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FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ 

 

 
 
«Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bulunursa yanlış da bilinir; 
ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.» 

       Farabi 

 

 



FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR? 

 
 Farabi Değişim Programı, YÖK tarafından yürütülen ve 

öğrenci değişimini mümkün kılan yurtiçi değişim 
hareketliliğidir. 
 

 Öğrenci GÜZ veya GÜZ+BAHAR döneminde kendi 
kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim 
ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini 
amaçlamaktadır. 

 



Farabi Değişim Programının Faydaları nelerdir, 
Öğrencilere Nasıl Katkı Sağlar? 

 Farklı Üniversite kültürünü tanımak, 
 Farklı Akademisyenlerden eğitim alma şansı sağlar, 
 Farklı kampüs ve sosyal yaşam ortamları tanır, 
 Vizyonunuzu geliştirir, 
 Yeni bir çevre ve arkadaş grubu kurarak iletişim becerilerinde olumlu 

gelişmeler sağlar. 



Farabi Başvuru Tarihleri 
 Güz / Güz+Bahar Dönemi Farabi başvuruları yılda bir defa olmakta ve YÖK’ün 

belirlemiş olduğu takvime göre en geç 15 Mart tarihine kadar alınmaktadır. 

 Üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversitelerden sadece 1 (bir) Üniversite için 

başvuruda bulunulmaktadır. 

 Başvuru tarihleri dışındaki başvurular kabul edilmemektedir. 

 

 



Farabi Değişim Programına Başvuru Şartları 
Nelerdir? 
 Öğrencinin örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı 

ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması. 
 

 Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamalarının en 
az 2,00 olması (4,00 üzerinden) 
 

 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not 
ortalamalarının  

       en az 2,50 olması (4,00 üzerinden) 
 
 Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan 

öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime 
başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar. 
 

 Öğrencinin alt sınıftan dersinin kalmış olması veya uzatmalı öğrenci 
olması programa başvurmaya engel değildir.  

 
 



Farabi Değişim Programına Başvuru Şartları 
Nelerdir? 
 Öğrenci Değişimi süresi en az bir (Güz), en fazla iki yarıyılı 

(Güz+Bahar) kapsar. 
 

 Sadece Güz Dönemi için başvuran öğrenci isterse dönemini 
Bahar Dönemine uzatabilir. 
 

 YÖK kararı doğrultusunda sadece Bahar Dönemi için Farabi 
başvurusu yapılamamaktadır. 

 
 Öğrenci eğitim hayatı süresince sadece bir kez Farabi 

Değişim Programından faydalanabilir.  



Nasıl Başvuru Yapılır? 

 Öğrencimiz, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversiteler 
arasından gitmek istediği üniversiteyi belirler. 
 

 Eğitim dili Türkçe olan Yükseköğretim Kurumları için Transkript Not 
Ortalaması dikkate alınır.  
 

 Gidilecek Yükseköğretim Kurumunun eğitim dili yabancı dil ise 
transkript not ortalamasının %50’si + yabancı dil puanının %50’si 
baz alınır. 

 
 Öğrenciler başvuruların ilan edildiği tarih aralığında , web 

sayfamızda yayınlanan gerekli formları eksiksiz bir şekilde 
doldurarak Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüze şahsen teslim ederler. 
 



Anlaşmalı olduğumuz üniversiteler ile gerekli olan bilgilere web 
sitemizdeki FARABİ sekmesinden ulaşabilirsiniz. 
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Başvuru Sonuçlarının Açıklanması ve 
 Takip Edilecek Süreç 

 
 Başvuruda bulunulan Yükseköğretim Kurumu başvuru sonuçlarını 

KABUL/RED şeklinde web sitelerinde ilan eder. 
 

 Öğrenciler başvuruda bulundukları Yükseköğretim kurumunun web 
sitelerinden sonuçları öğrenebilirler. 

 
 Kazanan öğrenciler, Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü web 

sitesinde ilan edilen gerekli belgeleri ilan süresi içinde Ofisimize teslim 
eder.  



DÖNÜŞ İŞLEMLERİ 

 
 Öğrenci eğitim süresi bitince Farabi Ofisi’ne gelir ve Öğrenci 

Nihai Raporu’nu doldurur.  
 

 Katılım Belgesi ve Not Döküm Belgesi öğrenim gördüğü kurum 
tarafından DÜ’ye gönderilir. 

 



 
 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI  



 
 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI  

 

• Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim 

veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı 

değişimini mümkün kılan bir programdır.  

 

• Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge 

ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını 

kapsamaktadır.  

