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YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN
YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Yükseköğret�m Kurumları Arasında Öğrenc� ve Öğret�m Üyes� Değ�ş�m

Programının �şley�ş�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Yönetmel�k, ün�vers�te ve yüksek teknoloj� enst�tüler� bünyes�nde ön l�sans, l�sans, yüksek

l�sans ve doktora düzey�nde eğ�t�m-öğret�m yapan yükseköğret�m kurumları arasında öğrenc� ve öğret�m üyes� değ�ş�m
esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 7 nc�, 10 uncu ve 65

�nc� maddeler� hükümler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kred� Transfer S�stem�n�,
b) Farab� Değ�ş�m Programı: Yükseköğret�m Kurumları Arasında Öğrenc� ve Öğret�m Üyes� Değ�ş�m Programını,
c) Farab� Değ�ş�m Programı Kurum Koord�nasyon Of�s�: Yükseköğret�m kurumlarında Farab� Değ�ş�m Programına

�l�şk�n �şlemler� yürütmekle görevl� b�r�m�,
ç) Farab� Değ�ş�m Programı Kurum Koord�natörü: Farab� Değ�ş�m Programı Kurum Koord�nasyon Of�s�n�n

faal�yetler�n�n yükseköğret�m kurumu adına yürütülmes�nden sorumlu, yükseköğret�m kurumlarının en yüksek kurum
am�r� veya yardımcısına doğrudan bağlı personel�,

d) Farab� Değ�ş�m Programı Öğrenc�s�: Farab� Değ�ş�m Programı kapsamında yükseköğret�m kurumları arasında
gerçekleşt�r�len Farab� Değ�ş�m Programı Protokolü kapsamınca öğren�m�n�n en az b�r, en fazla �k� yarıyılını, başka b�r
yükseköğret�m kurumunda gerçekleşt�rmeye hak kazanan öğrenc�y�,

e) Öğret�m Üyes� Hareketl�l�ğ�: Öğret�m üyeler�n�n, Farab� Değ�ş�m Programı kapsamında kend� kurumu �le
protokolü olan b�r başka yükseköğret�m kurumunda gerçekleşt�rd�kler� faal�yetler�,

f) YÖK: Yükseköğret�m Kurulunu,
g) Yükseköğret�m Kurumu: Ün�vers�teler ve yüksek teknoloj� enst�tüler�n�,
�fade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM

Farab� Değ�ş�m Programı Protokolü, Faal�yet Geçerl�l�k Dönem�,
İlke ve Belgeler

Ortak kurumlar ve protokoller
MADDE 5 – (1) Farab� Değ�ş�m Programı �k� yükseköğret�m kurumu arasında �mzalanan Farab� Değ�ş�m

Programı Protokolü �le gerçekleşt�r�l�r. İmzacı kurumlar, Farab� Değ�ş�m Programı Protokolü �le kend� aralarında Farab�
Değ�ş�m Programı kapsamında ortak faal�yetler ve programlar gerçekleşt�rme konusunda �şb�rl�ğ� yapmayı taahhüt
ederler. YÖK, Farab� Değ�ş�m Programı protokoller�n�n yükseköğret�m kurumları arasında dengel� ve etk�n dağılımının
sağlanması �ç�n gerekl� tedb�rler� alır.

Faal�yet geçerl�l�k dönem�
MADDE 6 – (1) Yükseköğret�m kurumları, her eğ�t�m-öğret�m yılı �ç�n Farab� Değ�ş�m Programı �le �lg�l� ödenek

taleb�nde bulunurlar. Yükseköğret�m kurumları kend�ler�ne tahs�s ed�len tutarları, �lg�l� eğ�t�m-öğret�m yılı �ç�nde (1 Eylül-
31 Ağustos arasında) kullanırlar.

Tarafsızlık ve şeffaflık
MADDE 7 – (1) Yükseköğret�m kurumları, Farab� Değ�ş�m Programının bütün öğrenc� ve öğret�m üyeler�ne

duyurulması ve katılımcıların bel�rlenmes�ne �l�şk�n �şlemler� şeffaflık ve tarafsızlık �lkeler�ne uygun olarak yürütür.
Farab� değ�ş�m programı belgeler�
MADDE 8 – (1) Farab� Değ�ş�m Programına �l�şk�n b�lg�, belge ve dokümanlar yükseköğret�m kurumlarının Farab�

