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ÖNSÖZ
De¤erli Yüksekö¤retim Mensuplar›,
Sevgili Ö¤renciler;
Yüksekö¤retim Kurulu’nun ö¤renci ve ö¤retim üyesi hareketlili¤ini teflvik
etmek ad›na uygulamas›na büyük önem verdi¤i Yüksekö¤retim Kurumlar›
Aras›nda Ö¤renci ve Ö¤retim Üyesi De¤iflim Program›’n›n temel amac›, yüksekö¤retim kurumlar› aras›ndaki etkileflimi art›rmak ve ö¤renci ve ö¤retim
üyesi hareketlili¤ini teflvik etmektir. Farabi’nin e¤itim ve ö¤retimin amac›na
iliflkin temel felsefesi olan “mutlulu¤u bulmak ve insan› içinde yaflad›¤› topluma yararl› hale getirmek” ilkesini mihmandar olarak benimseyen Farabi
De¤iflim Program›, ö¤rencilerimize bilgiyi arama, hayata aktarma ve paylafl›m› konusunda yard›mc› olmay› hedeflemektedir.
Farabi De¤iflim Program›, bilgi ve becerilerin farkl› akademik ortamlarda
paylafl›larak zenginleflece¤i gerçe¤inden hareketle, ö¤rencilerimizin e¤itim
ö¤retim süreçlerinin zenginleflmesine ve gelece¤e yönelik kariyer hedeflerine ulaflmalar›nda önemli bir katk› sa¤layacakt›r. Uygulanmaya bafllad›¤› dönemden beri yüksekö¤retim kurumlar›n›n bütün düzeylerinde e¤itim gören
ö¤rencilerimize aç›k olan ve kat›l›mc›lar›n belirlenmesine iliflkin ifllemleri
fleffafl›k ve tarafs›zl›k ilkelerine uygun olarak yürüten Farabi De¤iflim Program›’na bugüne kadar, 90 devlet ve 15 vak›f üniversitesinden 10.000’e yak›n
ö¤renci ve 45 ö¤retim üyesi kat›lm›flt›r.
Bu de¤iflim program›n›n amac›, sadece yüksekö¤retim kurumunda kay›tl›
ö¤rencilerin ö¤reniminin bir bölümünü baflka bir yüksekö¤retim kurumunda sürdürmesini sa¤lamak de¤ildir. Program›n as›l amac›, ö¤rencilerimizin
bilgi, beceri ve yetkinliklerini çeflitlendirerek zenginlefltirmek, farkl› sosyal
ve kültürel ortamlar›n tecrübesine imkân tan›mak ve ö¤rencilerimizin kariyer hedeflerine ulaflmalar›na katk› sa¤lamakt›r. Sizlerin de, Farabi De¤iflim
Program›’n› bu aç›dan de¤erlendirece¤inizi umut ederek çal›flmalar›n›z ve
katk›lar›n›z için flimdiden teflekkür ediyor, baflar›lar diliyorum.

Prof.Dr. Gökhan ÇET‹NSAYA
YÖK Baflkan›
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Sevgili Farabi Ailesi
Bugün içinde yaflad›¤›m›z dünyaya dair alg›, tan›m ve pratiklerimizi dönüfltüren en önemli dinamiklerden biri hareketliliktir. Küreselleflme dedi¤imiz
toplumsal, siyasal ve ekonomik bileflenlerden oluflan sürecin kayna¤›nda da
bireylerin hareketlili¤i yatmaktad›r. E¤itim ö¤retim süreçlerinin çeflitlenmesi, farkl› akademik ortamlar›n ve farkl› sosyal ve kültürel çevrelerin tan›nmas›n› içeren Farabi De¤iflim Program›, ö¤renci ve ö¤retim üyelerimize hem
kendi bilgi ve yetkinliklerini paylaflmak hem de bunlara yenilerini eklemek
amac›yla hayata geçirilmifltir.
Bu programa, bilgi ve erdemi ve bu ikisine ulafl›ld›¤›nda mutlulu¤a eriflilece¤ini bütün felsefesinin özüne yerlefltiren ve döneminin önde gelen bilim
merkezlerini ziyaret ederek birikimini çeflitlendiren ve derinlefltiren Farabi’nin isminin verilmesi tesadüf de¤ildir. Farabi’nin e¤itim ve ö¤retim sürecini farkl› merkezlerdeki bilgi, deneyim ve paylafl›mlarla zenginlefltirdi¤i ve
Aristo’dan sonra insanl›k tarihinin en büyük ö¤retmeni (Muallim-i Sani) oldu¤u gerçe¤inden hareketle bu de¤iflim program› da ö¤rencilerimizin bilgi,
beceri ve yetkinliklerini art›rmay› hedeflemektedir.
Farabi De¤iflim Program› arac›l›¤›yla gerçeklefltirilecek ö¤renci ve ö¤retim
üyelerinin hareketlili¤i, programdan faydalananlara sa¤lad›¤› bireysel katk›lar d›fl›nda yüksekö¤retim kurumlar› aras›ndaki iflbirli¤i ve koordinasyon imkânlar›n›n genifllemesine, bilgi transferiyle e¤itim ve ö¤retim süreçlerinin
kalitesinin artmas›na ve farkl› yüksekö¤retim kurumlar› aras›ndaki ortak çal›flma ve araflt›rma kültürünün de zenginleflmesine zemin haz›rlayacakt›r.
fiu ana kadar yaklafl›k 10.000 ö¤rencimizin yararland›¤› bu program›n hedefi k›sa vadede 20.000 ö¤renciye ulaflmak; uzun dönemdeki hedefiyse bütün
düzeylerdeki yüksekö¤retim mezunlar›n›n belli bir bölümünün, en az›ndan
e¤itimlerinin bir yar›y›l›n›, farkl› bir yüksekö¤retim kurumunda geçirmesini
sa¤lamakt›r.
Yüksekö¤retim Kurulu olarak Farabi De¤iflim Program›’n›n sunaca¤› katk›lara
inan›yor, de¤iflim program›n› önemsiyor ve hem ö¤renci hem de ö¤retim üyelerimizin bu programlardan mümkün oldu¤unca yararlanmalar›n› istiyoruz.
Baflar› dileklerim, selam ve muhabbetlerimle…
Prof.Dr. fiaban Halis ÇALIfi
YÖK Baflkan Vekili
Farabi De¤iflim Program›
Komisyonu Yürütücüsü
vii

TEfiEKKÜR
Farabi De¤iflim Program› El Kitab› kolektif bir çal›flman›n ürünüdür. Bu çal›flma için özveri ile emek ve zaman harcayan tüm koordinatörlerimiz ve tüm
Farabi mensuplar›na YÖK Baflkanl›¤› olarak teflekkürlerimizi sunuyoruz.
Katk›lar›ndan dolay›, Prof.Dr. Yavuz Atar (Yüksekö¤retim Yürütme Kurulu
Üyesi), Prof.Dr. Durmufl Günay (Yüksekö¤retim Yürütme Kurulu Üyesi),
Prof.Dr. Berrak Kurtulufl (Gedik Üniversitesi), Prof.Dr. Muharrem K›l›ç
(Akdeniz Üniversitesi), Prof.Dr. Yusuf Ziya Erdil (Mu¤la Üniversitesi),
Yrd.Doç.Dr. Erdem Özlük (Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›), Rabia Sünbül
(Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›), Yeflim Çakall› (Anadolu Üniversitesi),
Dilek Elif Serto¤lu (Anadolu Üniversitesi), Sedi Kavak (Anadolu Üniversitesi), fiükran Y›lmaz (Uluda¤ Üniversitesi), Belda Korkmaz (Mu¤la Üniversitesi), Dr. Gökçen Bayrak Y›lmaz (Trakya Üniversitesi), Selma Gencel
(Süleyman Demirel Üniversitesi), ‹pek Kahyao¤ullar› (Gazi Üniversitesi),
Nefle Yaman (Trakya Üniversitesi) ve Duygu Ebeperi’yi (Gazi Üniversitesi)
burada ismen zikretmek istiyoruz.
Bu çal›flman›n yay›nlanmas› için her tür deste¤i veren, tasar›m›ndan bas›m›na kadar konuyla yak›ndan ilgilenen baflta Rektör Prof.Dr. Davut Ayd›n olmak üzere Anadolu Üniversitesi mensuplar›na özellikle teflekkür ediyoruz.
Kitab›n Farabi De¤iflim Program›’nda yer alan herkes için faydal› bir kaynak
olmas›n› umut ediyoruz.

Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›
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Farabi De¤ifli
Program›na Girifl

1. FARAB‹ DE⁄‹fi‹M PROGRAMINA G‹R‹fi
1.1. Farabi Kimdir?
Farabi, Türkistan’›n Farab flehrinde 870 y›l›nda do¤mufltur. Buhara, Ba¤dat,
fiam, Kahire, Harran ve Halep gibi zaman›n önemli ilim merkezlerini dolaflm›flt›r. Felsefe, matematik, mant›k, siyaset bilimi ve musiki alan›nda eserler
yazm›flt›r. ‹slam dünyas›nda felsefe alan›nda Muallim-i Evvel (‹lk Ö¤retmen)
denen Aristo ile k›yaslanacak kadar büyük bir flöhrete sahiptir ve Muallim-i
Sani (‹kinci Ö¤retmen) olarak an›l›r. Bat› dünyas›nda "Alpharabius" olarak tan›n›r. 950 y›l›nda fiam’da vefat etmifltir.

1.2. Farabi De¤iflim Program› Nedir?
K›saca "Farabi De¤iflim Program›" olarak adland›r›lan Yüksekö¤retim Kurumlar› Aras›nda Ö¤renci ve Ö¤retim Üyesi De¤iflim Program›, üniversite ve
yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora düzeyinde e¤itim-ö¤retim yapan yüksekö¤retim kurumlar› aras›nda
ö¤renci ve ö¤retim üyesi de¤iflim program›d›r.
Farabi De¤iflim Program›, ö¤renci veya ö¤retim üyelerinin bir veya iki yar›y›l
süresince kendi kurumlar›n›n d›fl›nda bir yüksekö¤retim kurumunda e¤itim
ve ö¤retim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktad›r.
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Farabi De¤iflim Program›’n›n uygulanmas›na iliflkin ilkeler, 2547 say›l› Kanun,
ilgili Yönetmelik, Esas ve Usuller taraf›ndan ayr›nt›lar›yla belirlenmifltir.

1.3. Farabi De¤iflim Program›’n›n Amaçlar› ve Programdan Beklentiler
Farabi De¤iflim Program›’n›n asli amaçlar›, yüksekö¤retim kurumlar› aras›nda etkileflime ve ö¤renci ile ö¤retim üyelerinin hareketlili¤ine imkân sa¤lamakt›r. Bu amac›n gerçekleflmesi için de Yüksekö¤retim Kurulu hem yüksekö¤retim kurumlar›ndaki koordinatörlük yap›land›rmas›na destek verir,
hem de programa kat›lan ö¤retim üyelerini desteklerken, ayn› zamanda ö¤rencilere karfl›l›ks›z burs olana¤› sunar.
Farabi De¤iflim Program›’ndan, de¤iflime kat›lan ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerin farkl› bir akademik çevrede bulunarak e¤itim-ö¤retim hayatlar› ile akademik çal›flmalar›na, sosyal geliflim süreçlerine ve kariyer planlar›na olumlu
bir katk› sa¤lamas› beklenmektedir.

1.4. YÖK Farabi Koordinasyonu
Farabi Program›’n›n koordinasyonunun sa¤lanmas› amac›yla Yüksekö¤retim
Kurulu bünyesinde bir YÖK komisyonu ve bir de komisyona ve Kurul’a
program›n yürütülmesinde yard›mc› olmak üzere Farabi Koordinasyon Birimi oluflturulmufltur.
Program›n Kurul’da uygulay›c› birimi konumunda olan YÖK Farabi Koordinasyon Birimi, yüksekö¤retim kurumlar›m›zdan gelen baflvurular›n al›n›p incelenmesi, gerekli dokümanlar›n kontrolü ve varsa yüksekö¤retim kurumlar›ndan gelen talepler do¤rultusunda ö¤retim üyesi de¤iflimine iliflkin ödemeler ile ö¤renci burslar› ve de¤iflimin organizasyonu tutarlar›n›n hesaplanmas› konusunda gerekli alt yap› çal›flmalar›n› yürütür.
Yap›lan çal›flmalar öncelikle Farabi Komisyonu, sonras›nda da Yürütme ve
gerekli hallerde de Genel Kurul yoluyla karar haline getirilir. Yürütme Kurulu, Genel Kurul taraf›ndan belirlenen ilkeler do¤rultusunda karar alma
yetkisine sahiptir.
Farabi Koordinasyon Birimi taraf›ndan haz›rlanan farabi.yok.gov.tr internet
sayfas›nda konuyla iliflkin tüm belgeler, güncel bilgiler, programla ilgili geliflmeler, haber ve sunumlar ilgilerle do¤rudan paylafl›lmaktad›r. Ayn› web
adresinde her tür iletiflim kanal›na iliflkin bilgiler de yer almakta, her tür soruya gecikilmeksizin cevap verilmeye çal›fl›lmaktad›r.
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YÖK Farabi Koordinasyon Birimi ayr›ca yüksekö¤retim kurumlar› taraf›ndan
haz›rlanmas› gereken dokümanlar› da yak›ndan takip ederek bu dokümanlara dayal› olarak program›n yürütülmesi için gerekli çal›flmalar› haz›rlar.
Di¤er taraftan YÖK Farabi Koordinasyon Birimi, YÖK Baflkanl›¤›na gelen
Farabi De¤iflim Program› ile ilgili bilgi edinme e-postalar›n› ve programa iliflkin dilekçeleri cevaplama, resmi internet sayfas›n› güncelleme, yüksekö¤retim kurumlar›n›n Farabi Kurum Koordinatörlükleri aras›nda iletiflimi gerçeklefltirme gibi ifllemleri de yürütür.
Birim ayn› zamanda bölgesel veya ulusal ölçekli kongre, çal›fltay, e¤itim ve
toplant›lar organize ederek program›n verimli ve etkin yürütülmesini sa¤lar.
Birim ayr›ca gerek duyulmas› halinde, Yüksekö¤retim Denetleme Kurulu
Baflkanl›¤›’na Farabi Kurum Koordinatörlüklerinin idari ve mali denetiminin
gerçeklefltirilmesi hususunda yard›mc› olur.
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2. GENEL ÇERÇEVE
2.1. Yasal Dayanak ve Yürütme
Yüksekö¤retim Kurumlar› Aras›nda Ö¤renci ve Ö¤retim Üyesi De¤iflim
Program›na ‹liflkin Yönetmelik, 18 fiubat 2009 tarihli ve 27145 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanm›fl ve yürürlü¤e girmifltir. Farabi De¤iflim Program›,
Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤› taraf›ndan yürütülen programd›r. 2547 say›l› Kanun’un 10 uncu maddesine ba¤l› olarak yüksekö¤retim kurumlar›na,
program için yapm›fl olduklar› baflvurular›n incelenmesinden sonra Yüksekö¤retim Kurulu karar› ile kaynak aktar›m› sa¤lan›r.
Program, YÖK Baflkanl›¤› taraf›ndan oluflturulan bir Komisyon taraf›ndan
uygulanmaktad›r. Program›n üyeleri ve yürütücüsü, YÖK Baflkan› taraf›ndan
Yüksekö¤retim Kurulu üyeleri aras›ndan seçilir. Programla ilgili kurul kararlar› söz konusu yürütücünün baflkanl›k etti¤i komisyon taraf›ndan haz›rlan›r. Program›n etkin ve verimli sürdürülebilmesi için ilgili Yönetmelik ve
Esas Usullere ek olarak ilgili komisyon taraf›ndan al›nan kararlar Yürütme
Kurulu’na havale edilir. Yürütme Kurulu, Genel Kurul taraf›ndan belirlenen
ilkelere uygun olarak karar verir. Program›n uygulanmas›na iliflkin mevzuatta de¤ifliklik icap ettiren kararlar Genel Kurul taraf›ndan al›n›r. Kanun, yönetmelik veya usul ve esaslarda yap›lan de¤ifliklikler, ilgili mevzuat›n gerektirdi¤i yol ve yöntemler takip edilerek yap›l›r, yay›nlan›r ve uygulan›r.
Bu kararlar, yüksekö¤retim kurumlar›na duyurulur.
5
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2.2. Program›n Uygulanmas›
Program mevzuatta yer alan ilke, usul ve esaslara göre uygulanmaktad›r. Uygulay›c› kurumlar esas olarak yüksekö¤retim kurumlar›d›r. Programa kat›lmak isteyen yüksekö¤retim kurumlar› öncelikle de¤iflime iliflkin ofisleri
oluflturmak, protokolleri haz›rlamak ve tüm ilgililere ulaflacak flekilde program› duyurmakla yükümlüdür. E¤er de¤iflim için alt yap›lar› tamamlanm›fl,
gerekli protokoller yap›lm›fl ve di¤er tüm haz›rl›klar tamamlanm›fl ise yüksekö¤retim kurumlar› de¤iflime iliflkin taleplerini Farabi De¤iflim Program› Kurum Koordinasyon Ofisleri arac›l›¤›yla, 1-15 May›s tarihleri aras›nda YÖK’e
iletir. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n de¤iflim talepleri YÖK taraf›ndan de¤erlendirilir. De¤iflim talepleri uygun görülürse süreç bafllam›fl say›l›r. Yine bu
de¤erlendirme sonucunda kurumlar taraf›ndan talep edilen tutarlardan uygun görülen tutarlar, Yürütme Kurulu karar› ile yüksekö¤retim kurumlar› hesaplar›na aktar›l›r (Farabi De¤iflim Program› Yönetmeli¤i Madde 34).
Bu süreç her e¤itim-ö¤retim y›l› için yeniden gerçeklefltirilir.
2.3. Akademik Tan›n›rl›k, Tarafs›zl›k ve fieffafl›k
Yüksekö¤retim kurumlar›, Farabi De¤iflim Program›’n›n tüm ö¤renci ve ö¤retim üyelerine duyurulmas›na, kat›l›mc›lar›n belirlenmesine iliflkin ifllemleri fleffafl›k ve tarafs›zl›k ilkelerine uygun olarak yürütür (Farabi De¤iflim
Program› Yönetmeli¤i Madde 7).
Yüksekö¤retim kurumlar›, kabul eden yüksekö¤retim kurumunda geçirilen
e¤itim- ö¤retim dönemi faaliyetlerine tam tan›n›rl›k sa¤lar. Ö¤renim hareketlili¤i bafllamadan önce tan›mlanm›fl derslerle ilgili program, tüm taraflarca
Ö¤renim Protokolü imzalanmas› suretiyle yaz›l› olarak teyit edilir. Yüksekö¤retim kurumlar›, taraf› oldu¤u protokolde belirtilen dersleri tan›r ve derslerin tan›nmas› konusunda gerekli tedbirleri al›r (Farabi De¤iflim Program›
Yönetmeli¤i Madde 13).

2.4. Farabi De¤iflim Program›’n›n Organizasyonu
Farabi De¤iflim Program›’na kat›lan yüksekö¤retim kurumlar›, program›n
yürütülmesi için bir Farabi De¤iflim Program› Kurum Koordinatörü görevlendirir ve Kurum Koordinasyon Ofisi kurar. De¤iflime kat›lan ö¤renci say›lar›na ba¤l› olarak, Birim (Fakülte, Enstitü veya Bölüm Koordinatörleri gibi)
Koordinatörleri ve ihtiyaç duyulmas› halinde Kurum Koordinatör Yard›mc›lar› görevlendirilebilir.
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Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi, akademik ve idari çal›flmalar› birarada
yürütmek durumunda oldu¤undan; yüksekö¤retim kurumunun akademik
ve idari birimleriyle iflbirli¤i yapmak zorundad›r. Gelen ve giden ö¤renci veya ö¤retim üyelerinin baflvuru aflamas›ndan de¤iflimin sonlanmas›na kadar
olan tüm süreçler Farabi Koordinasyon Ofisi taraf›ndan yürütülür. Ö¤renci
ve ö¤retim üyelerinin bilgilendirilmesi, ö¤rencilerin seçimi ve gerekli sat›n
almalar›n yap›lmas› gibi faaliyetler de bu Ofis taraf›ndan yap›lmaktad›r. Bu
nedenle, özellikle yüksekö¤retim kurumunun ö¤renci de¤iflim kapasitesine
uygun olacak kadar, nitelik ve nicelik aç›s›ndan yeterli personelin Farabi
Koordinasyon Ofisi’nde görevlendirilmesi de gerekmektedir.
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3. FARAB‹ DE⁄‹fi‹M PROGRAMININ ‹fiLEY‹fi‹
3.1. Farabi De¤iflim Program› Temel Protokolü ve De¤iflim ‹flbirli¤i
Kriterleri

3.1.1. Farabi De¤iflim Program› Protokolü
Farabi De¤iflim Program›, iki yüksekö¤retim kurumu aras›nda imzalanan Farabi De¤iflim Program› Protokolü ile ifllerlik kazan›r. ‹mzac› yüksekö¤retim
kurumlar›, Farabi De¤iflim Program› Protokolü ile kendi aralar›nda Farabi
De¤iflim Program› kapsam›nda ortak faaliyetler ve programlar gerçeklefltirme konusunda iflbirli¤i yapmay› taahhüt eder. YÖK, Farabi De¤iflim Program› protokollerinin yüksekö¤retim kurumlar› aras›nda dengeli ve etkin da¤›l›m›n›n sa¤lanmas› için gerekli tedbirleri al›r (Farabi De¤iflim Program› Yönetmeli¤i Madde 5).
Farabi De¤iflim Program›’na, yurtiçindeki üniversiteler (devlet, vak›f ve vak›f meslek yüksekokulu) ve yüksek teknoloji enstitüleri kat›labilir.
Farabi De¤iflim Program› kapsam›nda ö¤renci ve ö¤retim üyesi hareketlili¤inin bafllat›labilmesi için, iki yüksekö¤retim kurumu aras›nda Farabi De¤iflim Program› Protokolü'nün imzalanmas› gerekir. Bu Protokol’ü imzalayan
kurumlar:
a. Akademik aç›dan karfl›l›kl› tan›n›rl›¤›,
9
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b. Karfl›l›kl› olarak ö¤renci ve ö¤retim üyesi de¤ifltirmeyi,
c. Ders içeriklerinin denkli¤ini (program baz›nda ve toplam olarak),
d. De¤iflime kat›lan ö¤rencilerinin ald›klar›/seçtikleri dersleri, ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde geçerli sayacaklar›n›,
e. Program›n yürütülebilmesi için gereken Farabi Koordinasyon Ofislerini
kuracaklar›n› ve gerekli görevlendirmeleri yapacaklar›n›,
kabul etmifl olur.
De¤iflimin kapsam›, yüksekö¤retim kurumlar›nda karfl›l›kl› olarak mevcut
olan programlarla s›n›rl›d›r. Ancak, bir ö¤rencinin Say›lacak Derslerinin
karfl›l›¤› Al›nacak Derslerin (Ö¤renim Protokolü’ne bak›n›z) baflka programlar veya baflka birimlerden de efllefltirilebilmesi durumlar›nda, karfl›l›kl›
olmayan programlar aras›nda da ö¤renci de¤iflimi yap›labilir.
Ö¤renci gönderen yüksekö¤retim kurumu, her e¤itim-ö¤retim y›l›nda her
program için belirli say›da ö¤renci göndermeyi taahhüt edemeyece¤inden
(ö¤renci baflvurular› belirleyici oldu¤undan) ve ö¤rencilerin kendi programlar›n›n d›fl›nda baflka programlardan da ders alma olanaklar› oldu¤undan,
Farabi De¤iflim Program› Protokolü’nde, de¤iflimin yap›laca¤› programlar›n
ve bu programlara al›nacak ö¤rencilerin kesin say›lar›n›n bir taahhüt olarak
Protokol kapsam›na al›nmas› gerekli de¤ildir.

