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E S K İ Ş E H İ R  O S M A N G A Z İ    Ü N İ V E R S İ T E S İ  

Örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarının ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerine kayıtlı öğrenci 
olmak. Hazırlık, Önlisans ve lisans programlarında okuyan transkripti oluşmamış öğrenciler Farabi Değişim Programına 
başvuramazlar. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk 
yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar. 

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2.00; yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerinin ise 4,00 üzerinden en az 2.50 olması, 

Üniversitemiz Öğrencileri Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında 2018-2019 Akademik yılı Güz ve Güz+Bahar dönemlerinde 
web adresimizde yer alan (http://iro.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/28/ikili-anlasmalar) anlaşmalı Yükseköğretim Kurumlarında değişim 
gerçekleştirebilmektedirler. 

Öğrenciler programdan Güz veya Güz+Bahar dönemlerinde faydalanabilirler. Sadece Bahar dönemi için değişim gerçekleştirilemez. 

Gidilecek yüksek öğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise değerlendirme kriteri olarak 
yabancı dil düzeyini gösteren bir belge talep edilmektedir. 

Gidilecek Üniversite Online başvuru alıyor ise online başvurunun çıktısını alıp belgeler ile birlikte teslim edilir. 

Vakıf Üniversiteleri ile değişim 2017-18 Eğitim yılı itibari ile durdurulmuş olduğundan öğrenciler anlaşmalı olduğumuz vakıf 
Üniversitelerini tercih edemezler. 

Değişim programına katılacağı dönem içerisinde uygulanmamış disiplin cezası olduğu tespit edilen öğrencilerin başvurusu iptal 
edilecek ve bu öğrenciler değişim programından yararlanamayacaktır. 

Aday Öğrenci Başvuru Formu  ( 1 adet) 

Güncel Not Durum Belgesi  (Transkript) ( 1 adet ) 

Fotoğraf ( 1 adet) 

Programa katılmaya hak kazanan öğrencilere karşılıksız burs imkanı sağlanmakta olup, öğrencilerin öğrenim dönemi boyunca 
aldıkları diğer burslarda herhangi bir kesinti yapılmamaktadır 

Ancak değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan aday öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi, üniversitemize YÖK 
tarafından yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına  bağlıdır. 

Staj haricinde, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel sektörde sürekli ücrete tabii istihdam edilen 
öğrencilere Farabi Değişim Programı kapsamında burs ödenemez. 

YÖK tarafından belirtilen üniversitelere ( Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi , Ardahan Üniversitesi , Batman Üniversitesi , Bayburt 
Üniversitesi , Bingöl Üniversitesi Bitlis Eren Üniversitesi , Erzincan Üniversitesi , Gümüşhane Üniversitesi , Hakkâri Üniversitesi , 
Iğdır Üniversitesi , Mardin Artuklu Üniversitesi , Munzur Üniversitesi , Muş Alparslan Üniversitesi , Siirt Üniversitesi , Şırnak 
Üniversitesi ) gitmek isteyen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarı en fazla 8 ay süre ile olmak üzere 700 TL, Diğer 
üniversitelerde değişime katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 500 TL olarak YÖK tarafından 
belirlenmiştir. 
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