürütülmektedir.

DERSLER VE SINAVLAR

Derslerimizin teorik kısımları ALMS sistemimiz üzerinden canlı bir
şekilde, yüz yüze sınıf ortamı sanal ortamda oluşturularak devam
etmekte ve uygulama kısımlarını karşılamak üzere sizlere evlerinizden
yapabileceğiniz ödevler verilmekte ve ödevler sanal sınıf ortamında
hep birlikte değerlendirilmektedir.

DERSLER VE SINAVLAR
Ödevlerin uygun gönderim adımları;

• Dersin ödevleri ders sorumlusunun uygun gördüğü formatta
hazırlanıp uygun bir biçimde isimlendirilecektir.

DERSLER VE SINAVLAR
• Ders sorumlusunun belirttiği farklı bir yöntem var iste öncelikli
olarak o yöntem izlenecektir yoksa, ders sorumlusunun kurumsal eposta adresine gönderilecektir.

Hazırlanan Ödev Eklenir

DERSLER VE SINAVLAR

Yükseköğretim kurumumuzda sınavlar Amasya Üniversitesi Önlisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği gereğince
gerçekleştirilmektedir.
Derslerin ilgili dönemlerdeki kazanımlarının değerlendirilmesi için, bir
Arasınav, ve bir de Final sınavı yapılmaktadır.
Bir öğrencimizin herhangi bir dersten başarılı olması için hem devam
şartını sağlaması (Uzaktan Eğitim Süresince Devam Şartı
Aranmamaktadır) hem de ağırlıklı başarı puanları toplamının 60
olması gerekmektedir.

DERSLER VE SINAVLAR

ARASINAV

%40

FİNAL
SINAVI

%60

Başarı Notu

DERSLER VE SINAVLAR
Dönem sonunda 60 başarı puanı şartını sağlayamayan öğrenciler Final
Sınavı yerine değerlendirmeye alınacak olan Bütünleme Sınavına
girebileceklerdir.

ARASINAV

%40

BÜTÜNLEME
SINAVI

%60

Başarı Notu

DERSLER VE SINAVLAR

Derslerimiz gibi sınavlarımız da online olarak ALMS sistemimiz
üzerinden ilan edilen tarihlerde yapılacaktır.
Uygulamalı derslerimiz için derslerimizin sınavlarına ek olarak
ödevler verilmekte olup teorik bilgilerin pratik olarak sınanması
sağlanacaktır.

STAJ UYGULAMASI
Stajlar öğrencilerimizin okulda kazandığı bilgileri profesyonel olarak
uygulama deneyimi kazanmaları için belirlenen fiili uygulamalardır.
Kurumumuzda staj uygulamaları Amasya Üniversitesi Meslek
Yüksekokulları Staj Yönergesi uyarınca yürütülmektedir.

Pandemi süresince alınan tedbirler kapsamında ikinci bir duyuruya
kadar fiili olarak yapılmayacak olup, ilgili kazanımların sınanacağı
ödevler aracılığıyla yürütülecektir.

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
Erasmus Kordinatörü

Öğr. Gör. Mahmut ÇELEBİER

ERASMUS KİMDİR?

DESİDERİUS
ERASMUS 1465 –
1536 yılları arasında
yaşamış hollandalı bir
felsefe adamıdır.

Hümanizm akımının
öncülerinden ve en
büyük temsilcilerinden
biri olan Erasmus,
avrupa’nın ortak bir
sanat ve bilim çatısı
altında birleşmesine
yaptığı katkılardan
dolayı ve çağının eğitim
felsefesine olan etkisi ile
programa uygun bir
isim olarak
düşünülmüştür.

Hayatı boyunca
Avrupa’nın değişik
ülkelerinde bir gezgin
gibi yaşayan
Erasmusun en önemli
eseri “deliliğe övgü”
(moriæ encomium),
günümüzde de
geçerliliğini
korumaktadır.

ERASMUS+ PROGRAMI
NEDİR?
Erasmus+ programı,
yükseköğretim
kurumlarının birbirleri ile
işbirliği yapmalarını teşvik
etmeyi amaçlamaktadır ve
kısa süreli öğrenci ve

Amasya Üniversitesi 2007 yılında
Avrupa Komisyonuna başvurarak
“Erasmus Üniversite Beyannamesi”
almıştır. Beyanname alındıktan bu
yana da Erasmus programlarına

Erasmus+
öğrencilerinin ‘ilki’
olarak görülen
Hollandalı bilim
adamı Erasmus’tan
(1469-1536) almıştır.

Erasmus+ Erasmus
faaliyetlerinin hedef
kitlesi en genel
anlamıyla,
yükseköğretime taraf

ERASMUS+ KİMLER FAYDALANIR

Erasmus+ ile mevcut programların
desteklediği hedef kitle değişmiyor.

Yeni dönemde de Hayatboyu Öğrenme
ve Gençlik programlarında olduğu gibi
her yaş ve her eğitim seviyesinden kişinin
ihtiyaçlarına odaklanılıyor.

Çocuk, öğrenci, stajyer,
gönüllü fark etmeksizin
genç insanlar ile çarpan
(multiplier) etkisi
oluşturmalarından dolayı
öğretmenler, eğiticiler,
gençlik çalışanları
desteklenmeye devam
edecektir.

Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak bireyler;
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları
• Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya
yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye’de
bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye’de yaşıyor olmaları gerekmektedir

HANGİ ÜLKELER ERASMUS+ ÜLKESİDİR?
AB ÜYESİ ÜLKELER
AB ÜYESİ OLMAYAN PROGRAM ÜLKELERİ
• Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve
Türkiye

ÜÇÜNCÜ ÜLKELER
• Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti,
Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan,
Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır,
İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus

http://ec.europa.eu/europe2020

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ
Öğrenci
Öğrenim
Hareketliliği

Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 2 ile
12 ay arasında bir süre olabilir.

Tüm kademelerdeki birinci sınıf öğrencileri öğrenim yada staj
hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Fakat birinci sınıf
öğrencisi iken birinci sınıfın devamındaki yaz dönemi için staj
faaliyetinden yada bir sonraki eğitim öğretim yılında öğrenim
faaliyetinden faydalanmak için başvurabilir.

Öğrenci
Staj
Hareketliliği

ÖĞRENCİLERİN SEÇİM SÜRECİ
İlgili akademik yılın Erasmus+ Süreçlerinin ilan edilmesi

Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi (EKİM ve ŞUBAT)

Öğrenci Transkriptlerinin alınması ve GANO değerlendirmesi

GANO 2.20’den Yüksek olanlar
Yabancı dil sınavının yapılması ve
değerlendirilmesi

50 BARAJINI
GEÇENLER

ASİL VE YEDEK LİSTELERİNİN
İLAN EDİLMESİ

GANO 2.20’den Düşük olanlar

BARAJ PUANININ
ALTINDA KALANLAR

BAŞVURU RET

Sınavı kazanan ve yerleşen öğrenciler için Bilgilendirme Toplantısı yapılması. Öğrencinin Amasya Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu yurtdışındaki
üniversitelerden seçim yapılması

Erasmus Koordinatörlüğü tarafından asil olarak seçilen öğrencilerin adaylıklarının gidecekleri kurumlara e-posta ile bildirilmesi

Kazanan öğrencilerin gideceği üniversite için Başvuru Belgelerini hazırlayıp [Öğrencinin Bölüm Koordinatörü ile birlikte Learning Agreement (LA)
(Öğrenim Anlaşması) ve Recognition Sheet (RS) (Tanınma Belgesi) hazırlaması] Erasmus Ofisine teslim etmesi

Kabul Mektubu gelen öğrencilere Erasmus Koordinatörlüğü tarafından Hibe Yazısı (vize kolaylık yazısı) verilmesi, öğrencinin vize işlemlerine başlaması.
Öğrenci vizesini aldığında bir fotokopisini Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim etmelidir.

Öğrencinin ilgili Ziraat Bankasından Euro hesabı açtırıp, hesap cüzdan fotokopisini ve sağlık sigorta poliçesinin bir fotokopisini Erasmus
Koordinatörlüğü’ne teslim etmesi.

Öğrenci ile sözleşme imzalanması ve %80 hibe ödemesinin yapılması. Ödeme evrakları Strateji Daire Başkanlığına teslim edilir.

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS-online language support) linkinin öğrencilere e-mail ile gönderilmesi

Öğrencinin gittiği üniversitede eğitime başladıktan sonra ekle-sil yapması gerekiyorsa bir ay (4 hafta) içerisinde bölümüne ve Erasmus
Koordinatörlüğü'ne bildirmesi

Hibenin kalan%20'sinin yatırılması için öğrencinin; transkript, katılım belgesi, pasaport fotokopisini Erasmus Koordinatörlüğü'ne teslim
etmesi

Nihai Rapor için öğrencilere e-mail gönderilmesi ve raporlarınonline olarak Erasmus Koordinatörlüğü'ne teslim edilmesi

Not dönüşümünün yapılması ve dönüşümün yönetim kurul kararıyla Diploma Ekine işlenmesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve
Erasmus Koordinatörlüğü'ne gönderilmesi için üst yazı ile bölüme Öğrenci transkriptinin gönderilmesi

Not başarı durumun değerlendirilmesi

Başarıyı
sağlayanlar

%20 hibe ödemesinin yapılması

Başarıyı
sağlamayanlar

%20 hibe ödeme yapılmaz

BAŞVURULARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrencilerin Amasya Üniversitesi tarafından yapılan dil
sınavından geçerli puanı almalarının yanı sıra, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları
dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.

Akademik
başarı
düzeyi :
%50

Dil
seviyesi :
%50

Herhangi bir öğrencinin hibe yetersizliğinden veya başka
sebeplerden dolayı hareketlilikten faydalandırılamaması
durumunda bu sıralaması bir sonraki yıla "kazanılmış hak"
olarak devredilerek doğrudan gönderilemez.

Programa katılacak öğrenciler her sözleşme dönemi
için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak
yeniden değerlendirilir ve seçilirler.

HİBELER
Öğrenci hareketliliğinden
faydalanan öğrencilere verilen
mali destek, öğrencilerin
bütün masraflarını karşılamayı
amaçlayan bir destek değildir.