Form 1. Farabi De¤iflim Program› Protokol Formu Örne¤i
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3.1.2. De¤iflime Kat›lacak Yüksekö¤retim Kurumlar›n›n Belirlenmesi
Yurtiçindeki bir yüksekö¤retim kurumu, istedi¤i say›da yüksekö¤retim kurumu ile Farabi De¤iflim Program› Protokolü imzalayabilir. S›n›rl› say›da yüksekö¤retim kurumuyla ö¤renci ve ö¤retim üyesi de¤iflimi yap›labilece¤i gibi, ülke genelinde bütün yüksekö¤retim kurumlar›yla da de¤iflim yap›lmas› mümkündür.
Özellikle ö¤renci de¤ifliminin;
a. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n ülke genelinde tan›t›m›,
b. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n üstün niteliklerinin di¤er yüksekö¤retim
kurumlar›na da tafl›narak e¤itim-ö¤retimin kalitesinin artt›r›lmas›,
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c. Ö¤rencilerin motivasyonunun artt›r›lmas›,
d. Sosyal ve kültürel etkileflimin sa¤lanmas›,
e. Gidilen yüksekö¤retim kurumunun ve bulundu¤u bölgenin kültürel ve
sosyal olanaklar›ndan yararlanma f›rsat›n› mümkün k›lmas›,
f. Lisansüstü e¤itimde, çal›flman›n yap›laca¤› yörede saha çal›flmas› yapabilme olana¤› (örne¤in Arkeoloji, Biyoloji ve Edebiyat alanlar› vb. için bir
sahada veya daha zengin bir kütüphanede çal›flma imkan› gibi)
g. Daha donan›ml› veya özel yöntemlerin uygulanabildi¤i bir laboratuarda
lisansüstü çal›flma deneylerinin yap›lmas›,
h. Konusunda uzman bir ö¤retim üyesinin yan›nda veya baz› özel bölümlerde tez çal›flmalar›n›n bir bölümünün yürütülebilmesi,
gibi yararlar› dikkate al›nd›¤›nda; bir yüksekö¤retim kurumunun mümkün oldu¤u kadar fazla say›da yüksekö¤retim kurumuyla Farabi De¤iflim
Program› Protokolü imzalamas›n›n daha yararl› olaca¤› düflünülmektedir.

3.1.3. Akademik Tan›n›rl›k
Yurtiçi ve yurtd›fl› e¤itim ö¤retim kurumlar›ndan al›nan belgelerin denklik
ifllemleri YÖK taraf›ndan yürütülmektedir. Bu nedenle, yurt içindeki yüksekö¤retim kurumlar›n›n akademik tan›n›rl›k aç›s›ndan ayr›ca bir de¤erlendirme yapmalar› ve s›n›rland›rmaya gitmeleri söz konusu de¤ildir. Yeni bir
yüksekö¤retim kurumunun veya mevcut yüksekö¤retim kurumlar›nda yeni
programlar›n aç›lmas› ile ilgili kriterlerin belirlenmesine ve bunlar›n aç›lmalar›na YÖK taraf›ndan izin verildi¤inden; ayn› programlardan mezun olan
ö¤rencilerin hepsi ayn› yasal haklara sahiptirler.
Yukar›da belirtilen nedenlerden dolay›, Farabi De¤iflim Program› Protokolü imzalayan yüksekö¤retim kurumlar›; ö¤renci kabulü için ilgili yönetmelikte belirtilen koflullar d›fl›nda herhangi bir s›n›rland›rma getirmemelidir.
Ancak, ö¤renci gönderme konusunda yüksekö¤retim kurumlar› kendi bünyesinde ayr›ca bir de¤erlendirme yapabilir.
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3.1.4. Ders ‹çeriklerinin Denkli¤i
Yüksekö¤retim kurumlar›ndaki ayn› programlarda farkl› dersler (özellikle
seçmeli dersler) olabilmesine ra¤men, genellikle temel dersler ve bu derslerin içerikleri birbirlerine çok yak›nd›r. Bir program› baflar› ile tamamlayan
ö¤rencilerin ayn› yeterliliklere ve dolay›s›yla ayn› yasal haklara sahip olduklar› dikkate al›nd›¤›nda; genel olarak tüm derslerin toplamda ilgili program›n yeterliliklerini sa¤lamas› gerekmektedir. 2547 Say›l› Kanunun 6111 Say›l› Kanunla de¤ifltirilen 44 üncü maddesinde de aç›kça belirtildi¤i üzere
derslerin kredileri ö¤renci ifl yükü esas al›narak belirlenmektedir. Kredilerin
Bologna Süreci’nde de yer ald›¤› üzere ö¤renci ifl yükü kriterine göre belirlenmesi yüksekö¤retim kurumlar›n›n ö¤retim programlar› aras›nda fleffafl›k,
anlafl›labilirlik ve tan›n›rl›¤›n sa¤lanmas› aç›s›ndan çok önemli bir unsurdur.
Ayn› programlar›n birebir ayn› olmasa bile benzer yeterliliklere, birbirine yak›n dersler ve kredilere sahip olmas› ulusal ve küresel de¤iflimin gerçeklefltirilebilmesine de imkân sa¤lamaktad›r. Ancak, ayn› programlara sahip farkl› kurumlar aras›nda baz› derslerin ve bunlara ait kredilerin de baz› farklara
sahip olmas›, kurumlar aras›nda ö¤renci ifl yükü hesaplamalar›ndaki farklardan kaynaklanmakta ve e¤itimin do¤as› gere¤i kaç›n›lmaz bir konu olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Örne¤in, bir yüksekö¤retim kurumundaki 6 kredilik
bir A dersi, baflka bir yüksekö¤retim kurumunda 4 kredilik bir ders olarak
programda yer alabilmektedir. De¤iflime kat›lan ö¤rencilerin dönem veya
hak kayb›na u¤ramamas› ve ilgili dönemde almas› gereken toplam kredileri alabilmesi aç›s›ndan bu durumla karfl›laflan bir ö¤rencinin kendi kurumundaki 6 kredilik derse karfl›l›k gelebilecek 4 kredilik dersin yan›nda 2
kredilik bir ders daha almas›, de¤iflimin esaslar› ve iflleyifli aç›s›ndan do¤ru
bir yaklafl›m olacakt›r.
Bu nedenlerle Farabi De¤iflim Program› Protokolü imzalayan yüksekö¤retim kurumlar› ve ö¤renciler derslerin efllefltirilmesi konusunda ö¤rencilerin
hak kayb›na u¤ramamalar› için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Ayr›ca, al›nacak derslerin toplam kredisinin say›lacak derslerin toplam
kredisine mümkün oldu¤u kadar yaklaflt›r›lmas› için özen gösterilmeli, örne¤in 20 kredilik say›lacak ders karfl›l›¤› 25-30 kredilik al›nacak ders
belirlenerek ö¤rencinin afl›r› yük alt›na sokulmamas› için de gerekli önlemler al›nmal›d›r.
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3.1.5. Al›nacak Derslerin Geçerli¤i
Ö¤rencinin Ö¤renim Protokolü yetkililer (Bölüm Baflkan› veya onun görevlendirdi¤i Bölüm Koordinatörü ve Kurum Koordinatörleri) taraf›ndan imzaland›ktan ve ilgili akademik birimde Yönetim Kurulu karar› al›nd›ktan sonra, Al›nacak Derslerin Say›lacak Derslere eflde¤er oldu¤u kabul edilmifl
olur. Ancak, e¤itim-ö¤retim y›l› bafllad›¤›nda ö¤rencilerin önceden haz›rlad›klar› Ö¤renim Protokolleri büyük ölçüde de¤iflmekte, sonra ekle/sil uygulamas› yap›lmakta ve hatta daha sonra tekrar de¤ifliklik yapma zorunlulu¤u
olabilmektedir. Özellikle Ö¤renim Protokollerinde yap›lan de¤iflikliklerin
Yönetim Kurulu kararlar› gecikebilmekte ve de¤iflikliklerin onaylanmamas›
halinde ö¤rencinin ders kay›plar› ve hatta dönem kayb› olabilmektedir. Bu
tür durumlar›n önlenebilmesi için, yüksekö¤retim kurumlar›n›n yöneticileri
gerekli önlemleri almal›, Farabi De¤iflim Program›’na baflvurmufl ö¤rencilere pozitif yaklafl›m› da esirgememelidirler.

3.1.6. Farabi De¤iflim Protokolü’nün Süresi
‹ki yüksekö¤retim kurumu aras›nda yap›lan Farabi De¤iflim Program› Protokolü’nün süresinin en az 3 y›l olmas› beklenir. Protokol süresi sonunda taraflardan birinden fesih talebi gelmezse temel protokol yenilenebilir ya da
protokole yeni bölüm ve programlar eklenebilir. Ayr›ca iki yüksekö¤retim
kurumu aras›nda temel protokol var ise ö¤renci talepleri göz önüne al›narak iki Kurum Koordinatörünün onay› ile bölüm veya program ilave edilebilir veya de¤iflime kat›lacak ö¤renci say›lar› art›r›labilir.
Yüksekö¤retim kurumlar› aras›nda ö¤renci ve ö¤retim üyesi de¤ifliminin etkin ve yayg›n bir flekilde yürütülebilmesinde, yüksekö¤retim kurumlar›n›n
tan›n›rl›¤› kadar; daha önce bu programa kat›lan ö¤renci ve ö¤retim üyelerinin memnuniyeti, de¤iflim yapan yüksekö¤retim kurumlar› aras›ndaki belge ak›fllar›n›n ilgili Yönetmelik ve YÖK taraf›ndan belirlenen takvime uygun
olarak yap›lmas› da etkili olmaktad›r. Bir yüksekö¤retim kurumunun, belirlenen takvime uygun olarak belge ak›fl›n› (ö¤renim protokollerindeki de¤iflikliklerin, yönetim kurullar› kararlar›n›n veya ö¤renci devams›zl›klar›n›n zaman›nda bildirilmemesi gibi) sa¤layamamas› durumunda, Farabi De¤iflim
Program› Protokolünün süresi dolmamas›na ra¤men, de¤iflim faaliyetleri
durdurulabilir.
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• Staj haricinde, herhangi bir kamu kurum veya kurulufllar›nda çal›flanlar
ile özel sektörde sürekli ücrete tabii istihdam edilen ö¤rencilere Farabi
De¤iflim Program› kapsam›nda de¤iflim gerçeklefltirmeleri halinde söz
konusu program kapsam›nda herhangi bir burs ödemesi yap›lmamaktad›r. Bu nedenle programa baflvuru yapmak isteyen ö¤renciler herhangi
bir kamu veya özel teflebbüste çal›flmad›¤›n› gösteren resmi geçerlili¤i
olan bir belge ile Çal›flma ve Bildirim Dilekçesini (EK 8.1.7) henüz baflvuru aflamas›nda Farabi Kurum Koordinatörlü¤üne iletir.

3.2.2.1.1. Baflvuru fiartlar›
• Ön Lisans, Lisans Ö¤rencilerinin Genel Not Ortalamas›n›n (GANO) en az
2.0/4.0 olmas›,
• Yüksek Lisans ve Doktora Ö¤rencilerinin Genel Not Ortalamas›n›n (GANO) en az 2.5/4.0 olmas› gerekir.
“T›p Fakültesi 6 ›nc› s›n›f (intörn) ö¤rencilerinin 2013-2014 e¤itim-ö¤retim
döneminden itibaren Farabi De¤iflim Program›ndan faydaland›r›lmas›,
30.01.2013 tarihli Yüksekö¤retim Yürütme Kurulu karar› gere¤ince ikinci
bir karara kadar durdurulmufltur. Ayr›ca tutuklu ve hükümlüler Farabi De¤iflim Program›ndan yararlanamamaktad›r.”

3.2.2.1.2. Aday Ö¤renci Baflvurular›
• ‹lgili akademik y›l›n Farabi De¤iflim Program› çal›flma takviminin 15 günlük ilan süresinin sonunda baflvurular bafllat›l›r.
• Protokol imzalanan yüksekö¤retim kurumlar›n›n listesi kendi Farabi internet sayfalar›nda yay›nlan›r.
• Ö¤renci, gitmek istedi¤i yüksekö¤retim kurumuna baflvurmak için gereken aday baflvurusu belgelerini gönderen yüksekö¤retim kurumu Farabi
Kurum Koordinatörlü¤üne veya ilgili birimin Bölüm/Program koordinatörüne teslim etmekle yükümlüdür.
• Aday Baflvurusu için gerekli belgeler:
1. Aday Ö¤renci Baflvuru Formu (2 adet) (EK 8.1.5)
2. Not Çizelgesi (2 adet)
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3. Yabanc› Dil Muafiyet Belgesi (Zorunlu Yabanc› Dil Program› Uygulayan Bölüm/Program için kendi kurumlar›ndan alacaklar› muafiyet
belgesi)
4. SGK Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi, Kamu veya Özel Teflebbüste çal›flmad›¤›n› gösteren belge
5. Çal›flma ve Bildirim Dilekçesi (EK 8.1.7)
6. Nüfus Cüzdan› Fotokopisi

3.2.2.1.3. Aday Ö¤renci Baflvurular›n›n De¤erlendirmesi
• Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü veya oluflturulan komisyon taraf›ndan
baflvuru belgeleri incelenir.
• Ö¤rencilerin tercihleri mevcut protokol ile efllefltirilerek Güz/Güz+Bahar
baflvuru sonuçlar›, Farabi De¤iflim Program› çal›flma takvimine göre belirlenen tarihlerde yüksekö¤retim kurumlar›n›n Farabi internet sayfalar›nda ilan edilir.
• Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü, baflvuru belgelerini Farabi De¤iflim Program› çal›flma takvimine veya ilan edilen takvime uygun olarak ilgili tarihlerde anlaflmal› yüksekö¤retim kurumlar›na iletir.

3.2.2.1.4. Adayl›¤› Kabul Edilen Ö¤rencilerin Baflvuru ‹fllemleri
• Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü, baflvurdu¤u yüksekö¤retim kurumundan
olumlu yan›t alan ö¤rencilerin listesini, Farabi De¤iflim Program› çal›flma
takvimine uygun olarak yüksekö¤retim kurumunun internet ana sayfas›nda ve Farabi internet sayfas›nda ilan eder.
• Listede ad› geçen ö¤renciler, kendilerine verilen süre içerisinde ilanda
belirtilen baflvuru belgelerini gönderen yüksekö¤retim kurumunun Farabi Kurum Koordinatörlü¤üne teslim eder.
• Baflvuru için istenen belgeler:
1. Ö¤renci Baflvuru Formu (2 adet, foto¤rafl›) (EK 8.1.2)
2. Ö¤renim Protokolü (her dönem için 3 adet)
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• Farabi Kurum Koordinatörlü¤üne iletilen tüm baflvuru belgeleri Farabi
Kurum Koordinatörü taraf›ndan onayland›ktan sonra üst yaz› ile baflvurulan yüksekö¤retim kurumuna gönderilir.
• Gönderen Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü, ders denkli¤inin de¤erlendirilmesi amac›yla tüm imzalar› tamamlanm›fl ö¤renim protokollerini ilgili
akademik birimin Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu karar› Farabi Kurum Koordinatörlü¤üne iletilir.
• Baflvurusu kabul edilen ö¤rencilerden Yükümlülük Sözleflmesi (2 adet)
istenir (EK 8.1.1).

3.2.2.1.5. Baflvuru Sonuçlar›n›n YÖK’e Bildirilmesi
• Güz/Güz+Bahar De¤iflim Bilgi Formu bir üst yaz›yla 15 May›s tarihine
kadar YÖK Baflkanl›¤›na bildirilir. Baflvurular YÖK Farabi Koordinasyon
Birimi taraf›ndan incelenip de¤erlendirilerek Yüksekö¤retim Yürütme
Kurulu karar› ile resmiyet kazan›r.

3.2.2.1.6. Kesin Kay›t ‹fllemleri
• Katk› pay› yat›rmakla yükümlü ö¤renciler, kay›t yenileme süresi içerisinde katk› pay›n› kay›tl› oldu¤u yüksekö¤retim kurumuna yat›r›r ve ders
seçimi yapmaks›z›n kayd›n› (bofl kay›t) yapar.
• Ö¤renci, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kabul eden yüksekö¤retim kurumuna giderek Ö¤renim Protokolü’nde yer alan derslerin
seçimini yapar ve e¤itimine bafllar.
• E¤itim-ö¤retim bafllad›ktan sonraki ilk 15 gün içinde olas› ders de¤iflikliklerini yapmak, seçmeli ders almak ve ders çak›flmalar›n› gidermek için
“Farabi De¤iflim Program› Ekle-Sil Formu” kullan›larak ö¤renim protokolüne son hali kazand›r›l›r.
• Farabi De¤iflim Program› ile baflka bir yüksekö¤retim kurumunda ö¤renim gören ö¤rencinin e¤itim süresi, kendi yüksekö¤retim kurumunun
e¤itim süresine dâhildir.
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3.2.2.1.7. Burs Ödenmesi
• Ö¤renci, bursunu YÖK taraf›ndan belirlenen süre dâhilinde Farabi Ö¤rencisi olarak ilk ay›n› tamamlad›ktan sonra düzenli ayl›klar halinde kendi kurumundan al›r.
• Ö¤renci Güz yar›y›l› için 4 ay, Bahar yar›y›l› için 4 ay olmak üzere toplam 8 ay burs al›r.
• Ödemenin yap›labilmesi için, Harcama Talimat› (EK 8.2.5), Muhasebe ‹fllem Fifli (EK 8.2.1), Ö¤renci Giderleri Bordrosu (EK 8.2.2) ve Banka Ödeme Listesi (EK 8.2.4) düzenlenip Harcama Yetkilisinin onay› ile Strateji
Gelifltirme Daire Baflkanl›¤›na teslim edilir ve burslar Farabi Özel Hesab›ndan ö¤rencilerin hesaplar›na aktar›l›r (Bkz. Mali Süreç).
• Toplam burs tutar›n›n %70’i, bir yar›y›l için 4 ayl›k, iki yar›y›l için 8 ayl›k
süre boyunca ayl›klar halinde ö¤renci hesab›na yat›r›l›r.

3.2.2.1.8. Farabi De¤iflim Program›’n›n Tamamlanmas›
• De¤iflimi tamamlayan ö¤rencinin Not Çizelgesi (tez dönemi yüksek lisans
ve doktora ö¤rencileri için baflar› durumunu gösteren belge) ve Kat›l›m
Belgesi (EK 8.1.8), kabul eden yüksekö¤retim kurumu taraf›ndan gönderen yüksekö¤retim kurumuna iletilir.
• Kabul eden yüksekö¤retim kurumunun gönderdi¤i ö¤renci notlar›, gönderen yüksekö¤retim kurumunun ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu karar› do¤rultusunda ö¤renci iflleri ile ilgili birime gönderilir, böylece
ö¤renciye ait not bilgileri otomasyon sistemine aktar›l›r. Kabul eden yüksekö¤retim kurumunun geçme notu esas al›n›r.
• Ö¤renci, ö¤renimini tamamlad›ktan sonraki 15 gün içinde Ö¤renci Nihai
Raporunu (EK 8.1.4) gönderen yüksekö¤retim kurumu Farabi Kurum
Koordinatörlü¤üne iletmekle yükümlüdür (Bkz. Mali Süreç).
• Farabi De¤iflim süresini tamamlayan ö¤renciye ödenecek olan %30’luk
kalan burs tutarlar› baflar› durumuna göre hesaplan›r ve ödenir.
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3.2.2.2. Gelen Ö¤renci Baflvuru ve Kabul Süreci
• Gelen ö¤renci baflvurular› Güz/ Güz+ Bahar e¤itim-ö¤retim y›l› için olmak üzere y›lda bir kez yap›l›r.
• Gönderen yüksekö¤retim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü taraf›ndan gönderilen Aday Ö¤renci Baflvuru Formu ve Not çizelgesi baflvurulan yüksekö¤retim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlü¤ünce de¤erlendirilir ve mevcut kontenjanlara göre da¤›l›m yap›larak sonuçlar Farabi internet sayfalar›nda ilan edilir.
• Kabul edilen ö¤rencilerin Ö¤renim Protokolleri, Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü taraf›ndan kabul eden yüksekö¤retim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlü¤üne gönderilir.
• Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü, gelen Ö¤renim Protokollerini ilgili akademik birime sunar. ‹lgili akademik birimde Ö¤renim Protokolleri onayland›¤› takdirde kabul eden Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü, gönderen
yüksekö¤retim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlü¤üne Ö¤renci Kabul
Belgesini (EK 8.1.3) gönderir.
• Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü, ö¤rencinin ders kayd› için ilgili akademik birime ders listesini sunar.
• Gelen ö¤renciye ilgili yüksekö¤retim kurumu taraf›ndan ö¤renci kimlik
kart› verilir. Ö¤renci, ö¤renim süresi sonunda iliflik kesme ifllemlerini yaparak ö¤renci kart›n› iade eder.
• De¤iflim süresinin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde, kabul eden yüksekö¤retim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü taraf›ndan Not Çizelgesi ve Ö¤renci Kat›l›m Belgesi, gönderen yüksekö¤retim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlü¤üne iletilir.
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3.3. Ö¤renim Protokolü ve Kay›t Süreci

3.3.1. Ö¤renim Protokolü
Ö¤renim Protokolü bölüm baflkan› veya onun görevlendirdi¤i bölüm koordinatörü dan›flmanl›¤›nda ö¤renci taraf›ndan haz›rlanan ve de¤iflimi gerçeklefltiren yüksekö¤retim kurumlar›n›n yetkilileri taraf›ndan onaylanan bir belgedir. Bu belgede, ö¤rencinin kendi kurumunda ö¤renime devam etmesi
durumunda almas› gereken dersler, bu derslerin yerine kabul eden yüksekö¤retim kurumunda alaca¤› dersler ve bu derslerin efllefltirilmesinin akademik aç›dan program›n amaçlar›na uygunlu¤unu belirten onay bölümleri bulunmaktad›r. Tan›mlanm›fl ders program› ile bu derslere ait kredilerin aç›k
olarak belirtildi¤i Ö¤renim Protokolü, de¤iflim dönemi bafllamadan önce haz›rlanm›fl ve onaylanm›fl olmal›d›r.
Yüksekö¤retim Kurumlar› Aras›nda Ö¤renci ve Ö¤retim Üyesi De¤iflim
Program›na ‹liflkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak haz›rlanm›fl olan
bir Ö¤renim Protokolü;
• Ö¤rencinin kabul eden yüksekö¤retim kurumunda alaca¤› dersler ve
kredileri,
• Alaca¤› derslerin karfl›l›¤› olarak, gönderen yüksekö¤retim kurumunda
hangi derslerin say›laca¤› ve bu derslerin kredileri,
• Derslerin karfl›l›kl› efllefltirilmesi (hangi ders veya derslerden geçerse,
hangi ders veya derslerden geçmifl say›laca¤›),
• Gönderen yüksekö¤retim kurumunun, say›lacak-al›nacak dersler listesinin uygun oldu¤unu belirten yetkili imzalar›,
• Kabul eden yüksekö¤retim kurumunun Ö¤renim Protokolünde belirtilen
‘al›nacak dersler’in aç›laca¤›na dair yetkili imzalar› içermektedir.
Ö¤renim Protokolü, her iki kurum yetkilileri ve ö¤renci taraf›ndan imzalanan bir taahhüt belgesidir. Ö¤renci, bu belgeyi imzalad›¤›nda, al›nacak
dersleri say›lacak derslerin yerine uygun buldu¤unu ve bu dersleri kabul
eden yüksekö¤retim kurumunda takip edece¤ini; gönderen yüksekö¤retim
kurumu da ö¤rencinin al›nacak dersleri baflarmas› durumunda say›lacak
derslerden baflar›l› oldu¤unu kabul edece¤ini taahhüt etmifl olur. Bu belge,
gönderen yüksekö¤retim kurumunun ilgili Yönetim Kurulu karar› ile geçerlilik kazan›r.
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Ö¤renim Protokolünde yer alan say›lacak ve al›nacak derslerin aç›klamalar› afla¤›da verilmifltir. Farkl› yüksekö¤retim kurumlar›ndaki derslerin, içerik ve kredi aç›s›ndan birbirleriyle örtüflmemesi ihtimaline karfl›l›k; say›lacak
dersler ve bunlar›n karfl›l›¤› olarak al›nacak derslerin belirlenmesi önemlidir.