Değ�ş�m Programı Kurum Koord�nasyon Of�sler�nce saklanır.
(2) Belgeler�n örnekler� YÖK tarafından hazırlanır ve kurumun İnternet sayfasında yayımlanır. Yükseköğret�m

kurumları bu belgelere, faal�yetlere �l�şk�n �stenen b�lg�lerle kend� kurumlarına a�t b�lg� ve logoları ekleyeb�l�rler.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenc� Değ�ş�m�

Öğrenc� değ�ş�m� esasları
MADDE 9 – (1) Farab� Değ�ş�m Programı kapsamında öğrenc� değ�ş�m�ne yükseköğret�m kurumlarında kayıtlı

öğrenc�ler katılab�l�r. Değ�ş�m, yükseköğret�m kurumunda kayıtlı öğrenc�n�n öğren�m�n�n b�r bölümünü Farab� Değ�ş�m
Programı Protokolü uyarınca başka b�r yükseköğret�m kurumunda sürdürmes�n� �çer�r. Öğrenc� değ�ş�m� süres�, en az
b�r en fazla �k� yarıyılı kapsar.



(2) Ön l�sans ve l�sans programlarının hazırlık ve b�r�nc� sınıfında okuyan öğrenc�ler, Farab� Değ�ş�m
Programından yararlanamaz. Yüksek l�sans ve doktora öğrenc�ler�, hazırlık ve b�l�msel hazırlık dönemler� �le esas
eğ�t�me başladıkları �lk yarıyıl �ç�n bu programdan yararlanamazlar.

(3) Öğrenc�ler�n, ortak b�r kred� s�stem� çerçeves�nde bel�rlenen kred�lere dayalı ders yükler�, kayıtlı oldukları
yükseköğret�m kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değ�ş�mde ders sayısı
değ�l, dersler�n kred�ler� d�kkate alınır. Yükseköğret�m kurumlarının �mzaladıkları protokolde mutabık kalınması şartıyla,
öğrenc� değ�ş�m�nde ulusal kred�lend�rme s�stem� yanında AKTS kred�lend�rme s�stem� de esas alınab�l�r.

(4) İlg�l� bölüm sorumluları, öğrenc�ler�n kend� yükseköğret�m kurumlarında aldıkları veya alacakları dersler
neden�yle ortaya çıkab�lecek ders tekrarlarının önlenmes�, değ�ş�m dönem�nde kend� kurumlarında alacakları derslerle
g�decekler� kurumda alacakları dersler�n eşleşt�r�lmes� konuları �le öğrenc�ler�n değ�ş�m süres�nce kred�, ders, dönem
veya yıl kaybına uğramaması �ç�n gerekl� tedb�rler� alır. Bu amaçla kred�ler�n tamamlanmasında ders tekrarlarının
önlenmes� amacıyla, g�d�len yükseköğret�m kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seç�leb�l�r. Değ�ş�m Programı
Protokolünde dersler�n kred�ler� �le dersler�n hang� derslere denk sayılacağı önceden bel�rlen�r. Denkl�kler,  �lg�l�
akadem�k b�r�m�n yönet�m kurulu tarafından onaylanır. Değ�ş�m Programından yararlanan öğrenc�ler�n başarılı oldukları
dersler, kayıtlı oldukları yükseköğret�m kurumlarının ders ç�zelgeler�nde (transkr�pt) yazılı olarak bel�rt�l�r.

Öğrenc� değ�ş�m �lanları
MADDE 10 – (1) Yükseköğret�m kurumları, yapmış oldukları Farab� Değ�ş�m Programı Protokoller�n� kend�

İnternet sayfalarında �lan eder ve bu protokollerle bel�rlenm�ş kontenjan dâh�l�nde başvuru çağrısı yapar. Bu �lanlarda,
başvuru koşulları, Farab� Değ�ş�m Programı öğren�m hareketl�l�ğ� ve başvuru sürec� hakkında b�lg�lere yer ver�l�r. İlanda
aşağıdak� b�lg�ler�n yer alması gerek�r:

a) K�mler�n başvuruda bulunab�leceğ�,
b) Asıl ve yedek kontenjanlar ayrı ayrı bel�rt�lmek üzere toplam kontenjan,
c) Başvurab�lmek �ç�n gerekl� akadem�k ortalama ve varsa yabancı d�l puanı,
ç) Başvuruda tesl�m ed�lmes� gereken belgeler ve formlar,
d) İlk ve son günü açıkça bel�rt�len başvuru tar�hler�.
(2) Süres� �ç�nde yapılan bütün başvurular, �lg�l� yükseköğret�m kurumunun Farab� Değ�ş�m Programı Kurum

Koord�natörlüğü tarafından kayded�l�r ve başvuru süres� tamamlandıktan sonra Uygunluk Denet�m Belges� hazırlanarak
tüm başvurular gözden geç�r�l�r.

