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Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına 
ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olup, bu 
kapsamda Mevlana Değişim Programı bütçesi ise 2547 s.K.’un Kaynak aktarımı kenar 
başlıklı 10 uncu maddesi “(Ek fıkra: 18/6/2008-5772/1 md.) Ödenek kaydedilen 
tutarlar, öncelikle yükseköğretim kurumlarının bilimsel araştırma projeleri ile yurt içi 
ve yurt dışı öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarının desteklenmesi, yurt 
içi ve yurt dışında öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi ile Yükseköğretim 
Kurulunun fiziki ve beşeri altyapısının güçlendirilmesi amacıyla kullanılır.”ile“(Ek 
fıkra: 18/6/2008-5772/1 md.; Değişik: 25/6/2009-5917/19 md.) Bilimsel araştırma 
projeleri ile yurt içi ve yurt dışı öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarının 
desteklenmesi amacıyla yükseköğretim kurumuna aktarılan tutarlar, ilgili 
yükseköğretim kurumunun bütçesine gelir kaydedilmeksizin, açılacak özel 
hesaplarda izlenir.”hükümleri uyarınca aktarılan tutardan oluşmaktadır. 

Mevlana Değişim Programı bütçesinin gelir unsuru yukarıdaki düzenleme 
kapsamında aktarılan tutardan oluşmaktadır. Programın bütçesinin diğer unsuru 
gider ise; öğrenci burs ödemesi, öğretim görevlisi harcırah giderleri ve ek ders 
ödemeleri, mal ve hizmet alınması ile ofisin harcamalarından oluşmaktadır.  
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Bütçe ile ilişkilendirilmez. Özel hesapta izlenir. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca aktarılan tutarlar, ilgili yükseköğretim 
kurumu tarafından Kamu Bankalarında açtırılan özel Türk Lirası hesabı 
kullanılarak ödeme yapılır. Mevlana Değişim Programı adına yapılacak tahsilat 
işlemleri içinde bu hesap kullanılır. 



  Ofisin İdari ve Mali Hiyerarşisi 
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5018 s.K.’un 31inci maddesi “Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir 
harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.” hükmü 
uyarınca Mevlana Değişim Programının yükseköğretim kurumlarındaki 
ofis koordinatörleri ofisin harcama yetkilisidir.  

Harcama yetkilisi adına harcamaları gerçekleştirmekle 
görevlendirilecek gerçekleştirme görevlisi usul ve esasların Özel 
hesabın kullanımı kenar başlıklı 7nci maddesi “Yurtiçi yükseköğretim 
kurumu üst yönetici tarafından Mevlana Değişim Programı Kurum 
Koordinasyon Ofisinde görevli personel arasından belirlenen 
gerçekleştirme görevlisinin …”uyarınca Rektörlük makamınca 
görevlendirilir. 

 



  Burs Ödemesi 
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Burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara, 
lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim 
Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte 
olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından 
belirlenen oranlarda, burs ödenebilir. Burs miktarının %70’i aylıklar 
halinde öğrenciye 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. 

 



  Öğrencilere Burs Ödemesi Yapılırken Kullanılacak Belgeler  
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1-Muhasebe İşlem Fişi, 

2-Harcama Talimatı, 

3-Bordro, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri, Yönetmeliği uyarınca 
Öğrenci Giderleri Bordrosu, 

4-Banka Listesi. 

 



  Öğrencilerin Sağlık Güvencesi 

https://mevlana.yok.gov.tr 
 

mevlana@yok.gov.tr 

Mevlana Değişim Programına katılan öğrencilerin sağlık giderleri 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Genel sağlık 
sigortalısı sayılanlar kenar başlıklı 60ıncı maddesi “(Ek fıkra: 
13/2/2011-6111/34 md.) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören 
yabancı uyruklu öğrenciler, yükseköğrenimlerinin devam ettiği 
sürelerle sınırlı olarak birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci 
maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın, 82 
nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 
üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık 
sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar. Ancak 
bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu 
yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar 
tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 
ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu 
öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılmaz ve bunların sağlık giderleri 
2547 sayılı Kanunun 46 ncı ve 47 nci maddeleri çerçevesinde 
üniversitelerin bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır. (1) “  hükmü 
kapsamında karşılanır. 

 



  
Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ödemeler 
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1- 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılacak ödemeler, 

2- Ek ders ücreti ödemeleri, olmak üzere iki harcama kalemi 
bulunmaktadır.  

Ek ders ücreti ödemesi Usul ve esasların Öğretim elemanlarına 
yapılacak ödemeler kenar başlıklı 8inci maddesi “Yapılacak ek ders 
ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK 
Yürütme Kurulu yetkilidir.”hükmü uyarınca yürütme kurulu 
tarafından belirlenen ücretler 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 
Kanunu çerçevesinde yapılması gerekmektedir.  

 



  

  
 Mal ve Hizmet Alımı 
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Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerinin faaliyetlerinin yürütülmesi 
için gerekli; İhtiyaç maddeleri ile taşınır mallar, Haberleşme, piyasa araştırması ve 
anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, toplantı, organizasyon, 
sergileme, fotoğraf, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler, taşınır mal kiralanması ve 
benzeri diğer hizmetler, özel hesaptan karşılanabilir. 