3.3.2. Say›lacak Dersler ve Kredileri
Say›lacak dersler, ö¤rencinin kendi kurumunda ö¤renime devam etmesi
durumunda almak zorunda oldu¤u derslerdir.
Genel olarak yüksekö¤retim kurumlar›n›n ders programlar› ve derslerin kredilerinde, ö¤renim yar›y›l/y›llar›na göre farkl›l›klar olabilmektedir. Bu nedenle, say›lacak dersler, ö¤rencinin ö¤renim görece¤i yar›y›l›n ve ö¤rencinin durumuna göre alt veya üst yar›y›llar›n derslerini de içerebilir. Bu durum, Ö¤renim Protokolü’nün haz›rlanmas› bölümünde ayr›nt›l› olarak aç›klanm›flt›r.
Ö¤renci, gönderen yüksekö¤retim kurumunda ö¤renime devam etmesi durumunda ilgili dönem için belirlenen kredi karfl›l›¤› kadar “say›lacak ders”
(ilgili döneme ait ö¤renci ifl yükü) seçmek zorundad›r. Gönderen yüksekö¤retim kurumunun onay›n› almak kofluluyla, daha fazla kredi karfl›l›¤› ders
seçebilir. Gönderen yüksekö¤retim kurumu taraf›ndan, E¤itim Ö¤retim ve
S›nav Yönetmeli¤i hükümlerine göre, üstten ders alma koflullar› gibi nedenlerle (örne¤in, not ortalamas›n›n 2,80’den yukar› olmas› gibi) kredi s›n›rlamas› getirilemez.
Say›lacak derslerin kredileri, ulusal kredi veya AKTS (ECTS) kredi sistemine
göre aç›k olarak belirtilmifl olmal›d›r. Karma kredi sistemi (örne¤in, baz›
dersler ulusal, baz›lar› da AKTS kredisi gibi) kullan›lamaz. Her iki yüksekö¤retim kurumunda kullan›lan kredi sistemlerinde farkl›l›k olmas› durumunda
TYYÇ (Türkiye Yüksekö¤retim Yeterlikler Çerçevesi) ilgili düzey ve döneme ait ifl yükü karfl›l›¤› kredi miktar› dönüflüm için kullan›lmal›d›r. Örnek:
Yerel kredi sisteminde 1 yar›y›l 18 kredi karfl›l›¤› ise, bu yar›y›la ait TYYÇ’de
belirtilen yük 30 krediye denk kabul edilmelidir.
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3.3.3. Al›nacak Dersler ve Kredileri
Al›nacak dersler, ö¤rencinin, Farabi ö¤rencisi olarak kabul edildi¤i yüksekö¤retim kurumunda alaca¤› derslerdir. Bu dersler, ö¤rencinin ö¤renim
gördü¤ü program›n beklenen tüm ç›kt›lar›na uygun ve akademik aç›dan say›lacak derslerin karfl›l›¤› olmal›d›r. Derslerin efllefltirilmesinde, içerik ve
kredi aç›s›ndan tam bir uyum olamayaca¤› dikkate al›nmal›d›r. ‹çerik farkl›l›klar›, özellikle seçmeli derslerde daha fazla olabilir. Bu durumda, program›n zorunlu derslerine öncelik verildikten sonra, alan aç›s›ndan uyumluluk veya bölüm d›fl› seçene¤ine karfl›l›k gelme durumu da yeterli görülebilir. Örne¤in, kimya bölümü için analitik kimya alan›ndaki bir dersin yerine,
temel bir ders olmamak kofluluyla, baflka bir ders de denk kabul edilebilir.
Yetkililerin onaylamas› halinde, ö¤renci Kuantum Kimyas› dersi yerine, Korozyon Kimyas› dersini seçebilir. Bunun yan›nda müfredata uygun olmas›
halinde alan d›fl› bir ders de alan d›fl› seçmeli ders karfl›l›¤› al›nabilir.
Al›nacak derslerin kredileri, say›lacak derslerin kredileri cinsinden belirtilmelidir. Al›nacak derslerin tek tek kredilerinin say›lacak derslerin
kredilerine eflit olmas› gerekmez. Ancak, al›nacak derslerin toplam kredisi, say›lacak derslerin toplam kredisine eflit veya toplam kredisinden daha fazla olmal›d›r. Ek olarak yüksekö¤retim kurumlar› aras›nda kredi hesaplamas›nda farkl›l›klar olmas› durumunda ö¤rencinin ma¤duriyetine neden
olmayacak flekilde denklefltirme yap›lmal›d›r.

3.3.4. Ö¤renim Protokolünün Haz›rlanmas›
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bir Ö¤renim Protokolü haz›rlamak
için, afla¤›daki ifllem basamaklar› takip edilebilir:
1. Ö¤rencinin gönderen yüksekö¤retim kurumunda ö¤renimine devam› durumunda almakla yükümlü oldu¤u dersler ve kredileri, Ö¤renim Protokolündeki “Say›lacak Dersler” sütununa yaz›l›r. Derslerin belirlenmesinde, alttan al›nmas› gereken dersler varsa, bunlara öncelik verilmelidir.
2. Say›lacak derslerin karfl›l›¤› olan, kabul eden yüksekö¤retim kurumundaki dersler ve kredileri belirlenir ve bu dersler Ö¤renim Protokolündeki
“Al›nacak Dersler” sütununa yaz›l›r. Al›nacak dersler, gidilen yüksekö¤retim kurumunda alttan-üstten seçilmifl olabilir.
3. Say›lacak derslerin karfl›l›¤›n›n bulunamamas› durumunda, bu dersler
Ö¤renim Protokolü’nden silinir. Bu durumda, ö¤rencinin kendi kurumundan mezun olmas› için almas› zorunlu derslerin tamam› dikkate al›-
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narak, gidilen kurumun ders program›ndan al›nacak dersler belirlenir.
Bu dersler, ö¤rencinin daha önce kendi kurumunda takip etti¤i ve baflard›¤› dersler olamaz.
4. Al›nacak derslerin toplam kredisinin say›lacak derslerin toplam kredisinden düflük olmas› durumunda, eksik kredi mutlaka tamamlanmal›d›r. Bunun için, seçmeli dersler Ö¤renim Protokolü’ne eklenebilir.
5. Ö¤renim Protokolü tercihen her yar›y›l için ayr› olarak haz›rlanmal›d›r.
Aksi halde, dönemlik sistem uygulanan birimlerde y›ll›k protokol haz›rlayan ö¤rencilerin, ikinci yar›y›l haklar›ndan feragat ederek gönderen
yüksekö¤retim kurumuna dönmeleri halinde önemli sorunlara yol açacakt›r. Ancak, zorunlu hallerde Ö¤renim Protokolü y›ll›k da yap›labilir.
Bu durumlar;
a) Y›ll›k program uygulayan birimler,
b) Güz ve Bahar yar›y›llar›n›n derslerinin karfl›l›kl› örtüflmesi,
c) Gönderen yüksekö¤retim kurumunda bir dersin kabul eden yüksekö¤retim kurumunda iki döneme yay›lm›fl olmas› (veya tersi)
d) Güz döneminde kredi eksi¤i ve Bahar döneminde kredi fazlas› (veya tersi) gibi ders denklefltirmelerinden kaynaklanan sorunlard›r.
Yukar›da belirtildi¤i flekliyle haz›rlanan Ö¤renim Protokolünü imzalayan ö¤renci;
• Ders kayd›n› ve ekle/sil uygulamas›n› kabul eden yüksekö¤retim kurumunun akademik takvimine göre yapaca¤›n›,
• Ders geçme notunun, kabul eden yüksekö¤retim kurumunun ilgili
Yönetmelik hükümlerine göre belirlenece¤ini,
• Baflar›s›z oldu¤u derslerin karfl›l›¤› olan dersleri, gönderen yüksekö¤retim kurumuna döndü¤ünde yeniden almak zorunda oldu¤unu,
• Disiplin suçlar› durumunda, kabul eden yüksekö¤retim kurumunun
ilgili Yönetmelik hükümlerinin uygulanaca¤›n›,
• Kabul eden yüksekö¤retim kurumunda tüm derslerden devams›zl›ktan kalmas› halinde ald›¤› burslar› gönderen yüksekö¤retim kurumuna iade etmeyi kabul eder.
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3.3.5. Ö¤renim Protokolünün Haz›rlanmas›nda Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
Ö¤rencilerin, Ö¤renim Protokolü nedeniyle herhangi bir hak kayb›na u¤ramamalar› için, afla¤›da belirtilen hususlara dikkat etmesi gerekir.
• Ö¤renim Protokolündeki say›lacak dersler, al›nacak derslerle efllefltirilmelidir. Ö¤renim Protokolünde ö¤rencinin hangi derslerinin yerine hangi dersleri alaca¤› ve kredileri de belirtilir (Farabi De¤iflim Program› Yönetmeli¤i Madde 16/1).
• Ö¤renim Protokolünde, bir dersin bir derse efllefltirilmesi zorunlu de¤ildir. Birden fazla ders bir derse efllefltirilebilece¤i gibi, bir ders birden fazla dersle de efllefltirilebilir.
Örnek 1: Derslerin efllefltirilmesi

• Hangi derslerin hangi derslerle efllefltirildi¤i aç›k olarak belirtilmeli ve
aç›kta ders kalmamal›d›r. Ayr›ca dersin ad› ve içeri¤i ayn› ise kredi hesaplamalar›ndaki farkl›l›klar ö¤renci lehine iflletilmelidir.
Örnek 2: Hatal› protokol örne¤i
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Bu Ö¤renim Protokolü’nde, toplam krediler uygun olmas›na ra¤men, ö¤rencinin seçmeli derslerden birinden kalmas› durumunda, hangi seçmeli dersten kalm›fl say›laca¤› belli de¤ildir.
• Ö¤renim Protokolünün haz›rland›¤› dönemde, kabul eden yüksekö¤retim kurumunda hangi seçmeli derslerin aç›laca¤›n›n belli olmad›¤› durumlarda böyle bir protokol haz›rlanabilir. Bu durumda, ders y›l› bafllad›¤›nda, seçmeli dersler belirlendikten sonra, ö¤renci gönderen yüksekö¤retim kurumundaki Bölüm Baflkan› veya onun görevlendirdi¤i Bölüm
Koordinatörü ile görüflerek bu dersleri belirlemeli ve efllefltirmelidir.
Do¤ru efllefltirme, ancak seçmeli dersler belirlendikten sonra yap›labilir.

Örnek 3: Do¤ru düzenlenmifl Ö¤renim Protokolü
(Örnek 2’de verilen hatal› protokol, afla¤›daki gibi olmal›d›r)

• Her dersin efllefltirmesi yap›lamaz. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n tamam›nda, 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanununun 5/› maddesinde yer alan
ortak zorunlu dersler baflka derslere efllefltirilemez. Ayr›ca, özellikle E¤itim Fakülteleri için YÖK’ün belirledi¤i Ö¤renme Ö¤retme Kuram ve Yaklafl›mlar›, Özel Ö¤retim Yöntemleri, Rehberlik, Türk E¤itim Sistemi ve
Okul Yönetimi ve Ö¤retmenlik Uygulamas› gibi derslerin karfl›l›¤› olarak
baflka dersler seçilemez. Benzer durumlar, di¤er disiplinler için de geçerlidir. Al›nacak ve say›lacak derslerin toplam kredilerinin eflitlenmesi kofluluyla, istenilen her dersin efllefltirilebilece¤i düflüncesi, Yönetmelikte
yer alan “ö¤renim protokolü, program›n amaçlar›na uygun olmal›d›r”
hükmüne ayk›r›d›r.
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Ö¤renim Protokolünde de¤ifliklik yap›lmas›n› gerektiren zorunluluklar:
• Protokolün yanl›fl haz›rlanm›fl olmas›,
• Yüksekö¤retim kurumlar›n›n internet sayfalar›nda derslerle ilgili bilgilerin eksik veya güncel olmamas›,
• Aç›lacak seçmeli derslerdeki de¤ifliklikler,
• Kabul eden yüksekö¤retim kurumlar›nda sonradan yap›lan program de¤ifliklikleri vb.
• Bologna Süreci kapsam›nda yap›lan de¤ifliklik çal›flmalar›.
Bu durumlarda, Ö¤renim Protokolünün “Ders Program›nda Yap›lacak De¤ifliklikler” bölümündeki kabul eden ve gönderen yüksekö¤retim kurumu sütunlar›na;
• Daha önce haz›rlanm›fl ve onaylanm›fl olan Ö¤renim Protokolü’nden
“Silinecek Dersler”
• Silinen derslerin yerine “Eklenecek Dersler” yaz›l›r.
‹lk protokolde birden fazla dersin birbirine efllefltirilmifl olmas› durumunda,
yap›lan de¤iflikliklerde bu duruma dikkat edilmeli ve efllefltirilmemifl ders
kalmamal›d›r. Ö¤rencinin kabul eden yüksekö¤retim kurumlar›n›n ders kayd› döneminde Ö¤renim Protokolünde büyük de¤iflikliklerin yap›lmas›n›n
zorunlu oldu¤u durumlarda, mevcut Ö¤renim Protokolünün de¤ifltirilmesi
yerine, yeni bir Ö¤renim Protokolü de haz›rlanabilir. Özellikle Bologna süreci kapsam›nda birçok yüksekö¤retim kurumunda ders program›/kredisi/yar›y›l›nda de¤ifliklikler veya yaz aylar›nda fakülte/yüksekokul düzeyinde
ders program› ve ders içeriklerini de içeren katalog de¤ifliklikleri yap›lmaktad›r. Ö¤renciler, ders seçimlerini bir yar›y›l önceden yapt›klar› için ders de¤iflikli¤i yapmak, Ekle-Sil Formunu doldurup onaylatmak zorunda kalmaktad›rlar. Bütünleme s›navlar›ndaki baflar› durumlar› da dikkate al›nd›¤›nda,
Ekle-Sil Formu ile ders denkli¤inin net bir flekilde gösterilmesi mümkün olamamaktad›r. Yukar›da s›ralanan etmenlerin sonucunda her yar›y›l için ayr›
olarak haz›rlanan Ö¤renim Protokollerinde Ekle-Sil yap›ld›¤› zaman, say›lacak derslerin kredisi al›nacak derslerin kredisinden daha az olabilmektedir. Bu gibi özel durumlar›n çözülebilmesi amac›yla, ö¤renimin bafllamas›n› takiben 15 gün içinde, Ekle-Sil Formu haz›rlamak yerine Güz ve Bahar dönemlerini kapsayan yeni bir Ö¤renim Protokolü haz›rlanmas› öneri-
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lebilir. Ö¤renim Protokolünde de¤ifliklik yap›ld›ktan sonra da, al›nacak
derslerin toplam kredisi say›lacak derslerin toplam kredisine eflit veya daha
fazla olmal›d›r.
Ö¤renim Protokolünde de¤ifliklik yap›lmas› için kullan›lacak olan Ekle-Sil Formu afla¤›da yer almaktad›r.

Form 3. Ekle- Sil Formu
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Ö¤renim Protokolünde yap›lan de¤ifliklikler kabul eden yüksekö¤retim kurumunun yetkilileri taraf›ndan imzaland›ktan sonra, kabul eden yüksekö¤retim kurumunun Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü taraf›ndan onaylanmak
üzere gönderen yüksekö¤retim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlü¤üne
gönderilir. De¤iflikliklerin yap›lmas›nda, kabul eden yüksekö¤retim kurumunun yetkilileri ö¤renciye yard›mc› olabilir, ancak de¤ifliklikler gönderen
ve kabul eden yüksekö¤retim kurumunun ilgili Bölüm Baflkan› veya onun
görevlendirdi¤i bölüm koordinatörlü¤ünce onaylanmal›d›r.
Farabi De¤iflim Program› ö¤rencileri, kabul eden yüksekö¤retim kurumunun akademik takvimine göre ders kayd› yapt›rmak durumundad›r. Genel
olarak, ders kay›tlar›ndan sonra seçmeli derslerin aç›l›p aç›lmad›¤› belli oldu¤undan, bütün üniversitelerde Ekle/Sil olarak adland›r›lan, ö¤rencilerin
seçtikleri baz› dersleri b›rakmalar› ve bunlar›n yerine baz› dersleri almalar›na olanak sa¤lanan bir uygulama getirilmifltir. Farabi ö¤rencileri de bu olanaktan yararlan›rlar. Buna ra¤men, Farabi ö¤rencileri, alttan-üstten ve hatta
baflka birimlerden ders alma hakk›na sahip oldu¤u için program de¤ifliklerinden sonra ortaya ç›kan ders çak›flmalar› gibi zorunlu nedenlerle, Ö¤renim Protokolünde tekrar de¤ifliklik yapma gere¤i duyulabilir.
Ö¤renim Protokolü, zorunlu nedenlerle, en geç akademik dönemin bafllamas›n› takiben 30 gün içinde de¤ifltirilebilir. Bu süre hiçbir flekilde kabul
eden yüksekö¤retim kurumundaki Farabi De¤iflim Program› ö¤rencisinin de
kat›lmak zorunda oldu¤u s›nav tarihlerinden sonra olamaz. Kabul eden yüksekö¤retim kurumunun akademik takvimine göre e¤itim-ö¤retimin bafllad›¤› ilk 15 gün içinde ö¤renciler, gönderen kurumdaki Bölüm Baflkan› veya
onun görevlendirdi¤i Bölüm Koordinatöründen öncelikle de¤ifliklik onay›n›
alarak, 3 nüsha formu doldurup imzalayarak ve kabul eden kurumun Bölüm Baflkan› veya onun görevlendirdi¤i Bölüm Koordinatörüne onaylatarak
Farabi Kurum Koordinatörlü¤üne teslim etmelidir. Son de¤ifliklikler kabul
eden yüksekö¤retim kurumunun yetkilileri taraf›ndan onayland›ktan sonra,
ö¤renciyi gönderen yüksekö¤retim kurumuna onaylanmak üzere geri gönderilir. Son de¤iflikliklerin süresi içinde yap›lmas› ve ö¤rencinin hak kayb›na u¤ramamas› için, kabul eden yüksekö¤retim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü taraf›ndan gerekli önlemler al›nmal›d›r (ö¤rencinin Bölüm
Baflkan› ile görüflerek, de¤iflikliklerin uygun oldu¤u yolunda ön teyit al›nmas› gibi).
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3. Yüksekö¤retim kurumlar›, ö¤rencilerinin Farabi De¤iflim Program› kapsam›nda baflka yüksekö¤retim kurumlar›ndan ald›¤› dersleri not çizelgesinde ve diploma ekinde ayr›ca gösterir (Farabi De¤iflim Program› Yönetmeli¤i 16/3).
4. Farkl› baflar› de¤erlendirme sistemlerinin (100’lük, 4’lük ve Harf Sistemi)
kabulünde, gönderen kurum taraf›ndan dönüflüm yap›l›rken, kabul eden
yüksekö¤retim kurumundaki haklar› esas al›nmak suretiyle, YÖK çizelgeleri veya yüksekö¤retim kurumlar›n›n kendi yönerge ve/ya yönetmeliklerinde belirtilen dönüflüm tablolar› esas al›n›r.
5. Harf sisteminin uyguland›¤› durumlarda mutlak baflar› notu de¤il, kabul
eden kurumca verilen notun harf karfl›l›¤› esas al›n›r.