(3) Yükseköğret�m kurumları her b�r yarıyıl �ç�n b�r başvuru �lanı yayınlar. B�r�nc� �lan 15 Mart, �k�nc� �lan �se 15
Ek�m tar�h�nden önce yapılır. B�r sonrak� yarıyılın değ�ş�m �şlemler�, �lanın yayınlandığı yarıyıl b�tmeden tamamlanır.

Öğrenc� başvuru şartları
MADDE 11 – (1) Farab� Değ�ş�m Programı öğrenc�s� olab�lmek �ç�n başvuran öğrenc�lerde aranacak asgarî

şartlar şunlardır:
a) Öğrenc�n�n, örgün eğ�t�m ver�len yükseköğret�m programlarında kayıtlı ön l�sans, l�sans, yüksek l�sans ve

doktora öğrenc�s� olması,
b) Ön l�sans ve l�sans öğrenc�ler�n�n genel akadem�k not ortalamasının en az 2.0/4 olması,
c) Yüksek l�sans ve doktora öğrenc�ler�n�n genel akadem�k not ortalamasının en az 2.5/4 olması.
100’lük s�stemdek� notların 4’lük s�stemdek� karşılıklarında, bu konuya �l�şk�n YÖK kararları esas alınır.
Başvuruların değerlend�r�lmes� ve öğrenc� seç�m�
MADDE 12 – (1) Yükseköğret�m kurumu burs vereceğ� öğrenc� sayısını, bu amaçla YÖK tarafından kend�s�ne

tahs�s ed�len tutarlara uygun olarak bel�rler. Yükseköğret�m kurumları, Farab� Değ�ş�m Programı Protokolü
�mzalamadan, Farab� Değ�ş�m Programına katılmak üzere öğrenc� seçemezler.

(2) G�d�lecek yükseköğret�m kurumunun eğ�t�m d�l� Türkçe �se, değerlend�rmede, başvurusu geçerl� öğrenc�ler�n
not ortalamaları d�kkate alınır ve her b�r program �ç�n not ortalamaları sıralanarak seç�m yapılır. G�d�lecek
yükseköğret�m kurumu tamamen ya da kısmen yabancı d�lde eğ�t�m-öğret�m yapıyor �se, değerlend�rmede başvuru
şartlarına sah�p, başvuruda bulunan öğrenc�n�n not ortalamasının % 50’s� �le eğ�t�mde kullanılan yabancı d�le �l�şk�n
sev�yes�n� gösteren yabancı d�l puanlarının % 50’s�n�n toplamı d�kkate alınarak, her b�r program �ç�n öğrenc�ler�n ağırlıklı
not ortalaması sıralanarak seç�m gerçekleşt�r�l�r.

(3) Yükseköğret�m kurumları, g�d�lecek yükseköğret�m kurumunda dersler kısmen ya da tamamen yabancı d�lde
�se, Farab� Değ�ş�m Programına başvuran öğrenc�lerden, ÖSYM tarafından yapılan merkez� b�r yabancı d�l sınavı ya da
ün�vers�teler arasında �mzalanan protokolde bel�rlenen b�r yabancı d�l sınavı sonuç belges� �sterler. Ulusal ve
uluslararası yabancı d�l belgeler�n�n eşdeğerl�kler� konusunda YÖK kararları esas alınır.

(4) Başvuran bütün öğrenc�ler� �çerecek ve değerlend�rmeye tab� tutuldukları alanlarda aldıkları puanları
gösterecek şek�lde hazırlanan başvuru sonuç l�stes�, yükseköğret�m kurumunun İnternet sayfasında yayınlanır.

(5) Seç�ld�ğ� halde değ�ş�m programına katılma hakkından feragat etmek �steyen öğrenc�ler, feragat d�lekçes�
ver�r. Hastalık, kaza ve benzer� mazeret nedenler�ne bağlı olarak değ�ş�mden faydalanamayan ve mazeret�
yükseköğret�m kurumunca uygun görülen öğrenc�ler, mazeretler� sona erd�kten sonra programdan faydalanab�l�rler. Bu
öğrenc�ler�n mazeret durumu, belgelend�r�lerek dosyasında saklanır.

