
2020 Yılı Kalite Öz Değerlendirme Raporu  

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI  

1. BİRİM HAKKINDA BİLGİLER  

1) Genel Bilgiler  

1.1-İletişim Bilgileri  

Adres: Güre Yerleşkesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Zemin Kat, 28100 Merkez/GİRESUN 

Telefon: 0 (454) 310 11 24 

E-Posta: farabi@giresun.edu.tr 

1.2-Tarihsel Gelişimi  

Farabi Değişim Programı, Üniversitemizde 2009 akademik yılı itibariyle faaliyetine başlamıştır. İlk öğrenci değişimleri ve 

öğretim üyesi hareketliliği 2009 – 2010 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır.  

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim 

programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-

öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrencilerin bir 

veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam 

etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere her yıl YÖK' ün belirlediği miktarda karşılıksız 

burs imkânı sağlanmaktadır. 

Farabi Değişim Programı, Yükseköğretim Kurulu’nun öğrenci hareketliliğini teşvik etmek adına uygulamasına büyük önem 

verdiği Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci Değişim Programının temel amacı, yükseköğretim kurumları 

arasındaki etkileşimi artırmak ve öğrenci hareketliliğini teşvik etmektir. Farabi’nin eğitim ve öğretimin amacına ilişkin temel 

felsefesi olan “mutluluğu bulmak ve insanı içinde yaşadığı topluma yararlı hale getirmek” ilkesini mihmandar olarak 

benimseyen Farabi Değişim Programı, öğrencilerimize bilgiyi arama, hayata aktarma ve paylaşımı konusunda yardımcı 

olmayı hedeflemektedir. 

Farabi Değişim Programı, bilgi ve becerilerin farklı akademik ortamlarda paylaşılarak zenginleştirici gerçeğinden hareketle, 

öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerinin zenginleşmesine ve geleceğe yönelik kariyer hedeflerine ulaşmalarında önemli 

bir katkı sağlayacaktır. 

Bu değişim programının amacı, sadece yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencilerin öğreniminin bir bölümünü başka bir 

yükseköğretim kurumunda sürdürmesini sağlamak değildir. Programın asıl amacı, öğrencilerimizin bilgi, beceri ve 

yetkinliklerini çeşitlendirerek zenginleştirmek, farklı sosyal ve kültürel ortamların tecrübesine imkân tanımak ve 

öğrencilerimizin kariyer hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamaktır. 

1.3-Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri  

Üniversitemiz Farabi Koordinatörlüğü Giresun Üniversitesinin nasıl bir eğitim ve öğretim gerçekleştirdiğini, sosyal ve 

kültürel alanlarda ne kadar zengin olduğunu diğer yükseköğretim kurumlarından gelen öğrencilere sunmayı amaçlamaktadır. 

Sürekli yenilenen ve kaliteyi amaçlayan Giresun Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü, diğer Yükseköğretim 

Kurumları arasında en iyi yeri alabilmek için şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak büyük bir özveri ile çalışmayı 

amaçlamaktadır. 

Giresun Üniversitesi Farabi Ofisi olarak yurtiçi üniversiteler ile anlaşma zemini hazırlamak, giden ve gelen öğrencilere 

gerekli bilgileri, imkânları ve kolaylığı sağlamak, Farabi bütçesini düzenli olarak kullanmak ile yükümlüdür. 

1.4- Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri  

Farabi Değişim Programı kapsamında eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmemektedir.  



1.5-Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimleri  

Bulunmamaktadır. 

1.6-Birimin Organizasyon Yapısı  

 Rektör  

Rektör Yardımcısı 

Koordinatör 

Ofis Personeli  
 

6. YÖNETİM SİSTEMİ  

1) E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı  

1.1-E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı  

Farabi Değişim Programına katılan yükseköğretim kurumları, programın yürütülmesi için bir Farabi Değişim Programı 

Kurum Koordinatörü görevlendirir ve Kurum Koordinasyon Ofisi kurar. Değişime katılan öğrenci sayılarına bağlı olarak, 

Birim (Fakülte, Enstitü veya Bölüm Koordinatörleri gibi) Koordinatörleri ve ihtiyaç duyulması halinde Kurum Koordinatör 

Yardımcıları görevlendirilebilir. Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi, akademik ve idari çalışmaları bir arada yürütmek 

durumunda olduğundan; yükseköğretim kurumunun akademik ve idari birimleriyle işbirliği yapmak zorundadır. Gelen ve 

giden öğrencilerin başvuru aşamasından değişimin sonlanmasına kadar olan tüm süreçler Farabi Koordinasyon Ofisi 

tarafından yürütülür. Öğrencilerin bilgilendirilmesi, öğrencilerin seçimi ve gerekli satın almaların yapılması gibi faaliyetler 

de bu Ofis tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle, özellikle yükseköğretim kurumunun öğrenci değişim kapasitesine uygun 

olacak kadar, nitelik ve nicelik açısından yeterli personelin Farabi Koordinasyon Ofisi’nde görevlendirilmesi de 

gerekmektedir. 