3.3.9. Farabi Ö¤rencilerinin Haklar›
Farabi De¤iflim Program›’ndan yararlanarak baflka bir yüksekö¤retim kurumunda ö¤renim görme hakk›n› kazanan ö¤renciler, ayl›k burslar›na ilave
olarak, önemli haklara sahiptirler. Bunlar:
1. Farabi ö¤rencileri, gittikleri yüksekö¤retim kurumunun ö¤rencileriyle ayn› haklara sahiptirler. Bu ö¤rencilere hiçbir ay›r›m yap›lamaz. Bulunduklar› yüksekö¤retim kurumu ö¤rencilerinin yararland›klar› kütüphane,
spor tesisleri vb. olanaklar›ndan da yararlan›rlar.
2. Farabi ö¤rencileri, Farabi De¤iflim Program› Yönetmeli¤inde de belirtildi¤i üzere kabul eden yüksekö¤retim kurumunda alttan ve/ya üstten ders
alabilirler.
3. Farabi De¤iflim Program›nda 1 inci ve 2 inci ö¤retim ay›r›m› yoktur. Farabi ö¤rencileri, ders programlar›n›n çak›flmas› durumunda, baz› derslerini 1 inci ö¤retim ve baz›lar›n› da 2 inci ö¤retim programlar›ndan alabilirler.
4. Farabi ö¤rencileri, Ö¤renim Protokolünün onaylanmas› kofluluyla, baz›
derslerini baflka bölümlerden hatta baflka fakültelerden de seçebilirler.
5. Ö¤renim Protokolünde “Say›lacak Dersler” olarak yaz›lan derslerin efllefltirildi¤i “Al›nacak Derslerden” baflar›l› olmas› durumunda, hiçbir koflulda ders tekrar› yapt›r›lamaz.
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3.4. Farabi De¤iflim Program› Mali Uygulama Esaslar›

3.4.1. Farabi De¤iflim Program›’n›n Bütçesi ve Mali ‹fllemleri

3.4.1.1. Bütçe
Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunlar›n uygulanmas›na iliflkin hususlar› gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlü¤e konulan belge olup, bu kapsamda Farabi De¤iflim Program› bütçesi ise 2547 say›l› Kanunun Kaynak Aktar›m› kenar bafll›kl› 10 uncu maddesi “(Ek f›kra:
18/6/2008-5772/1 md.) Ödenek kaydedilen tutarlar, öncelikle yüksekö¤retim kurumlar›n›n bilimsel araflt›rma projeleri ile yurt içi ve yurt d›fl› ö¤retim
eleman› ve ö¤renci de¤iflim programlar›n›n desteklenmesi, yurt içi ve yurt
d›fl›nda ö¤retim üyesi ve araflt›rmac› yetifltirilmesi ile Yüksekö¤retim Kurulunun fiziki ve befleri altyap›s›n›n güçlendirilmesi amac›yla kullan›l›r.” ile
“(Ek f›kra: 18/6/2008-5772/1 md.; De¤iflik: 25/6/2009-5917/19 md.)
Bilimsel araflt›rma projeleri ile yurt içi ve yurt d›fl› ö¤retim eleman› ve ö¤renci de¤iflim programlar›n›n desteklenmesi amac›yla yüksekö¤retim kurumuna aktar›lan tutarlar, ilgili yüksekö¤retim kurumunun bütçesine gelir kaydedilmeksizin, aç›lacak özel hesaplarda izlenir.” hükümleri uyar›nca aktar›lan tutardan oluflmaktad›r.
Farabi De¤iflim Program› bütçesinin gelir unsuru yukar›daki düzenleme
kapsam›nda aktar›lan tutar iken bütçenin di¤er unsuru gider ise; burs ödemesi, mal ve hizmet al›nmas› ile ofisin harcamalar›ndan oluflmaktad›r. ‹çinde bulundu¤umuz süreçte uygulamas› durdurulmufl olan ö¤retim üyeleri
için yap›lacak ödemelerin de gider unsuru içerisinde de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

3.4.1.2. Burs Ödemesi
Burslu Farabi De¤iflim Program› ö¤rencisi olma hakk›n› kazananlara, lisans
ö¤renimi gören ö¤rencilere 5102 say›l› Yüksek Ö¤renim Ö¤rencilerine Burs,
Kredi Verilmesine ‹liflkin Kanuna göre ödenmekte olan ayl›k burs miktar›n›n bir buçuk kat› burs ödenir. Bu rakam YÖK Yürütme Kurulu Karar›yla
belirlenir. Burs miktar›n›n %70’i ayl›klar halinde ö¤renciye ödenir. Geri kalan burs tutar›n›n (%30’luk k›s›m) toplam› belirlenirken ö¤rencinin baflar›
durumu dikkate al›n›r.
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3. Ö¤renci Giderleri Bordrosu: Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli¤i uyar›nca Ö¤renci Giderleri Bordrosu (EK 8.2.2) kullan›larak,
an›lan mevzuat›n Ö¤renim Giderleri kenar bafll›kl› 19 uncu maddesi “Burs
ve ö¤renim kredilerinin ödenmesinde, banka flubeleri itibar›yla düzenlenecek ve ö¤renci bafl›na ödenecek kredi miktar› ile ö¤renci say›s›n› ve ödenecek toplam kredi tutar›n› gösteren, burs ve kredi hizmetlerini yürüten
birimce onayl› liste; katk› kredilerinin ödenmesinde, her bir üniversiteye
ödenecek toplam katk› miktar›n› gösteren, kredi hizmetlerini yürüten birimce onayl› liste,” hükmü uyar›nca burs verilen bütün ö¤renciler için tek
bir ödeme evrak› düzenlenerek burs ödemesi yap›l›r. Uygulamada her bir
ö¤renci için tek tek ifllem yap›ld›¤› örne¤ine rastlan›lmaktad›r.
4. Banka Ödeme Listesi: Ö¤renci bafl›na ödenecek burs miktar› ile ö¤renci say›s›n› ve ödenecek toplam burs tutar›n› gösteren, burs hizmetlerini
yürüten birimce onayl› listedir (EK 8.2.4). Resmi Tan›m›: Banka Ödeme
Listesi; Muhasebe birimi, harcama birimi ve banka flubesinin ad›, ayl›¤›n
ait oldu¤u ay, alacakl›lar›n ad ve soyad›, unvan›, banka hesap numaras›/IBAN ile ödenecek net ayl›k tutarlar›n› gösteren ve bu Tebli¤in ekinde
yer alan Ek-1 say›l› listeyi ifade eder (17.07.2012 tarih ve 28356 say›l›
Resmi Gazete).

3.4.1.3. Mal ve Hizmet Al›m›
Farabi De¤iflim Program› Kurum Koordinasyon Ofislerinin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli; ihtiyaç maddeleri ile tafl›n›r mallar, haberleflme, piyasa araflt›rmas› ve anket, dan›flmanl›k, tan›t›m, bas›m ve yay›m, temizlik, toplant›, organizasyon, sergileme, foto¤raf, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler, tafl›n›r mal kiralanmas› ve benzeri di¤er hizmetler, özel hesaptan karfl›lanabilir.
Farabi ofis giderlerinin karfl›lanmas› amac›yla aktar›lan tutarlar›n ilgili kanunda belirlenen limit alt›nda olmas› nedeniyle mal ve hizmet al›m› için
4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu’nun 22/(d) bendine göre do¤rudan temin
usulüyle yap›lmas› ifllevsel olup, do¤rudan temin idare taraf›ndan davet edilen isteklilerle teknik flartlar›n ve fiyat›n görüflülerek do¤rudan temin edilebildi¤i usuldür. Bir ihale usulü de¤ildir. Özel bir al›m yöntemi olup ihale
yetkilisince (ayn› zamanda harcama yetkilisi) görevlendirilecek kifli veya kifliler taraf›ndan piyasada fiyat araflt›rmas› yap›larak ihtiyaçlar›n temin edilmesidir. Bu yöntemle yap›lacak al›mlarda süreç, ihtiyac›n tespit edilmesiyle
bafllar, mal veya hizmetin kimden al›naca¤›na karar verilmesine kadar devam eden aflamalar› kapsamaktad›r.
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Piyasa fiyat araflt›rmas› yap›l›rken, fiyatlar›n mutlaka yaz›l› teklif al›nmak suretiyle tespit edilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktad›r. Faks, e-posta gibi yollarla da fiyat al›nmas› mümkündür. Kamu kurum ve kurulufllar›ndan
yap›lan al›mlarda fiyat araflt›rmas› yap›lmas›na gerek bulunmamaktad›r. Piyasa fiyat araflt›rma sonuçlar›n›n ihale yetkilisinin onay›na sunulmas› gereklidir. Do¤rudan temin yöntemi ile mal ve hizmet al›mlar›, yap›m ifli bedellerinin ödemelerinde;
• ‹stek Belgesi,
• Onay Belgesi,
• Piyasa Fiyat Araflt›rma Tutana¤› (EK 8.2.7),
• Düzenlenmesi gerekli görülmüflse sözleflme,
• Fatura,
• Muayene ve Kabul Komisyon Tutana¤› (EK 8.2.6), kabul iflleminin idarece yap›lmas› halinde düzenlenmifl belge,
• Muhasebe ‹fllem Fifli
• Mal ve malzeme al›mlar›nda, tafl›n›r ifllem fifli kullan›lmaktad›r.
Do¤rudan temin yoluyla yap›lan al›mlar için “Do¤rudan Temin Kay›t Formu” temin tarihini takip eden ay›n onuncu gününe kadar usulüne uygun
olarak ilgili k›s›mlar doldurulduktan sonra Kamu ‹hale Kurumuna internet
üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

3.4.1.4. De¤iflimin Organizasyon Giderleri ile Ofis Çal›flanlar›n›n E¤itim ve Toplant›
Kat›l›m Giderleri
Farabi De¤iflim Program› kapsam›nda gerçeklefltirilecek faliyetlere iliflkin
olarak;
• Ortak seminerler, ortak derece ve ortak diploma programlar› gibi de¤iflimi kolaylaflt›racak çal›flmalara,
• Ortak ders programlar›n›n gelifltirilmesi ve uyumlaflt›r›lmas›na,
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• Ekli belgeler flunlard›r: Bordro (EK 8.2.3), Muhasebe ‹fllem Fifli (EK
8.2.1), Ödeme Tablosu, Banka Listesi (EK 8.2.4).
• Sistemden al›nmas› gereken onay ç›kt›lar› ise flunlard›r: SGK Tahakkuk
Fifli, Sigortal› Hizmet Listesi
• Dönem sonunda SGK’dan ç›k›fl ifllemleri yap›larak son maafl› ödenir.
• K›smi zamanl› ö¤renciler ayl›k 60 saat (haftal›k 15 saat) çal›flmakta olup,
ö¤renciye verilen ücret net asgari ücretin yar›s›n› geçmemelidir.
3.4.1.6. Aktarma ve ‹ade
Özel hesaplarda izlenen tutarlar YÖK Yürütme Kurulu karar› ile belirlenen
da¤›l›ma uygun olarak harcan›r. Ancak, söz konusu da¤›l›mda ö¤renci de¤iflimi ile ö¤retim üyesi hareketlili¤i için belirlenen ve aktarma amac› do¤rultusunda kullan›lamayaca¤› anlafl›lan tutarlar aras›nda ve di¤er gider kalemlerinden bu gider kalemlerine üst yöneticinin onay› ile aktarma yap›labilir. Farabi De¤iflim Program› Kurum Koordinasyon Ofisi giderleri için Yürütme Kurulu karar› ile belirlenen ve aktar›lan tutarlar hariç, özel hesapta izlenen tutarlardan program süresi sonu itibariyle kullan›lmayan tutarlar, bu
kapsamda bir sonraki e¤itim-ö¤retim y›l›nda yüksekö¤retim kurumlar›na
gönderilecek tutarlardan Yürütme Kurulu karar› ile mahsup edilebilir. Kullan›lmayan tutarlar›n gerekti¤inde YÖK’ün ilgili hesaplar›na iade edilmesine
Yürütme Kurulu karar verir (Farabi De¤iflim Program› Esas ve Usuller De¤iflen 13 üncü madde).

3.4.1.7. ‹dari ve Mali ‹fllemlerin Denetimi
Farabi De¤iflim Program› hesab› uygulamas›na iliflkin mali ve mali olmayan
tüm ifl ve ifllemler 5018 say›l› KMYK hükümlerine göre iç ve d›fl denetime
tabidir.
3.5. Farabi De¤iflim Program› Kurum Koordinatörlü¤ü Ofis ‹fl ve
‹fllemleri
Resmi yaz›flmalar, iki kurum aras›ndaki iletiflimin sa¤l›kl› ilerletilebilmesi için
önem tafl›r.
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fiemada da görüldü¤ü gibi, birbirini tamamlayan unsurlar olan resmi yaz›flma, dosyalama ve arflivlemenin sa¤l›kl› bir flekilde yürütülmesi, ifllerin düzgün ve verimli olmas›na, geçmifle dönük sorgulama yap›lmas›na, raporlama
ve istatistiksel verilerin üretilmesine ve ulafl›lmas›na kolayl›k sa¤lar.

3.5.1. Resmi Yaz›flmalar
Farabi De¤iflim Program› kapsam›nda; Koordinatörlükler bünyesinde yürütülen tüm ifllemlerin kay›t alt›na al›nabilmesi için kurum içi ve kurum d›fl›
yaz›flmalar, resmi bir üst yaz› ile ilgili birimlere gönderilir.
Yüksekö¤retim kurumlar›n›n birbirlerine üst yaz›yla gönderece¤i belgeler;
• Ö¤renci baflvuru aflamas›nda gerekli tüm belge ve formlar (Baflvuru
Formlar›, Not Çizelgesi vb.)
• Ö¤renci kabul aflamas›nda gerekli tüm belge ve formlar (Kabul Listesi,
Feragat Dilekçesi vb.)
• Hareketlilik süreci içerisinde ö¤renciye ait tüm belge ve formlar (Ö¤renim Protokolleri, Ekle/Sil Formlar› vb.)
• Ö¤renci de¤iflim sürecini tamamlad›ktan sonraki tüm belge ve formlar
(Kat›l›m Belgesi, Not Çizelgesi vb.)
Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›na Farabi Kurum Koordinatörlükleri taraf›ndan Rektör veya Rektör Vekili imzas›yla gönderilen belgeler;
• Ö¤renci De¤iflim Bilgi Formu,
• Ara Rapor, Nihai Rapor ve di¤er tüm yaz›flmalar.
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Not: Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤› ile yap›lan tüm yaz›flmalar Rektör veya Rektörün olmamas› durumunda Rektör Vekili imzas›yla yap›l›r.

3.5.2. Dosyalama
Farabi Kurum Koordinatörlükleri taraf›ndan yap›lan yaz›flmalar ve belgeler,
afla¤›da belirtildi¤i flekilde dosyalan›r:
a) Genel Dosyalar
Farabi Kurum Koordinatörlükleri taraf›ndan yap›lan tüm kurum içi ve kurum d›fl› yaz›flmalar (gelen-giden yaz›flmalar) kay›t alt›na al›narak (belge numaras›) y›llara göre aç›lan dosyalarda saklan›r.
b) Farabi De¤iflim Program› Dosyalar›
1- Farabi De¤iflim Program› Protokolleri
2- Ödemeler Dosyas›
• De¤iflimin Organizasyonu Harcama Dosyas› (Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›nca belirtilen faaliyet geçerlilik döneminde yap›lan harcamalar)
• Burslar Dosyas› (Ayl›klar halinde ö¤renciye ödenen %70'lik burs belgeleri, de¤iflim süreci sonunda baflar› durumuna göre ödenen %30'luk burs
belgeleri)
• Ö¤retim Üyesi Ödeme Dosyas›
• Faaliyet geçerlilik süresi sonunda kullan›lmayan tutarlar›n YÖK’e iadesi
hakk›nda yaz›flma ve belgeler
c) Ö¤renci Dosyas›
-Giden ö¤renci için e¤itim-ö¤retim y›l› esas al›narak (Güz/ Güz+Bahar) aç›lan dosyada;
- Aday Ö¤renci Baflvuru Formu,
- Nüfus Cüzdan› Fotokopisi,
- SGK Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi,
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- Çal›flma ve Bildirim Dilekçesi,
- Ö¤renci Baflvuru Formu,
- Ö¤renim Protokolü ve varsa Ekle/Sil Formu,
- Not Çizelgesi,
- Ö¤renci Yükümlülük Sözleflmesi,
- Ö¤renci Beyannamesi,
- Kabul Belgesi veya Kabul Listesi,
- Ö¤renim Protokolünde yer alan derslerin denkli¤i gösteren Yönetim Kurulu Karar›
- De¤iflim Dönemine ait Not Çizelgesi,
- Kat›l›m Belgesi,
- Ö¤renci Nihai Raporu.
- Gelen ö¤renci için e¤itim-ö¤retim y›l› esas al›narak (Güz/Güz+Bahar)
aç›lan dosyada;
- Aday Ö¤renci Baflvuru Formu (elektronik olarak kabul edilebilir),
- Ö¤renci Baflvuru Formu,
- Ö¤renim Protokolü ve varsa Ekle/Sil Formu,
- Not Çizelgesi,
- Kabul Belgesi veya Kabul Listesi,
- De¤iflim dönemine ait Not Çizelgesi,
- Kat›l›m Belgesi.
d) Ö¤retim Üyesi Dosyas› *
De¤iflime kat›lan her ö¤retim üyesi için e¤itim-ö¤retim dönemi baz al›narak
(Güz/ Güz+Bahar) aç›lan dosyada;
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- Ö¤retim Üyesi Hareketlilik Formu,
- Görevlendirme Yaz›s› ve Yönetim Kurulu Karar›,
- Faaliyet Kat›l›m Belgesi,
- Nihai Rapor Formu bulunur.
* Ö¤retim Üyesi Hareketlili¤i, 22.12.2010 tarihli Yüksekö¤retim Yürütme Kurulu Karar› ile ikinci bir karara kadar durdurulmufltur.

3.5.3. Arflivleme
Farabi De¤iflim Program›’nda giderek artan ö¤renci say›s› nedeniyle, geriye
dönük olarak bilgilere ulafl›lmas› zorlaflmaktad›r. Ayn› zamanda Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü taraf›ndan belgelerin yasal süre içerisinde saklanmas›
hem yasal zorunluluktan dolay› hem de hesap verilebilirlik aç›s›ndan önem
arz etmektedir.
Y›llara göre oluflturulan gelen-giden belge dosyalar› y›l sonunda, de¤iflimi
tamamlayan ö¤rencilerin dosyalar› ise de¤iflim sürecinin bitiminde arflive
kald›r›l›r.
Arflivdeki dosyalarda bulunmas› gereken belgeler "Dosyalama" bölümünde
belirtilmifltir.
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Farabi’de
Oryantasyon Süreci
ve Ö¤renci
Memnuniyeti

4. FARAB‹’DE ORYANTASYON SÜREC‹ VE Ö⁄RENC‹
MEMNUN‹YET‹
Farabi De¤iflim Program›’ndan faydalanarak üniversite ve il de¤iflimi yapan
ö¤rencilerin, bünyesine dâhil olduklar› üniversitenin kültürüne ve ö¤renim
gördükleri programa k›sa sürede uyum göstermesi beklenir. Bu uyum sürecini sa¤lamak için yap›lacak tüm faaliyetler oryantasyon program›n›n ana
konusunu oluflturur.
Türkiye’de, ulusal ölçekte sistemli ve düzenli Farabi De¤iflim hareketlili¤i
2009 itibariyle bafllam›fl ve çok h›zl› bir geliflim göstermifltir. Hedef daha
yüksek de¤iflim oranlar›na ulaflmakt›r. Farabi De¤iflim sürecinin temel bir bilefleni olan oryantasyon faaliyetleri, baz› üniversitelerde hiç yap›lmazken baz›lar› birkaç bilgilendirme toplant›s›yla oryantasyon program›n› sa¤lamaya
çal›flmaktad›r. Oysa Amerika Birleflik Devletleri ve Avrupa Birli¤i ülkelerindeki oryantasyon örneklerine bak›ld›¤›nda, Farabi türü de¤iflim süreçlerinde
gelen ö¤renciler için en az bir-iki hafta ile bir ay aras›nda sürebilen, ö¤rencinin kente girifl noktas›nda karfl›lanmas›ndan yurt ve bar›nma sorunlar›n›n
çözümüne, sosyal çevre oluflturmas›ndan kampüs imkanlar›n›n tan›t›lmas›na kadar kapsaml› bir destek program› haz›rlanmaktad›r.
Bu bölüm ö¤rencilerin dâhil olduklar› yeni ortamda yabanc›l›k hissetmeden
kendilerini ifade etmeleri ve baz› sorunlarla u¤raflmaks›z›n akademik ve kültürel geliflmelerini sa¤lamalar› için izlenecek pratik yol ve uygulamalar hakk›nda bilgi paylafl›m› sa¤lamak için ve rehber olmak için haz›rlanm›flt›r.
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Farkl› bir çevre ve üniversiteden gelen her ö¤rencinin, gelmeden önce bilgilendirilmesi, kente ideal ve ekonomik ulafl›m flekli hakk›nda bilgi, geldi¤inde karfl›lanmas›, bar›nma sorunlar›na destek verilmesi, k›sa bir kent ve
detayl› bir kampüs turu, yemekhane, sosyal ve kültürel alanlar ile yönetimofis hizmetlerini alabilece¤i tüm mekânlar›n efllik eden gönüllü yerel ö¤renci(ler) ile (toplu veya tek olarak) tan›t›lmas›/tarif edilmesini içeren bir aktivite yap›lmas› çok önemlidir. Ö¤rencinin yeni kampüse, bölüme ve yeni arkadafll›k ortam›na uyumlaflt›r›lmas› akademik baflar› ve sosyal baflar› için flart
olup ayn› zamanda Farabi Kurum Koordinatörlükleri için ciddi bir görevdir.
Oryantasyon süreci bafll›ca dört temel faaliyeti içerir:
a- Benimsenme:
Gerek bölüm arkadafllar› gerekse akademik ve idari personelle kifliler aras›
iliflkiler oluflturmak önemli bir konudur. Bu nedenle ö¤renci mutlaka sosyal
iliflkilerin bafllang›c›n› oluflturacak baz› temel tan›flt›rma faaliyet ve katk›lar›na ihtiyaç duyacakt›r.
b- Yeterlik:
Derslerinde baflar›l› olmak yani ö¤renim protokolünde belirtilen dersleri baflarmak için geldi¤i üniversitenin ders geçme, devam ve uygulamal› ders kurallar›n› ö¤renmesi gerekir.
c- Rol ve Fonksiyon Tan›mlamalar› Hakk›nda Bilgi:
Misafir olarak bulundu¤u üniversite ve fakültedeki özel rolleri ve bu rollerle iliflkili biçimsel ya da do¤al di¤er rolleri Farabi ö¤rencisine anlatmak/aç›klamak çok önemlidir. Ö¤rencinin özellikle bölüm ve program yöneticileri,
bölüm içi gelenekselleflmifl kural ve kaideler, ö¤retim üyeleriyle diyaloglarda uygulanan süre ve metotlar ile dan›flmanl›k alma sürecindeki detaylar›
bilmek, ayr›ca ö¤renci iflleri gibi bürokratik ifl ve ifllemlerde izlenecek yollar ve sorumlu kifliler konusunda bilgilendirme almak oryantasyon sürecindeki temel bir hizmettir.
d- De¤erlendirme:
Ö¤rencinin kendisi de bulundu¤u ortamda bir görev ve rol üstlenmifltir. Rolünün gerekleri için yapt›¤›/kat etti¤i geliflmeler, kat›ld›¤› etkinlikler ve ilk
s›nav notlar› üzerinden de¤erlendirme almak; yani do¤ru yolda olup olmad›¤›n› ona söyleyecek bir yol göstericiye ihtiyaç duyacakt›r. Kendi de¤erlendirmelerini de dikkate alacak kurumsal bir muhatap mutlak ihtiyaçt›r. Bu

47

aflamada bölüm koordinatörünün bir dosya açarak ö¤renciyle ilgili notlar almas› ve Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü’ne bunlar› iletmesi beklenir. De¤erlendirme sürecindeki ifllemler Farabi bölüm koordinatörünün yetkisi ve güdümünde olmal›d›r.
K›sacas› oryantasyon programlar›n›n temel amac› üniversite kültürünü tan›tmakt›r. Bu amaçla çeflitli konferans, seminer, bilgilendirme toplant›s› (baz›
durumlarda serbest etkinlik) gibi faaliyetler uygulanabilir. Örne¤in öncelikle ö¤renciye geldi¤i yeni üniversiteyi tan›t›c› film, video izlettirilebilir, broflür ve dokümanlar›/ yönetmelikleri/ okumas› için yaz›l› doküman sa¤lanabilir. Bireyin üniversiteye uyum sa¤lamas›, k›smen “sosyalleflme” sürecinin
baflar›lmas›na ba¤l›d›r. Oryantasyon programlar›, adapte olma ve sosyalleflme sürecinin baflar›lmas›na katk›da bulunur. Tüm bunlar›n d›fl›nda ö¤rencinin de bu amaçla baz› ad›mlar atarak bireysel faaliyetlerde bulunmas› gereklidir.
4.1. Bireysel Faaliyetler

4.1.1. Üniversite Kültürünü Tan›ma
Ö¤rencinin bünyesine girdi¤i üniversite kültürünü anlamak için araflt›rmas›
gereken baz› konular vard›r. Bunlar›n bir k›sm› ona oryantasyon program›
ile verilir ya da yaz›l› materyallerden ö¤renilebilir. Örne¤in yemekhaneden
faydalanmak için uyulmas› gereken kurallar ve abonelik biçimi, kantin ve
salonlar›n konumu, derslerin ve ö¤retim üyelerinin ofislerinin bulundu¤u binalar hakk›nda bilgilendirme gereklidir. Tüm bu katk›lara ra¤men ö¤renilmesi gereken birçok konu ve kural yine ö¤renci taraf›ndan keflfedilmek durumundad›r. Burada evrensel bir beceri devreye girer yani gözlem, k›yaslama ve taklit yolu ile baz› adaptasyonlar gerçeklefltirilmifl olur.