Akadem�k tanınırlık
MADDE 13 – (1) Yükseköğret�m kurumları, g�d�len kurumda geç�r�len eğ�t�m-öğret�m dönem� faal�yetler�ne tam

tanınırlık sağlar. Öğren�m hareketl�l�ğ� başlamadan önce tanımlanmış derslerle �lg�l� program, tüm taraflarca Öğren�m
Protokolü �mzalanması suret�yle yazılı olarak tey�t ed�l�r. Yükseköğret�m kurumları, tarafı olduğu protokolde bel�rt�len
dersler� tanır ve dersler�n tanınması konusunda gerekl� tedb�rler� alır.

Öğrenc� değ�ş�m belgeler�
MADDE 14 – (1) Değ�ş�me başlanmadan önce, öğrenc� dosyasında bulunması gereken belgeler şunlardır:



a) Öğrenc� başvuru belges�,
b) Not ç�zelges�,
c) Yabancı d�l düzey�n� gösteren belge (g�d�lecek yükseköğret�m kurumunda dersler kısmen ya da tamamen

yabancı d�lde �se),
ç) Öğrenc� �le yükseköğret�m kurumu arasında �mzalanan sözleşme (Farab� Değ�ş�m Programı Öğrenc�

Yükümlülük Sözleşmes�).
(2) Değ�ş�m sürec�n�n sonunda öğrenc�, g�d�len yükseköğret�m kurumunda geç�rd�ğ� eğ�t�m dönem�ne �l�şk�n not

ç�zelges�, katılım belges� ve öğrenc� n�ha� raporunu, en geç 15 gün �ç�nde kend� yükseköğret�m kurumuna tesl�m
etmel�d�r. Yükseköğret�m kurumu, öğrenc�ler�n eks�k veya hatalı evraklarının tamamlanması veya düzelt�lmes� �ç�n 15
günden fazla olmamak üzere ek süre ver�r. Süres� �ç�nde belgeler� tam olarak tesl�m etmemes� hal�nde, öğrenc�n�n
�şlemler� geçers�z sayılır ve kend�s�ne yapılan ödemeler�n �ades� �sten�r.

Yükümlülük sözleşmes�
MADDE 15 – (1) Farab� Değ�ş�m Programı Yükümlülük Sözleşmes�, değ�ş�m� gerçekleşt�ren yükseköğret�m

kurumu �le öğrenc� arasında �mzalanan ve değ�ş�m�n süres�, burs m�ktarı ve d�ğer ödemelere �l�şk�n b�lg�lerle öğrenc�n�n
yükümlülükler�n� yer�ne get�rmemes� durumunda sorumlulukları g�b� benzer� hususları �ht�va eden b�r sözleşmed�r.

Öğren�m protokolü
MADDE 16 – (1) Öğren�m Protokolü, değ�ş�m� gerçekleşt�ren yükseköğret�m kurumları arasında �mzalanan ve

değ�ş�m dönem� başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere �l�şk�n kred�ler� �çeren protokoldür. Bu
protokolde �lg�l� öğrenc�n�n g�d�len kurumda alacağı dersler ve kred�ler� açıkça bel�rt�l�r. Öğrenc� bu dersler� uygun
bulduğunu ve tak�p edeceğ�n� �mza �le beyan eder. Gönderen yükseköğret�m kurumu da bu protokolle alınan dersler�n
kabul ed�ld�ğ�n� taahhüt eder. Öğren�m Protokolünde ayrıca öğrenc�n�n hang� dersler�n�n yer�ne hang� dersler� alacağı ve
kred�ler� de bel�rt�l�r. Dersler�n denkl�kler� �lg�l� akadem�k b�r�m�n yönet�m kurulu tarafından onaylanır. Bu protokolle kabul
ed�len öğren�m programı, öğrenc�n�n hâl�hazırda öğren�m gördüğü programın amacına yönel�k olmalıdır.

(2) Öğren�m Protokolü, gönderen ve g�d�len yükseköğret�m kurumu yetk�l�ler�nce değ�ş�mden önce �mzalanarak
kayıt altına alınır. Öğren�m Protokolü, üç nüsha hal�nde düzenlen�r ve öğrenc� dâh�l tarafların her b�r�nde b�rer nüsha
saklanır. Öğren�m Protokolü, �lg�l� bölüm başkanları �le Farab� Değ�ş�m Programı Protokolü yapan yükseköğret�m
kurumlarının üst yönet�c�ler� veya �mzaya yetk�l� kılınmış Farab� Değ�ş�m Programı Kurum Koord�natörler� tarafından da
�mzalanır. Öğren�m protokolünde çeş�tl� nedenlerle yapılacak olan değ�ş�kl�kler�n �se, öğrenc�n�n g�tt�ğ� yükseköğret�m
kurumunda akadem�k dönem�n başlamasını tak�ben en geç 30 gün �ç�nde yapılmış olması ve bu belgen�n öğrenc�,
öğrenc�y� gönderen yükseköğret�m kurumu ve öğrenc�n�n g�tt�ğ� yükseköğret�m kurumu yetk�l�ler� tarafından
onaylanması gerek�r. Bu süre h�çb�r şek�lde g�d�len öğret�m kurumundak� Farab� Değ�ş�m Programı öğrenc�s�n�n de
katılmak zorunda olduğu sınav tar�hler�nden sonra olamaz.

