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AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 

2019-2020 Akademik Yılı Giden Öğrenci  

Başvuru Duyurusu  
 

 

Farabi Değişim Programı kapsamında, 2019-2020 Akademik Yılında öğrencilerin başvuruları 01/03/2019-15/03/2019 tarihleri arasında, Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi Rektörlüğü Zemin Katta bulunan Farabi Kurum Koordinatörlüğünde (Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü) alınacaktır. Başvuru ve danışma işlemleri hafta 

içi her gün sabah saat 10.00 -12.00 ve öğleden sonra saat 14.00-16.00 arasında yapılacaktır. Ayrıca başvuru belgelerini getiren tüm öğrencilerin aşağıdaki bağlantı 

üzerinden başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 

 Başvuru formu için tıklayınız. 

A-Genel Şartlar 

1. Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Kademelerine kayıtlı öğrenci olmak. 

2. Önlisans ve Lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 2.00/4.00  

3. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması. 

B-Özel Şartlar 

1. Öğrencilerin, gittikleri kurumdaki ders yükleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. 

2. Önlisans ve Lisans Programlarının hazırlık ve birinci sınıf düzeylerinde Farabi Değişim Programı kapsamında değişim gerçekleştirilmemektedir. 

3.  Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar. 

4. Tıp Fakültesi 6. sınıf (intörn) öğrencileri, Farabi Değişim Programından yararlanamazlar. 

5. Vakıf Üniversiteleri 2017-2018 akademik yılı itibariyle Farabi Değişim Programından faydalanamazlar.  

6. Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilirler.  

7. Öğrencinin alttan derslerinin olması diğer başvuru koşullarını sağlaması şartıyla başvurusuna engel değildir.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfakryIHCa8UhXXTGchEiAZI5uHjGUvJOPPuOURzLruYV57oA/viewform
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C-Farabi Başvuru Belgeleri 

1- Aday Öğrenci Başvuru Formu (4 Adet)  (http://www.idari.adu.edu.tr/farabi/default.asp?idx=323339 internet adresinden bilgisayar ortamında 

doldurulacaktır.) 

2- Güncel Transkript (3 Adet)  (Öğrenci İşleri’nden alınan alttan derslerin de gösterildiği ‘Onaylı ve Islak İmzalı)   

3- Vesikalık Fotoğraf (4 Adet) 

4- Öğrenci Belgesi (3 Adet- Türkçe) 

5- Nüfus Cüzdanı veya Pasaport Fotokopisi (3 Adet) 

6- SGK Hizmet Çıktısı 

7- Çalışma ve Bildirim Dilekçesi  

8- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Bu belge gidilecek yükseköğretim kurumundaki bölümde, eğitim dili kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise istenir.)  

 

  D-Yabancı Dil Sonuç Belgesi 

 

Eğitim dili kısmen ya da tamamen yabancı dil olan bölümler için aşağıdaki belgelerden herhangi birinin koordinatörlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

1. Son üç yıla ait ‘ADÜ Erasmus+,  Mevlana, Farabi Yabancı Dil Yazılı Sınav Sonucu kullanılabilir. (Son üç yıla ait Erasmus+, Mevlana, Farabi Yabancı 

Dil Yazılı Sınavı Puanını hatırlamayan öğrencilerin farabi@adu.edu.tr adresine e-mail göndermeleri ve kendilerine gönderilen cevap e-mailinin çıktısını 

alarak başvuru belgeleri ile teslim etmeleri gerekmektedir). 

2. ÖSYM tarafından yapılan ya da eşdeğerliği kabul edilen İngilizce dil  sınavlarından biri kullanılabilir (YDS, e-YDS, YÖKDİL,TOEFL vb.) 

3. ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda hazırlık sınıfını tamamlayan öğrencilerin Hazırlık Sınıfı Geçme Notu ile ilgili belgesini Yabancı Diller 

Yüksekokulu’ndan temin ederek başvuru belgeleri arasında koordinatörlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir. 

    E-Değerlendirme 

 

1. Öğrencilerin öğrenim görecekleri Üniversitelerdeki bölümlerin eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede öğrencinin not ortalaması dikkate alınır ve her bir 

program için not ortalaması sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır. 

Ölçütler Ağırlıklı Puan  

Toplam Başarı Puanı  %100 (toplam 100 puan üzerinden)  

 

2. Öğrencilerin öğrenim görecekleri Üniversitelerdeki bölümlerin eğitim dili tamamen ya da kısmen yabancı dil ise öğrencinin not ortalamasının %50 ‘si ve 

yabancı dil puanın  %50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrenci seçimi yapılır. 

Ölçütler Ağırlıklı Puan  

Toplam Başarı Puanı  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  

Dil seviyesi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)  

http://www.idari.adu.edu.tr/farabi/default.asp?idx=323339
http://www.idari.adu.edu.tr/farabi/webfolders/files/CalismaveBildirimDilekcesi%20(1).pdf
http://www.idari.adu.edu.tr/farabi/webfolders/files/CalismaveBildirimDilekcesi%20(1).pdf
mailto:farabi@adu.edu.tr
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F-Başvuru Süreci İle İlgili Önemli Konular 

1- Farabi Değişim Programı öğrenci seçimi; Mevcut anlaşma kontenjanları kapsamında, Toplam Başarı Puanı dikkate alınarak, Rektörlükçe atanmış Farabi 

Seçim Komisyonu toplantısında alınacak olan karara göre tahmini olarak belirlenmektedir.  