4.1.2. Kampüs ve Sosyal Yaflam
Üniversite oryantasyonu, ö¤rencinin kampüse veya kente ilk geldi¤i gün
bafllamal›d›r. ‹lk olarak kampüs girifllerindeki güvenlik birimleri Farabi de¤iflim ö¤rencileri hakk›nda bilgilendirilmeli, ilk izlenimin pozitif olmas› için
çeflitli imkânlar sa¤lanabilmelidir. ‹lk gün ve izleyen birkaç gün içinde
önemli gözlemler ve saptamalar gerçeklefltirilir. Bu programda üniversite ve
kampüs yaflam›, kampüsteki hizmet organizasyonu, ulafl›m, bar›nma, yurtlara baflvuru yapma koflullar›, fakültenin yap›s›, bölümleri ve ö¤rencilerin
haklar›; çal›flanlar›n, ofislerin fonksiyonlar›, çal›flma düzeni gibi konularda
bilgilendirmeler yap›lmal›d›r. Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü’nün sorumlulu¤unda yürütülen oryantasyon program›nda kampüse yeni gelen ö¤renci-
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ye yard›mc› olmak üzere ayn› bölümden gönüllü/deneyimli bir ö¤rencinin,
“oryantasyon rehberi” olarak görevlendirilmesi iyi bir seçenek olabilir. Oryantasyon rehberi, fiziki yerleflimin tan›t›lmas›nda, yeni ö¤rencinin kendi ve
di¤er bölümlerdeki ö¤rencilerle tan›flt›r›lmas›nda, üniversiteye ait kurallar›n
aç›klanmas›nda önemli rol oynayacakt›r. Bu rehber ö¤rencilerden yaz›l› olmayan bölüm, kampüs ve ö¤rencilik kurallar› hakk›nda önemli bilgiler edinebilmek çok daha mümkündür.

4.1.3. Akademik Bölümle ‹liflki
Yeni ö¤rencinin bölümüne, ö¤retim üyelerine ve derslere adaptasyonu amac›yla ilgi ve yard›m görmesi ve birkaç saatlik ders-seminer alarak e¤itilmesi
gereklidir. Bir veya iki hafta süren bu aflaman›n yürütülmesi genellikle ilgili bölüm koordinatörünün veya deneyimli bir bölüm çal›flan›n›n sorumlulu¤una verilebilir. Bu aflamada ö¤rencilikle ilgili yönetmelikler, talimatlar, kullan›lan kay›t formlar›, ders program› ve bölümdeki bürokratik çal›flma biçimleri detayl› olarak anlat›l›r. Bölüm oryantasyonun temel amac› yeni gelen
ö¤renciyi, herhangi bir destek veya gözetim olmaks›z›n k›sa sürede derslerini ve sorumluluklar›n› kendi bafl›na yapabilecek düzeye getirmektir.
Ö¤rencinin sosyal becerileri ve Farabi De¤iflim Program› konusundaki ilgi
düzeyine ba¤l› olarak bu süre çok daha k›salabilir veya uzayabilir.
Ö¤rencilerin yukar›da ana hatlar› belirtilen oryantasyon programlar›n› bir
zorunluluk unsuru olarak görmemesi, tam tersine üniversiteye uyum ve kiflisel geliflim konular›nda bir f›rsat olarak de¤erlendirmesi için motivasyon
önemlidir. Bu nedenle ö¤rencinin henüz kendi üniversitesindeyken bu tür
programlara “aktif kat›l›m” yapmas› konusunda bilgi verilmesi çok faydal›
olacakt›r.
Aktif kat›l›m asl›nda Farabi De¤iflim Program› sürecindeki tüm aktörler için
önemli bir konudur. Yani, tüm Farabi koordinatörleri/koordinatörlük çal›flanlar› da dahil olmak üzere birçok gönüllü ve destek sunabilecek üniversite mensubunun konuk ö¤rencilerle birlikte olacak flekilde oryantasyon
program›na destek vermesi sa¤lanmal›d›r. Oryantasyon program›n›n ayr›nt›lar›n› ve e¤itim tarihlerini ö¤renerek, bu programlara haz›rl›k yapm›fl bir flekilde gitmeleri, kendi çevrelerindeki Farabi ö¤rencilerinin tereddüt ettikleri
konularla ilgili sorular›n› /çözüm önerilerini bilerek veya önceden haz›rlay›p programa azami destek vermeleri önemlidir.
Görüldü¤ü üzere, yeni bir kampüse, yeni bir fakülte ve bölüme, yeni insanlarla kurulacak yeni dostluklara “ iyi bir bafllang›ç yapmak” ve “k›sa sürede
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uyum sa¤lamak” Farabi Kurum Koordinatörlüklerinin deste¤i yan›nda büyük ölçüde bölüm koordinatörleri, bölüm çal›flanlar› ve gelen ö¤rencinin
konuya yaklafl›m›na (istekli ve iflbirli¤ine aç›k olmas›na) ba¤l›d›r. Ayr›ca bu
konuda gösterilecek yarat›c› çabalar da oryantasyon sürecine önemli katk›lar yapacakt›r.
4.2. Oryantasyon Program› ve Ö¤renci Memnuniyeti Aras›ndaki ‹liflki
Ö¤renci memnuniyeti ve baflar›s›na çok önemli katk› yapan oryantasyon
programlar› Farabi De¤iflim hareketlili¤inde vazgeçilmez bir faaliyet s›n›f› olmal›d›r. Bu aflamada henüz bir etkinlik yapmam›fl üniversite ofislerine baz›
önerilerde bulunmak mümkündür.

4.2.1. Farabi Oryantasyon Program› Kapsam›nda Neler Yap›labilir?
• ‹lgi ve S›cak Karfl›lama önemlidir, ö¤rencinin gelece¤i dönemde ekonomik ve k›sa seyahat güzergâh› ve ulafl›m araçlar›/firmalar konusunda
bilgilendirilmesi, Farabi Kurum Koordinatörlüklerine gönüllü olarak destek veren yerel ö¤renciler taraf›ndan karfl›lanmas›, yurt imkânlar›na ulaflmas›, kay›t ve ders kay›t ifllemlerini gerçeklefltirmesi için rehber olunmas› gerekir.
• Yard›m ve Yol Gösterme, Kent, kampüs, fakülte, postane, banka,
rektörlük ve fakülte ö¤renci iflleri, yemekhane, ulafl›m araçlar›, durak ve
flehir içi ulafl›m alternatifleri anlat›lmal›d›r. Tüm bu bilgileri içeren bir
broflür-doküman vermek faydal› olacakt›r ancak yine de rehberlik yaparak “yol göstermek” en h›zl› sonuç al›nan yöntemdir.
• Uygun Süreli Oryantasyon, süre çok önemli bir faktördür. Oryantasyon süreci ö¤rencilerin iste¤i ve kat›l›m düzeylerine ba¤l› olarak farkl›l›k
gösterebilir. Bu nedenle en az üç günlük bir “bafllang›ç oryantasyon”
program›, daha sonra ihtiyaca uygun etkinlikler ile faaliyetler düzenlemek uygun olacakt›r.
• Kampüs ve Kent Gezileri, yeni bir kentte yeni bir bafllang›ç olarak görülmesi gereken Farabi de¤iflim faaliyeti, önce kampüsü daha sonra da
kenti tan›tan bir oryantasyon program›yla bafllarsa sa¤l›kl› bir bafllang›ç
yap›lm›fl olur. Ö¤renci hem kampüste hem de kentte tek bafl›na birçok
temaslarda bulunacakt›r. Girifl-ç›k›fl, gidifl gelifl, ulafl›m ve temel kurum
ve kurulufllara veya kent merkezine ulaflabilme yollar›n› öncelikle oryantasyonu sa¤layan rehberlerden ö¤renmelidir. Daha sonraki dönemlerde
kentteki antik, tarihi, kültürel, do¤al ve sanatsal mekanlar da toplu ola-
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rak gezilebilir. Farabi koordinatörünün bilgisi ve kat›l›m› dâhilinde kentin özgün kimli¤i misafir ö¤rencilere rehber ö¤renciler eflli¤inde tan›t›labilmelidir.
• Periyodik Toplant›lar, her Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü kabul etti¤i
Farabi ö¤rencilerine yönelik düzenli bilgilendirme toplant›lar› ve sosyal
iletiflim amaçl› ayl›k düzenli toplant›lar yapmal›d›r. Bu toplant›larda yaflan›lan ve çözüm aranan sorunlar yüz yüze tart›fl›lmal›, mutlaka toplant› tutana¤› düzenlenmelidir. Sorun yaflayan ö¤rencilerin bu toplant›larda yapaca¤› geri bildirimler fakülte/yüksekokullardaki e¤itim ö¤retimden sorumlu akademik birimlere iletilmelidir. Özellikle son s›n›fta olan ö¤rencilerin mesleki geliflimlerini sa¤lamak üzere baz› e¤itim ve seminerler de
düzenlenerek hem bilgilendirme, hem geliflim, hem de geri bildirim sa¤lanabilmelidir.
• ‹fllev Kazand›rma, Farabi ö¤rencileri özellikle ilk haftalarda s›k s›k misafir olduklar› yüksekö¤retim kurumunun Farabi Kurum Koordinatörlüklerine u¤rar. Bu durum asl›nda yaln›zl›k duygusu ile aç›klanabilir, e¤er
ö¤rencilerin haftal›k ders programlar›ndaki bofl saatler uygunsa haftan›n
belli gün ve saatlerinde Farabi ofis ifl ve ifllemlerine gönüllü olarak yard›m etmeleri sa¤lanmal›d›r. Bu durum ö¤rencinin bir ifllev kazanmas›
olarak aç›klanabilir. ‹fllevsel bir katk› yapan ö¤renci, psikolojik olarak
kendini daha rahat hissedecek, kampüsteki yaflam›n bir parças› oldu¤unu düflünecektir. Bu da adaptasyonu h›zland›ran önemli bir etkendir.
• Sosyal, Sportif ve Sanatsal Aktiviteler, kampüs ve kent ölçe¤inde yap›lan önemli sanatsal, sportif ve kültürel aktiviteler, Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü arac›l›¤› ile misafir ö¤rencilere duyurulmal› ve özellikle ücretsiz olanlara tüm Farabi ö¤rencilerinin kat›lmalar› sa¤lanmal›d›r. Yine
kampüslerde yo¤un olarak düzenlenen tiyatro ve müzik etkinlikleri, ayr›ca flenlikler, sergi ve konferanslar da Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü çal›flanlar› taraf›ndan takip edilerek ö¤rencilere duyurulmal›, ö¤rencilerin
etkinliklere kat›l›m› sa¤lanmal›d›r. Örne¤in Farabi Ö¤renci kulüpleri kurularak birçok faaliyet ba¤›ms›z olarak düzenlenebilir.
Özet olarak, bireyin üniversiteye uyum sa¤lamas›, öncelikle “sosyalleflme”
sürecinin baflar›lmas›na ba¤l›d›r. Oryantasyon programlar›, yeni ortama/bünyesine dâhil olunan ekole adapte olma ve sosyalleflme sürecinin baflar›lmas›na, daha sonra da akademik baflar›ya katk›da bulunur.
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5. FARAB‹ DE⁄‹fi‹M PROGRAMI DENET‹M RAPORU VE
DERECELEND‹RME fiABLONU
Farabi De¤iflim Sürecinde her ofis YÖK ve Say›fltay denetimlerine haz›r hale getirilmeli, ifl ve ifllemler denetimlerdeki beklenen kriterlere uygun yürütülerek arflivlenmelidir. Afla¤›da Farabi De¤iflim Program› için tasarlanm›fl
Denetim Rapor örne¤i görülmektedir.
T.C.
YÜKSEKÖ⁄RET‹M KURULU BAfiKANLI⁄I FARAB‹ PROGRAM
KOORD‹NATÖRLÜ⁄Ü DENET‹M RAPORU
A. DAYANAK
B. DENET‹M fiEKL‹
C. BULGULAR
1. Kurum Koordinatörlü¤üne Genel Bak›fl
1.1. Dosyalama
1.2. Arflivleme
1.3. Personel
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1.3.1. Bilgi
1.3.2. Belge Yönetimi
1.4. De¤iflimin Organizasyonu Bütçesi Yönetimi
2. Risk Yönetimi
3. Belge Kullan›m› (Örnek Belge Kontrol)
4. Seçim ve De¤erlendirme Usulü
5. Takvim haz›rl›¤›, ‹lan Aflamas› ve Akademik Süreç, fieffafl›k
6. Ö¤renim Protokolü Haz›rl›k Aflamas› (Ö¤renci Belgeleri)
7. Mali ‹flleyiflin Süre Takibi ve Kontrolü
8. El Kitab› Hükümlerine Ba¤l›l›k ve Uygunluk
9. Yüksekö¤retim Kurumlar› aras›ndaki Protokol Kontrolü
10. Ö¤renci ‹simleri, Ortalamalar›, Transkript&Kredi
11. Burs Tutarlar›, Banka Ekstre, IBAN, %30 Ödeme
12. Kabul Eden Kurum Teyidi
13. Transferler, Kullan›lmayan Tutarlar›n ‹adesi (Artan Burs Tutarlar›,
D.O.)
14. Feragatler
15. Ö¤renci Memnuniyeti-Oryantasyon (Giden Ö¤renci Görüflmesi)
16. Etkinlikler
17. Derecelendirme
A: DAYANAK:
2547 say›l› Kanun’un 10 uncu Maddesine göre “Bilimsel araflt›rma projeleri
ile yurt içi ve yurt d›fl› ö¤retim eleman› ve ö¤renci de¤iflim programlar›n›n
desteklenmesi amac›yla yüksekö¤retim kurumuna aktar›lan tutarlar, ilgili
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yüksekö¤retim kurumunun bütçesine gelir kaydedilmeksizin aç›lacak özel
hesaplarda izlenir.” 18 fiubat 2009 tarih ve 27145 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Yüksekö¤retim Kurumlar› Aras›nda Ö¤renci ve Ö¤retim Üyesi
De¤iflim Program›na ‹liflkin Yönetmelik” in 35 inci maddesine göre Farabi
De¤iflim Program› kapsam›nda aktar›lan tutarlar› gerekli görüldü¤ü takdirde
Yüksekö¤retim Kurulu taraf›ndan denetlenebilir.
(Madde 35: Farabi De¤iflim Program› kapsam›nda yap›lan harcamalar
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. Kurumun iç denetimi sonucunda, program›n bu Yönetmeli¤e ayk›r› hususlar
içerdi¤inin tespiti halinde, denetim sonucu, ilgili yüksekö¤retim kurumu taraf›ndan YÖK’e iletilir. YÖK taraf›ndan ihtiyaç duyulmas› halinde ayr›ca
denetim yapt›r›labilir. Türk Ceza Kanunu aç›s›ndan suç teflkil eden fiillerin
tespiti halinde, görevliler hakk›nda ilgili yüksekö¤retim kurumu taraf›ndan
genel hükümlere göre ifllem yap›l›r.)
B: DENET‹M fiEKL‹:
Denetim, ofisleri birebir ziyaretle gerçeklefltirilir. Denetimde YÖK Denetleme Kurulu ve Farabi Program yetkilileri görev al›r. Her y›l düzenli olarak
yap›lmas› planlanan denetimlerde, YÖK Baflkanl›¤› taraf›ndan en fazla kaynak aktar›m› yap›lan 5 yüksekö¤retim kurumunun yan›nda rastgele seçilen
2 yüksekö¤retim kurumu olmak üzere toplam 7 yüksekö¤retim kurumunun Farabi Kurum Koordinatörlükleri ziyaret edilir. Denetime konu olacak
hususlar listede belirtilmifltir. ‹lgililer taraf›ndan rastgele seçilecek olan ö¤renci ödemeleri kontrol edilir. Di¤er taraftan ofis ihtiyaçlar› için aktar›lan
de¤iflimin organizasyonu tutar›n›n aktif ve gereklilik unsurlar› do¤rultusuna kullan›l›p kullan›lmad›¤› gözlemlenir. Di¤er detaylar denetim bafllamadan 60 gün önce ilgili yüksekö¤retim kurumuna YÖK Baflkanl›¤› taraf›ndan bildirilir.
C: BULGULAR:
a) Kurum Koordinatörlü¤üne Genel Bak›fl ve De¤erlendirme:
Dosyalama: Y›llara göre planlanm›fl, ayr›m› yap›lm›fl (Gelen-Giden Ö¤renci) belli bir düzende dosyalama yap›l›p yap›lmad›¤›n›n kontrolü.
Arflivleme: Dosyalaman›n konular›na ve y›llara göre saklan›p saklanmad›¤›n›n kontrolü.
Personel: Farabi Kurum Koordinatörlüklerinde çal›flan personelin konu
hakk›nda bilgi ve becerisinin ölçümü, belge kullan›m kabiliyeti kontrolü.

56

Kurum Koordinatörlü¤ü Yap›s›: Farabi Kurum Koordinatörlü¤ünün, fiziki çal›flma ortam›, nitelikli personel say›s› ve donan›m bak›m›ndan tespiti.
Çal›flma Yönergesinin olup olmad›¤› ve kurumun hiyerarflik yap›s› içindeki
konumunun tan›mlan›p tan›mlanmad›¤›na bak›l›r.
De¤iflimin Organizasyonu Bütçesi Yönetimi: Yüksekö¤retim kurumlar›na burs ödemesi d›fl›nda Farabi De¤iflim Program› giderleri için aktar›lan tutarlar›n ihtiyaca dönük kullan›m›n›n ölçümü. Söz konusu kayna¤›n etkin ve
verimli kullan›m›n›n gözlemlenmesi.
b) Risk Yönetimi: Program›n yürütülmesinde al›nan önlemler ve ortaya ç›kabilecek aksakl›klar›n engellenmesi aç›s›ndan yap›lan çal›flmalar.
c) Belge Kullan›m›: Rastgele seçilecek Farabi De¤iflim Program belgelerinin incelenmesi. Kullan›mlar›n›n do¤rulu¤u.
d) Seçim ve De¤erlendirme Usulü: Yüksekö¤retim kurumlar›n›n Farabi
baflvurular›n› de¤erlendirmesindeki k›staslar› ve tespit flekillerinin gözlemlenmesi.
e) Takvim Haz›rl›¤›, ‹lan Aflamas›, Akademik Süreç ve fieffafl›k: Baflvuru ça¤r›s› ve takvim haz›rl›¤› ile iflleyifl süreci ve sonuç paylafl›m›na genel bak›fl.
f) Ö¤renim Protokolü Haz›rl›k Aflamas› (Ö¤renci Belgeleri): Farabi
De¤iflim Program› için haz›rlanan Ö¤renim Protokolünün do¤ru düzenlenmesi ve bu çal›flmada izlenen sürecin yönetimi.
g) Mali ‹flleyiflin Süreç Takibi ve Kontrolü: Yüksekö¤retim kurumlar›n›n
Farabi De¤iflim Program› mali yönetimi. Koordinatörlüklerin mali süreci
hakk›nda gözlem.
h) Yüksekö¤retim Kurumlar› Aras›ndaki Protokol Kontrolü: Yüksekö¤retim kurumlar› aras›nda imzalan Farabi De¤iflim Program› Protokolünün geçerlilik süreleri, de¤iflim yap›lan yüksekö¤retim kurumu ile yap›lan protokolün kontrolü ve baflvurular›n yap›ld›¤› tarihlerle protokol
tarihlerinin uyumlulu¤unun kontrolü.
›) Ö¤renci ‹simleri, Ortalamalar›, Transkript&Kredi: De¤iflime kat›lan
gelen ve giden ö¤renciler aras›nda rastgele bir kat›l›mc› tespit edilerek
dosya üzerinde nicel kontrol.
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i) Burs Tutarlar›, Banka Ekstre, IBAN, %30 Ödeme: Farabi Kurum Koordinatörlü¤ünün de¤iflime kat›lan ö¤rencilere yapm›fl oldu¤u burslar›n,
YÖK’ün belirledi¤i süre ve tutar dâhilinde ödenip ödenmedi¤i ve bu tutarlar›n banka bilgileri ile efllefltirilmesi. IBAN numaras›n›n Farabi De¤iflim Program› Esas ve Usullerine göre al›n›p al›nmad›¤›n›n, ayr› bir özel
hesap olup olmad›¤›n›n kontrolü. Ö¤rencilerin baflar› oran›na göre kalan
%30’luk burs ödemesinin do¤ru oranlan›p oranlanmad›¤› ve ö¤rencinin
hesab›na yat›r›l›p yat›r›lmad›¤›.
j) Kabul Eden Kurum Teyidi: De¤iflime kat›lan ö¤rencilerin gittikleri yüksekö¤retim kurumundaki bilgileri ile efllefltirilmesi ve çapraz bilgi kontrolünün yap›lmas›.
k) Transferler, Kullan›lmayan Tutarlar›n ‹adesi (Art›k Burslar ve De¤iflimin Organizasyonu): YÖK Baflkanl›¤› taraf›ndan aktar›lan tutarlar›n kontrolü ve bu aktar›lan tutarlar›n kullan›lmayan k›sm›n›n do¤ru hesaplanm›fl olarak YÖK’e zaman›nda iade edilip edilmedi¤i. De¤iflime ilk
defa kat›lan devlet üniversitelerine bir kereye mahsus 10.000 (onbin) TL
ile düzenli olarak her de¤iflim döneminde aktar›lan, her gelen ve giden
ö¤renci bafl›na 100 (yüz) TL de¤iflim organizasyonu tutar›n›n etkin kullan›l›p kullan›lmad›¤› ve bu tutarlar›n iadesi.
l) Feragatler: De¤iflimden feragat eden ö¤rencilere uygulanan ifllemler ve
do¤ru tarihlerde dilekçelerin al›n›p al›nmad›¤›. Feragat sebeplerinin incelenmesi.
m) Ö¤renci Memnuniyeti – Oryantasyon (Giden Ö¤renci Görüflmesi):
De¤iflime kat›lan ö¤rencilerden herhangi biriyle mülakat.
Örnek Sorular :
Kabul edildi¤in yüksekö¤retim kurumunda herhangi bir engelle karfl›laflt›n
m›? Kendi yüksekö¤retim kurumu kurum koordinatörlü¤ünün yaklafl›m› ve
ilgisi nas›ld›? Döndükten sonra ne gibi farkl›l›klar edindin?
Yine de¤iflime kat›lmak ister miydin?
En çok hangi konuda zorland›n? E¤itim-Bar›nma-Arkadafll›k vb. Sence
Program›n aksayan yönleri var m›? Varsa neler?
“Bence Farabi De¤iflim Program› ……………….………….. bir programd›r.”
Yanda belirtilen bofllu¤u nas›l doldurabilirsiniz?
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n) Etkinlikler: Farabi De¤iflim Program› kapsam›nda gelen ve/ya giden
ö¤renciler için herhangi bir etkinlik yap›l›p yap›lmad›¤›, (hoflgeldiniz
ve/vaya güle güle etkinlikleri gibi) ö¤renciler için gezi, ziyaret ve sosyal
faaliyetler uygulan›p uygulanmad›¤›n›n gözlemlenmesi.
o) Derecelendirme: Bu ifllem, haz›rlanan flablon do¤rultusunda denetimde yetkili kifli ve/ya kifliler taraf›ndan doldurulacak olup, rapor eki olarak sunulacakt›r. Derecelendirmede Farabi Kurum Koordinatörlü¤ü yap›s› ve genel bak›fl aç›s› incelemelerini içeren bölümler yer alacakt›r.
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6. FARAB‹ DE⁄‹fi‹M PROGRAMI ‹STAT‹ST‹KLER‹
6.1.Ö¤renci De¤iflimi ‹statistikleri

