FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN FAYDALANMAK İSTEYEN
ÖĞRENCİLERİN HAZIRLAYACAKLARI PROTOKOL İLE İLGİLİ ESASLAR
A. Yönetmelik
Farabi değişim programı kapsamında öğrencilerin değişim programından
faydalanabilmeleri için bir takım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar Yükseköğretim
Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin
Yönetmelik’te ana hatlarıyla belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre öğrencilerin anılan program
kapsamında başka bir üniversitede öğrenim görebilmeleri için öğrenim protokollerinin
hazırlanması gerekmektedir. Öğrenciler protokol hazırlarken bu yönetmeliği iyice okumalıdır.
Yönetmeliğe www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
B. Protokolün Sunulması
Öğrenciler hazırladıkları protokolleri bir dilekçe ile fakültemiz dekanlığına
sunacaklardır. Dilekçe ekinde şu belgeler yer almalıdır:
1. Aşağıda yazılı esaslara göre hazırlanmış öğrenim protokolü,
2. Fakültemizde okutulan derslerin isimlerinin, kredilerinin ve kodlarının yer aldığı belge
(en güncel haliyle),
3. Gidilecek yükseköğretim kurumunda okutulan derslerin isimlerinin, kredilerinin ve
kodlarının yer aldığı belge (en güncel haliyle),
4. Adres ve iletişim bilgileri (cep tel).
C. Öğrenim Protokolleri Hazırlanırken Uyulacak Esaslar
1. Kredi değerleri hesaplanırken ders saati (normal kredi) veya AKTS kredilerinden biri
esas alınabilir.
2. Fakültemizde dersler yıllık olduğundan fakültemizin yıllık bazda bir kredisi, dönemlik
bazda öğretim veren fakültelerin iki kredisine denk gelmektedir. Bu bağlamda
dönemlik kredilerin ikiye bölünerek fakültemiz kredileri ile eşleştirilmeleri
gerekmektedir.
3. Hazırlanacak protokolde öğrencinin kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda
(fakültemizde) alması gereken derslere karşılık gidilen yükseköğretim kurumunda
hangi derslerin alınacağı yazılmalıdır. Ayrıca bu derslerin kredi değerleri
gösterilmelidir.
4. Fakültemizde okutulan bir dersle gidilen kurumun bir dersi denkleştirilirken, dersler
arasında dersin kapsamının daralmasına sebebiyet verecek şekilde kredi farkı
olmamasına dikkat edilmelidir. Bu noktada yükseköğretim kurumlarının muafiyet
konusundaki yerleşik uygulamaları dikkate alınmalıdır. Fakültemiz uygulamasına göre
bir öğrencinin başka bir fakültede başarılı bir şekilde aldığı derse karşılık gelen
fakültemiz dersinden muaf tutulabilmesi için başka fakültede başarılan dersin
kredisinin fakültemizde okutulan dersin kredisine eşit veya fazla olması
gerekmektedir. Şayet başka bir fakültenin dersinin kredi değeri fakültemizin ilgili
dersinin kredi değerinden eksik ise, bu eksikliğin en fazla bir kredi olması
gerekmektedir. Eksikliğin bir krediden fazla olması halinde o derse muafiyet
tanınmamaktadır.
5. Öğrencilerin gittikleri yükseköğretim kurumunda aldıkları krediye dayalı ders yükleri,
öğrencilerin kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda aynı dönem için almaları
gereken ders yükünden az olmayacaktır. Yani gidilen kurumda alınacak tüm derslerin
toplam kredi değeri, fakültemizde alınması gereken tüm derslerin toplam kredi
değerine eşit veya toplam kredi değerinden fazla olmalıdır. Değişimde derslerin sayısı
değil, kredileri dikkate alınacaktır. Gidilen kurumun alınacak toplam kredi sayısının

fakültemizin toplam kredi sayısından az olması halinde, bu eksiklik gidilen kurumun
seçmeli hukuk derslerinden tamamlanabilir.
6. Kredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla gidilen
yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da ders seçilebilecektir.
7. Öğrencilerin zaten başarılı oldukları, muaf oldukları veya kayıtlı bulundukları
yükseköğretim kurumlarında daha sonraki yıllarda almak zorunda bulundukları
derslere protokolde kesinlikle yer verilmeyecektir. Protokoller hazırlanırken
öğrencilerin kayıtlı bulundukları yükseköğretim programlarının amacı göz önünde
bulundurulmalı, protokoller bu amaçlara uygun olarak düzenlenmelidir. 21. madde
hükmünün anlam ifade edebilmesi için hiçbir şekilde kayıtlı bulunan yükseköğretim
kurumunda karşılığı bulunmayan derslere protokollerde yer verilmemelidir.
8. Fakültemizde okutulan zorunlu bir derse karşılık gelen bir dersin gidilen üniversitede
bulunmaması durumunda, öğrenciler bu dersi alamayacak, ancak döndüklerinde alttan
alabileceklerdir. Ancak seçmeli derslere karşılık olarak aynı isim veya kapsamda bir
dersin seçilmemesi gerekmemektedir. Hukuk alanında başka bir ders de seçilebilir.
D. Başarısız Olunan Dersler
Öğrencilerin gidilen yükseköğretim kurumunda her ne sebeple olursa olsun başarısız
oldukları dersleri, kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda tekrar etmeleri
gerekmektedir. Bu nedenle gidilen yükseköğretim kurumunda alınacak derslere denk olan
derslerin muhakkak kayıtlı bulunan yükseköğretim kurumunda bulunması ve bu durumun
protokolde belirtilmesi gerekmektedir. Öğrenci kendi yükseköğretim kurumuna döndükten
sonra denkliği kabul edilmeyen bir dersi tekrar dersi olarak alamayacaktır. Aynı durumu
seçimlik dersler açısında da göz önüne almak gerekmektedir. Ancak seçimlik dersler
açısından birebir karşılık bir ders yerine mümkün mertebe yakın alandaki bir ders ile
eşleştirme yapılmalıdır.
Fakültemiz derslerine karşılık birden fazla dersin denk sayılması halinde, fakültemiz
dersinden muaf tutulabilmesi için denk kabul edilen tüm derslerden başarılı olunması
gerekmektedir. Derslerden birinden başarısız olunması halinde dahi fakültemiz dersine
muafiyet verilmeyecektir.
E. Farabi Programından Faydalanan Öğrencilerin Hak ve Yükümlülükleri
Farabi programı kapsamında başka bir yükseköğretim kurumuna giden öğrenciler
gittikleri yıl için tamamen gittikleri üniversitenin program ve yönetmeliğine tabi olur ve
gidilen yükseköğretim kurumu öğrencilerinin hak ve yükümlülüklerine tabi olurlar. Bu
öğrencilerin programdan faydalandıkları dönemlerde fakültemizde sınavlara katılmaları ve
fakültemiz öğrencilerine tanınan diğer haklardan faydalanmaları mümkün değildir.
Mevzuatta bu konuda bir açıklık olmamakla birlikte uygulamada yükseköğretim
kurumları farabi programı öğrencilerini yaz okulu uygulamasına kabul etmemektedirler.
Öğrencinin hazırlanan protokol uyarınca gittiği üniversitede alması gereken derslerin
zamansal olarak çakışması mümkündür. Öğrenim protokolünün hazırlanması derslerin
çakışmayacağını garanti etmez. Dolayısıyla böyle bir çakışma durumunda öğrenciler
devamsızlıktan kalabilecektir. Bu konudaki risk ve sorumluluk öğrencilere aittir.
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