Öğrenciye sağlanan mali
destek hareketlilik
faaliyeti tam ve eksiksiz
gerçekleşmesi şartıyla
sonradan geri
istenmeyecek bir mali
destektir.

Verilen mali destekle
yalnızca hareketlilikten
faydalanan öğrencinin
hareketlilikten dolayı
karşılaşacağı ek
masraflarına yardımcı
olmak amaçlanmaktadır.

Öğrenciler istedikleri takdirde
hibesiz ("0" hibeli) Erasmus+ öğrencisi" olarak Erasmus+ programından
faydanabilirler.
Erasmus + öğrenci hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki
taksitte yapılır.

Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödemesi, planlanan faaliyet
döneminin tamamı için yaklaşık olarak hesap edilen toplam hibenin en
fazla %80'ine tekabül eden miktarı öğrencinin hesabına yatırılır.
İkinci taksit öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen "katılım
belgesi"nde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.
Öğrenim dönemi tamamlandığında, yurt dışında kalınan fiili süre (katılım
belgesinde yer alan süre) ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme
düzeyine bakılarak öğrencinin toplam hibesi yeniden hesap edilir.
Hibe hesaplamalarında katılım sertifikasındaki, karşı kurumda kalınan
süreye hareketliliğin başlangıç ve bitiş günleri de dahil edilir.

Başvuru Formu (Application Form)
•Erasmus+ kapsamında yurt dışına
gidecek Amasya Üniversitesi
öğrencileri gidecekleri üniversiteye
online başvuru yapmaları
gerekir.Şayet karşı üniversite
online başvuru almıyorsa, ilgili
üniveristenin Erasmus+ sayfasında
başvuru formunu almak ve
dolduruduktan sonraa karşı tarafa
gönderilmesi gerekiyor. Eğer karşı
üniversite online başvuru
yapılıyorsa, online başvuru
formunun bir çıktısı Erasmus+
Kurum Koordinatörlüğü ofisine
teslim edilmelidir.

Öğrenim Anlaşması (Learning
Agreement)
•Yurtdışında alınacak olan derslerin
yazılacağı belgedir. Öğrenci karşı
üniversiteye gitmeden bu belgeyi
doldurmak zorundadır. E-posta ile
gelen taranmış hali geçerlidir.

Akademik Tanıma Belgesi
(Recognition Certificate)
•Yurtdışında alınacak olan derslerin
Amasya Üniversitesi'ndeki hangi
derslere eşdeğer sayılacağını
gösteren belgedir. Bir nüshanın
Erasmus+ Kurum
Koordinatörlüğüne teslim edilmesi
gerekir.

Erasmus+ İngilizce Dil Sertifikası
(Erasmus+ English Language
Certificate)
•Öğrencinin dil seviyesini belirten
belgedir. Karşı kurum tarafından
talep edilmesi durumunda
hazırlanıp karşı kuruma gönderilir.

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ÖNCESİ
HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR

Öğrenci Sözleşmesi

•Öğrenci ile gönderen
kurumun karşılıklı
yükümlülüklerini
belirten belgedir. Hem
öğrenci hemde
gönderen kurum
tarafından
imzalanmalıdır.

Harçsız Pasaport için
Dilekçe

•Harçsız pasaport almak
için hazırlanması
gereken belgedir.
Erasmus+ Kurum
Koordinatörlüğünce
her öğrenci için
hazırlanır.

Vize için İlgili
Konsolosluklara Yazı
(İngilizce)

Ziraat Bankasında
Açılmış Euro Hesabı
Iban numarası

Yurt Dışı Sağlık/Seyahat
Sigortası

•Vize alımı için
hazırlanması gereken
belgedir. Konsolosluk
tarafından talep
edilmesi durumunda
teslim edilir. Erasmus+
kapsamında
seçildiğinizi ve aylık ne
kadar burs alacağınızı
gösterir. Erasmus+
Kurum
Koordinatörlüğünce
her öğrenci için
hazırlanır.

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ÖNCESİ
HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNDEN
DÖNDÜKTEN SONRA
YAPILACAKLAR
Öğrenci Katılım
Sertifikası
Transkript
Pasaport fotokopisi

STAJ HAREKETLİLİĞİ
Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir (öğrencinin) yararlanıcının başka bir katılımcı ülkedeki ECHE sahibi bir
Yükseköğretim Kurumunda veya İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir
kamu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin:
Küçük, orta veya büyük ölçekli
özel ya da kamu kurum veya
kurum/kuruluşu (sosyal
girişimler de dâhil)

Kâr amacı gütmeyen bir
kurum/kuruluş, dernek, STK

Okul/enstitü/eğitim merkezi
(herhangi bir seviyede, okul
öncesi eğitimden lise sonrası
eğitim alanında faaliyet
gösteren kurum/kuruluşlar
(mesleki eğitim ile yetişkin
eğitimi dâhil )

Vakıf

Yerel, bölgesel veya ulusal
seviyede bir kamu
kurum/kuruluşu

Ticaret odaları,
esnaf/mesleki dernekleri ve
sendikalar da dâhil olmak
üzere, sosyal bir ortak veya
çalışma hayatının diğer bir
temsilcisi