6.1.1. 2009-2010 E¤itim-Ö¤retim Y›l›
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6.1.2. 2010-2011 E¤itim-Ö¤retim Y›l›
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6.1.3. 2011-2012 E¤itim-Ö¤retim Y›l›
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6.1.4. 2012-2013 E¤itim-Ö¤retim Y›l›
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6.3. Tüm Dönemler ‹çin Aktar›lan Tutarlar
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7. FARAB‹ DE⁄‹fi‹M PROGRAMI KAPSAMINDA YÜKSEKÖ⁄RET‹M
KURULU TARAFINDAN ALINAN KARARLAR

2009-2010 E¤itim-Ö¤retim Y›l› Farabi De¤iflim Program› Burs, Ek
Ders ve De¤iflimin Organizasyonu Ödemeleri
(02.09.2009 Yürütme Kurulu Karar›)
Ö¤retim Üyeleri ‹çin Haftada 6 Saat Ek Ders S›n›rlamas›
(10.09.2009 Genel Kurul Karar›)
6 Saatten Fazla Derse Girecek Ö¤retim Üyeleri ‹çin 40/d Maddesinin
Uygulanmas›
(16.09.2009 Yürütme Kurulu Karar›)
“6 saatin üzerinde derse girecek ö¤retim üyelerine 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanun’un 40/d maddesine göre gidilecek üniversite rektörlü¤ü taraf›ndan ek ders ödemesi yap›lmas›n›n uygun oldu¤una karar verilmifltir.”
2009-2010 E¤itim-Ö¤retim Y›l› Güz/Güz+Bahar Dönemi Tutarlar›n›n
1 inci %25’lik Bölümü Ödemesi
(01.10.2009 Yürütme Kurulu Karar›)
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Farabi De¤iflim Program› Yönetmelik’inin 24 üncü Maddesi De¤iflikli¤i
(17.12.2009 Genel Kurul Karar›)
2009-2010 E¤itim-Ö¤retim Y›l› Güz/Güz+Bahar Dönemi 1 inci Ara Rapor Sonuçlar›na Göre 2 nci %25’lik Bölümü Ödemesi
(20.01.2010 Yürütme Kurulu Karar›)
Akademik Takvim, Yaz Okulu ve Ders Notu Denklefltirilmesi
(27.01.2010 Yürütme Kurulu Karar›)
“Farabi De¤iflim Program› ö¤rencileri, Farabi De¤iflim Program› kapsam›nda
ö¤renim gördükleri üniversitenin yaz okulundan yararlanamazlar.
Farabi De¤iflim Program› ö¤rencilerinin ders geçme notunun denklefltirilmesinde, söz konusu program çerçevesinde Farabi ö¤rencisi olarak ö¤renim
gördükleri üniversitenin uygulad›¤› ders geçme notu esas al›n›r.
Ders geçme notu farkl› olan üniversitelere gitmek isteyen ö¤renciler, konu
hakk›nda de¤iflim dönemi bafllamadan önce tan›mlanm›fl ders program› ve
bu derslere iliflkin kredileri içeren “ö¤renim protokolü” ile bilgilendirilir.”
2009-2010 E¤itim-Ö¤retim Y›l› Sadece Bahar Dönemi 1 inci %50’lik
Bölümü Ödemesi
(27.01.2010 Yürütme Kurulu Karar›)
Burs Süresinin Her Bir Yar›y›l ‹çin 4 Ay 15 Gün Olarak Esas Al›nmas›
(28.04.2010 Yürütme Kurulu Karar›) (De¤iflti)
“Her bir yar›y›l için burs süresinin 4 ay 15 gün dikkate al›nmas› ve ikinci yar›y›l hesaplamalar›n›n 01 Ocak’tan bafllamak üzere 5102 say›l› Yüksekö¤renim Ö¤rencilerine Burs, Kredi Verilmesine ‹liflkin Kanun’a göre yap›lan art›fllar›n dikkate al›nmas›n›n uygun bulunmufltur.”
2009-2010 E¤itim-Ö¤retim Y›l› Güz/Güz+Bahar Dönemi Son Ödemesi
(28.04.2010 Yürütme Kurulu Karar›)
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2009-2010 E¤itim-Ö¤retim Y›l› 2 inci Ara Rapor Sadece Bahar Dönemi Son Ödemesi
(28.04.2010 Yürütme Kurulu Karar›)
Devlet Yüksekö¤retim Kurumlar›ndan Vak›f Yüksekö¤retim Kurumlar›na Giden Ö¤rencilere Burs Verilmesi
(05.08.2010 Yürütme Kurulu Karar›)
“Ulusal Ö¤retim Eleman› ve Ö¤renci De¤iflimi Program› (Farabi De¤iflim
Program›) kapsam›nda de¤iflime kat›lacak Yüksekö¤retim kurumlar› aras›nda dengeli ve etkin bir da¤›l›m›n sa¤lanmas› maksad›yla devlet üniversitesinde e¤itim gören ö¤rencilerin Farabi De¤iflim Program› ö¤rencisi olarak
vak›f üniversitelerine gitmeleri durumunda burs imkân›ndan yararlanmalar›n›n uygun oldu¤unun, Yürütme Kurulu’na arz edilmesine karar verilmifltir.”
2010-2011 E¤itim-Ö¤retim Y›l› Güz/Güz+Bahar Dönemi 1 inci %50
Ödemesi
(18.08.2010 Yürütme Kurulu Karar›)
Ö¤retim Üyesi De¤ifliminin ‹kinci Karara Kadar Durdurulmas›
(22.12.2010 Yürütme Kurulu Karar›)
2010-2011 E¤itim-Ö¤retim Y›l› Sadece Bahar Dönemi 1 inci %50’lik
Bölümü Ödemesi
(05.01.2011 Yürütme Kurulu Karar›)
2010-2011 E¤itim-Ö¤retim Y›l› Güz/Güz+Bahar Dönemi 2 nci %50
Ödemesi
(02.02.2011 Yürütme Kurulu Karar›)
2010-2011 E¤itim-Ö¤retim Y›l› Sadece Bahar Dönemi 2 nci %50’lik
Bölümü Ödemesi
(11.05.2011 Yürütme Kurulu Karar›)
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Mali Esas ve Usuller 13 üncü Madde De¤iflikli¤i
(25.08.2011 Genel Kurul Karar›)
“13 üncü madde ; “Özel hesaplarda izlenen tutarlar, 4 üncü madde uyar›nca YÖK Yürütme Kurulu karar› ile belirlenen da¤›l›ma uygun olarak harcan›r. Ancak, söz konusu da¤›l›mda ö¤renci de¤iflimi ile ö¤retim üyesi hareketlili¤i için belirlenen ve aktarma amac› do¤rultusunda kullan›lamayaca¤›
anlafl›lan tutarlar aras›nda ve di¤er gider kalemlerinden bu gider kalemlerine üst yöneticinin onay› ile aktarma yap›labilir. Farabi De¤iflim Program›
Kurum Koordinasyon Ofisi giderleri için Yürütme Kurulu karar› ile belirlenen ve aktar›lan tutarlar hariç, özel hesapta izlenen tutarlardan program süresi sonu itibariyle kullan›lmayan tutarlar, bu kapsamda bir sonraki e¤itimö¤retim y›l›nda yüksekö¤retim kurumlar›na gönderilecek tutarlardan Yürütme Kurulu karar› ile mahsup edilebilir. Kullan›lmayan tutarlar›n gerekti¤inde YÖK’ün ilgili hesaplar›na iade edilmesine Yürütme Kurulu karar verir.”
fieklinde de¤iflmifltir.”
De¤iflimin Organizasyonu Tutarlar›n›n 2012 Faaliyet Geçerlilik Dönemi Sonuna Kadar Kullan›m›n›n Uzat›lmas›
(21.09.2011 Yürütme Kurulu Karar›)
“Farabi De¤iflim Program› kapsam›nda 2009-2010 döneminden bu yana Yürütme Kurulu karar› ile de¤iflime kat›lan yüksekö¤retim kurumlar›na bir defaya mahsus olmak üzere 10.000 TL, her e¤itim-ö¤retim dönemi için de¤iflime kat›lan her bir ö¤renci ve ö¤retim üyesi bafl›na 100 TL olmak üzere de¤iflimin giderlerini karfl›lamak için ödeme yap›lm›flt›r. Söz konusu bu ödemelerden yüksekö¤retim kurumlar›na bir defaya mahsus olmak üzere gönderilen 10.000 TL ve her e¤itim-ö¤retim dönemi için de¤iflime kat›lan her bir
ö¤renci ve ö¤retim üyesi bafl›na gönderilen 100 TL de¤iflimin organizasyonu tutarlar›n›n 2011-2012 faaliyet geçerlilik dönemi sonuna kadar gerçeklefltirilmesi uygun görülmüfltür.”
2011-2012 E¤itim-Ö¤retim Y›l› Güz/Güz+Bahar Dönemi Baflvurular› 1
inci %50’lik Bölümü Ödemesi
(28.09.2011 Yürütme Kurulu Karar›)
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2011-2012 E¤itim-Ö¤retim Y›l› Güz/Güz+Bahar Dönemi Baflvurular› 2
nci %50’lik Bölümü Ödemesi
(01.02.2012 Yürütme Kurulu Karar›)
2011-2012 E¤itim-Ö¤retim Y›l› Sadece Bahar Dönemi Baflvurular› 1
inci %50’lik Bölümü Ödemesi
(29.02.2012 Yürütme Kurulu Karar›)
2011-2012 E¤itim-Ö¤retim Y›l› Sadece Bahar Dönemi Baflvurular› 2
nci %50’lik Bölümü Ödemesi
(30.05.2012 Yürütme Kurulu Karar›)
Kullan›lmayan Tutarlar›n ‹adesi
(26.07.2012 Yürütme Kurulu Karar›)
“18 fiubat 2009 tarih ve 27145 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Yüksekö¤retim Kurumlar› Aras›nda Ö¤renci ve Ö¤retim Üyesi De¤iflim Program›na
‹liflkin Yönetmelik” in 6. Maddesinde yer alan, Faaliyet Geçerlilik Dönemi
1 Eylül-31 A¤ustos tarihlerine istinaden Farabi De¤iflim Program› kapsam›nda faaliyet gerçeklefltirmifl ve gerçeklefltirmekte olan yüksekö¤retim kurumlar›n›n Farabi De¤iflim Program› çerçevesinde ilgili hesaplar›nda bulunan
kullan›lmayan tutarlar›n faaliyet geçerlilik dönemi sonundan itibaren bir ay
içerisinde Baflkanl›¤›m›za iade etmesi uygun görüldü.”
Bütünlemeler, %30’luk Burs Ödemeleri, Disiplin Suçu, Tutuklular ve
Hükümlüler ve Çal›flanlara Burs Ödenmesi Hakk›nda
(26.07.2012 Yürütme Kurulu Karar›)
“Yüksekö¤retim kurumlar›nda ö¤renci olarak kay›tl› olup herhangi bir kamu kurum veya kurulufllar›nda çal›flanlar ile özel teflebbüs kapsam›nda istihdam edilenlere Farabi De¤iflim Program› kapsam›nda de¤iflim gerçeklefltirmeleri halinde söz konusu program kapsam›nda herhangi bir ödeme yap›lmamas›, di¤er taraftan cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunanlar›n
Farabi De¤iflim Program›ndan yararland›r›lmamalar›;
Yüksekö¤retim Kurulu’nun 19.06.2012 tarihli toplant›s›nda tüm yüksekö¤retim kurumlar›nda bütünleme s›nav›n›n yap›lmas› karar›na ba¤l› olarak, 2011-
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2012 e¤itim-ö¤retim döneminde Farabi De¤iflim Program›ndan faydalanan
ö¤rencilerin bütünleme s›nav›na gittikleri yüksekö¤retim kurumunda (kabul
eden üniversitede) girmeleri; yüksekö¤retim kurumlar›n›n ö¤rencilerin kalan %30’luk burslar›n› faaliyet geçerlilik dönemi içerisinde yap›lan/yap›lacak
bütünleme s›navlar›na göre hesaplamalar›;
Farabi De¤iflim Program›ndan yararlanan ö¤rencilerin Farabi ö¤rencilik süresi içerisinde raporlu olduklar› ve herhangi bir flekilde disiplin veya uzaklaflt›rma cezas› ald›klar› dönemde sadece fiilen Farabi ö¤rencisi olduklar› süreler için Farabi De¤iflim Program› burs ödemesinin gerçeklefltirilmesi uygun görülmüfltür.”
2012-2013 E¤itim-Ö¤retim Y›l› Güz/Güz+Bahar Dönemi Baflvurular› 1
inci %50’lik Bölümü Ödemesi
(12.09.2012 Yürütme Kurulu Karar›)
Sadece Bahar Yar›y›l› De¤ifliminin Durdurulmas›, Bir Yar›y›l ‹çin 4 Ay
Burs Ödemesi ve Devams›zl›k Hakk›nda
(12.09.2012 Yürütme Kurulu Karar›)
“18 fiubat 2009 tarih ve 27145 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Yüksekö¤retim Kurumlar› Aras›nda Ö¤renci ve Ö¤retim Üyesi De¤iflim Program›na ‹liflkin Yönetmelik” in 10 uncu maddesine göre; “… Yüksekö¤retim kurumlar› her bir yar›y›l için bir baflvuru ilan› yay›nlar. Birinci
ilan 15 Mart, ikinci ilan ise 15 Ekim tarihinden önce yap›l›r. Bir sonraki yar›y›l›n de¤iflim ifllemleri, ilan›n yay›nland›¤› yar›y›l bitmeden tamamlan›r.”
‹fadesi yer almaktad›r. 2009-2010 e¤itim-ö¤retim döneminden bu yana bahar yar›y›l› için Farabi De¤iflim Program› kapsam›nda yer alan yüksekö¤retim kurumlar› ilana ç›km›fl ve kay›tl› ö¤rencilerini söz konusu programdan
faydaland›rm›fllard›r. 2012-2013 e¤itim-ö¤retim dönemi de dâhil olmak üzere bu dönemden itibaren sadece bahar yar›y›l› ilan›n›n ve baflvuru sürecinin
bir sonraki karara kadar durdurulmas›,
Farabi De¤iflim Program› ö¤rencisi, kabul eden (gitti¤i) yüksekö¤retim kurumunda tüm derslerden devams›zl›ktan kalmas› halinde ald›¤› burslar› gönderen (kendi) yüksekö¤retim kurumuna iade etmesi,
27.01.2010 tarihli Yüksekö¤retim Yürütme Kurulu karar›na göre Burslu Farabi De¤iflim Program› ö¤rencilerinin bursa esas al›nacak süresi, Farabi takvimi esas al›narak, söz konusu üniversite taraf›ndan haz›rlanan kat›l›m bel-
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gesinde yer almas› gereken bafllang›ç ve bitifl süreleri her bir yar›y›l için 4
ay 15 gün olarak belirlenmiflti. Yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda 20122013 e¤itim-ö¤retim döneminden itibaren geçerli olmak üzere ö¤rencilere
yap›lacak burs ödemesi hesaplamalar›n›n bir yar›y›l 4 ay toplam 8 ay olarak
belirlenmesi uygun görülmüfltür.”
T›p Fakültesi 6 ›nc› S›n›f (intörn) Ö¤renci De¤ifliminin ‹kinci Karara
Kadar Durdurulmas› Hakk›nda
(30.01.2013 Yürütme Kurulu Karar›)
“Yüksekö¤retim Kurumlar› Aras›nda Yurtiçi Ö¤retim Eleman› ve Ö¤renci
De¤iflim Programlar›n›n Desteklenmesi Amac›yla Yüksekö¤retim Kurulunca
Yüksekö¤retim Kurumlar›na Aktar›lacak Tutarlar›n Kullan›m›, Muhasebelefltirilmesi, Bu Kapsamda Yap›lacak Ödemeler ile Di¤er Hususlara ‹liflkin Esas
ve Usuller çerçevesinde, T›p Fakültesi 6 ›nc› s›n›f (intörn) ö¤rencilerinin,
2013-2014 e¤itim-ö¤retim döneminden itibaren Farabi De¤iflim Program›ndan faydaland›r›lmas› ikinci bir karara kadar durdurulmufltur.”
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flim
Farabi De¤ifli
Program› Formlar› ve
Belge Örnekleri

3. FARAB‹ DE⁄‹fi‹M PROGRAMININ ‹fiLEY‹fi‹
8.1. Ö¤rencilere ‹liflkin Belgeler

8.1.1. Yükümlülük Sözleflmesi

…………………………….. ÜN‹VERS‹TES‹
Ö⁄RENC‹ YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEfiMES‹
Bundan böyle “kurum” olarak adland›r›lacak taraf
Gönderen yüksekö¤retim kurumun ad›

:

Aç›k adresi

:

Kurum yetkilisinin ad› soyad›

:

Kurumdaki görevi

:

ile bundan böyle “yararlan›c›” olarak an›lacak di¤er taraf
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Ö¤rencinin ad› soyad›

:

Aç›k adresi

:

Planlanan ö¤renim hareketlili¤i süresi toplam olarak <…….> ayd›r.
Gidilecek yüksekö¤retim kurumu:

< ….………… >

Taraflar yukarda gösterilen üniversitede; yukarda yaz›l› planlanan sürede
de¤iflim faaliyeti gerçeklefltirilmesi üzere anlaflman›n temel parças› olan afla¤›daki flartlar ve ekler üzerinde mutabakata varm›flt›r.
Ekler :
Ek I

FARAB‹ PROTOKOLÜ

Ek II

Ö⁄REN‹M PROTOKOLÜ

Ek III

FARAB‹ YÖNETMEL‹⁄‹

Ek IV

FARAB‹ MAL‹ ESAS VE USULLER

Ek V

FARAB‹ Ö⁄RENC‹ BEYANNAMES‹

Ek VI

Ö⁄RENC‹ KABUL BELGES‹

Ek VII

Ö⁄RENC‹ KATILIM BELGES‹ (De¤iflimden Sonra)

Ek VIII

Ö⁄RENC‹ N‹HA‹ RAPORU (De¤iflimden Sonra)

fiARTLAR
MADDE 1 – H‹BEN‹N AMACI
1.1
Kurum, yararlan›c› ö¤renciye FARAB‹ kapsam›nda yer alan ö¤renci
de¤iflim faaliyetine kat›l›m› için YÖK taraf›ndan belirlenen miktarlarda FARAB‹ bursu verir.
Yararlan›c›, bursu kabul eder ve kendi sorumlulu¤u alt›nda ö¤renim
1.2
hareketlili¤i faaliyetini Ek’de Ö¤renim Protokol’ünde tan›mland›¤› flekliyle
yerine getirmeyi taahhüt eder.
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1.3
Yararlan›c›, bu anlaflmada belirtilen flart ve hükümleri kabul etti¤ini beyan eder.
1.4

fiartlarla ilgili her türlü de¤ifliklik veya ek yaz›l› olarak yap›l›r.