(3) Öğrenc�, Öğren�m Protokolünde bel�rt�len ve başarılı olduğu b�r dersten tekrar sınava g�remez veya yen�den
bu ders� alamaz. Değ�ş�m programı sonunda başarılı olunan tüm dersler D�ploma Ek�nde bel�rt�l�r.

Öğrenc� kabul belges�
MADDE 17 – (1) G�d�lecek yükseköğret�m kurumu, Öğren�m Protokolünün �mzalanmasından sonra, b�r nüshası

�lg�l� öğrenc�ye d�ğer nüshası gönderen yükseköğret�m kurumuna ver�lmek üzere, �lg�l� öğrenc�n�n Farab� Değ�ş�m
Programı öğrenc�s� olarak kabul ed�ld�ğ�n� gösteren onaylı ve �mzalı b�r Farab� Değ�ş�m Programı Öğrenc� Kabul Belges�
hazırlar.  

Öğrenc� beyannames�
MADDE 18 – (1) Farab� Değ�ş�m Programı Öğrenc� Beyannames�, öğrenc�n�n Farab� Değ�ş�m Programı

süres�nce sah�p olduğu hak ve yükümlülükler�n�n yazılı olduğu b�r belged�r. Bu belge, Farab� Değ�ş�m Programı
öğrenc�s� olmaya hak kazanan tüm öğrenc�lere �mza karşılığı tesl�m ed�l�r.

Öğrenc� n�haî raporu
MADDE 19 – (1) Öğrenc� N�haî Raporu, değ�ş�m dönem� tamamlandığında, öğrenc�n�n faal�yet�ne �l�şk�n özet

b�lg�ler� ve öğrenc�n�n değerlend�rmeler�n� �çeren belged�r.
Katılım belges�
MADDE 20 – (1) Katılım Belges�, eğ�t�m-öğret�m faal�yet�n�n gerçekleşt�r�ld�ğ� yükseköğret�m kurumu tarafından

hazırlanarak öğrenc�n�n öğren�me başlangıç ve b�t�ş süres�n� tey�t eden, �mzalı ve mühürlü b�r belged�r. Öğrenc�ler�n
bursları, bu belgede bel�rt�len tar�hler d�kkate alınarak hesaplanır.

Ders tekrarı
MADDE 21 – (1) Öğrenc�ler, Farab� Değ�ş�m Programı öğrenc�s� olarak g�tt�kler� yükseköğret�m kurumunda

almaları gereken derslerden her ne sebeple olursa olsun başarısız olmaları durumunda, �lg�l� ders�n tekrarını, öğrenc�
olarak kayıtlı oldukları yükseköğret�m kurumunda yaparlar. Ders tekrarı, öğrenc�n�n Öğren�m Protokolünde denkl�ğ�
kabul ed�len ders� tekrar etmes� suret�yle yapılır. G�d�len yükseköğret�m kurumlarında ders tekrarı yapılamaz. Öğrenc�,
kend� yükseköğret�m kurumuna döndükten sonra, Öğren�m Protokolünde denkl�ğ� kabul ed�lmem�ş herhang� b�r ders�,
tekrar ders� olarak alamaz.

Öğrenc� yükümlülüğü
MADDE 22 – (1) G�d�lecek yükseköğret�m kurumundan kabul belges� alan öğrenc�ler, Farab� Değ�ş�m Programı

öğrenc�s� yükümlülükler�n� üstlenm�ş sayılırlar. Kabul belges� aldığı halde g�d�lecek yükseköğret�m kurumunda
mazerets�z olarak öğren�me başlamadığı tesp�t ed�len öğrenc�ler�n bursları kes�l�r. Varsa yapılan ödemeler�n �ades� talep
ed�l�r. Bu durumdak� öğrenc�ler h�çb�r eğ�t�m kademes�nde b�r daha burslu ya da burssuz Farab� Değ�ş�m Programı
öğrenc�s� olamazlar.

