




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. 
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.

Mevlana

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde 
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 birlikte yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki 
yükseköğretim kurumları arasında öğrenci 
ve öğretim elemanı değişiminin önü 
açılmıştır. 

Diğer değişim programlarından farklı 
olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı 
olmaksızın değişim programı bünyesindeki 
hareketlilik bütün dünyadaki 
yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.*

Değişim programına katılmak isteyen 
öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl 
eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 
hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki 
yükseköğretim kurumlarında ders vermek 
üzere programdan faydalanabilirler. Benzer 
şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de 
öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki 
yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Mevlana Değişim 
Programı

*2013-2014 akademik yılında Erasmus Programı’na dahil 
ülkelerdeki yükseköğretim kurumları Mevlana Değişim 
Programı’nın kapsamı dışında tutulmuştur.



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.

Mevlana Değişim 
Programı’nın Amacı

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-

Mevlana Öğrencisi

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.

Mevlana Değişim Programı ile Türkiye'den 
farklı bir ülkede eğitim alma fırsatını 
yakalayan Mevlana öğrencileri; uluslararası 

Diğer Değişim 
Programlarından Farkı

Mevlana Değişim 
Programı’nın Öğrencilere ve 
Öğretim Elemanlarına 
Sağlayacağı Faydalar

öğretim süresi boyunca karşılıksız burs 
imkânı da sağlanacaktır. Öğrenciler, değişim 
programı çerçevesinde gideceği 
yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim 
öğretim ücreti ödemezler.



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.

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 

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, lisans, yüksek 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

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.

Programın İşleyişine İlişkin 
Diğer Temel Hususlar

Mevlana Değişim Programı’ndan 
yararlanmak isteyen ve ön şartları taşıyan 
bir kişi nasıl başvuru yapmalı?
Öğrenciler, Türkiye'de kayıtlı olduğu 



yükseköğretim kurumunun Mevlana 
Değişim Programı kurum koordinasyon 
ofisine ternet 
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.

Mevlana Değişim Programı’ndan kaç sefer 
ve ne kadar süre ile yararlanabiliriz? 
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.

Mevlana Değişim Programı’ndan 
yararlanmak isteyen bir öğrenci gittiği 
kuruma eğitim öğretim ücreti öder mi?
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.  

Programa katılan öğrenci dönem 
kaybına uğrar mı?
Mevlana Değişim Programı’na katılıp, 
başka bir ülkede eğitim gören öğrencinin 
yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda 
almış olduğu 

https://mevlana.yok.gov.tr in

ders ya da derslerin, 

Mevlana Değişim Programı 
Süresince Burslar

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.

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 

Öğrenciler ile ilgili hususlar:

Öğrenim Protokolü'nde hangi derslere denk 
sayılacağının açıkça belirlenmiş ve 
öğrencinin bütün derslerden başarılı olması 
durumunda, öğrenci ülkesine döndüğünde 
herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.



·  

yükseköğretim kurumunun Mevlana 
Değişim Programı kurum koordinasyon 
ofislerinden

·  

·  Ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 
Mevlana Değişim Programı 
Koordinatörlüğü’nden programla ilgili 
bilgi, belge ya da gerekli dokümanlara 
ulaşabilirsiniz.

Öğrencisi olduğun ya da görev yaptığın 

https://mevlana.yok.gov.tr/ internet 
adresinden 

E-Mail:  mevlana@yok.gov.tr / Web:https://mevlana.yok.gov.tr

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.

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.

Programla İlgili Daha Fazla 
Bilgiye Nereden 
Ulaşabilirim?
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü 
06539 Bilkent, Ankara, Türkiye  Tel. 0312.298.79.74 - Fax. 0312.298.72.13 

E-Mail. mevlana@yok.gov.tr - Web. https://mevlana.yok.gov.tr/
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