MADDE 2 - SÜRE
2.1
Anlaflma, yüksekö¤retim kurumu taraf›ndan imzaland›¤› tarihte yürürlü¤e girer.
Ö¤renci de¤iflimi faaliyeti en erken 1 Eylül tarihinde bafllar; en geç
2.2
31 A¤ustos tarihinde son bulur.
MADDE 3 – BURS
3.1
Burslu Farabi De¤iflim Program› Ö¤rencisi olma hakk›n› kazananlara, lisans ö¤renimi gören ö¤rencilere 5102 say›l› Yüksek Ö¤renim Ö¤rencilerine Burs, Kredi Verilmesine ‹liflkin Kanuna göre ödenmekte olan ayl›k
burs miktar›n›n bir buçuk kat› tutar›nda burs ödenir.
Nihai burs miktar› ö¤rencinin FARAB‹ ö¤renim hareketlili¤i faaliye3.2
ti amac›yla gitti¤i yüksekö¤retim kurumunda kald›¤› süre ile, de¤iflim için
belirlenen ayl›k burs miktar›n›n çarp›lmas› ile hesap edilir. Yararlan›c› de¤iflim faaliyetinin bafllama ve bitifl tarihlerini gösteren bir belge (Kat›l›m Belgesi) sunmakla yükümlüdür.
MADDE 4 – ÖDEME
4.1
Burs miktar›n›n %70’i ayl›klar halinde ö¤renciye ödenir. Geri kalan
burs miktar›n›n toplam› belirlenirken, ö¤renciye verilen Kat›l›m Belgesinde
yer alan gerçekleflme süresi ve ö¤rencinin baflar› durumu dikkate al›n›r. Ö¤rencinin geri kalan burs miktar›n›n ödemesi yap›l›rken, gerçekleflme süresindeki toplam gün say›s›n›n Farabi De¤iflim Program› dâhilinde normalde
gerçekleflmesi gereken gün say›s›na oran›n›n, ö¤rencinin baflar›l› oldu¤u
derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü oldu¤u derslerin toplam kredisine oran›yla çarp›m›ndan ç›kan oran esas al›n›r. Kat›l›m Belgesindeki gerçekleflme süresinin belirlenmesinde de¤iflimin bafllang›ç ve bitifl günleri de
dikkate al›n›r. Tam aya tamamlanamayan süreler için günlük burs ödemesi
yap›l›r. Günlük ödeme miktar›, ayl›k ödeme miktar›n›n otuzda biridir.
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MADDE 5 – BANKA HESABI
Ödemeler ö¤rencinin afla¤›da belirtilen banka hesab›na yap›l›r:
Banka ad›
Banka flubesi
Hesap sahibinin ad›
Tam hesap numaras› (fiube Kodu-Hesap Numaras›)
‹MZALAR
Yararlan›c›

Kurum

……………..

……………..

‹mza:

‹mza:

Yer: ……………..

Yer: ……………..

Tarih: ……/……/……

Tarih: ……/……/……
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8.1.2. Ö¤renci Baflvuru Formu
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8.1.3. Ö¤renci Kabul Belgesi
………… ÜN‹VERS‹TES‹
......... / ......... AKADEM‹K YILI –......... DÖNEM‹
Ö⁄RENC‹ KABUL BELGES‹
........................... Üniversitesi, .................. Fakültesi/Enstitüsü, ..................
Bölümü, ......... numaral› ö¤rencisi Say›n ............................................., kurumumuzla yap›lan FARAB‹ DE⁄‹fi‹M PROGRAMI PROTOKOLÜ ve buna dayal› olarak gerçeklefltirilen Ö¤renim Protokolü gere¤ince, .................. Akademik y›l›/döneminde üniversitemiz ........................... Fakültesi,
........................... Bölümünde FARAB‹ ö¤rencisi olarak ö¤renim görmeye
hak kazanm›flt›r.
Gerekli ifllemlerin tamamlanmas› ile, yukarda belirtilen süre içinde ö¤renimine kurumumuzda devam edecektir.

Ad› Soyad›

:

Unvan›

:

‹mza / Mühür
Tarih

:
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8.1.4. Ö¤renci Nihai Raporu
……… ÜN‹VERS‹TES‹
......... / ......... AKADEM‹K YILI – ......... DÖNEM‹
Ö⁄RENC‹ N‹HA‹ RAPORU
Deneyimleriniz hakk›ndaki bu rapor, Farabi De¤iflim Program›’n›n amac›na
hizmet etmesi hususunda faydal› olacak de¤erli bilgiler sa¤layacakt›r. Raporu haz›rlama konusundaki iflbirli¤iniz için teflekkür ederiz.
Bu raporu de¤iflim döneminizin sonunda kendi yüksekö¤retim kurumunuza teslim ediniz.
1. Gönderen yüksekö¤retim kurumuna ait bilgiler
Kurumun ad›

:

Kurumun Farabi Kodu

:

2. Ö¤renci bilgileri
Ad›-Soyad›

:

Cinsiyet

: K/E

Ö¤rencisi oldu¤unuz yüksekö¤retim kurumu:
Bölüm

:

e-posta adresi :
Adresimin benimle irtibat kurulmak üzere kullan›lmas›n› onayl›yorum: Evet/Hay›r
3. Ö¤renim dönemi
Ö¤renim bafllang›ç-bitifl tarihleri: ../../…. - ../../….
Farabi De¤iflim Program›’ndan yararland›¤›n›z dönemdeki y›l/dereceniz:
Lisans: 2-3-4, Yüksek Lisans: 1-2, Doktora: 1-2-3-4, Di¤er:
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Sizce faaliyet süresi:
Çok k›sa -

Çok uzun -

Uygun

Baflka bir üniversiteye gitmek istemenize etken olan sebepler nelerdi?
Akademik

Evet / Hay›r

Kültürel

Evet / Hay›r

Farkl› bir flehirde yaflamak

Evet / Hay›r

Yabanc› dilde e¤itim yapmas›

Evet / Hay›r

‹lgili flehirde yaflayan akraba / arkadafllar

Evet / Hay›r

Kariyer planlar›/gelecekteki istihdam edilebilirlik imkânlar› Evet / Hay›r
Ba¤›ms›z olmak/özgüven

Evet / Hay›r

Ailemin yan›nda olmak

Evet / Hay›r

Ailemden uzaklaflmak

Evet / Hay›r

Di¤er (lütfen tan›mlay›n›z): ………………….
4. Akademik kalite
Misafir oldu¤unuz kurumdaki ö¤retim görevlilerinin yeterlili¤ini nas›l de¤erlendirirsiniz?
ölçü 1-5: 1= zay›f/olumsuz, 5= mükemmel
1–2–3–4–5
Misafir oldu¤unuz kurumda ald›¤›n›z derslerin ve çal›flma araçlar›n›n
yeterlili¤ini nas›l de¤erlendirirsiniz?
ölçü 1-5: 1= zay›f/olumsuz, 5= mükemmel
1–2–3–4–5
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5. Bilgi ve destek
Misafir oldu¤unuz kurumun ö¤renim program› hakk›nda bilgiye nas›l ulaflt›n›z?
Kendi kurumum Misafir oldu¤um kurum Di¤er ö¤renciler ‹nternet Di¤er (lütfen tan›mlay›n›z):
Önceki ö¤renciler –
……………………..
Bu bilgi ne kadar kullan›fll›yd›?
ölçü 1-5: 1=zay›f/olumsuz, 5=mükemmel
1–2–3–4–5
FARAB‹ döneminizden önce, FARAB‹ döneminiz süresinde kendi
kurumunuz ve misafir oldu¤unuz kurumlardan yeterli destek ald›n›z m›?
ölçü 1-5: 1=zay›f/olumsuz, 5=mükemmel
Kendi kurumum

:1–2–3–4–5

Misafir oldu¤um kurum

:1–2–3–4–5

6. Konaklama ve altyap›
Kütüphane, e¤itim araçlar›na ulafl›m:
ölçü 1-5: 1=zay›f/olumsuz, 5=mükemmel
1–2–3–4–5
Bilgisayar ve internet ulafl›m›:
ölçü 1-5: 1=zay›f/olumsuz, 5=mükemmel
1–2–3–4–5
7. Akademik tan›nma
Ö¤renim döneminiz bafllamadan önce siz, kendi kurumunuz ve misafir oldu¤unuz kurum aras›nda Ö¤renim Anlaflmas› imzaland› m›?
Evet -

Hay›r -

Evet, ama yurtd›fl›na gidiflimden sonra
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S›navlara kat›ld›n›z m›?
Evet / Hay›r
Misafir oldu¤unuz üniversitede geçirdi¤iniz ö¤renim dönemi için
akademik tan›n›rl›k sa¤lanacak m›?
Evet - Hay›r – K›smen
8. Giderler
Farabi bursunuzu ne zaman ald›n›z (birden fazla seçenek seçilebilir)?
Gidiflinizden önce dönmenize yak›n –

tam gidifl zaman›nda döndükten sonra

gittikten biraz sonra -

Misafir oldu¤unuz kuruma herhangi bir ücret ödemek zorunda kald›n›z m›?
Evet

Hay›r

Evetse, lütfen yapt›¤›n›z ödemenin türünü ve miktar›n› yaz›n›z (TL):
……………………………............
……………………………………………………………………………………
…………………………….
9. Kiflisel deneyiminiz – Farabi ö¤renim döneminizin genel de¤erlendirmesi
Farabi döneminizi akademik ç›kt›lar aç›s›ndan de¤erlendiriniz:
ölçü 1-5: 1=zay›f/olumsuz, 5=mükemmel
1–2–3–4–5
Farabi döneminiz boyunca herhangi bir ciddi problemle karfl›laflt›n›z m›?
Evet / Hay›r
Evetse, lütfen tan›mlay›n›z: ………………….
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FARAB‹ döneminizin özellikle be¤endi¤iniz yönleri nelerdir?
Akademik

Evet / Hay›r

Kültürel

Evet / Hay›r

Farkl› bir flehirde yaflamak

Evet / Hay›r

‹lgili flehirde yaflayan arkadafllar / akrabalar

Evet / Hay›r

Kariyer planlar›/gelecekteki istihdam edilebilirlik imkânlar›

Evet / Hay›r

Farkl› bir flehir

Evet / Hay›r

Ba¤›ms›zl›k/özgüven

Evet / Hay›r

Ailemin yan›nda olmak

Evet / Hay›r

Ailemden uzaklaflmak

Evet / Hay›r

Di¤er (lütfen tan›mlay›n›z): ………………….
FARAB‹ döneminizin kariyerinize katk› sa¤layaca¤›n› düflünüyor musunuz?
ölçü 1-5: 1=hiç, 5=çok
1–2–3–4–5
FARAB‹ döneminizin genel de¤erlendirmesi:
ölçü 1-5: 1=zay›f/olumsuz, 5=mükemmel
1–2–3–4–5
Bilgilendirme, baflvuru süreci gibi konularda di¤er ö¤rencilere verebilece¤iniz tavsiyeler:
FARAB‹ program›n›n gelifltirilebilmesi hakk›nda (bilgilendirme, baflvuru ifllemleri gibi konularda) düflünceleriniz nelerdir?
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8.1.5. Aday Ö¤renci Baflvuru Formu
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8.1.6. Uygunluk Denetim Belgesi
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8.1.7. Çal›flma ve Bildirim Dilekçesi
……… ÜN‹VERS‹TES‹
FARAB‹ KURUM KOORD‹NATÖRLÜ⁄ÜNE
Farabi De¤iflim Program›’nda herhangi bir kamu kurum veya kuruluflunda çal›flanlar ile özel teflebbüs kapsam›nda istihdam edilenlerin de¤iflime kat›lmalar› durumunda, bu program kapsam›nda kendilerine herhangi
bir ödeme yap›lmayaca¤›n›, bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu’nda herhangi bir kayd›m›n olup olmad›¤›n› gösterir “SGK Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini”...../...../20…. tarihine kadar gönderen üniversite Farabi Kurum Koordinatörlü¤üne iletmem gerekti¤ini, de¤iflim süreci bafllarken/devam ederken/biterken herhangi bir kamu kurum veya kuruluflunda veya özel teflebbüs kapsam›nda istihdam edilmem halinde 15 gün içerisinde kay›tl› bulundu¤um (gönderen) yüksekö¤retim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlü¤üne bu durumu imzal› olarak bildirmem gerekti¤ini, aksi takdirde taraf›ma
yap›lacak olan ödemelerin tamam›n› iade etmem gerekti¤ini,
Okudum, anlad›m ve kabul ettim.

Fakülte:
Bölüm:
Ad› Soyad›:
Adres:
Tarih:

‹mza:
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8.1.8. Kat›l›m Belgesi
........................... ÜN‹VERS‹TES‹
......... / ......... AKADEM‹K YILI – ......... DÖNEM‹
Ö⁄RENC‹ KATILIM BELGES‹
........................... Üniversitesi, .................. Fakültesi/Enstitüsü, ......... .........
Bölümü, ......... numaral› ö¤rencisi Say›n ............................................., ........./
......... ö¤retim y›l› ......... döneminde, …/…/…… – …/…/…… tarihleri aras›nda üniversitemiz .................. Fakültesi, .................. Bölümü’nde Farabi ö¤rencisi olarak ö¤renim görmüfl ve yükümlülüklerini yerine getirerek bu belgeyi almaya hak kazanm›flt›r.

Kurum Koordinatörü
‹mza / Mühür
Tarih

:
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8.1.9. Ö¤renci Beyannamesi
........................... ÜN‹VERS‹TES‹
Ö⁄RENC‹ BEYANNAMES‹
Bir de¤iflim ö¤rencisi olarak afla¤›dakileri bekleme hakk›na sahipsiniz:
•
Kendi kurumunuz ile misafir oldu¤unuz yüksekö¤retim kurumu
aras›nda bir Farabi De¤iflim Program› Protokolünün olmas›;
Gönderen ve misafir olunan kurumlar›n sizinle, al›nacak kredileri
•
de içeren, de¤iflim süresince gerçeklefltirdi¤iniz faaliyetlerinizin ayr›nt›lar›n›
belirten bir Ö¤renim Protokolü imzalamas›;
•
De¤iflim süresince, gidece¤iniz yüksekö¤retim kurumunun o
kurumdaki ö¤rencilerden istenenler d›fl›nda herhangi bir ücret talep etmemesi;
•
Ö¤renim Protokolü’ne uygun olarak de¤iflim esnas›nda tatmin
edici biçimde tamamlanan faaliyetler ile ilgili olarak kendi yüksekö¤retim
kurumunuz taraf›ndan tam akademik tan›nma sa¤lanmas›;
•
De¤iflimi kabul eden üniversitedeki faaliyetlerinizin sonunda verilecek olan, yap›lan ö¤renimi kapsayan ve gidilen kurum taraf›ndan imzalanan
baflar›lan dersler, kredileri ve notlar›n›z› belirten bir not çizelgesi verilmesi;
•
Gidece¤iniz kurum taraf›ndan kendi ö¤rencileriyle ayn› muameleye
tabi tutulma ve hizmet bekleme;
Kendi kurumunuzdan ald›¤›n›z burslar, hibeler veya kredilerin, de•
¤iflim süresince devam ettirilmesi.
De¤iflim ö¤rencisi olarak sizden afla¤›dakileri yapman›z beklenmektedir:
•
Farabi De¤iflim Program› genel kurallar› yan›nda kendi kurumunuz
ile imzalad›¤›n›z Yükümlülük Anlaflmas›’n›n kurallar›na ve yükümlülüklerine uymak;
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•
Ö¤renim Protokolü’ndeki herhangi bir de¤iflikli¤in, hem kendi
kurumunuzla, hem de de¤iflimi kabul eden kurum ile derhal yaz›l› olarak
kararlaflt›r›lmas›n› temin etmek;
•
Ö¤renim süresinin tamam›ndan (ilgili s›navlardan veya di¤er de¤erlendirmelerden geçmek dâhil) gidece¤iniz kurumda kararlaflt›r›ld›¤› flekilde
baflar›l› olmak ve o kurumun kurallar›na ve yönetmeliklerine uymak.
•
De¤iflim süresi sonunda geri döndü¤ünüzde, de¤iflim süresi boyunca yapt›klar›n›za iliflkin bir rapor yazarak geri bildirimde bulunman›z.
E¤er bir problemle karfl›lafl›rsan›z:
•
Problemi aç›k flekilde tespit etmeli, hak ve yükümlülüklerinizi teyit
etmelisiniz.
•
De¤iflim ile ilgili herhangi bir problemle karfl›laflt›¤›n›zda öncelikle
Bölüm Koordinatörünüz ile iletiflim kurmal›s›n›z.
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8.2. Mali ‹fllemlere ‹liflkin Belgeler
8.2.1. Muhasebe ‹fllem Fifli

*Muhasebe ‹fllem Fiflinde yer alan ekonomik tertipler kullan›lmadan önce say2000i
program›ndan kontrol edilmelidir.
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8.2.2. Ö¤renci Giderleri Bordrosu

8.2.3. Bordro
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8.2.4. Banka Listesi
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8.2.5. Harcama Talimat›
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8.2.6. Muayene ve Komisyonu Kabul Belgesi

8.2.7. Piyasa Fiyat Araflt›rma Tutana¤›
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8.2.8. Üst Yaz›l› ‹ade Formu
Say›:
Konu:
YÜKSEKÖ⁄RET‹M KURULU BAfiKANLI⁄INA
(FARAB‹ DE⁄‹fi‹M PROGRAMI B‹R‹M‹)
‹lgi:

(Da¤›t›ml› YÖK Yaz›s›)

Yüksekö¤retim Kurumlar› Aras›nda Yurtiçi Ö¤retim Üyesi ve Ö¤renci De¤iflim Programlar›n›n Desteklenmesi Amac›yla Yüksekö¤retim Kurulunca Yüksekö¤retim Kurumlar›n›n Özel Hesaplar›na Aktar›lan Tutarlar›n Kullan›m›, Muhasebelefltirilmesi, Bu Kapsamda Yap›lacak Ödemeler ile
Di¤er Hususlara ‹liflkin Esas ve Usullerin 13 üncü maddesi uyar›nca; Farabi De¤iflim Program›ndan faydalanacaklar için kurumumuz Farabi De¤iflim
Program› özel hesab›na Baflkanl›¤›n›z taraf›ndan gerçeklefltirilmifl transferlerden kullan›lmayan/hesapta bekleyen, afla¤›da ayr›nt›l› halde belirtilen
tutar›n Baflkanl›¤›n›z …… hesab›na … tarihli ve …. numaral› ödeme mektubu ile iade edildi¤i hususunu bilgilerinize arz ederim.

Rektör ‹mzas›

9

Farabi Ajandas›

9. FARAB‹ AJANDASI
Farabi De¤iflim Program› kapsam›nda üniversitelerin Farabi Kurum Koordinatörlüklerinin YÖK Baflkanl›¤›na gönderece¤i üst yaz›l› formlar›n gönderim
takvimi:

Üniversitelerin ö¤renci baflvurular›n› gönderece¤i son tarih: Nisan Ay›* Sonuçlar›n
aç›klanaca¤› tarih: May›s Ay›*
(* Kesin tarihler YÖK taraf›ndan önceden ilan edilir.)
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10

Mevzuat

10. MEVZUAT

10.1. YÖK Taraf›ndan Yap›lan Duyurular
YÖK Farabi De¤iflim Program› internet sayfas›nda yay›nlanan birçok duyuru, ofislerdeki ifllemlerin hatas›z yürütülmesi için baflvuru kayna¤› fonksiyonu görmektedir. Özellikle mali ifllemler olabildi¤ince sorunsuz yürütülmek
zorundad›r. Bu nedenle afla¤›da tarih s›ras›na göre verilmifl olan duyurular›n incelenmesi faydal› olacakt›r.
FARAB‹ DE⁄‹fi‹M PROGRAMI MAL‹ HUSUSLAR HAKKINDA YÖK
FARAB‹ ‹NTERNET SAYFASINDA PAYLAfiILAN DUYURULAR
• Eylül 2009 tarihinden bu yana üniversitelerin ilgili hesaplar›ndaki Farabi
De¤iflim Program› kapsam›nda kullan›lmayan tutarlar, 30 Eylül 2012 tarihine kadar Baflkanl›¤›m›z ilgili hesab›na iade edilmesi hakk›nda al›nan
karara istinaden, aktar›lacak miktar›n ödeme mektubu tarihi ve numaras›n› belirtecek flekilde rektörlük üst yaz›s›yla taraf›m›za bildirilmesi
gerekmektedir.
• 26.07.2012 tarihli Yüksekö¤retim Yürütme Kurulu toplant›s›nda Burs
ödemesi ile ilgili al›nan karara göre; Yüksekö¤retim kurumlar›nda ö¤renci olarak kay›tl› olup herhangi bir kamu kurum veya kurulufllar›nda çal›flanlar ile özel teflebbüs kapsam›nda istihdam edilenlere Farabi De¤iflim
Program› kapsam›nda de¤iflim gerçeklefltirmeleri halinde söz konusu
program kapsam›nda herhangi bir ödeme yap›lmamas› karar› al›nm›flt›r.
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Bu do¤rultuda SGK kay›tlar›na göre aktif olarak kamu ya da özel teflebbüsde çal›flan ve düzenli olarak sigortas› iflveren taraf›ndan yat›r›lanlar Farabi
bursu alamayacakt›r. Di¤er taraftan daha önce belli bir süre sigortas› yat›r›lm›fl fakat Farabi ö¤rencili¤i bafllar ve devam ederken sigortas› aktif olmayan
ö¤renciler Farabi De¤iflim Program›ndan yararlan›r.
Farabi Kurum Koordinatörlüklerinin burs ödemeleri için aday ö¤rencilerin
T.C. numaralar›yla SGK sisteminden kontrol ederek düzenleme yapmalar›
gerekmektedir.
• Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›'n›n IBAN numaras› afla¤›dad›r.
TR 44000 1001 7620 5386 419 5001
Baflkent Vergi Dairesi
NO: 992 003 9720
‹ade edilecek tutarlar›n bu hesaba aktar›lmas› önemle duyurulur.
• 26.07.2012 tarihli Yüksekö¤retim Yürütme Kurulu toplant›s›nda Farabi
De¤iflim Program› hakk›nda al›nan karar:
“Farabi De¤iflim Program› çerçevesinde; “Yüksekö¤retim Kurumlar› Aras›nda Yurtiçi Ö¤retim Eleman› ve Ö¤renci De¤iflim Programlar›n›n Desteklenmesi Amac›yla Yüksekö¤retim Kurulunca Yüksekö¤retim Kurumlar›na Aktar›lacak Tutarlar›n Kullan›m›, Muhasebelefltirilmesi, Bu Kapsamda Yap›lacak Ödemeler ‹le Di¤er Hususlara ‹liflkin Esas ve Usuller”
in de¤iflen 13. Maddesine göre; “…Kullan›lmayan tutarlar›n gerekti¤inde
YÖK’ün ilgili hesaplar›na iade edilmesine Yürütme Kurulu karar verir.”
ibaresi yer almaktad›r. Bu do¤rultuda, 18 fiubat 2009 tarih ve 27145 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Yüksekö¤retim Kurumlar› Aras›nda Ö¤renci ve Ö¤retim Üyesi De¤iflim Program›na ‹liflkin Yönetmelik” in 6.
Maddesinde yer alan, Faaliyet Geçerlilik Dönemi 1 Eylül-31 A¤ustos tarihlerine istinaden Farabi De¤iflim Program› kapsam›nda faaliyet gerçeklefltirmifl ve gerçeklefltirmekte olan yüksekö¤retim kurumlar›n›n Farabi
De¤iflim Program› çerçevesinde ilgili hesaplar›nda bulunan kullan›lmayan tutarlar›n faaliyet geçerlilik dönemi sonundan itibaren bir ay içerisinde Baflkanl›¤›m›za iade etmesi uygun görülmüfltür.”
• Farabi De¤iflim Program›ndan faydalanan ö¤rencilere 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyar›nca burs ödemesi yap›lmaktad›r. Yüksek Ö¤renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönet-
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meli¤inin 9 uncu maddesinde 6.02.2011 tarih ve 27838 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan de¤ifliklikle ö¤rencilere yap›lan burs ödemesinden
ayn› yönetmeli¤in 6/b maddesi “Aktar›lan mebla¤ Kurumca herhangi
bir kesintiye tabi tutulmaks›z›n, bildirilen ö¤rencilerin hesab›na yat›r›l›r.” Hükmü uyar›nca Damga Vergisi Tevkifat› yap›lamayaca¤› aç›k
olup, kesinti yapan Üniversiteler ilgili Vergi Dairesinden iade talebinde
bulunabilir.
• Tüm Yüksekö¤retim Kurumlar› Farabi De¤iflim Program› Kurum Koordinatörlüklerinin Dikkatine:
Yüksekö¤retim Kurumlar› Aras›nda Yurtiçi Ö¤retim Eleman› ve Ö¤renci
De¤iflim Programlar›n›n Desteklenmesi Amac›yla Yüksekö¤retim Kurulunca Yüksekö¤retim Kurumlar›na Aktar›lacak Tutarlar›n Kullan›m›, Muhasebelefltirilmesi, Bu Kapsamda Yap›lacak Ödemeler ‹le Di¤er Hususlara ‹liflkin Esas Ve Usullerin 13. maddesi gere¤ince Farabi De¤iflim Program› kapsam›nda özel hesapta izlenen tutarlardan program süresi sonunda kullan›lmayan tutarlar, YÖK’ün ilgili hesaplar›na iade edilir. Not-1:
2009-2010 y›l›nda de¤iflime ilk defa kat›lan yüksekö¤retim kurumlar›na
bir defaya mahsus gönderilen 10.000 TL ve gelen giden her bir ö¤renci
ve ö¤retim üyesi için 100 TL de¤iflim organizasyonu tutarlar› da söz konusu madde kapsam›ndad›r.