(2) Kabul Belges� almış Farab� Değ�ş�m Programı öğrenc�ler� kayıtlı oldukları yükseköğret�m kurumunda süres�
�çer�s�nde kayıtlarını yen�lemekle yükümlü oldukları g�b�, kayıt yen�leme dönem�nde g�decekler� yükseköğret�m



kurumlarına da kayıtlarını yaptırırlar. Öğrenc�ler�n kayıtları, g�d�len yükseköğret�m kurumunun Farab� Değ�ş�m Programı
Kurum Koord�nasyon Of�sler�nce yapılır ve �lg�l� öğrenc�ye �l�şk�n belgeler �le sınav sonuçlarına �l�şk�n kayıtlar bu
of�slerce tutulur.

D�s�pl�n suçları
MADDE 23 – (1) Öğrenc�ler, değ�ş�m süres�nce g�d�len yükseköğret�m kurumunun d�s�pl�n kurallarına uymak

zorundadırlar. Öğrenc�ler�n değ�ş�m süres� �ç�nde d�s�pl�n kovuşturmasına neden olan eylem ve �şlemler� �le �lg�l�
soruşturma, g�d�len yükseköğret�m kurumu tarafından yürütülür. Öğrenc�n�n kayıtlı olduğu kend� yükseköğret�m kurumu
soruşturmanın sonuçları hakkında b�lg�lend�r�l�r. Soruşturma sonucunda ceza ver�lmes� ve bu cezanın g�d�len
yükseköğret�m kurumunda kalınan süre �ç�nde uygulama �mkânının olmaması durumunda, ceza öğrenc�n�n kayıtlı
olduğu kend� yükseköğret�m kurumu tarafından uygulanır.

İk�nc� kez öğrenc� değ�ş�m� faal�yet�
MADDE 24 – (Değ�ş�k:RG-6/1/2010-27454)
(1) Öğrenc�ler her b�r eğ�t�m öğret�m kademes�nde b�rer defa Farab� Değ�ş�m Programı değ�ş�m�ne katılab�l�rler. Ancak, b�r

öğrenc� öğren�m hayatı boyunca sadece b�r defaya mahsus ve sadece b�r eğ�t�m öğret�m kademes�nde ve aynı eğ�t�m öğret�m yılı
�çer�s�nde olmak üzere, en az b�r, en fazla �k� yarıyıl burslu Farab� Değ�ş�m Programı öğrenc�s� olab�l�r.

Özel burslu ya da burssuz öğrenc� değ�ş�m�
MADDE 25 – (1) Öğrenc� değ�ş�m� �ç�n kend�ler�ne ayrılan ödeneğ�n yeters�z kalması durumunda, yükseköğret�m

kurumları, Farab� Değ�ş�m Programı protokoller�nde değ�ş�m �ç�n yeterl� öğrenc� kontenjanları bulunması şartıyla, kend�
�mkânlarını ya da başka kaynakları kullanarak öğrenc� değ�ş�m�n� özel burslar yoluyla gerçekleşt�reb�lecekler� g�b� talep
olması durumunda burssuz olarak öğrenc�ler�n Farab� Değ�ş�m Programı faal�yetler�nden yararlanmasını da
sağlayab�l�rler. Özel burslu ya da burssuz Farab� Değ�ş�m Programı öğrenc�ler� �ç�n de bu Yönetmel�k hükümler�
geçerl�d�r.

Aynı şeh�rdek� kurumlar arasında öğrenc� değ�ş�m�
MADDE 26 – (1) Aynı memur�yet mahall� sınırları �ç�nde bulunan yükseköğret�m kurumları da, Farab� Değ�ş�m

Programından yararlanab�l�rler. Ancak, öğrenc�lere Farab� Değ�ş�m Programı bursu ver�lemez ya da başka b�r ödeme
yapılamaz.

Öğren�m g�derler�
MADDE 27 – (1) Öğrenc�ler Farab� Değ�ş�m Programı öğrenc�s� oldukları süre boyunca kend� yükseköğret�m

kurumlarına kayıtlarını yaptırarak öğrenc� katkı paylarını ödemeye devam ederler. Değ�ş�me katılan öğrenc�ler
kayıtlarını donduramazlar. Öğrenc�, değ�ş�m programı çerçeves�nde g�deceğ� yükseköğret�m kurumuna ayrıca öğrenc�
katkı payı ödemez.

(2) Farab� Değ�ş�m Programı kapsamında gelen öğrenc�, g�d�len yükseköğret�m kurumu öğrenc�ler�n�n, öğrenc�
katkı payı dışındak� mal� yükümlülükler�ne tab�d�r.

