
FARABİ ÖĞRENCİLERİ 

1-Farabi Programı nedir? 

Farabi Değişim Programı, Türkiye’deki üniversiteler arasında bir dönem (Sadece Güz Dönemi) ya da bir yıl 

(Güz+Bahar Dönemi) öğrenci hareketliliğine olanak sağlayan bir programıdır. 

2-Farabi Öğrencisi olabilmem için ön şartlar nelerdir? 

Ön Lisans ve Lisans öğrencisiysen ilk yılını tamamlamış olman ve genel not ortalamanın en az 2.00/4.00; Y.lisans 

ve doktora öğrencisiysen de ilk yarıyılını tamamlamış olman(Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık dönemlerinde başvuruda 

bulunamazsın.) ve genel not ortalamanın en az 2.50/4.00 olması gerekiyor. Sonuç olarak değişim 2. sınıfta 

başlıyor. 

3- Farabi Değişim Programıyla kaç yıl değişim hakkım olmaktadır? 

 

Farabi Değişim Programıyla sadece, bir veya iki yarıyıl süresince bir başka üniversitede eğitim ve öğretim 

faaliyetlerine devam edilebilmektedir. 

4- Alttan dersimin kalması ya da dönem uzatmış olmam bu programdan faydalanmama engel mi? 

Hayır. Bölümünün uygun bulması halinde programdan faydalanman konusunda bir engel bulunmamaktadır.  

Alttan kalan derslerini programının uyuşması halinde gittiğin  üniversitede de alabilirsin. Alttan alacağın derslere 

devam konusunda kabul eden Üniversite Farabi Ofisinden bilgi almalısın. 

5- Her istediğim Üniversitede Farabi Öğrencisi olabilir miyim? 

Yalnızca üniversitenin anlaşmalı olduğu üniversitelerden birinde Farabi Öğrencisi olabilirsin. 

6- Farabi değişim programından kaç defa yararlanabilirim?  

 

Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı değişimine 

katılabilirler.  

7- Ilk başvuruda hangi belgeler ve ne gibi işlemler gerekir ?  

Başvuru için üniversitenin ilan ettiği başvuru tarihlerinde gerekli belgeleri kayıtlı olduğun üniversitenin Farabi 

Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmen yeterlidir.  

Bu belgeler;  

•  ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU ( 2 adet),  

•  NOT ÇİZELGESİ/TRANSKRİPT (2 adet),  

•  YABANCI DİL MUAFİYET BELGESİ  (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için 

kendi  kurumlarından alacakları muafiyet belgesi), 

8- Farabi Değişim Programından başvurular nasıl değerlendirilmekte ve öğrenciler nasıl seçilmektedir? 

 



1-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. 

2- 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 (ÖSYM tarafından 

yapılan merkezi bir yabancı dil sınavı ya da üniversiteler arasında imzalanan protokolde belirlenen bir 

yabancı dil sınavı sonuç belgesi) % 50�sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin 

ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir. 

9- Başvuruda bulunduğum üniversite başvurumu kabul etti. Şimdi ne yapmalıyım? 

Farabi Ofisimize fotoğrafının yer aldığı  

ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMUNU (2 adet), 

Derslerin eşleştirmelerinin yer aldığı ÖĞRENİM PROTOKOLÜNÜ (her yarıyıl için 3’er adet) teslim etmelisin. 

10- Değişim süreci sonunda ne yapmalıyım? 

 

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. 

 