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM
ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi
Değişim Programının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, 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 esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 10 uncu
ve 65 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Farabi Değişim Programı: Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim
Programını,
c) Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi: Yükseköğretim kurumlarında Farabi Değişim
Programına ilişkin işlemleri yürütmekle görevli birimi,
ç) Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü: Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisinin
faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, yükseköğretim kurumlarının en yüksek
kurum amiri veya yardımcısına doğrudan bağlı personeli,
d) Farabi Değişim Programı Öğrencisi: Farabi Değişim Programı kapsamında yükseköğretim kurumları
arasında gerçekleştirilen Farabi Değişim Programı Protokolü kapsamınca öğreniminin en az bir, en fazla iki
yarıyılını, başka bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmeye hak kazanan öğrenciyi,
e) Öğretim Üyesi Hareketliliği: Öğretim üyelerinin, Farabi Değişim Programı kapsamında kendi kurumu ile
protokolü olan bir başka yükseköğretim kurumunda gerçekleştirdikleri faaliyetleri,
f) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
g) Yükseköğretim Kurumu: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Farabi Değişim Programı Protokolü, Faaliyet Geçerlilik Dönemi,
İlke ve Belgeler
Ortak kurumlar ve protokoller
MADDE 5 – (1) Farabi Değişim Programı iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Farabi Değişim
Programı Protokolü ile gerçekleştirilir. İmzacı kurumlar, Farabi Değişim Programı Protokolü ile kendi aralarında
Farabi Değişim Programı kapsamında ortak faaliyetler ve programlar gerçekleştirme konusunda işbirliği
yapmayı taahhüt ederler. YÖK, Farabi Değişim Programı protokollerinin yükseköğretim kurumları arasında
dengeli ve etkin dağılımının sağlanması için gerekli tedbirleri alır.
Faaliyet geçerlilik dönemi
MADDE 6 – (1) Yükseköğretim kurumları, her eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programı ile ilgili
ödenek talebinde bulunurlar. Yükseköğretim kurumları kendilerine tahsis edilen tutarları, ilgili eğitim-öğretim
yılı içinde (1 Eylül-31 Ağustos arasında) kullanırlar.

Tarafsızlık ve şeffaflık
MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programının bütün öğrenci ve öğretim üyelerine
duyurulması ve katılımcıların belirlenmesine ilişkin işlemleri şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak
yürütür.
Farabi değişim programı belgeleri
MADDE 8 – (1) Farabi Değişim Programına ilişkin bilgi, belge ve dokümanlar yükseköğretim kurumlarının
Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerince saklanır.
(2) Belgelerin örnekleri YÖK tarafından hazırlanır ve kurumun İnternet sayfasında yayımlanır. Yükseköğretim
kurumları bu belgelere, faaliyetlere ilişkin istenen bilgilerle kendi kurumlarına ait bilgi ve logoları ekleyebilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Değişimi
Öğrenci değişimi esasları
MADDE 9 – (1) Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında
kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü
Farabi Değişim Programı Protokolü uyarınca başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir. Öğrenci
değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar.
(2) Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim
Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile
esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.
(3) Öğrencilerin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları
yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders
sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Yükseköğretim kurumlarının imzaladıkları protokolde mutabık
kalınması şartıyla, öğrenci değişiminde ulusal kredilendirme sistemi yanında AKTS kredilendirme sistemi de
esas alınabilir.
(4) İlgili bölüm sorumluları, öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarında aldıkları veya alacakları dersler
nedeniyle ortaya çıkabilecek ders tekrarlarının önlenmesi, değişim döneminde kendi kurumlarında alacakları
derslerle gidecekleri kurumda alacakları derslerin eşleştirilmesi konuları ile öğrencilerin değişim süresince kredi,
ders, dönem veya yıl kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla kredilerin tamamlanmasında
ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler
seçilebilir. Değişim Programı Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı
önceden belirlenir. Denklikler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Değişim
Programından yararlanan öğrencilerin başarılı oldukları dersler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının
ders çizelgelerinde (transkript) yazılı olarak belirtilir.
Öğrenci değişim ilanları
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları Farabi Değişim Programı Protokollerini kendi
İnternet sayfalarında ilan eder ve bu protokollerle belirlenmiş kontenjan dâhilinde başvuru çağrısı yapar. Bu
ilanlarda, başvuru koşulları, Farabi Değişim Programı öğrenim hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgilere
yer verilir.
İlanda aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
a) Kimlerin başvuruda bulunabileceği,
b) Asıl ve yedek kontenjanlar ayrı ayrı belirtilmek üzere toplam kontenjan,
c) Başvurabilmek için gerekli akademik ortalama ve varsa yabancı dil puanı,
ç) Başvuruda teslim edilmesi gereken belgeler ve formlar,
d) İlk ve son günü açıkça belirtilen başvuru tarihleri.
(2) Süresi içinde yapılan bütün başvurular, ilgili yükseköğretim kurumunun Farabi Değişim Programı Kurum
Koordinatörlüğü tarafından kaydedilir ve başvuru süresi tamamlandıktan sonra Uygunluk Denetim Belgesi
hazırlanarak tüm başvurular gözden geçirilir.
(3) Yükseköğretim kurumları her bir yarıyıl için bir başvuru ilanı yayınlar. Birinci ilan 15 Mart, ikinci ilan ise
15 Ekim tarihinden önce yapılır. Bir sonraki yarıyılın değişim işlemleri, ilanın yayınlandığı yarıyıl bitmeden
tamamlanır.

Öğrenci başvuru şartları
MADDE 11 – (1) Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmek için başvuran öğrencilerde aranacak asgarî
şartlar şunlardır:
a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora öğrencisi olması,
b) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,
c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.
100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.
Başvuruların değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi
MADDE 12 – (1) Yükseköğretim kurumu burs vereceği öğrenci sayısını, bu amaçla YÖK tarafından
kendisine tahsis edilen tutarlara uygun olarak belirler. Yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programı
Protokolü imzalamadan, Farabi Değişim Programına katılmak üzere öğrenci seçemezler.
(2) 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.
Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise,
değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile eğitimde
kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak,
her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.
(3) Yükseköğretim kurumları, gidilecek yükseköğretim kurumunda dersler kısmen ya da tamamen yabancı
dilde ise, Farabi Değişim Programına başvuran öğrencilerden, ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir yabancı dil
sınavı ya da üniversiteler arasında imzalanan protokolde belirlenen bir yabancı dil sınavı sonuç belgesi isterler.
Ulusal ve uluslararası yabancı dil belgelerinin eşdeğerlikleri konusunda YÖK kararları esas alınır.
(4) Başvuran bütün öğrencileri içerecek ve değerlendirmeye tabi tutuldukları alanlarda aldıkları puanları
gösterecek şekilde hazırlanan başvuru sonuç listesi, yükseköğretim kurumunun İnternet sayfasında yayınlanır.
(5) 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
yükseköğretim kurumunca uygun görülen öğrenciler, mazeretleri sona erdikten sonra programdan
faydalanabilirler. Bu öğrencilerin mazeret durumu, belgelendirilerek dosyasında saklanır.
Akademik tanınırlık
MADDE 13 – (1) Yükseköğretim kurumları, gidilen kurumda geçirilen eğitim-öğretim dönemi faaliyetlerine
tam tanınırlık sağlar. Öğrenim hareketliliği başlamadan önce tanımlanmış derslerle ilgili program, tüm taraflarca
Öğrenim Protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yükseköğretim kurumları, tarafı olduğu
protokolde belirtilen dersleri tanır ve derslerin tanınması konusunda gerekli tedbirleri alır.
Öğrenci değişim belgeleri
MADDE 14 – (1) Değişime başlanmadan önce, öğrenci dosyasında bulunması gereken belgeler şunlardır:
a) Öğrenci başvuru belgesi,
b) Not çizelgesi,
c) Yabancı dil düzeyini gösteren belge (gidilecek yükseköğretim kurumunda dersler kısmen ya da tamamen
yabancı dilde ise),
ç) Öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan sözleşme (Farabi Değişim Programı Öğrenci
Yükümlülük Sözleşmesi).
(2) 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.
Yükümlülük sözleşmesi
MADDE 15 – (1) Farabi Değişim Programı Yükümlülük Sözleşmesi, 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 bir
sözleşmedir.

Öğrenim protokolü
MADDE 16 – (1) Öğrenim Protokolü, değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumları arasında imzalanan
ve değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin kredileri içeren
protokoldür. Bu protokolde ilgili öğrencinin gidilen kurumda alacağı dersler ve kredileri açıkça belirtilir.
Öğrenci bu dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder. Gönderen yükseköğretim kurumu
da bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder. Öğrenim Protokolünde ayrıca öğrencinin hangi
derslerinin yerine hangi dersleri alacağı ve kredileri de belirtilir. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin
yönetim kurulu tarafından onaylanır. Bu protokolle kabul edilen öğrenim programı, öğrencinin hâlihazırda
öğrenim gördüğü programın amacına yönelik olmalıdır.
(2) Öğrenim Protokolü, gönderen ve gidilen yükseköğretim kurumu yetkililerince değişimden önce
imzalanarak kayıt altına alınır. Öğrenim Protokolü, üç nüsha halinde düzenlenir ve öğrenci dâhil tarafların her
birinde birer nüsha saklanır. Öğrenim Protokolü, ilgili bölüm başkanları ile Farabi Değişim Programı Protokolü
yapan yükseköğretim kurumlarının üst yöneticileri veya imzaya yetkili kılınmış Farabi Değişim Programı
Kurum Koordinatörleri tarafından da imzalanır. Öğrenim protokolünde çeşitli nedenlerle yapılacak olan
değişikliklerin ise, öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç
30 gün içinde yapılmış olması ve bu belgenin öğrenci, öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu ve öğrencinin
gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanması gerekir. Bu süre hiçbir şekilde gidilen öğretim
kurumundaki Farabi Değişim Programı öğrencisinin de katılmak zorunda olduğu sınav tarihlerinden sonra
olamaz.
(3) 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.
Öğrenci kabul belgesi
MADDE 17 – (1) Gidilecek yükseköğretim kurumu, Öğrenim Protokolünün imzalanmasından sonra, bir
nüshası ilgili öğrenciye diğer nüshası gönderen yükseköğretim kurumuna verilmek üzere, ilgili öğrencinin Farabi
Değişim Programı öğrencisi olarak kabul edildiğini gösteren onaylı ve imzalı bir Farabi Değişim Programı
Öğrenci Kabul Belgesi hazırlar.
Öğrenci beyannamesi
MADDE 18 – (1) Farabi Değişim Programı Öğrenci Beyannamesi, öğrencinin Farabi Değişim Programı
süresince sahip olduğu hak ve yükümlülüklerinin yazılı olduğu bir belgedir. Bu belge, Farabi Değişim Programı
öğrencisi olmaya hak kazanan tüm öğrencilere imza karşılığı teslim edilir.
Öğrenci nihaî raporu
MADDE 19 – (1) Öğrenci Nihaî Raporu, değişim dönemi tamamlandığında, öğrencinin faaliyetine ilişkin özet
bilgileri ve öğrencinin değerlendirmelerini içeren belgedir.
Katılım belgesi
MADDE 20 – (1) Katılım Belgesi, eğitim-öğretim faaliyetinin gerçekleştirildiği yükseköğretim kurumu
tarafından hazırlanarak öğrencinin öğrenime başlangıç ve bitiş süresini teyit eden, imzalı ve mühürlü bir
belgedir. Öğrencilerin bursları, bu belgede belirtilen tarihler dikkate alınarak hesaplanır.
Ders tekrarı
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak gittikleri yükseköğretim kurumunda
almaları gereken derslerden her ne sebeple olursa olsun başarısız olmaları durumunda, ilgili dersin tekrarını,
öğrenci olarak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda yaparlar. Ders tekrarı, öğrencinin Öğrenim
Protokolünde denkliği kabul edilen dersi tekrar etmesi suretiyle yapılır. Gidilen yükseköğretim kurumlarında
ders tekrarı yapılamaz. Öğrenci, kendi yükseköğretim kurumuna döndükten sonra, Öğrenim Protokolünde
denkliği kabul edilmemiş herhangi bir dersi, tekrar dersi olarak alamaz.
Öğrenci yükümlülüğü
MADDE 22 – (1) Gidilecek yükseköğretim kurumundan kabul belgesi alan öğrenciler, Farabi Değişim
Programı öğrencisi yükümlülüklerini üstlenmiş sayılırlar. 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.
(2) Kabul Belgesi almış Farabi Değişim Programı öğrencileri kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda

süresi içerisinde kayıtlarını yenilemekle yükümlü oldukları gibi, kayıt yenileme döneminde gidecekleri
yükseköğretim kurumlarına da kayıtlarını yaptırırlar. Öğrencilerin kayıtları, gidilen yükseköğretim kurumunun
Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerince yapılır ve ilgili öğrenciye ilişkin belgeler ile sınav
sonuçlarına ilişkin kayıtlar bu ofislerce tutulur.
Disiplin suçları
MADDE 23 – (1) 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. Öğrencinin kayıtlı olduğu kendi yükseköğretim
kurumu soruşturmanın sonuçları hakkında bilgilendirilir. Soruşturma sonucunda ceza verilmesi ve bu cezanın
gidilen yükseköğretim kurumunda kalınan süre içinde uygulama imkânının olmaması durumunda, ceza
öğrencinin kayıtlı olduğu kendi yükseköğretim kurumu tarafından uygulanır.
İkinci kez öğrenci değişimi faaliyeti
MADDE 24 – (1) Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı
değişimine katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defaya mahsus ve sadece
bir eğitim öğretim kademesinde ve aynı eğitim öğretim yılı içerisinde olmak üzere, en az bir, en fazla iki
yarıyıl burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.”
Özel burslu ya da burssuz öğrenci değişimi
MADDE 25 – (1) Öğrenci değişimi için kendilerine ayrılan ödeneğin yetersiz kalması durumunda,
yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programı protokollerinde değişim için yeterli öğrenci kontenjanları
bulunması şartıyla, kendi imkânlarını ya da başka kaynakları kullanarak öğrenci değişimini özel burslar yoluyla
gerçekleştirebilecekleri gibi talep olması durumunda burssuz olarak öğrencilerin Farabi Değişim Programı
faaliyetlerinden yararlanmasını da sağlayabilirler. Özel burslu ya da burssuz Farabi Değişim Programı
öğrencileri için de bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Aynı şehirdeki kurumlar arasında öğrenci değişimi
MADDE 26 – (1) Aynı memuriyet mahalli sınırları içinde bulunan yükseköğretim kurumları da, Farabi
Değişim Programından yararlanabilirler. Ancak, öğrencilere Farabi Değişim Programı bursu verilemez ya da
başka bir ödeme yapılamaz.
Öğrenim giderleri
MADDE 27 – (1) Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim
kurumlarına kayıtlarını yaptırarak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler
kayıtlarını donduramazlar. Öğrenci, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca
öğrenci katkı payı ödemez.
(2) Farabi Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci, gidilen yükseköğretim kurumu öğrencilerinin, öğrenci
katkı payı dışındaki mali yükümlülüklerine tabidir.
Diğer burslar ve krediler
MADDE 28 – (1) Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları
diğer burslar ve krediler devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Üyesi Hareketliliği
Öğretim üyesi hareketliliği ve kapsamı
MADDE 29 – (1) Yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim üyeleri öğretim üyesi hareketliliğine
katılabilirler. Bu hareketlilik, bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesinin, bir başka yükseköğretim
kurumunda gerçekleştireceği eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsar.
Öğretim üyelerinin belirlenmesi
MADDE 30 – (1) İmzalanan tüm Farabi Değişim Programı Protokolleri ve kontenjanlar ilgili yükseköğretim
kurumunun İnternet sayfasında ilan edilerek, bu faaliyete katılmak isteyen öğretim üyeleri için başvuru çağrısı
yapılır. İlanlarda başvuru süreci ve yapılacak ödemeler hakkında bilgi verilir. İlanlar, 15 günden az olmamak

üzere İnternet sayfasında yayınlanır. Öğretim üyesi hareketliliği kapsamındaki tüm başvurular ilanda belirtilen
son başvuru tarihine kadar alınır. Yükseköğretim kurumu aynı eğitim-öğretim yılı için birden fazla ilan ve son
başvuru tarihi belirleyebilir. Tüm başvurular, yükseköğretim kurumu tarafından kayıt altına alınır ve Farabi
Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisinde saklanır.
(2) Öğretim üyesi hareketliliğine ilişkin esas belge, programa katılan öğretim üyesi tarafından hazırlanan,
Öğretim Üyesi Hareketliliği Programıdır. Söz konusu Programda, öğretim üyesinin yapacağı faaliyet ayrıntılı bir
şekilde belirtilir. Bu Program, öğretim üyesinin kendi kurumu ile gidilen kurumun ilgili akademik biriminin
yönetim kurulları tarafından onaylanır. Öğretim Üyesi Hareketliliği Programı, uygulanmaya başlamadan en az
15 gün önce Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerine teslim edilir.
(3) Bu Programda, öğretim üyesinin mevcut bölümünün yer aldığı Farabi Değişim Programı Protokolü sayısı
ile gidilen yükseköğretim kurumunun eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı bir dilde ise, ders verecek
öğretim üyesinin yabancı dil düzeyi gibi özel durumlara öncelik verilir. Ayrıca, daha önce öğretim üyesi değişim
faaliyetlerinde yer almayan öğretim üyelerinden gelen başvurulara öncelik tanınır.
(4) Yükseköğretim kurumu, Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisleri değerlendirme
sonuçlarını ilan eder. Faaliyet dönemi sonunda sonuçlar, faaliyetleri gerçekleştiren öğretim üyeleri tarafından
YÖK’e rapor edilir.
Öğretim üyesi hareketliliğinin süresi
MADDE 31 – (1) Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde en az bir, en çok iki yarıyıl
olabilir. Bu faaliyet, yaz okulu programlarını da kapsar.
Öğretim üyesi hareketliliği belgeleri
MADDE 32 – (1) Faaliyete katılan öğretim üyeleri, faaliyet sonrası eğitim-öğretim programının süresini de
belirtecek şekilde gidilen yükseköğretim kurumunca hazırlanan imzalı ve mühürlü Faaliyet Katılım Belgesi ile
kendileri tarafından hazırlanan Öğretim Üyesi Hareketliliği Nihai Raporunu, faaliyetin tamamlanmasından sonra
en geç 15 gün içinde kendi kurumlarının Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisine teslim ederler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Değişimin Organizasyonu
Değişimin organizasyonu
MADDE 33 – (1) Yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler,
Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisleri tarafından yürütülür. Yükseköğretim kurumları, üst
yöneticisi veya yardımcılarına doğrudan bağlı bir Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü
görevlendirirler. Ofisin oluşturulması ve kurum koordinatörünün görevlendirilmesinde yükseköğretim kurumları,
ofislerin ve personelin etkin kullanımı ile faaliyetlerde eşgüdüm ve bütünlüğün sağlanması amacıyla, Farabi
Değişim Programı faaliyetlerini başka ulusal ya da uluslararası değişim programlarıyla birlikte yürütebilir.
Kurum Koordinatörüne bağlı olarak birim koordinatörleri de belirlenebilir. Farabi Değişim Programı
faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden kurum koordinatörü sorumludur.

Değişim talebi
MADDE 34 – (1) Yükseköğretim kurumları değişime ilişkin taleplerini Farabi Değişim Programı Kurum
Koordinasyon Ofisleri aracılığıyla, 1-15 Mayıs günleri arasında YÖK’e iletirler. Yükseköğretim kurumları,
gerçekleştirdikleri Farabi Değişim Programı protokollerinde yer alan programa katılabilecek öğrenci ve öğretim
üyelerinin sayıları ile değişim sürelerini dikkate alarak talepte bulunurlar. Bu talepler, ilgili yükseköğretim
kurumunun toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayısı, ilgili kurumun ikili Farabi Değişim Programı protokolleri, bu
protokollerde yer alan toplam değişim kontenjanları ile bir önceki yıla ilişkin değişim talebi ve gerçekleşen
değişim oranları dikkate alınarak YÖK tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda belirlenen
tutarlar, Yürütme Kurulu kararı ile yükseköğretim kurumları hesaplarına aktarılır. YÖK, yükseköğretim
kurumları arasında gerçekleştirilecek değişim protokollerinin Farabi Değişim Programının amaçlarına uygun,
etkin ve verimli bir biçimde dağılımını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

ALTINCI BÖLÜM
Denetim
Denetim
MADDE 35 – (1) Farabi Değişim Programı kapsamında yapılan harcamalar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. Kurumun iç denetimi sonucunda, programın bu Yönetmeliğe aykırı
hususlar içerdiğinin tespiti halinde, denetim sonucu, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından YÖK’e iletilir.
YÖK tarafından ihtiyaç duyulması halinde ayrıca denetim yaptırılabilir. Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil
eden fiillerin tespiti halinde, görevliler hakkında ilgili yükseköğretim kurumu tarafından genel hükümlere göre
işlem yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 36 – (1) 31/3/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Yükseköğretim
Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişimine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – Farabi Değişim Programının yürürlüğe girdiği 2008-2009 eğitim-öğretim yılı için
YÖK, Farabi Değişim Programıyla ilgili tarihlerde değişiklik yapabilir.
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