D�ğer burslar ve kred�ler
MADDE 28 – (1) Farab� Değ�ş�m Programına katılan öğrenc�ler�n, öğren�m gördükler� süre �ç�nde aldıkları d�ğer

burslar ve kred�ler devam eder.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğret�m Üyes� Hareketl�l�ğ�

Öğret�m üyes� hareketl�l�ğ� ve kapsamı
MADDE 29 – (1) Yükseköğret�m kurumlarında görev yapan tüm öğret�m üyeler� öğret�m üyes� hareketl�l�ğ�ne

katılab�l�rler. Bu hareketl�l�k, b�r yükseköğret�m kurumunda görevl� öğret�m üyes�n�n, b�r başka yükseköğret�m
kurumunda gerçekleşt�receğ� eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�n� kapsar.

Öğret�m üyeler�n�n bel�rlenmes�
MADDE 30 – (1) İmzalanan tüm Farab� Değ�ş�m Programı Protokoller� ve kontenjanlar �lg�l� yükseköğret�m

kurumunun İnternet sayfasında �lan ed�lerek, bu faal�yete katılmak �steyen öğret�m üyeler� �ç�n başvuru çağrısı yapılır.
İlanlarda başvuru sürec� ve yapılacak ödemeler hakkında b�lg� ver�l�r. İlanlar, 15 günden az olmamak üzere İnternet
sayfasında yayınlanır. Öğret�m üyes� hareketl�l�ğ� kapsamındak� tüm başvurular �landa bel�rt�len son başvuru tar�h�ne
kadar alınır. Yükseköğret�m kurumu aynı eğ�t�m-öğret�m yılı �ç�n b�rden fazla �lan ve son başvuru tar�h� bel�rleyeb�l�r.
Tüm başvurular, yükseköğret�m kurumu tarafından kayıt altına alınır ve Farab� Değ�ş�m Programı Kurum Koord�nasyon
Of�s�nde saklanır.

(2) Öğret�m üyes� hareketl�l�ğ�ne �l�şk�n esas belge, programa katılan öğret�m üyes� tarafından hazırlanan,
Öğret�m Üyes� Hareketl�l�ğ� Programıdır. Söz konusu Programda, öğret�m üyes�n�n yapacağı faal�yet ayrıntılı b�r şek�lde
bel�rt�l�r. Bu Program, öğret�m üyes�n�n kend� kurumu �le g�d�len kurumun �lg�l� akadem�k b�r�m�n�n yönet�m kurulları
tarafından onaylanır. Öğret�m Üyes� Hareketl�l�ğ� Programı, uygulanmaya başlamadan en az 15 gün önce Farab�
Değ�ş�m Programı Kurum Koord�nasyon Of�sler�ne tesl�m ed�l�r.

(3) Bu Programda, öğret�m üyes�n�n mevcut bölümünün yer aldığı Farab� Değ�ş�m Programı Protokolü sayısı �le
g�d�len yükseköğret�m kurumunun eğ�t�m d�l� kısmen veya tamamen yabancı b�r d�lde �se, ders verecek öğret�m üyes�n�n
yabancı d�l düzey� g�b� özel durumlara öncel�k ver�l�r. Ayrıca, daha önce öğret�m üyes� değ�ş�m faal�yetler�nde yer
almayan öğret�m üyeler�nden gelen başvurulara öncel�k tanınır.

(4) Yükseköğret�m kurumu, Farab� Değ�ş�m Programı Kurum Koord�nasyon Of�sler� değerlend�rme sonuçlarını
�lan eder. Faal�yet dönem� sonunda sonuçlar, faal�yetler� gerçekleşt�ren öğret�m üyeler� tarafından YÖK’e rapor ed�l�r.

Öğret�m üyes� hareketl�l�ğ�n�n süres�
MADDE 31 – (1) Öğret�m üyes� hareketl�l�ğ� süres�, b�r eğ�t�m-öğret�m yılı �ç�nde en az b�r, en çok �k� yarıyıl olab�l�r.

Bu faal�yet, yaz okulu programlarını da kapsar.