Mevlana ofis giderlerinin karşılanması amacıyla aktarılan tutarların ilgili kanunda 
belirlenen limit altında olması nedeniyle mal ve hizmet alımı için 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu’nun 22/(d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yapılması işlevsel 
olup, doğrudan temin idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve 
fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür. Bir ihale usulü değildir. Özel bir 
alım yöntemi olup ihale yetkilisince(aynı zamanda harcama yetkilisi) görevlendirilecek 
kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin 
edilmesidir. Bu yöntemle yapılacak alımlarda süreç, ihtiyacın tespit edilmesiyle başlar, 
mal veya hizmetin kimden alınacağına karar verilmesine kadar devam eden aşamaları 
kapsamaktadır. 



  

  
 Mal ve Hizmet Alımı 
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Piyasa fiyat araştırması yapılırken, fiyatların mutlaka yazılı teklif alınmak suretiyle tespit 
edilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Faks, e-mail gibi yollarla da fiyat 
alınması mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan alımlarda fiyat 
araştırması yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Piyasa fiyat araştırma sonuçlarının 
ihale yetkilisinin onayına sunulması gereklidir. Doğrudan temin yöntemi ile mal ve 
hizmet alımları, yapım işi bedellerinin ödemelerinde; 

 
•Onay Belgesi, 

•Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı, 

•Düzenlenmesi gerekli görülmüşse sözleşme,  

•Fatura, 

•Muayene ve kabul komisyon tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması   halinde 

düzenlenmiş belge, 

•Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi, kullanılmaktadır.    

•Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için “Doğrudan Temin Kayıt Formu” temin 

tarihini takip eden ayın onuncu gününe kadar usulüne uygun olarak ilgili kısımlar 

doldurulduktan sonra Kuruma internet üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.  



  Değişimin Organizasyon Giderleri ile Ofis Çalışanlarının Eğitim ve 
Toplantı Katılım Giderleri 
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Mevlana Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilecek programlara ilişkin 
olarak; 

•Ortak seminerler, ortak derece ve ortak diploma programları gibi değişimi 
kolaylaştıracak çalışmalar, 

•Ortak ders programlarının geliştirilmesi ve uyumlaştırılmasına, 

•Mevlana Değişim Programı kapsamında yer alan faaliyetlerin fiziki ve beşeri 
altyapısının geliştirilmesine, yönelik giderlerin ödemesi yapılır. 

kapsamında belgelerini ibraz eden katılımcıların giderleri karşılanır. 
  

 



  Değişimin Organizasyon Giderleri ile Ofis Çalışanlarının Eğitim ve 
Toplantı Katılım Giderleri 
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Mevlana programının işleyişine ilişkin düzenlenen toplantı ve eğitim seminerine 
katılan Mevlana ofisi koordinatör ve personelin katılım giderlerinin karşılanmasına 
yönelik işlemler ise; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin Kurs ve 
toplantılara katılma giderleri kenar başlıklı 36ncı maddesi “Kamu kurum ve 
kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen kurs ve 
toplantılara katılanların katılma giderlerinin ödenmesinde; 

• Görevlendirme yazısı, 

• Fatura, fatura düzenlenemeyen hallerde katılma ücretini gösteren belge, 

•Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge, ödeme  belgesine bağlanır hükmü  

kapsamında belgelerini ibraz eden katılımcıların giderleri karşılanır. 
  

 



  İade ve Mahsuplaşma 
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Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi giderleri için Yürütme 
Kurulu kararı ile belirlenen ve aktarılan tutarlar, özel hesapta izlenen 
tutarlardan program süresi sonu itibariyle kullanılmayan tutarlar, Yönetmeliğin 
Faaliyet geçerlilik dönemi kenar başlıklı 6ncı maddesi “YÖK Yürütme Kurulu 
kararı ile mahsuplaştırılır ya da gerekli hallerde iadesi talep edilir.”hükmü 
kapsamında alınacak kararlar doğrultusunda bir sonraki eğitim-öğretim yılında 
yükseköğretim kurumlarına gönderilecek tutarlardan Yürütme Kurulu kararı ile 
mahsup edilebilir. Kullanılmayan tutarların gerektiğinde YÖK’ün ilgili 
hesaplarına iade edilmesine Yürütme Kurulu karar verir. Bu kapsamda 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konuya ilişkin aldığı kararlar yapılan 
duyuru ve dağıtımlı yazılar doğrultusunda uygulanması gerekmektedir.   
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Mevlana Değişim Programı Kurum koordinatörlüklerince fazla ve yersiz 
yapılan ödemelerin tahsil edilmesinde 5018 s.K., 6183 s.K.ve 19 Ekim 
2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Zararlarının Tahsiline 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin ihlal 
edilmemesi gerekmektedir. 
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•Sayıştay Denetimi, 
•Yükseköğretim Kurumlarının İç Denetim Birimi, 
•YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından yapılabilecektir. 



   İntörnlere İlişkin Uygulama 
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Mevlana Değişim Programına katılan intörnlerin Mevlana burs 
ödemesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine İntörn Eğitimi Döneminde 
Uygulama Çalışmaları Karşılığında Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve 
Esaslar’ın(http://www.yok.gov.tr/content/view/1271/) 6ncı maddesi 
2nci fıkrası uyarınca yapılır. 
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Mevzuata İlişkin Bazı Belgeler 



  
Mevlana Değişim Programı  
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
Mevlana Değişim Programı 
Koordinatörlüğü 
06539 Bilkent, Ankara, TÜRKİYE 
 
Tel. 0312.298.79.74 
 
Fax. 0312.298.72.13 
 
mevlana@yok.gov.tr 
 
https://mevlana.yok.gov.tr/  
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