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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI 

(24 Mayıs 2017 tarih ve 9/58 sayılı Senato Kararı) 

 

Amaç ve Kapsam  

MADDE 1-(1)  Bu Uygulama Esasları, Erasmus+, Mevlana, Farabi ve diğer değişim 

programları vasıtasıyla Üniversitemizden diğer Yükseköğretim kurumlarına Eğitim–Öğretim 

ve staj amacıyla gidecek veya diğer Yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize bu 

kapsamda gelecek olan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere ilişkin konuları düzenler ve 

kapsar. 

 

Dayanak  

MADDE 2-(1)  Bu Uygulama Esasları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. 

maddesi, 20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği, 18.02.2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin 

Yönetmeliği, 23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mevlana Değişim 

Yönetmeliği, 14.05.2012 tarih ve 28292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atatürk 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 17.06.2016 tarih ve 

29773 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği, 31.08.2012 tarih ve 28397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atatürk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Avrupa Komisyonu ve 

Ulusal Ajans tarafından yayınlanan 2017 Erasmus Program Rehberi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

MADDE 3-(1) Bu uygulama esaslarında geçen; 

a) AKTS: Avrupa Kredi Biriktirme ve Transfer Sistemini, 

b) Birim: Eğitim ve/veya akademik amaçlı faaliyet gösteren birimleri, 

c) Değişim Öğrencileri: Değişim programları çerçevesinde belirli bir süreliğine başka 

bir yükseköğretim kurumuna öğrenim veya staj amacıyla giden veya başka bir yükseköğretim 

kurumundan üniversitemize gelen öğrencileri, 

ç) Dış İlişkiler Ofisi: Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisini, 

d) ÖBS: Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyonunu, 

e) Program: Erasmus+, Mevlana ve Farabi Değişim Programlarını, 

f) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörü’nü, 

g) Üniversite: Atatürk Üniversitesi’ni, 

h) Yönetim Kurulu: Öğrencinin bağlı bulunduğu birimin Yönetim Kurulu’nu, 

ifade eder. 

 

Öğrenci Değişimi Esasları  

MADDE 4- (1) Değişim programlarına başvurular, değerlendirmeler, ödemeler, değişim 

öncesinde, değişim süresince ve dönüşünde yapılacak işlemler, ilgili değişim programına ilişkin 

Yönetmeliğe uygun olarak yapılır. 

(2) Değişim programlarının kurallarına uymayan, Üniversitemizin itibarını zedeleyecek 

davranışta bulunduğu tespit edilen öğrenciler, değişim programlarından tekrar yararlanamazlar. 

 

Ders Alma ve Ders Kaydı 

MADDE 5- (1) Öğrencinin değişim programına katılımı, bağlı bulunduğu birim ve Dış 

İlişkiler Ofisi tarafından onaylandıktan ve ilan edilen feragat sürelerinin bitiminden sonra 

öğrenci Atatürk Üniversitesinde kendi birimine ders kaydı yaptıramaz. Değişim programında 

olduğu sürece öğrenci bilgi sisteminde “Değişim Öğrencisi” olarak kaydedilir ve ilgili döneme 

ilişkin dönem kaydı yapılmış sayılır. Öğrencinin ayrıca bir ders kaydı yapmasına gerek yoktur. 
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(2) Değişim Programı öğrencilerinin, AKTS kredilerine dayalı ders yükleri, kayıtlı 

oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az 

olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin toplam AKTS kredileri dikkate alınır. 

(3) Değişim öğrencileri, öğrenim gördükleri birimde uygulanan alt ve üst yarıyıldan ders 

alma ile ilgili şartlara bakılmaksızın, bu uygulama esaslarında açıklanan “Derslerin 

Denkleştirilmesi” ile ilgili hükümlerle uyumlu olması ve ilgili birimin program 

koordinatörünün onayıyla alt yarıyıllardan ve üst yarıyıllardan ders alabilir. 

(4) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gelen öğrencilerin öğrenci kaydı, değişim 

öğrencisi olarak yapılır. İlgili birimin değişimden sorumlu program koordinatörü, öğrencinin 

kayıtlı olduğu birim tarafından öğrencinin akademik danışmanı olarak atanır. Gelen değişim 

öğrencilerinin ders kayıtları, akademik danışmanı tarafından öğrenim protokolüne uygun olarak 

ÖBS üzerinden yapılır. 

 

Derslerin Denkleştirilmesi 

MADDE 6- (1) Değişim öğrencileri için ders eşdeğerlik formu düzenlenir. Bu form ile 

gidilecek yükseköğretim kurumunda öğrencinin alacağı eşdeğer dersler ve AKTS’leri eğitim-

öğretim dönemi başlamadan önce belirlenir. Eşdeğerlik, ilgili akademik birimin yönetim kurulu 

tarafından onaylanır ve Dış İlişkiler Ofisine gönderilir.  

