
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Giden 

Öğrenci Başvuru Süreci  

 2020-2021 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Başvuruları 02.03.2020-13.03.2020 tarihleri 

arasında yapılacaktır. 

Başvuru Tarihleri: 02 -13 Mart 2020 

BAŞVURU KOŞULLARI   

 Aday, ASBU bünyesinde herhangi bir düzeydeki (lisans veya lisansüstü) yükseköğretim 

programında tam zamanlı öğrenci olmalıdır.  

 Lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık 

dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan faydalanamazlar.  

 Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,00/4,00 olması, lisansüstü 

öğrencilerinin not ortalamasının 2,50/4,00 olması gerekmektedir. 

 Ayrıntılı bilgi için bağlantıyı tıklayınız: https://farabi.yok.gov.tr/ana-sayfa 

BAŞVURU BELGELERİ  

1. 2 kopya Aday Öğrenci Başvuru Formu  

Başvuranlar 13 Mart 2020 16.30’a kadar Başvuru Formunu (2 kopya) dijital ortamda doldurup 

ASBU Uluslararası Ofis’e teslim etmesi gerekmektedir. 

2. 2 adet Güncel Transkript 

3. 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  

4. (varsa) 2 adet YDS/YÖKDİL belgesi *Yabancı dil kabulleri üniversitelere göre 

değişmektedir, detaylı bilgi için ofisten bilgi alabilirsiniz. 

ÜNİVERSİTE VE KONTENJANLAR 

Partner üniversite ve kontenjanlarını ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER sekmesinden kontrol ediniz. 

HİBELER 

Farabi Değişim Programı giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarı 4 ay süre ile 650,00 TLdir. 

DEĞERLENDİRME 

 Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede, başvurusu 

geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları 

sıralanarak seçim yapılır.  

 Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim 

yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencinin not 



ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı 

dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı 

not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir. 

 Yükseköğretim kurumları, gidilecek yükseköğretim kurumunda dersler kısmen ya da tamamen 

yabancı dilde ise, Farabi Değişim Programına başvuran öğrencilerden, ÖSYM tarafından 

yapılan merkezi bir yabancı dil sınavı ya da üniversiteler arasında imzalanan protokolde 

belirlenen bir yabancı dil sınavı sonuç belgesi isterler. Ulusal ve uluslararası yabancı dil 

belgelerinin eşdeğerlikleri konusunda YÖK kararları esas alınır. 

 

İstanbul Üniversitesi’ne gitmek isteyen öğrenciler için: 

2020-2021 Akademik yılı Güz / Güz-Bahar yarıyılı Farabi Değişim Programı kapsamında İstanbul 

Üniversitesi’ne gitmek isteyen öğrencilerin başvuruları 02–16 Mart 2020 tarihleri arasında AKSİS 

üzerinden online (https://aksis.istanbul.edu.tr/Account/LogOn) olarak alınacaktır. Online başvuru 

sistemi 2 Mart 2020 tarihi saat 11.00’de açılmış olup 16 Mart 2020 tarihi saat 17:00’de kapatılacaktır. 

Farabi Değişim Programına başvuru yapacak öğrencilerin kontenjan ve kontenjan tablosunun sonunda 

yer alan açıklamaları dikkate almaları gerekmektedir. 

 2020-2021 Akademik Yılı Kontenjan Tablosu İçin tıklayınız. 

https://farabi.asbu.edu.tr/sites/koordinatorlukler/farabi.asbu.edu.tr/files/inline-files/istanbul%20uni%20kontenjan.pdf

