
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSTESİ 
ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNETMELİĞİ 

 
Amaç ve kapsam 
 Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile diğer 
ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişiminin genel esaslarını belirlemektir. 

Bu Yönetmelik, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile ön lisans, lisans ve lisansüstü 
düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim esaslarını kapsar. 
 
Hukuki dayanak 
Madde 2- Bu Yönetmelik, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğünün 10 uncu maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; 
Üniversite  : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini, 
Mütevelli Heyeti : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
Yönetim Kurulu : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
Fakülte  : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fakültelerini, 
Enstitü  : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Enstitülerini, 
Yüksekokul  : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yüksekokullarını ve  
     Konservatuarını, 
İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Yönetim Kurullarını, 
ifade eder. 
  
Temel ilke 
Madde 4- Her eğitim-öğretim yılında değişimi öngörülen toplam öğrenci kontenjanı ile bu amaca 
yönelik ödeme tutarı Mütevelli Heyetince karara bağlanır. 
  
Öğrenim anlaşması 
Madde 5- Öğrenci değişimi için bir önceki eğitim-öğretim yılının Nisan ayı sonuna kadar diğer 
Üniversitelerle, bu yönetmeliğe uygun olarak akademik işbirliği anlaşmaları yapılır. Her eğitim-
öğretim yılında değişimi öngörülen toplam öğrenci kontenjanının akademik birimler arası dağılımı ve 
başvuru tarihleri Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. 
 
Değişimden yararlanacak öğrencilerin belirlenmesi 
Madde 6- Değişim programı gereğince bir başka yükseköğretim kurumuna gönderilecek öğrenciler; 
başarı durumlarına, gidecekleri yükseköğretim kurumunda takip edecekleri programın dilini 
bilmelerine ve yapılacak mülakat sonucuna göre, Yönetim Kurulu tarafından kontenjanlar dikkate 
alınarak belirlenir. Mülakat yapmaya yetkili kurul, ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul tarafından 
oluşturulur. Yönetim Kurulu başvuruları değerlendirirken aşağıdaki oranları dikkate alarak puan 
belirler: 

 
Genel Not Ortalaması : %60 
Yabancı Dil  : %30 
Mülakat   : %10 
Genel Not Ortalaması, Yabancı Dil ve Mülakat puanları 4’lük sistem esas alınarak belirlenir. 
 

Öğrencilerin değişimden yararlanma koşulları 
Madde 7- a) Öğrenci, değişim programına katılacağı yıl/yarıyılda üniversitenin önlisans ve lisans 
programının, hazırlık sınıfı hariç, en az bir yıllık (iki yarıyıllık) dönemini, lisansüstü programının ise 
en az bir yarıyıllık dönemini tamamlamış olmalıdır. 



 b) Öğrencinin değişim programına başvurduğu tarihten önceki yıl/yarıyıl sonu itibariyle 
akademik not ortalamasının, önlisans ve lisans için en az 2.5/4, yüksek lisans için en az 2.75/4 olması 
ve başarısız veya alt dönemden dersinin bulunmaması gerekir. 

c) Değişim programına katılmak isteyen öğrenci, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihler 
arasında ilgili bölüm/program başkanlığına başvuruda bulunmalıdır. 
 d) Değişim programına kabul edilecek öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. 

e) Değişim programına başvuran öğrencinin değerlendirilmeye alınabilmesi için bu amaçla 
yapılacak yabancı dil sınavından en az 70 puan alması ya da uluslararası geçerliliği ile başarı puanı 
Yönetim Kurulunca kabul edilen bir yabancı dil sınavında başarılı olması gerekmektedir. 

Aynı şekilde, mülakat sınavından da en az 70 puan alınması gerekmektedir. 
f) Değişim programından yararlanmak isteyen öğrencilerin disiplin cezası almamış olması 

gerekir. 
 

Değişim programı kapsamında alınacak dersler 
Madde 8- a) Değişim programına katılacak öğrenciye en az bir, en fazla iki yarıyıl (bir öğretim yılı) 
süreyle başka bir üniversitede geçici öğrenim görme hakkı tanınır. Bir öğrenci öğrenimi süresince 
sadece bir kez bu programdan yararlanabilir. 
 b) Değişim programı kapsamında öğrencinin diğer üniversiteden alacağı dersler, öğrencinin 
danışmanı ve bölüm/anabilim dalı/program başkan/koordinatörü tarafından birlikte belirlenir ve 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. 
 c) Öğrencinin gideceği yükseköğretim kurumunda alacağı derslerin üniversitemizde ilgili 
yarıyıl/yılda almakla yükümlü olduğu derslerle isim olarak uyumu zorunlu değildir; ancak içerik ve 
kredi olarak en yakın derslerin seçilmesi gerekir. 
  
Değişimde uyulacak genel esaslar 
Madde 9- a) Değişim programı süresince öğrencinin burs hakkı ile araştırma görevlisinin özlük hakkı 
saklı tutulur. Ayrıca ek bir ödeme yapılamaz. 
 b) Öğrencinin değişim programına katıldığı üniversitede aldığı ve başardığı derslere ait notlar, 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesindeki Not Değerlendirme Tablosuna uygun 
olacak şekilde dönüştürülür. 
 c) Değişim programı kapsamında diğer üniversiteden alınan ve başarılı olunan dersler, daha 
önce Yönetim Kurulunca belirlenen dersler yerine ilgilinin not çizelgesine işlenir. 
 d) Değişim programına katılacak öğrencinin ders durumuna ilişkin belgeler, işbirliği yapılan 
Üniversiteyle birlikte ortak bir formatta düzenlenir. 
 e) Değişim programı gereğince bir başka yükseköğretim kurumuna gönderilen öğrenci, 
gideceği yükseköğretim kurumunun öğrencilerine tanınan haklardan yararlanır. 
 f) Değişim programına katılacak öğrenci, bulunduğu üniversitenin kurallarına ve 
yönetmeliklerine tabi olur. 
  
Yürürlük 
Madde 10- Bu Yönetmelik, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyetince kabul 
edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
  
Yürütme 
Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerini, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü yürütür. 
 
 

Bu Yönetmelik, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 14/04/2009 tarih ve 
2009/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 


