
FARABİ DEĞİŞİM
PROGRAMI



Farabi



FARABİ Değişim Programı, öğrenci
ve öğretim üyelerinin 1 veya 2 yarıyıl
süreli, kendi kurumları dışında başka
bir yükseköğretim kurumunda eğitim
ve öğretim faaliyetlerine devam
etmelerini amaçlayan bir programdır.



KİMLER KATILABİLİR ?

 Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitülerinde  öğrenim 
gören önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyindeki öğrenciler ile yükseköğretim 
kurumlarındaki öğretim üyeleri FARABİ Değişim 
Programına katılabilirler.



Ön Lisans

Lisans Yüksek 
Lisans

Doktora



Maddi Destek var mı ?
 FARABİ Değişim Programı çerçevesinde değişime 

katılan öğrencilerine burs, öğretim üyelerine ek ders 
ücreti verilmektedir. Bu programa müracaat 
edilebilmesi için iki üniversite arasında protokol 
bulunması ve başvuru koşullarını sağlayanların 
taleplerinin FARABİ Kurum Koordinasyon ofislerince 
alınması yeterlidir. 

A Üniversitesi B ÜniversitesiProtokol



ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI
 Önlisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not 

ortalamasının en az 2.0 olması 

 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel 
akademik not ortalamasının 2.5 olması 

 Önlisans ve lisans programlarının birinci sınıfını 
başarıyla tamamlamış olması 

 Yüksek lisans ve doktora programının ilk yarıyılını 
başarıyla tamamlamış olması



Farabi Değişim Programına katılmak 
isteyen öğrenciler ne yapmalı ?
 Öncelikle kendi üniversitesinin FARABİ Kurum 

Koordinatörlüğü ile irtibata geçmelidir.

 Gitmek istediği üniversitenin kendi üniversitesi ile 
protokolü olup olmadığını öğrenip,kendi bölümünün de 
dahil olduğu protokol varsa başvurusunu yapabilir.

 Yükseköğretim kurulunun onayından sonra 
www.farabi.yok.gov.tr sayfasında ismi yayınlanan öğrenci 
kendi üniversitesine kayıt harcını yatırır ve boş kayıt 
yaptırır.

 Öğrenim protokolünde yer alan derslere bağlı kalmak 
şartıyla gittiği üniversitede FARABİ Değişim Programı 
öğrencisi olarak ders kaydını gerçekleştirir.

http://www.farabi.yok.gov.tr/
http://www.farabi.yok.gov.tr/
http://www.farabi.yok.gov.tr/


Derslerin çakışması, açılmaması gibi bir 
durum olduğunda ne yapılmalı ?

Bu durumda öğrenciler gerekli 
değişikliklerin yapılabilmesi için en kısa 
zamanda ilgili üniversitelerin FARABİ
Kurum Koordinatörlükleriyle irtibata 
geçmelidir.



Öğrenci değişim dönemini 
tamamladıktan sonra ne yapmalı?

Öğrenci nihai raporunu, öğrenci 
katılım belgesini ve transkriptini kendi 
üniversitesinin FARABİ Kurum 
Koordinatörlüğüne teslim etmelidir.



Farabi ve Öğretim Üyeleri
 Program gönüllülük esasına dayalı olup tüm öğretim 

üyelerine açıktır. Bir yada iki yarıyıl ders verme imkanı 
tanınır.

 Ön başvurular dekanlık üzerinden alınır.

 Belgeler koordinatörlük tarafından karşı üniversiteye 
gönderilir.Onay geldikten sonra yönetim kurulu kararı 
alınarak başvuru YÖK’e gönderilir.

 YÖK’e gönderilen formda yolluk, yevmiye, ek ders 
ücreti (3,5 ve 8 kat) ve gittiği üniversitenin bulunduğu 
ilde geliştirme ödeneği (varsa) yer almaktadır.