Araştırma enstitüsü

Staj (Yerleştirme) faaliyetinin süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. Meslek yüksekokulu
gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için asgari süre 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir.
Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler arasından seçilebilir. (Yüksek
lisans ve doktora dahil)
Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz. ( 1. sınıfın sonunda yaz
dönemi için staj faaliyetinden faydalanmak mümkündür.)
Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; öğrenim
hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.
Gönderen yüksek öğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma yapılması gerekli değildir. Bütün tarafların dâhil olduğu
bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR
Gitmeden önce hazırlanması gerekli olan belgeler
• Staj Antlaşması
• Öğrenci Sözleşmesi
• Tanınma Belgesi
• Ziraat Bankasında Açılmış Euro Hesabı Iban Numarası
• Harçsız pasaport yazısı
• Vize için konsolosluğa yazı

Döndükten sonra hazırlanması gerekli olan belgeler
• Pasaport Fotokopisi ( Fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş ve çıkışları gösteren sayfalar)
• Katılım Sertifikası

ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS+ KURUM
KOORDİNATÖRÜ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS+ BÖLÜM
KOORDİNATÖRÜ

Dr. Önder ERYILMAZ

Öğr. Gör. Mahmut ÇELEBİER

• Telefon : + 90 (358) 252 71 91
• Faks : + 90 (358) 252 71 91
• Santral : + 90 (358) 211 50 05
/ 2150
• E- Mail: erasmus@amasya.edu.tr

• Telefon : + 90 (358) 312 22 11
• Dahili : 2903
• E-Mail :
mahmut.celebier@amasya.edu.tr

AMASYA
ÜNİVERSİTESİ
FARABİ DEĞİŞİM
PROGRAMI TANITIMI
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1.Farabi (870-950)



Farabi, Türkistan'ın Farab şehrinde 870 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam,
Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe,
matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam
dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile
kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci
Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınmaktadır.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

52

2. FARABİ PROGRAMI NEDİR?



Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları
Arasında Öğrenci Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri
bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim
yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programıdır.



Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl
süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve
öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.



Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine
de ek ders ödemesi yapılmaktadır.



Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve
Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
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3.BAŞVURU KOŞULLARI


Farabi Değişim Programı, öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi
kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim
faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.



Öğrenci, YÖK'ün belirlediği başvuru tarihleri arasında tercihlerini OBİS üzerinden
yapmalıdır.



Öğrencilerin tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversitelerin internet sitelerine
girip, ders uyumluluklarını ve ders içeriklerini araştırmaları kabul sonrası
yapılacak öğrenim protokolü açısından önemlidir. Öğrenciler, ders içeriklerinin
yanı sıra gidecekleri üniversiteyi seçerken kalacakları yeri ve tercih ettikleri
şehirdeki yaşam şartlarını da değerlendirmeye tabi tutmalıdırlar.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
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Bu programdan yararlanan öğrenci, gittiği üniversitede, en az kendi birimindeki
kadar kredi karşılığı ders almak zorundadır. Daha fazla da ders alabilir. Değişimde
derslerin kredileri dikkate alınmakta, ders sayısı dikkate alınmamaktadır. Öğrenci
kendi döneminin derslerini alabileceği gibi, alttan ve üstten de ders
alabilmektedir.



Farabi
Değişim
Programına
burs ödemesi yapılmaktadır.



Farabi programından yararlanacak öğrencilerin barınma ihtiyaçlarından gönderen
ve kabul eden üniversite sorumlu değildir. Devlet yurdunda kalan öğrenciler kabul
edildiklerine ait belge ile gidecekleri yerdeki devlet yurtlarında kalabilme
haklarına sahiptirler.



Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve
Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
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4.ANLAŞMALAR


Farabi Değişim Programı
Anlaşmalı Üniversiteler
Listesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Bartın Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
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Farabi Değişim Programı
Anlaşmalı Üniversiteler
Listesi

Bursa Uludağ Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi
Hakkâri Üniversitesi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Hitit Üniversitesi

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
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Farabi Değişim Programı
Anlaşmalı Üniversiteler
Listesi

Iğdır Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
İstanbul Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Munzur Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
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Farabi Değişim Programı
Anlaşmalı Üniversiteler
Listesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Siirt Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi
Trabzon Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yozgat Bozok Üniversitesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
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5.SIK SORULAN SORULAR

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI



Soru: Farabi Değişim Programı nedir?



Yanıt: Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak
adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci
ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek
teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek
lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan
yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim
üyesi değişim programıdır.



Soru: Farabi Değişim Programıyla kaç yıl değişim
hakkım olmaktadır?



Yanıt: Farabi Değişim Programıyla sadece, bir veya iki
yarıyıl süresince bir başka üniversitede eğitim ve öğretim
faaliyetlerine devam edilebilmektedir.
60
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Soru: Farabi değişim Programına kimler başvurabilir yada
başvuramaz?



Yanıt: Üniversitemizin Ön lisans ve lisans programlarının
hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim
Programından yararlanamaz. Yüksek lisans öğrencileri, hazırlık
ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk
yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar. Bunların dışındaki
öğrenciler değişim programından yararlanabilir.



Soru: Farabi Değişim Programıyla Amasya Üniversitesinde
öğrenim görmek istiyorum. Ne yapmalıyım?