 



Mevlana Öğrencisi  

Mevlana Değişim Programı öğrencileri;  

 Bölgesini ve dünyayı daha iyi tanımak ve anlamak isteyen,  

  Değişime açık  

  Donanımlı ve kendine güvenen,  

  Rekabet duygusu güçlü,  

  Küresel bilinç ve sorumluluk duygusuna sahip öğrencilerdir.  

 



Mevlana Değişim Programına Kimler 
Katılabilir?  

• Üniversitemizin örgün eğitim programlarına kayıtlı bütün öğrenciler 

katılabilir.  

• Bütün eğitim düzeylerindeki 1. ve 2. öğretim (Ön Lisans, Lisans, Yüksek 

Lisans, Doktora) öğrencilere açık.  

•  Açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan 

öğrenciler programdan faydalanamazlar.  

 



Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları  
  

 Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,  

 Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,5/4,00  

 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 

3/4,00  

  Başvuruların değerlendirmesi Mevlana Puanı baz    alınarak yapılır. 

     Mevlana Puanı =  AGNO*%50 + DİL PUANI*%50 

 

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile 

hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora 

öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan 

faydalanamazlar  



Nasıl Başvuru Yapılır?  

 Başvurular yılda 1 (bir) defa yapılmaktadır.  

 Başvuru tarihleri dışındaki başvurular kabul edilmemektedir. 

 Başvuru koşullarını karşılayan öğrenciler öncelikle http://disiliskiler.duzce.edu.tr web 

adresinden bölümlerin anlaşmalı olduğu üniversiteleri ve kontenjanları kontrol 

ederek yalnızca protokol yapılan üniversiteler için başvuru yapabilirler. 

Başvurular YÖK tarafından belirlenen takvim çerçevesinde,  web sitemizde ilan 

edilen tarih aralığında ilanda yayınlanan gerekli formların eksiksiz bir şekilde 

doldurulmasıyla Dış İlişkiler Koordinatörlüğümüze yapılır. 





Anlaşmalı olduğumuz yurt dışındaki üniversitelere ve gerekli bilgilere 
web sitemizdeki MEVLANA sekmesinden ulaşabilirsiniz. 
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ERASMUS+ PROGRAMI 



       Erasmus+ Yükseköğretim 
 
 

Türkiye Ulusal Ajans http://www.ua.gov.tr/ 
 
 

KA-103 Yükseköğretim  
Öğrenci ve Personel Hareketliliği  

 



Erasmus+  Personel Hareketliliği 

Ders Verme   (1 hafta) 
 

 Eğitim Alma    (1 hafta) 
 

 



Erasmus+  Öğrenci Hareketliliği 

 Öğrenim    (3 – 12 ay) 
 

 Staj             (2 – 12 ay) 
 



Düzce Üniversitesi Erasmus Programı  

 
      Başvuru : 2008           
 Gerçekleştirme: 
    2008  Öğrenci Eğitim / Personel Hareketliliği  
   2010-2011  Staj  
 
İkili Anlaşma sayısı              2009 : 12          2019 : 73  
 
Personel hareketliliği          2008 : 7 kişi                         2018 : 21 
 
 
                                     BILATERAL ( İKİLİ ) ANLAŞMA  
 
Düzce Üniversitesi ya da karşı üniversiteden gelen talepler doğrultusunda ve 
hocalarımızın ders uyumunu onaylaması durumunda Ulusal Ajans’ın uygun 
gördüğü ikili anlaşma formunun doldurulmasıyla tamamlanan süreçtir. İkili 
anlaşma form örneği şu şekildedir… 

 



  
 

Düzce Üniversitesi Erasmus+ Programı  
 







 Koordinatörlük  ilana  çıkar 
 
Duyuru:      DÜ Ana sayfası – Dış İlişkiler web sitesi 
 
 Belirtilen tarihlerde başvuru online olarak web sitesi üzerinden yapılır.              
    
 Öğrenci Hareketliliği: 
 Öğrencilerin seçim kriterlerinde  
  Not ortalamasının en az 2,20 olması ve  
  Yabancı Dil Sınavında en az 60 (B1 Düzeyinde) puan gerekir. 
  Diğer YDS ve muadili sınavlar için başarılı sayılma notu 75 ve üzeridir.  
                  Yabancı Dil Sınavı Hakime Erciyas Yabancı Diller YO tarafından yapılır. 
 
 Personel seçimleri DÜ Erasmus+ Yönergesinde belirtilen kriterlere  göre puan 

sıralamasıyla yapılır.  
 