(2) Öğrencinin gönderen yükseköğretim kurumunda öğrenimine devamı durumunda 

almakla yükümlü olduğu dersler ve AKTS’leri, Ders Eşdeğerlik Formundaki “Atatürk 

Üniversitesinde Sayılacak Dersler” sütununa yazılır. Derslerin belirlenmesinde, alttan alınması 

gereken dersler varsa, bunlara öncelik verilmelidir.  

(3) Gidilecek yükseköğretim kurumundaki eşdeğer dersler ve AKTS’leri, Ders 

Eşdeğerlik Formundaki “Gidilen Yükseköğretim Kurumunda Alınacak Dersler” sütununa 

yazılır. Eşdeğer dersler, gidilen yükseköğretim kurumunda alttan-üstten seçilmiş olabilir.  

(4) Gidilecek Yükseköğretim kurumunda eşdeğer derslerin bulunamaması durumunda, 

öğrencinin kendi kurumundan mezun olması için alması zorunlu ve seçmeli derslerin tamamı 

dikkate alınarak, gidilen kurumun ders programından alınacak dersler belirlenir. Bu dersler, 

öğrencinin daha önce kendi kurumunda takip ettiği ve başardığı dersler olamaz.  

(5) Değişim programından faydalanacak öğrencinin, gideceği Yükseköğretim 

kurumunda alacağı derslerin toplam AKTS’si, kendi biriminde sayılacak derslerin toplam 

AKTS’sinden daha az olamaz. 

(6) Gidilen yükseköğretim kurumundaki bir ders Atatürk Üniversitesinde birden fazla 

derse eşdeğer sayılabilir. Bu durumda gidilen Yükseköğretim kurumundaki dersin notunun 

eşdeğeri, Atatürk Üniversitesinde eşdeğer sayılan bütün derslere işlenir. 

(7) Gidilen yükseköğretim kurumundaki birden fazla ders Atatürk Üniversitesinde bir 

derse eşdeğer olarak sayılabilir. Bu durumda, dersin başarılı sayılarak notunun ve kredisinin 

transfer edilebilmesi için gidilen yükseköğretim kurumunda eşdeğer sayılan derslerin hepsinin 

başarılmış olması gerekir. Bu derslerden herhangi birinden başarısız olunması durumunda bu 

dersler Atatürk Üniversitesine transfer edilemez. Bütün derslerin başarılması durumunda 

eşdeğer dersin notu olarak, gidilen yükseköğretim kurumunda alınan derslerin ağırlıklı 

ortalaması en yakın eşdeğer harf notuna yuvarlanarak işlenir. 

 

Tam Tanınma 

MADDE 7- (1) Değişim programlarında öğrencinin aldığı dersler, gidilen yükseköğretim 

kurumunda alındığı ismi ve kodu ile tanınır. Dersin kodunun önüne Erasmus+ için ERA, 

Mevlana için MEV ve FARABİ için FAR, diğer değişim programları için DIO önekleri 

kullanılır. Gidilen yükseköğretim kurumunda alınan derslerin notlarının eşdeğerliği bağlı 

bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Karara bağlanan eşdeğer derslerin 

notları öğrencinin transkriptine işlenir.  

(8) Değişim sürecinin sonunda hazırlanan ders eşdeğerlilik tablosu, öğrencinin 

transkriptinde ve diploma ekinde yer alır. 

(9) Öğrencinin Erasmus+ kapsamında staj faaliyetinden faydalanması halinde, ilgili 

birimin program koordinatörünün ve birim yönetim kurulu kararının onayıyla, öğrenim gördüğü 

birimin zorunlu stajına eşdeğerliği tanınır. 
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Ders Tekrarı 

MADDE 8- (1)  Başarısız olunan dersler için, Atatürk Üniversitesi’nde eşdeğer sayılan 

derslerine FF notu işlenir.  Öğrenci takip eden ilgili dönemlerde, başarısız olduğu dersi/dersleri 

Atatürk Üniversitesindeki eşdeğer dersi/dersleri alarak tekrar eder. 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 9- (1)  Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, konu ile ilgili 

diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.  

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 

MADDE 10- (1)  Bu Uygulama Esaslarının yürürlüğe girdiği tarih itibariyle “Atatürk 

Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları LLP / Erasmus Öğrenci Değişimi 

Programı Uygulama Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük  

MADDE 11- (1)   Bu Uygulama Esasları, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz 

yarıyılından itibaren yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  
MADDE 12- (1) Bu Uygulama Esaslarını, Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür. 