Öğret�m üyes� hareketl�l�ğ� belgeler�
MADDE 32 – (1) Faal�yete katılan öğret�m üyeler�, faal�yet sonrası eğ�t�m-öğret�m programının süres�n� de

bel�rtecek şek�lde g�d�len yükseköğret�m kurumunca hazırlanan �mzalı ve mühürlü Faal�yet Katılım Belges� �le kend�ler�
tarafından hazırlanan Öğret�m Üyes� Hareketl�l�ğ� N�ha� Raporunu, faal�yet�n tamamlanmasından sonra en geç 15 gün
�ç�nde kend� kurumlarının Farab� Değ�ş�m Programı Kurum Koord�nasyon Of�s�ne tesl�m ederler.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Değ�ş�m�n Organ�zasyonu

Değ�ş�m�n organ�zasyonu
MADDE 33 – (1) Yükseköğret�m kurumlarının Farab� Değ�ş�m Programı faal�yetler�ne �l�şk�n �ş ve �şlemler, Farab�

Değ�ş�m Programı Kurum Koord�nasyon Of�sler� tarafından yürütülür. Yükseköğret�m kurumları, üst yönet�c�s� veya
yardımcılarına doğrudan bağlı b�r Farab� Değ�ş�m Programı Kurum Koord�natörü görevlend�r�rler. Of�s�n oluşturulması
ve kurum koord�natörünün görevlend�r�lmes�nde yükseköğret�m kurumları, of�sler�n ve personel�n etk�n kullanımı �le
faal�yetlerde eşgüdüm ve bütünlüğün sağlanması amacıyla, Farab� Değ�ş�m Programı faal�yetler�n� başka ulusal ya da
uluslararası değ�ş�m programlarıyla b�rl�kte yürüteb�l�r. Kurum Koord�natörüne bağlı olarak b�r�m koord�natörler� de
bel�rleneb�l�r. Farab� Değ�ş�m Programı faal�yetler�n�n yükseköğret�m kurumu adına yürütülmes�nden kurum
koord�natörü sorumludur.

Değ�ş�m taleb�
MADDE 34 – (1) Yükseköğret�m kurumları değ�ş�me �l�şk�n talepler�n� Farab� Değ�ş�m Programı Kurum

Koord�nasyon Of�sler� aracılığıyla, 1-15 Mayıs günler� arasında YÖK’e �let�rler. Yükseköğret�m kurumları,
gerçekleşt�rd�kler� Farab� Değ�ş�m Programı protokoller�nde yer alan programa katılab�lecek öğrenc� ve öğret�m
üyeler�n�n sayıları �le değ�ş�m süreler�n� d�kkate alarak talepte bulunurlar. Bu talepler, �lg�l� yükseköğret�m kurumunun
toplam öğrenc� ve öğret�m üyes� sayısı, �lg�l� kurumun �k�l� Farab� Değ�ş�m Programı protokoller�, bu protokollerde yer
alan toplam değ�ş�m kontenjanları �le b�r öncek� yıla �l�şk�n değ�ş�m taleb� ve gerçekleşen değ�ş�m oranları d�kkate
alınarak YÖK tarafından değerlend�r�l�r. Bu değerlend�rme sonucunda bel�rlenen tutarlar, Yürütme Kurulu kararı �le
yükseköğret�m kurumları hesaplarına aktarılır. YÖK, yükseköğret�m kurumları arasında gerçekleşt�r�lecek değ�ş�m
protokoller�n�n Farab� Değ�ş�m Programının amaçlarına uygun, etk�n ve ver�ml� b�r b�ç�mde dağılımını sağlamak �ç�n
gerekl� tedb�rler� alır.
 

ALTINCI BÖLÜM
Denet�m

Denet�m
MADDE 35 – (1) Farab� Değ�ş�m Programı kapsamında yapılan harcamalar 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve

Kontrol Kanununa göre denetlen�r. Kurumun �ç denet�m� sonucunda, programın bu Yönetmel�ğe aykırı hususlar
�çerd�ğ�n�n tesp�t� hal�nde, denet�m sonucu, �lg�l� yükseköğret�m kurumu tarafından YÖK’e �let�l�r. YÖK tarafından �ht�yaç
duyulması hal�nde ayrıca denet�m yaptırılab�l�r. Türk Ceza Kanunu açısından suç teşk�l eden f��ller�n tesp�t� hal�nde,
görevl�ler hakkında �lg�l� yükseköğret�m kurumu tarafından genel hükümlere göre �şlem yapılır.

 
YEDİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan Yönetmel�k
MADDE 36 – (1)  31/3/2006 tar�hl� ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Yükseköğret�m Kurumları

Arasında Öğrenc� ve Öğret�m Üyes� Değ�ş�m�ne İl�şk�n Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�c� hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – Farab� Değ�ş�m Programının yürürlüğe g�rd�ğ� 2008-2009 eğ�t�m-öğret�m yılı �ç�n YÖK,

Farab� Değ�ş�m Programıyla �lg�l� tar�hlerde değ�ş�kl�k yapab�l�r.
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.
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