Yanıt: Farabi değişim Programıyla Üniversitemizde 1 ya da 2
eğitim-öğretim yılı öğrenim görmek isteyen öğrenciler, şu anda
öğrenim gördükleri üniversitelerin Farabi Değişim Program
Koordinatörlük ofislerine başvurmalıdırlar.
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Soru: Farabi Değişim Programından yararlanmak istiyorum.
Değişim Programının şartları nelerdir?



Yanıt:

•

1Amasya
Üniversitesinin
tüm
fakülte,
yüksekokul,
Enstitülerinden birine kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora öğrencisi olunması,

•

2- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not
ortalamasının en az 2.0/4 olması,

•

3- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not
ortalamasının en az 2.5/4 olması

Farabi

Değişim

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Programının

şartları

şunlardır:
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Soru: Farabi değişim programında ders sayısı mı yoksa dersin kredisi mi
dikkate alınmaktadır?



Yanıt: Değişimde derslerin kredileri dikkate alınmakta, ders sayısı dikkate
alınmamaktadır. Muhatap üniversiteyle yapılan protokolde mutabık kalınması
şartıyla, öğrenci değişiminde ulusal kredilendirme sistemi yanında AKTS
kredilendirme sistemi de esas alınabilir.



Soru: Kredimi tamamlamak için gideceğim üniversitede fakültemde
aldığım dersler varsa ne yapmalıyım?



Yanıt: Kredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla,
gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler
seçilebilir.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

63

Soru: Farabi Değişim Programına nasıl
Başvuracağım?

Yanıt:
Farabi
Değişim
Programı
Koordinatörlüğü, öğrenciler için başvuru
ilanı verir. İlan Amasya Üniversitesi ve
Farabi
Değişim
Programı
sitesinde
duyurulur. Öğrenciler, başvuru tarihleri
arasında, ekli sütunlarda "giden öğrenci"
başlığı altındaki belgeler doldurularak
Farabi Değişim FARABİ
Koordinatörlüğü
Ofisine
DEĞİŞİM PROGRAMI
Başvurulmalıdır.
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Soru: Farabi Değişim Programından başvurular nasıl değerlendirilmekte ve
öğrenciler nasıl seçilmektedir?



Yanıt:

•

1-Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise; değerlendirmede,
başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için
not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır.

•

2- Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitimöğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan
öğrencinin not ortalamasının % 50'si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin
seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının (ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir
yabancı dil sınavı ya da üniversiteler arasında imzalanan protokolde belirlenen bir
yabancı dil sınavı sonuç belgesi) % 50'sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program
için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
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Soru: Farabi Değişim Programına değişim için
nedenlerden dolayı gidemiyorum. Ne yapmalıyım?



Yanıt: Seçildiği halde değişim programına katılma hakkından feragat etmek
isteyen öğrenciler, feragat dilekçesi verir. Hastalık, kaza ve benzeri mazeret
nedenlerine bağlı olarak değişimden faydalanamayan ve mazereti uygun
görülen
öğrenciler,
mazeretleri
sona
erdikten
sonra
programdan
faydalanabilirler.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

seçildim

ama

çeşitli
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Soru: Farabi Değişim Programı için değişim belgeleri nelerdir?



Yanıt:
1-Öğrenci başvuru belgesi,
2-Not çizelgesi(Transkript),
3-Yabancı dil düzeyini gösteren belge (gidilecek yükseköğretim kurumunda dersler
kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise),
4- Öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan sözleşme (Farabi Değişim
Programı Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
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Soru: Değişim süreci sonunda ne yapmalıyım?



Yanıt: Değişim sürecinin sonunda öğrenci, gidilen
yükseköğretim kurumunda geçirdiği eğitim dönemine
ilişkin not çizelgesi, katılım belgesi ve öğrenci nihai
raporunu, en geç 15 gün içinde kendi yükseköğretim
kurumuna teslim etmelidir. Yükseköğretim kurumu,
öğrencilerin
eksik
veya
hatalı
evraklarının
tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden
fazla olmamak üzere ek süre verir. Süresi içinde
belgeleri tam olarak teslim etmemesi halinde,
öğrencinin işlemleri geçersiz sayılır ve kendisine
yapılan ödemelerin iadesi istenir.



Soru: Yükümlülük Sözleşmesi nedir?



Yanıt:
Değişimi
gerçekleştiren
yükseköğretim
kurumu ile öğrenci arasında imzalanan ve değişimin
süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin
bilgilerle
öğrencinin
yükümlülüklerini
yerine
getirmemesi durumunda sorumlulukları gibi benzeri
hususları ihtiva eden yükümlülük sözleşmesi
imzalanır.
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Soru: Öğrenim protokolünde belirtilen ve başarılı olunan
derslerin durumu nedir?



Yanıt: Öğrenci, Öğrenim Protokolünde belirtilen ve başarılı
olduğu bir dersten tekrar sınava giremez veya yeniden bu
dersi alamaz. Değişim programı sonunda başarılı olunan
tüm dersler Diploma Ekinde belirtilir.



Soru: Gideceğim üniversiteden kabul edildiğimi nasıl
öğrenebilirim ya da belgeleyebilirim?