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başvuru sonuçlarını açıklayana kadar, tüm öğrenciler “ADAY” statüsündedir.  

3- Farabi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Anlaşmalar, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (UİK) - ADÜ Farabi internet sayfasındaki 2009-2022 Dönemi İkili Anlaşmalar 

http://www.idari.adu.edu.tr/farabi/default.asp?idx=323337 linki tıklanarak incelenmelidir. Öğrenciler; üniversite tercihi yaparken, birim veya bölümün ikili 

anlaşması olan yükseköğretim kurumları arasından tercih yapmaları gerekmektedir. Sağlıklı tercih yapabilmek adına öğrencilerin, başvuru dönemi 

sona ermeden bölümlerine tanımlı anlaşmalar için gidecekleri dönemin ya da dönemlerin ders uyumunu, derslerin eğitim dilini ve istenen dil 

sertifikalarını araştırıp ona göre tercih yapmaları gerekmektedir. Yapılacak yanlış tercihlerden öğrenciler sorumlu olacaktır.  

4- Aynı bölümden iki öğrencinin aynı düzeyde başarı göstermesi ve bölümün kurumlararası anlaşmalar bakımından kontenjan kısıtı olması halinde öncelik 

sınıfı büyük olan öğrenciye tanınır. Aynı sınıfta olmaları halinde ise yaşı küçük olana öncelik verilir. 

5- Üniversitemize YTB burslusu olarak gelen öğrenciler,  Farabi Programına başvurmaları halinde başvuruları alınacak, hak kazandıkları takdirde ‘Farabi 

Hareketliliği’ne katılmalarına müsaade edilecektir. Ancak, bu öğrenciler Farabi’ye katıldıkları takdirde YTB bursunun kesileceğini bilerek Farabi Değişim 

Programına katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyan imzalayacaklardır. 

6- Farabi Değişim Programı kontenjanları kapsamında öğrenci başvurusu alınması halinde, başvuran adaylar arasından not ortalaması sıralaması 

yükseköğretim çeşitliliği ve bölüm /program kontenjanları dikkate alınarak öğrenci seçimi yapılır.  

7- Öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. 

8- Öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini de yine kendi kurumlarına 

ödemeye devam ederler. 

9- Öğrenciler Güz veya Güz+Bahar dönemi şeklinde tercih yapabilirler. Sadece Bahar dönemi için tercih yapamazlar. 

10- Öğrenciler başvuruda iki tercih yapabilir. Her bir tercih için bir takım belge hazırlamaları gerekmektedir. Tek tercih yapacak olan öğrencilerin ise bir takım 

belge hazırlamaları gerekmektedir. 

11- Bazı Üniversiteler başvuruları Online (çevrimiçi) aldığından, ilgili Üniversitelerin sayfasından mutlaka Online (çevrimiçi) başvuru yapıldığına dair 

belgenin bir nüshasının çıktısı alınarak başvuru evraklarının arasına eklenmelidir. 

12- Staj haricinde herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışan öğrencilere ve özel sektörde sürekli ücrete tabii istihdam edilen öğrencilere Farabi 

Değişim Programı kapsamında herhangi bir burs ödemesi yapılmamaktadır. 

http://www.idari.adu.edu.tr/farabi/default.asp?idx=323337
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13- KYK yurdunda kalan öğrenciler, değişimden yararlandıkları şehirdeki yurtlara nakil yapabilmektedirler. 

14- Program hakkında ayrıntılı bilgi almak için UİK - ADÜ Farabi internet sayfasını inceleyiniz. 

 

 

  G- 2019-2020Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Öğrenci Başvuru Takvimi 

 

PROGRAM TARİH – SAAT YERİ 

Öğrenci Başvuru Kabulü 01/03/2019-15/03/2019 Farabi  Kurum Koordinatörlüğü 

2019-2020 Farabi Değişim Programı Tanıtım 

Günleri Duyurusu 
01/03/2019 Eğitim Fakültesi Konferans Salonu 

Uygunluk Kontrolünden Geçen Başvuruların İlanı 29/03/2019 http://www.idari.adu.edu.tr/farabi/  

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlararası Son 

Gönderilme Tarihi 

04/04/2019  

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması 25 /04/2019  

 

H-Burs 

1- Öğrenci değişimi için üniversitemize ayrılan ödeneğin yetersiz kalması durumunda, 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 da Farabi Değişim Programı faaliyetinden yararlanabilirler.  Farabi Değişim Programından burssuz faydalanacak 

öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Haziran-Ağustos ayları arasında duyuracağı Üniversitelere tahsis edilecek toplam burs miktarı sonuçlarına 

göre başvuru yapabilirler. 

 

2- Farabi Değişim Programı kapsamında gidecek olan aday öğrenciler için: Aylık 600 TL burs verilecektir. (azami 4 ay ) 

3- Öğrencilere, burs miktarının %70’i değişim sırasında ödenir. 

 

4- Öğrencilerin geri kalan  (%30) burs miktarının ödemesi, başarılı olunan derslerin toplam kredisinin, almakla yükümlü olunan tüm derslerin toplam 

kredisine oranı esas alınarak yapılır. 

 

 

 

 
 

http://www.idari.adu.edu.tr/farabi/

