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MEVLANA DEĞİŞİM 

PROGRAMI

▪Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren 
yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren 
yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı 
değişimini mümkün kılan bir programdır.

▪Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en 
fazla iki yarıyıl eğitim için programdan faydalanabilirler.

▪Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve 
öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına 
gelebilirler.

▪2015 yılında alınan YÖK kararları doğrultusunda yurtiçi 
kurumlarda görev yapan öğretim elemanlarının gidişi 
durdurulmuştur. 
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▪YÖK’ün yükseköğretimde uluslararasılaşma yaklaşımına uygundur.

▪Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı 
olmaksızın (AB üye ülkeleri dışında) değişim programı bünyesindeki 
hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

▪Mevlana  Değişim  Programı  ile  yükseköğretimin  giderek küreselleşen  
akademik  ruhuna  uygun  bir  şekilde, öğrenciler dünyanın  herhangi  bir 
yerinde  arzu  ettiği  üniversitede  eğitim  alma  fırsatına sahipler.

▪Karşılıksız burs imkânı

▪Öğrenciler  Mevlana  Değişim  Programına  katıldıktan önce/sonra  diğer  
değişim  programlarından  da faydalanabilir.

Diğer Değişim Programlarından 
Farkı ve Benzerlikleri
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Mevlana Değişim Programına Başvuru 
Şartları

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

*Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek 
lisans veya doktora öğrencisi olması,

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

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

*Mevlana Puanı = % 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.

*Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencileri bir sonraki  YÖK kararına kadar programdan faydalanamazlar.
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Mevlana Değişim Programı Kapsamında 
Değişim Süreleri

Öğrenciler; Mevlana Değişim Programından 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.



Akademik Tanınma ve Derslerin 
Denkliği

▪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  kaybı yaşamaz.
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Mevlana Değişim Programı Süresince 
Burslar

▪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. Burs miktarları her sene 

değişmektedir.

▪Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %80'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.
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Yabancı Dil Puanı

Mevlana  değişim  programı  öğrencisi  olunacak  yükseköğretim 

kurumunun  eğitim-öğretiminde  kullanılan  ilgili  dil  seviyesini 

gösteren dil puanı İngilizce için Yabancı Diller Yüksekokulu 

(YADYO), diğer diller için ilgili birimler tarafından yapılacak sınavla 

belirlenir.



Öğrenim Giderleri

▪Öğrenciler  Mevlana  Değişim  Programı  öğrencisi oldukları  süre  boyunca  kendi  

yükseköğretim kurumlarına  kayıtlarını  yaptırarak  ödemekle yükümlü  oldukları  katkı  

payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler.

▪Mevlana değişim programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları 

diğer burslar ve krediler devam eder.

▪Programdan faydalanan öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre 

zarfında gideceği yükseköğretim kurumuna eğitim öğretim ücreti ödemezler.
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Üniversitemizin Anlaşmaları

YÖK Yürütme Kurulu Kararıyla her yıl değişim yapılacak ülkeler ve alanlar 
üniversitelere bildirilmektedir. Bu doğrultuda anlaşmalı olunan üniversiteler ve 
alanlar, güncellenerek başvuru duyurusunda ilan edilmektedir. Daha detaylı bilgi 
için Ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

mevlana@cu.edu.tr



ÖNEMLİ NOT!!!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.01.2021 tarihli ve E-34249659-

730.02.99-4599 sayılı kararı ile Mevlana Değişim Programı, Proje Tabanlı

Uluslararası Değişim Programı ve Türkiye-Pakistan Çağrılı Uluslararası

Değişim Programı kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında değişim

yapılmamasına karar verilmiştir.



MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DIŞ  İL İŞKİLER OFİS İ

TEL:  0  (322)  338  6411

e - p o sta :  m ev l a n a @c u. ed u.t r

w e b  s i t e s i :  h t t p : / / me v l a na . c u . e d u .t r

mevlana@cu.edu.tr

mailto:mevlana@cu.edu.tr