1.2-E.1.2. Süreç yönetimi  

Program mevzuatta yer alan ilke, usul ve esaslara göre uygulanmaktadır. Uygulayıcı kurumlar esas olarak yükseköğretim 

kurumlarıdır. Programa katılmak isteyen yükseköğretim kurumları öncelikle değişime ilişkin ofisleri oluşturmak, 

protokolleri hazırlamak ve tüm ilgililere ulaşılacak şekilde programı duyurmakla yükümlüdür. Eğer değişim için alt yapıları 

tamamlanmış, gerekli protokoller yapılmış ve diğer tüm hazırlıklar tamamlanmış ise yükseköğretim kurumları değişime 

ilişkin taleplerini Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisleri aracılığıyla, 1-15 Mayıs tarihleri arasında YÖK’e 

iletir. Yükseköğretim kurumlarının değişim talepleri YÖK tarafından değerlendirilir. Değişim talepleri uygun görülürse 

süreç başlamış sayılır. Yine bu değerlendirme sonucunda kurumlar tarafından talep edilen tutarlardan uygun görülen tutarlar, 

Yürütme Kurulu kararı ile yükseköğretim kurumları hesaplarına aktarılır (Farabi Değişim Programı Yönetmeliği Madde 

34). Bu süreç her eğitim-öğretim yılı için yeniden gerçekleştirilir. 

Farabi Değişim Programına katılan yükseköğretim kurumları, programın yürütülmesi için bir Farabi Değişim Programı 

Kurum Koordinatörü görevlendirir ve Kurum Koordinasyon Ofisi kurar. Değişime katılan öğrenci sayılarına bağlı olarak, 

Birim (Fakülte, Enstitü veya Bölüm Koordinatörleri gibi) Koordinatörleri ve ihtiyaç duyulması halinde Kurum Koordinatör 

Yardımcıları görevlendirilebilir. Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi, akademik ve idari çalışmaları bir arada yürütmek 

durumunda olduğundan; yükseköğretim kurumunun akademik ve idari birimleriyle işbirliği yapmak zorundadır. Gelen ve 

giden öğrencilerin başvuru aşamasından değişimin sonlanmasına kadar olan tüm süreçler Farabi Koordinasyon Ofisi 

tarafından yürütülür. Öğrencilerin bilgilendirilmesi, öğrencilerin seçimi ve gerekli satın almaların yapılması gibi faaliyetler 

de bu Ofis tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle, özellikle yükseköğretim kurumunun öğrenci değişim kapasitesine uygun 

olacak kadar, nitelik ve nicelik açısından yeterli personelin Farabi Koordinasyon Ofisi’nde görevlendirilmesi de 

gerekmektedir. 

Kanıtlar  
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2) E.2. Kaynakların Yönetimi  

2.1-E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi  

http://str.giresun.edu.tr/Files/UploadFiles/farabi-is-akis-semasi-9032021141812.png


Farabi Değişim Programına katılan yükseköğretim kurumları, programın yürütülmesi için bir Farabi Değişim Programı 

Kurum Koordinatörü görevlendirir ve Kurum Koordinasyon Ofisi kurar. Değişime katılan öğrenci sayılarına bağlı olarak, 

Birim (Fakülte, Enstitü veya Bölüm Koordinatörleri gibi) Koordinatörleri ve ihtiyaç duyulması halinde Kurum Koordinatör 

Yardımcıları görevlendirilebilir. Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi, akademik ve idari çalışmaları bir arada yürütmek 

durumunda olduğundan; yükseköğretim kurumunun akademik ve idari birimleriyle işbirliği yapmak zorundadır. Gelen ve 

giden öğrencilerin başvuru aşamasından değişimin sonlanmasına kadar olan tüm süreçler Farabi Koordinasyon Ofisi 

tarafından yürütülür. Öğrencilerin bilgilendirilmesi, öğrencilerin seçimi ve gerekli satın almaların yapılması gibi faaliyetler 

de bu Ofis tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle, özellikle yükseköğretim kurumunun öğrenci değişim kapasitesine uygun 

olacak kadar, nitelik ve nicelik açısından yeterli personelin Farabi Koordinasyon Ofisi’nde görevlendirilmesi de 

gerekmektedir. 