Yanıt: Gidilecek yükseköğretim kurumu, ilgili öğrencinin
Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak kabul edildiğini
gösteren onaylı ve imzalı bir Farabi Değişim Programı
Öğrenci Kabul Belgesi hazırlar ve Öğrenciye Ofisimiz
tarafından ulaştırır.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
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Soru: Kabul belgesi aldım ama gitmekten vazgeçersem ne
olur?



Yanıt: Kabul belgesi aldığı halde gidilecek yükseköğretim
kurumunda mazeretsiz olarak öğrenime başlamadığı tespit
edilen öğrencilerin bursları kesilir. Varsa yapılan ödemelerin
iadesi talep edilir. Bu durumdaki öğrenciler hiçbir eğitim
kademesinde bir daha burslu ya da burssuz Farabi Değişim
Programı öğrencisi olamazlar.



Soru: Değişim için gittiğim üniversitede disiplin işlemlerini
hangi kurum yürütür?



Yanıt: Öğrenciler, değişim süresince gidilen yükseköğretim
kurumunun
disiplin
kurallarına
uymak
zorundadırlar.
Öğrencilerin değişim süresi içinde disiplin kovuşturmasına neden
olan eylem ve işlemleri ile ilgili soruşturma, gidilen
yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
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Soru:
Farabi
değişim
yararlanabilirim?



Yanıt: Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer
defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler.
Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa
ve bir dönem burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi
olabilir.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

programından

kaç

defa
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Soru: Bursları ne zaman ve nasıl alacağım?



Yanıt: Burs miktarının %70'i aylıklar halinde öğrenciye ödenir. Geri
kalan burs miktarının toplamı belirlenirken, öğrenciye verilen
Katılım Belgesinde yer alan gerçekleşme süresi ve öğrencinin
başarı durumu dikkate alınır. Öğrencinin geri kalan burs miktarının
ödemesi yapılırken, gerçekleşme süresindeki toplam gün sayısının
Farabi Değişim Programı dâhilinde normalde gerçekleşmesi
gereken gün sayısına oranının, öğrencinin başarılı olduğu derslerin
toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu derslerin toplam
kredisine oranıyla çarpımından çıkan oran esas alınır. Katılım
Belgesindeki gerçekleşme süresinin belirlenmesinde değişimin
başlangıç ve bitiş günleri de dikkate alınır. Tam aya
tamamlanamayan süreler için günlük burs ödemesi yapılır. Günlük
ödeme miktarı, aylık ödeme miktarının otuzda biridir.



Programa katılmak isteyen öğrencilerin üniversitelerden öğrencilik,
burs, yurt ve benzeri hakları devam edecektir.
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İLETİŞİM


AMASYA ÜNİVERSİTESİ Farabi Kurum Koordinatörü
Öğr. Gör. Dr. Şerafettin GEDİK

Telefon: +90 358 211 50 46 / 3398
Tel/Fax: +90 358 252 71 91
E-posta: farabi@amasya.edu.tr



TAŞOVA YÜKSEL AKIN MYO Farabi Koordinatörü
Öğr. Gör. İbrahim ASLAN
Telefon: +90 358 312 22 11/ 2922
Tel/Fax: +90 358 312 22 44
E-posta: ibrahim.aslan@amasya.edu.tr
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1.MEVLANA KİMDİR?



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 sevenlerince kullanılmış ve 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. Sınırsız insan sevgisinin yanı sıra sonsuz
hoşgörüsüyle sadece İslam âlemini değil, tüm insanlığı kendisine hayran bırakmıştır.
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Hayata ve insanlara bakışıyla bir fikir adamı olarak da tüm dünyada kabul
edilmektedir. 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, Fihi Mafih, Mektubat ve Mecalis-i Seba gibi önemli eserlerin de
yazarıdır.
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2.MEVLANA PROGRAMI NEDİR?

2.1. Mevlana Değişim Programı'nın Amacı


Mevlana Değişim Programı'nın öncelikli amacı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim
kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve
öğretim elemanı değişimini sağlamaktır. Ayrıca Mevlana Değişim Programı'nın temel
amaçları;

•

Türkiye'yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek,

•

Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak,

•

Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak,

•

Türkiye'nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak,

•

Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün
zenginleşmesini sağlamaktır.
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2.2. Mevlana Öğrencisi


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 Programı kapsamında eğitim öğretim hayatlarının bir ya da iki dönemini
yurt dışında geçiren öğrencilerin bu programa katılmadan önce ya da katıldıktan sonra
diğer değişim programlarından faydalanmasının önünde herhangi bir engel yoktur. Gerekli
şartları sağlayarak Programa katılan öğrencilere, yurt dışında gittikleri yükseköğretim
kurumundaki eğitim-öğretim süresi boyunca karşılıksız burs imkânı da sağlanacaktır.
Öğrenciler, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim
öğretim ücreti ödemezler.
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2.3. Diğer Değişim Programlarından Farkı