 Başvurular Erasmus+ Komisyonu tarafından değerlendirilip  
gidecek öğrenci ve personeller belirlenir. 
 
 

 

Erasmus+ Öğrenci ve Personel Başvuruları 



 
    Öğrencilerin gerekli evraklarının hazırlanması aşamasında Bölüm 

Koordinatörleri ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü iletişim halinde 
olmalıdır. 

 
Bölüm Koordinatörleri : 
 
Öğrenim/Staj Anlaşması (Learning Agreement) hazırlanması  
 imzalanması 
ders eşleştirilmesi / Staj içeriğinin uygunluğu 
eşleştirilen dersler için Yönetim Kurulu Kararı alınması aşamasında 

aktif rol üstlenir. 
 

 
 

Erasmus+ Öğrenci ve Personel Başvuruları 



 
 
 

Erasmus+ Başvuruları Nasıl Olur? 
 



Hareketlilik öncesi 
 Nomination ( Karşı üniversiteye bildirim )   yapılması. 
 LA imzalanması  
 Sigorta yapılması / Vize alınması 
 Hibe sözleşmesi imzalanması / Ödeme yapılması 
Hareketlilik sırasında  
Ders değişikliği gerekirse:  
Öğrenim Anlaşmasının değişiklik kısmının (During Mobility) 

imzalanması  
Değişen  dersler için Yönetim Kurulu Kararı alınması  
Hareketlilik Sonrası 
 Karşı Üniversiteden gelen transkriptteki derslerin sayılması 
 Yönetim Kurulu Kararı alınması  
 YKK’nın Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve    Koordinatörlüğümüze 

iletilmesi  
 
 



KONSORSİYUMLARIMIZ 
DUSK (DOĞU MARMARA ÜNİVERSİTELER VE SANAYİLER KONSORSİYUMU 

 
• Sakarya Üniversitesi (Yürütücü) 
• Abant İzzet Baysal Üniversitesi  
• Düzce Üniversitesi 
• Trakya Üniversitesi 
DEHAS  
• Düzce Üniversitesi (Yürütücü) 
• Sakarya Üniversitesi 
• İstinye Üniversitesi 
• Ankara Üniversitesi 
• Hacettepe Üniversitesi 
• Trakya Üniversitesi 

 
 



  DUSK (DOĞU MARMARA ÜNİVERSİTELER VE SANAYİLER KONSORSİYUMU 

• Mühendislik  
• Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve  
• İşletme Anabilim Dalı’nın mühendislik alanına hitap 

eden Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ile öncelikli 
olarak 3. ve 4. sınıfında eğitim almakta olan 
öğrencilere yöneliktir. 
 

• Öğrenci  
• Staj (2-12 ay) 

 
• Personel 
• Eğitim alma (1 hafta) 



DEHAS TIP KONSORSİYUMU 

 
• Sadece Tıp Fakültesine yöneliktir. 

 
• Öğrenci  
• Staj (2-12 ay) 

 
• Personel  
• Eğitim alma (1 hafta) 
• Ders verme (1 hafta) 



AKADEMİK TANINMA 
 
 Yükseköğretim kurumu, yurtdışında geçirilen öğrenim dönemine tam 

tanınma sağlamakla yükümlüdür.  
 
Tam Tanınma : 
Öğrencinin öğrenim/staj anlaşmasında yer alan derslerin/stajın misafir 

kurumda alınması ve başarılı olması durumunda bu derslerin/stajın  
 orijinal isimleri, kredileri ve notları ile transkriptleri ve Diploma Eki’nde de 

yer alması,  
 genel not ortalaması hesaplamasına dâhil edilmesi  
 Diploma Eki’nde açık bir şekilde, öğrencinin Erasmus+ kapsamında 

hareketlilikten faydalandığının belirtilmesi gerekmektedir.  
 
Ayrıca transkript ve Diploma Eki’nde hangi derslerin Erasmus+ kapsamında 

alındığı anlaşılır bir şekilde gösterilmelidir.   



  
Percentage  

  
ECTS 
Grades 

  
Grade Points 

  
Definition 

90-100 A 4.00-3.50 Excellent 

80-89 B 3.49-3.00 Very Good 

60-79 C 2.99-2.50 Good 

55-59 D 2.49-2.25 Satisfactory 

50-54 E 2.24-2.00 Sufficient 

40-49 Fx 1.99-1.50 Fail 

39-0 F 0 Serious Fail 



 
  Kendi kurumunda alacağı derslerin toplam kredisi: 30 AKTS 

 
 
  Derslerin hepsi 5. yarıyıl dersi  

 
 

 Yurtdışında alınan derslerin toplam kredisi: 30 AKTS  
 
 

 Öğrenci bütün derslerden başarılı olarak dönüyor.  
 
