ULAŞIM ve KONAKLAMA
Öğrenciler, Gazi Üniversitesi kampüslerine kolayca
ulaşabilmektedir. Hava Alanına 28 Km.
Otobüs, taksi ve metro ile kolay ulaşım.
Üniversite çevresinde, güvenli, konforlu, ulaşımı kolay
özel ve devlet yurtları bulunmaktadır.

MEVLANA
DEĞİŞİM PROGRAMI
EXCHANGE PROGRAMME

Modern teknolojik altyapı, sınıﬂar, laboratuar, teknoloji
merkezleri ve amﬁler
Türkiye´de sayılı eserlerin bulunduğu ve en fazla kitabın
bulunduğu kütüphane
Teknoloji araştırma, bilimsel araştırma, kültürel, müzik,
turistik ve spor faaliyetlerini yürüten sosyal öğrenci
toplulukları
Spor alanları ve spor merkezlerinin kullanımı

NEDEN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ

100 yıla yaklaşan bilimsel bilgi ve deneyim

Türkiye’den dünyaya açılan kapı...

Türkiye’den dünyaya açılan kapı...
Türkiye’den dünyaya açılan kapı...

Emerging Europe and Central Asia, with the QS University
Rankings göre, İlk 100 İçerisinde,
Uluslararası tanınan diploma
Nitelikli Akademik personel

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Mevlana Değ işim Programı Koordinatö rlü ğ ü
06500 Teknikokullar-ANKARA
Tel: 0312 202 28 40-0312 202 28 41-0312 202 23 44
mevlana@gazi.edu.tr
www.mevlana.gazi.edu.tr

MEVLANA
DEĞİŞİM PROGRAMI

Mevlana Değişim Programı, hiçbir coğraﬁ bölge, etnik ayrım
gözetmeksizin, küreselleşme sürecine katkıda bulunan,
Türkiye´nin zengin tarihi ve kültürel mirasını paylaşma,
uluslararası entegrasyonun arttırılması, farklılıklara saygı
ve anlayış kültürünü zenginleştiren bir programdır.
Gazi Üniversitesi dünya çapında 45 üniversiteyle belirli
alanlarda öğrenci ve öğretim üyesi değişimi protokolüne
sahiptir ve anlaşma yapılan üniversite sayısı her geçen gün
artmaktadır.

Gazi Üniversitesi öğrenci başına düşen
öğretim elemanı sayısında dünya standartlarını yakalamış
bir üniversitedir. Eğitimden, iletişime, güzel sanatlardan,
mühendisliğe, spordan, ormancılığa, tıptan, eczacılığa, diş
hekimliğinden edebiyata, iktisattan, bankacılığa kadar birçok
alanda eğitim veren Gazi, Türkiye'nin en çok fakülte ve
yüksekokula sahip üniversitesidir.

Mevlana Değişim Programı ile yükseköğretim kurumlarında
görev yapan öğretim elemanlarını akademik işbirliğinin
oluşumu için çağırıyoruz..

Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ﬁnanse
edilen dünya çapında akademik öğrenci ve öğretim üyesi
değişim programıdır.

Öğrenciler, kapalı ve açık yüzme havuzu, squash, tenis,
basketbol, voleybol, ﬁtness, plates ve diğer spor dallarında
hizmet veren spor merkezlerinden faydalanabilmektedir.
Üniversite genelinde 100´den fazla öğrenci topluluğu ile
sanat, kültür, bilim ve teknoloji alanında çalışmalar
yapmaktadır.

Gazi Üniversitesi, Mevlana Değişim Programı kapsamında
en fazla öğrenci ve öğretim üyesi değişimi gerçekleştiren kurumdur.
Gazi Üniversitesi, ikili anlaşmalar ve değişim
programları ile eğitimine devam eden öğrenci ile yurt dışından
en çok öğrenci kabul eden üniversitedir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Üniversitesi, 8 yerleşkede, 18 Fakülte, 3 Yüksek Okul,
1 Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 5 Meslek Yüksekokulu,
55 Araştırma Merkezi ve 7 Enstitü ile toplam 78438 Lisans
öğrencisi ve 25757 Yüksek Lisans ve Doktora öğrenciye
eğitim sunmaktadır.