2.2-E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi  

Farabi Değişim Programına katılan yükseköğretim kurumları, programın yürütülmesi için bir Farabi Değişim Programı 

Kurum Koordinatörü görevlendirir ve Kurum Koordinasyon Ofisi kurar. Değişime katılan öğrenci sayılarına bağlı olarak, 

Birim (Fakülte, Enstitü veya Bölüm Koordinatörleri gibi) Koordinatörleri ve ihtiyaç duyulması halinde Kurum Koordinatör 

Yardımcıları görevlendirilebilir. Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi, akademik ve idari çalışmaları bir arada yürütmek 

durumunda olduğundan; yükseköğretim kurumunun akademik ve idari birimleriyle işbirliği yapmak zorundadır. Gelen ve 

giden öğrencilerin başvuru aşamasından değişimin sonlanmasına kadar olan tüm süreçler Farabi Koordinasyon Ofisi 

tarafından yürütülür. Öğrencilerin bilgilendirilmesi, öğrencilerin seçimi ve gerekli satın almaların yapılması gibi faaliyetler 

de bu Ofis tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle, özellikle yükseköğretim kurumunun öğrenci değişim kapasitesine uygun 

olacak kadar, nitelik ve nicelik açısından yeterli personelin Farabi Koordinasyon Ofisi’nde görevlendirilmesi de 

gerekmektedir. 

3) E.3. Bilgi Yönetim Sistemi  

3.1-E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi  

Farabi Değişim Programına katılan yükseköğretim kurumları, programın yürütülmesi için bir Farabi Değişim Programı 

Kurum Koordinatörü görevlendirir ve Kurum Koordinasyon Ofisi kurar. Değişime katılan öğrenci sayılarına bağlı olarak, 

Birim (Fakülte, Enstitü veya Bölüm Koordinatörleri gibi) Koordinatörleri ve ihtiyaç duyulması halinde Kurum Koordinatör 

Yardımcıları görevlendirilebilir. Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi, akademik ve idari çalışmaları bir arada yürütmek 

durumunda olduğundan; yükseköğretim kurumunun akademik ve idari birimleriyle işbirliği yapmak zorundadır. Gelen ve 

giden öğrencilerin başvuru aşamasından değişimin sonlanmasına kadar olan tüm süreçler Farabi Koordinasyon Ofisi 

tarafından yürütülür. Öğrencilerin bilgilendirilmesi, öğrencilerin seçimi ve gerekli satın almaların yapılması gibi faaliyetler 

de bu Ofis tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle, özellikle yükseköğretim kurumunun öğrenci değişim kapasitesine uygun 

olacak kadar, nitelik ve nicelik açısından yeterli personelin Farabi Koordinasyon Ofisi’nde görevlendirilmesi de 

gerekmektedir. 

3.2-E 3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği  

Farabi Değişim Programına katılan yükseköğretim kurumları, programın yürütülmesi için bir Farabi Değişim Programı 

Kurum Koordinatörü görevlendirir ve Kurum Koordinasyon Ofisi kurar. Değişime katılan öğrenci sayılarına bağlı olarak, 

Birim (Fakülte, Enstitü veya Bölüm Koordinatörleri gibi) Koordinatörleri ve ihtiyaç duyulması halinde Kurum Koordinatör 

Yardımcıları görevlendirilebilir. Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi, akademik ve idari çalışmaları bir arada yürütmek 

durumunda olduğundan; yükseköğretim kurumunun akademik ve idari birimleriyle işbirliği yapmak zorundadır. Gelen ve 

giden öğrencilerin başvuru aşamasından değişimin sonlanmasına kadar olan tüm süreçler Farabi Koordinasyon Ofisi 

tarafından yürütülür. Öğrencilerin bilgilendirilmesi, öğrencilerin seçimi ve gerekli satın almaların yapılması gibi faaliyetler 

de bu Ofis tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle, özellikle yükseköğretim kurumunun öğrenci değişim kapasitesine uygun 

olacak kadar, nitelik ve nicelik açısından yeterli personelin Farabi Koordinasyon Ofisi’nde görevlendirilmesi de 

gerekmektedir. 

5) E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik  

5.1-E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik  

Birimimiz, öğrencilere karşı sorumluluğunun gereği olarak,değişim programı faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm 

faaliyetleri ile ilgili güncel verileri, duyuruları ve haberleri kamuoyuyla web-sitemiz yoluyla paylaşmaktadır. 

http://farabi.giresun.edu.tr/ 

7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  



1) Sonuç ve Değerlendirme  

1.1-Güçlü Yönleri ile İyileşmeye Açık Yönler  

1- Öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim 

faaliyetlerine devam etmeleri. 

 

2- Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır. 

 

3- Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla 

belirlenmiştir. 

  

 