 

Kaynak: 16 Nisan 2018 Ulusal Ajans Öğrenci Hareketliliğinde Tanınma Konulu Çalıştayı Sunumları – (Prof.Dr.Süheyla ATALAY Ege Üniversitesi) 

 

DURUM 1: İDEAL DURUM 



Birçok klüp ve topluluk ile çalışma 
yapabilir, organizasyonlarda rol 
alabilir, yepyeni arkadaşlıklar, 
dostluklar kurabilirsiniz. 
 



Tamamen yabancı bir ortamda 
kendi başınıza ayakta kalmayı 
öğrenecek, farklı kültür, farklı 
dil, din, gelenek sahibi insanlarla 
iletişim kuracak, yabancı dilinizi 
geliştirecek, sosyalleşme fırsatı 
bulacaksınız. 
 



Kuracağınız iyi diyaloglar ve 
derslerde göstereceğiniz başarı 
sayesinde gerek üniversitede 
gerekse orada kurduğunuz 
arkadaşlıklar sayesinde değişik 
kariyer fırsatları yakalayabilirsiniz. 
 



ECTS NEDİR? 
(AKTS) 



 
 





 
 





 

 
 













 
                     SIK KARŞILAŞILAN DURUMLAR 

 Öğrencinin dil seviyesi yetersiz ise bu anlaşma iptaline kadar 
gidebilen bir sorundur. Dil seviyesinin yeterli olması hem 
öğrenciyi hem de üniversitemizin prestijini korur.  

 Ders içerikleri konusunda Dış İlişkiler Koordinatörlüğü yetkin 
değildir, ders içeriklerinin uygunluğunu kontrol etmek akademik 
birimlerin sorumluluğundadır. 

 Learning Agreement’a atılan imza Ulusal Ajans tarafından esas 
kabul edilmektedir. LA’daki ders eşleştirmelerine mutabık 
kalınarak Yönetim Kurulu Kararı alınır. 

 Öğrenciler üniversite tercihi yaparken bölüm isimlerinin 
uygunluğundan ziyade ders içeriklerinde %70 uygunluk 
aranması yeterlidir. 

 Anlaşma kazandırma ya da anlaşma genişletme konusunda 
hocalarımızın desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla 
hareketlilik gerçekleştirmek isteyen hocalarımıza anlaşma 
kazandırmaları ya da genişletmeleri halinde   + puan 
verilmektedir. 









KİON 
Başvuru yapacak öğrencilerin 
sahip olması gereken; 
 
 Kredi sayısı 
 Not ortalaması 
 Dil puanı  
 
gibi kriterleri tanımlayarak, 
online başvuru formlarının 
oluşturulması. 



 
Başvuru yapan öğrenciler 
arasından, önceden 
tanımlanan kriterlere uyan 
öğrencilerin; 
 
 Otomatik olarak 

seçimlerinin yapılması  
 Projeye uygun 

kurumlara yerleştirilmesi 

KİON 



KİON 
 Kurum için belirlenmiş olan 

öğrenim hareketliliği 
hibesinin; 
 

 Yerleştirilen öğrenciler 
arasında dağılımının 
yapılması 

 Hibe ödemelerinin, 
harcamalarının izlenmesi 



KİON 

 Online belge yükleme ve 
takibinin yapılması,  

 İstenilen belgelerin üretimi,  
 Toplu belge basımı,  
 Bütçe durum raporu,  
 Eksik belge raporu gibi tüm 

detayların raporlanması 



Giriş Sayfası 



MENÜ 



ANLAŞMALAR SAYFASI 



HAREKETLİLİK YAZILIMI 
KİON 

 Online Başvuru alımı 
 Otomatik yerleştirme süreçlerinde sağladığı kolaylık 

 Otomatik puan hesaplamaları 
 Uzaktan erişim kolaylığı 

 Yararlanıcıların hibe hesaplarının otomatik yapılması  
 Muhasebede oluşacak hesap hatalarını en aza indirgemesi 

 Erasmus Programı ile ilgili hazırlanacak raporlarda ihtiyacımız olan 
her türlü istatistiki veriye ulaşım 

 Mail ve telefondan destek verilmesi 
 

 



a Toplantımıza katılımınız için teşekkür eder,   
 birlikte verimli iş birlikleri yapacağımız 
   bir akademik yıl geçirmemizi dileriz. 
 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 
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