Dünyanın farklı bölgelerinde uluslararası, bölgesel örgütler ya da bazı ülkeler
tarafından yürütülen mevcut bölgesel ve uluslararası değişim programları;
Yükseköğretim Kurulu'nun üzerinde durduğu yükseköğretimin küreselleşme
yaklaşımına sınırlı düzeyde katkı sunmaktadır. Küresel yükseköğretim vizyonunun
önemli bir aracı olarak Mevlana Değişim Programı kapsamında, yükseköğretimin
giderek küreselleşen akademik ruhuna uygun bir şekilde programa başvuran
öğrenciler, bazı ön şartları taşımak kaydıyla, dünyanın herhangi bir yerinde arzu ettiği
üniversitede eğitim alma fırsatını yakalayacaktır. Benzer şekilde Mevlana Değişim
Programı Protokolü imzalayan yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev
yapan tüm öğretim elemanları, öğretim elemanı hareketliliğine katılabilirler. Bu
hareketlilik, bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim elemanın bir başka
yükseköğretim kurumunda gerçekleştireceği eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsar.
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2.4. Mevlana Değişim Programı'nın Öğrencilere ve Öğretim
Elemanlarına Sağlayacağı Faydalar


Mevlana Değişim Programı ile Türkiye'den farklı bir ülkede eğitim alma fırsatını
yakalayan Mevlana öğrencileri; uluslararası alanda kendilerini ifade etmede çok yönlü,
analitik ve karşılaştırmalı bakış açısına sahip olacaklardır. Program kapsamında yurt
dışına gidecek bu öğrenciler, edinecekleri akademik deneyimin yanı sıra gittikleri ülkenin
kültürlerini yerinde tanıma olanağı bulacaklardır. Yeni arkadaşlar edinen, yabancı dil
seviyesini geliştiren bu öğrenciler; akademik hayatlarının bir bölümünü yurt
dışında geçirerek edindikleri tecrübe sayesinde kariyer planlarına ulaşma süreçlerinde
de önemli bir avantaj kazanacaklardır. Mevlana Değişim Programı ile yurtdışına gidecek
öğretim elemanları ise yurt dışında ders vermenin yanı sıra, farklı akademik bakış açıları
kazanarak çalışmalar yapma ayrıcalığını yakalayacaktır. Akademik işbirliğini ülkelerine
döndükten sonra da devam ettirerek çeşitli konferans, proje ve seminerlerle karşılıklı
etkileşimin devam etmesini sağlayacaklardır.
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2.5. Mevlana Değişim Programı'na Kimler Katılabilir?


Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye'deki bütün yükseköğretim
kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim
kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencileri katılabilirler. Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve
yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana
Değişim Programı'na katılabilirler.



Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak
toplam altı saatten daha az olamaz.



Öğretim
elemanı
tarafından
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.
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olarak

2.6. Mevlana Değişim Programı'na Başvuru


Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında
toplanabilir:

▪

Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans,
yük sek lisans veya doktora öğrencisi olması,

▪

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az
iki buçuk olması,

▪

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden
en az üç olması,

▪

%50 dil puanı + %50 Not Ortalaması,

▪

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.
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2.7. Programın İşleyişine İlişkin Diğer Temel Hususlar


Soru: Mevlana Değişim Programı'ndan yararlanmak isteyen ve ön şartları taşıyan bir
kişi nasıl başvuru yapmalı?



Yanıt: Öğrenciler, Türkiye'de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana
Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine https://mevlana.yok.gov.tr internet
adresinden ulaşabileceği gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurusunu
gerçekleştirebilir.



Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev
yapan tüm öğretim elemanları da aynı şekilde ilgili Mevlana Değişim Programı kurum
koordinasyon ofisine başvurularını yapabilirler.
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Soru: Mevlana Değişim Programı'ndan kaç sefer ve ne kadar süre ile
yararlanabiliriz?



Yanıt: Öğrenciler; Mevlana Değişim Programı'ndan en az bir, en fazla iki yarıyıl
faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik
gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim öğretim yılını aşamaz. Öğretim
elemanlarının Mevlana Değişim Programı hareketlilik süresi, bir eğitim- öğretim
yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta en fazla üç ay olabilir.
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Soru: Mevlana Değişim Programı'ndan yararlanmak isteyen bir öğrenci gittiği kuruma
eğitim öğretim ücreti öder mi?



Yanıt: Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında
kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü
oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim
programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim
ücreti ödemezler.
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Soru: Programa katılan öğrenci dönem kaybına uğrar mı?



Yanıt: Mevlana Değişim Programı'na katılıp, başka bir ülkede eğitim gören öğrencinin
yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu ders ya da derslerin, Öğrenim
Protokolü'nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş ve öğrencinin
bütün derslerden başarılı olması durumunda, öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi
bir dönem kaybı yaşamaz.
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2.8.Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar


Öğrenciler ile ilgili hususlar:



Mevlana Değişim Programı'na katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları
diğer burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını
yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına
ödemeye devam ederler ve gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti
ödemezler. Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı,
öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde
bulundurularak farklılaşmaktadır. Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana
Değişim Programı öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi
Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs
tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs
ödenebilir.
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Değişim programı kapsamında dünyanın farklı
coğrafyalarından
Türkiye'deki
yükseköğretim
kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu
tarafından
belirlenen
oranlarda,
burs
ödenir. Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs
miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin
geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken,
öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki
başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla
yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı
esas alınarak yapılır. Değişim için yükseköğretim
kurumuna
ayrılan
kaynağın
yetersiz
kalması
durumunda, Programın diğer şartlarına uyulması
kaydıyla öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar
yoluyla
değişiminin
geçekleştirilmesine
imkân
sağlanabilir.
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Öğretim elemanları ile ilgili hususlar:



Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğretim
elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından
gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir. Yapılacak ek ders
ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu
yetkilidir.
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4.ANLAŞMALAR

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI



MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINDA
ANLAŞMALI OLUNAN ÜNİVERSİTELER

▪

OŞ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (Kırgızistan)

▪

KAMPHAENG PHET RAJABHAT
UNIVERSITY(Tayland)

▪

UNIVERSITY OF TRIPOLI (Lübnan)

▪

WESTERN MICHIGAN UNIVERSTIY
(Amerika Birleşik Devletleri)

▪

NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE
ENVIRONMENTAL SCIENCES (Ukrayna)

▪

PHRA NAKHON TECHNOLOGY UNIVERSITY
(Tayland)

▪

LANKARAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ
(Azerbaycan)
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5.Öğrenci Hareketliliği



Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları ve Seçim



Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar:



Başvuran, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek
lisans veya doktora öğrencisi olmalıdır.



Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az
2,5 (iki buçuk) olmalıdır.



Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden
en az 3 (üç) olması.



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.



Öğrencilerin dil sınavı puanının %50'si ile akademik ortalamanın %50'sinin toplamı üzerinden
yapılan sıralamaya göre seçilmektedir.
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Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar



Öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve kredilerin ödenmesi
devam eder.



Kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak, ödemekle yükümlü oldukları katkı payı
veya öğrenim ücretini yine kendi kurumlarına ödemeye devam eder.



Gidilen yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödenmez.



Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin
eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak
farklılaşmaktadır.



Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye'deki yükseköğretim
kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs
ödenir.



Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri
kalan burs tutarının ödemesi, almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas
alınarak yapılır.



Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, Programın
diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişiminin
geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir.
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6.PROJE
TABANLI
DEĞİŞİM

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI



Proje Tabanlı Mevlana Programı



23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de
yer alan "Mevlana Değişim Programına İlişkin
Yönetmelik«
kapsamında,
Proje
Tabanlı
Uluslararası Değişim Programı'nın 2017-2018
eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması
Yürütme
Kurulu'nun
22.02.2017
tarihli
toplantısında uygun bulunmuştur.
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Proje Tabanlı Mevlana Programı nedir?



Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı, öğretim üyelerine yönelik olarak Mevlana Değişim Programı
çerçevesinde yürütülmekte ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.



Program kapsamında ikili anlaşmaya sahip kurumlar arasında hem değişim hem de proje çalışmaları
gerçekleştirilmektedir.



Projenin desteklenebilmesi için öncelikle işbirliği yapılacak üniversitenin Amasya Üniversitesi ile ikili
anlaşma yapması gerekmektedir.



Proje kapsamında akademisyenlere günlük yevmiye ile ulaşım ücretleri ödenmektedir.



Projede görev alan öğrenciler için ise 4 aylık burs desteği verilmektedir.



Günlük yevmiye, hibeler ve ulaşım ücretleri başvurulan ülkeye göre değişmektedir.



Ücretler, başvuru yapılan yıla ait YÖK tarafından ilan edilen Yürütme Kurul Kararı çerçevesinde
belirlenmektedir.



Proje kapsamında en az bir öğrencinin değişime katılması zorunludur.



Araştırma görevlileri öğrenci olarak değerlendirilmektedir.



Akademisyenler en az 14, en fazla 89 gün değişim hareketliliğinde bulunabilirler.



Proje kapsamında gelen/giden öğrenciler en az 1 dönem süresince değişimden yararlanabilirler.



Değişim sürecinde izlenen yol Mevlana Değişim Programı ile aynıdır.
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Başvuru Süreci Nasıl İşler?



1. Programı kapsamında proje başvurusu YÖKSİS üzerinden
yapılmaktadır.



2. Kişisel YÖKSİS hesabı ile giriş yapıldıktan sonra açılan
ekranda "Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı"
seçeneğinin ardından "Proje Tabanlı Uluslararası Değişim
Programı Proje Önerisi Başvuru Formu’nda istenen
verilerin girişleri yapılmalıdır.



3. Başvuru formunun doldurulmasının ardından formun
çıktısının
alınarak
Mevlana
Değişim
Programı
Koordinatörlüğü ve Rektörlük aracılığı ile üst yazı ekinde
YÖK'e iletilmesi gerekmektedir.
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İLETİŞİM


AMASYA ÜNİVERSİTESİ Mevlana Kurum Koordinatörü
Dr. Kayhan İNAN
Telefon: +90 358 211 50 05 / 5075
+90 358 211 50 05 / 2199
Tel/Fax: +90 358 252 71 91
E-posta: mevlana@amasya.edu.tr



TAŞOVA YÜKSEL AKIN MYO Mevlana Koordinatörü
Öğr. Gör. İbrahim ASLAN
Telefon: +90 358 312 22 11/ 2922
Tel/Fax: +90 358 312 22 44
E-posta: ibrahim.aslan@amasya.edu.tr
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