
2016-2017 Dönemi Farabi Değişim Programı Başvuruları 01.03.2016-15.03.2016 tarihleri 

arasında yapılacaktır. Başvurular Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Farabi Yönetmeliği 

gereğince Protokolümüz olan Üniversiteler dikkate alınarak yapılacaktır. 

 

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINA KATILMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER 15 MART 

2016 SALI GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR İSTENİLEN EVRAKLARI, FARABİ OFİS 

KOORDİNATÖRLÜĞÜNE TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.  

!!! BAŞVURU SÜRESİ SON GÜN 15 MART 2016 SALI 

 

 

GEREKLİ BELGELER: 

 

1)- ( 2 Adet ) Aday Öğrenci Başvuru Formu ( tıkla ) , Bu form web sayfamız formlar 

kısmından bilgisayar ortamında doldurulacak.(Fotoğraf yapıştırılmış olacak  )  

 

2)- ( 2 Adet ) Transkript Belgesi ( Bölüm öğrenci işlerinden mühürlü ve imzalı olacak ) 

 

3)- ( 2 Adet ) Şeffaf Dosya 

 

4)- ( 2 Adet ) Nüfus cüzdan fotokopisi 

5)- Gidilecek Üniversitede eğitim dili İngilizce ise İngilizce seviyesini gösterir belge                      

( Yabancı dil ile eğitim veren Üniversiteler Yds veya Kpds belgesi istemektedirler. ) 

 

NOT: Üniversitemizin İkili Anlaşmalarına ve diğer formlara web adresimizden 

ulaşılabilirsiniz. 

 

                               http://farabi.siirt.edu.tr/ 

 

BAŞVURU KOŞULLARI: 

 

1)- Farabi Değişim Programından daha önce yararlanmamış olmak, 

2)- Öğrencinin örgün eğitim veren bir yükseköğretim programında  ön lisans, lisans, yüksek 

lisans öğrencisi olması, 

3)- Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;  

-Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 53,33 / 100 

-Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 65 / 100  olmalı, 

 

NOT: 1)   Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler 

ile Yüksek Lisans öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime 

başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar. 

Başvurmakta olan öğrenciler, aktif olarak kullandıkları Adres ve Telefon bilgilerini 

belirtmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ulaşım sıkıntısından öğrenci sorumludur. 

http://farabi.siirt.edu.tr/detay/formlar/821513.html
http://www.mku.edu.tr/main.php?location=farabi


 

Belgeler bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir. El ile düzenlenen belgeler 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

 

         2)    Müracaat yapacağınız üniversitelerin Farabi sayfalarını incelemeyi kesinlikle 

unutmayınız. ( Bazı Üniversiteler Gelen öğrenciler içinde Online başvuru formunu doldurup 

bilgisayar çıktılarını gerekli diğer belgeler ile birlikte gönderilmesini istemektedirler. Bu 

çıktının gidilecek Üniversite tarafından istenip - istenmediğinin ve belgenin teslim edilip - 

edilmediği öğrencinin sorumluluğu altındadır. Bu belgenin eksik olması başvurunuzun red 

olmasına neden olur. ) 

 

 

        3)   Öğrenciler Başvuru yapmadan önce gideceği Üniversitenin derslerini, ders kredi ve 

Akts' lerini incelemelidirler. Herhangi bir dersin gidilecek Üniversitede bulunmaması feragat 

nedeni olmakta ve kabul aşaması sonrasında istenilecek diğer evrakları hazırlamada 

öğrenciler için boşuna zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.  

 

 

*** Başvuru yapacak öğrencilerin ilanı tam olarak okumaları ve istenilen belgeleri 

eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir. ( Ofiste herhangi bir belge çıktısı, fotoğraf 

kesme ve yapıştırması yapılmamaktadır. ) 

 

Başvuru evrakı teslim adresi: Kezer yerleşkesi, Rektörlük B Blok K:2 ( En üst kat ) Farabi 

Kurum Koordinatörlüğü 

 


