
ÖĞRENCĠLERE YÖNELĠK 
 

ULUSLARARASI PROGRAMLAR 



1. ERASMUS PROGRAMI 

 Erasmus programı, Avrupa’daki yüksek öğretim 

kurumlarının birbirleri ile çok yönlü iĢbirliği yapmalarını 

teĢvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. 

 Üniversitemizin farklı ülkelerde bulunan 24 üniversite 

ile çeĢitli bölümlerde Erasmus AnlaĢması bulunmaktadır.  

 Bu anlaĢmalar kapsamında öğrencilerimizin 

faydalanabileceği 2 temel hareketlilik bulunmaktadır:  

              Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, 

              Öğrenci Staj Hareketliliği. 

 Öğrenim Hareketliliği, 1 ya da 2 akademik dönem; Staj 

hareketliliği ise 3-12 ay sürebilir. 

 

 



 Ön lisans ve lisans için en az 2.20/4.00,  

    Yüksek lisans ve doktora için en az 2.50/4.00 

olan öğrencilerimiz baĢvuru yapabilir ve seçilen öğrencilere, 

gidilen ülke grubuna göre değiĢen miktarlarda aylık hibe 

ödemesi yapılır.  

 

 

 

 

 

 

http://www.erasmus.hitit.edu.tr/ 

http://www.intoffice.hitit.edu.tr/   

 

 

http://www.erasmus.hitit.edu.tr/
http://www.erasmus.hitit.edu.tr/
http://www.erasmus.hitit.edu.tr/
http://www.erasmus.hitit.edu.tr/
http://www.erasmus.hitit.edu.tr/
http://www.erasmus.hitit.edu.tr/
http://www.erasmus.hitit.edu.tr/
http://www.erasmus.hitit.edu.tr/
http://www.intoffice.hitit.edu.tr/
http://www.intoffice.hitit.edu.tr/


ERASMUS HĠBE MĠKTARLARI 

 Erasmus hibe miktarları gidilen ülkeye göre 
değiĢmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 Uçak bileti verilen toplam hibe içinden karĢılanır. 

 Bir dönem için en fazla toplam 5 aylık hibe verilir.  

 Bu hibenin %80’i öğrenci gitmeden önce, geri kalanı 
değiĢim tamamlandıktan sonra verilir (öğrenci aldığı 
kredilerin %70’inden baĢarısız olmuĢsa %20’lik kalan 
hibe verilmez).  

 

ÜLKE AYLIK HĠBE MĠKTARI (€) 

Ġngiltere 602 (en yüksek) 

Almanya 425 

Polonya  345 

Bulgaristan  281 (en düĢük) 



2. MEVLANA PROGRAMI 

 Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile 

yurtdıĢında eğitim veren yükseköğretim kurumları 

arasında öğrenci ve öğretim elemanı değiĢimini mümkün 

kılan bir diğer programdır. 

 

 Diğer değiĢim programlarından farklı olarak, hiçbir 

coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değiĢim programı 

bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki 

yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 

 

 

 

 



 Üniversitemizin 20 farklı üniversite ile çeĢitli 

bölümleri kapsayan Mevlana AnlaĢmaları 

bulunmaktadır. 

 DeğiĢim süresi en az 1, en fazla 2 dönem olabilir.  

 Ön lisans ve lisans için en az 2.50/4.00,  

    Yüksek lisans ve doktora için 3.00/4.00 olan 

öğrencilerimiz baĢvuru yapabilir ve seçilen öğrencilere 

aylık hibe ödemesi yapılır. 

 

http://www.mevlana.hitit.edu.tr/  

http://www.yok.gov.tr/web/mevlana   
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MEVLANA HĠBE MĠKTARLARI 

 Mevlana hibe miktarları gidilen ülkeye göre 
değiĢmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 Uçak bileti verilen toplam hibe içinden karĢılanır. 

 Bir dönem için en fazla toplam 5 aylık hibe verilir.  

 Bu hibenin %80’i öğrenci gitmeden önce, geri kalanı 
değiĢim tamamlandıktan sonra verilir (öğrenci aldığı 
kredilerin %70’inden baĢarısız olmuĢsa %20’lik kalan 
hibe verilmez).  

 

ÜLKE AYLIK HĠBE MĠKTARI (TL) 

ABD 840 (en yüksek) 

Kanada 840 

Rusya Federasyonu 840 

Azerbaycan 560 

Bosna-Hersek 420 (en düĢük) 



3. AB PROGRAMLARI 

Gençler için yurtdıĢı değiĢim imkanı sağlayan çeĢitli 

programlar bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-

program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1  
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 Farklı ülkelerden gençlere bir araya gelme ve 

birbirlerinin kültürlerini öğrenme fırsatı sunar.  

 Katılımcılar 13-30 yaĢ arasındadır, grup liderleri 

için yaĢ sınırı yoktur.  

 Faaliyet seyahat günleri hariç en az 5 ve en 

fazla 21 günde gerçekleĢtirilir. 

 Gençlik DeğiĢimine katılmak için çok iyi 

seviyede yabancı dil bilgisi gerekmez. 

 

Gençlik DeğiĢimleri 



Avrupa Gönüllü Hizmeti 

 Ġstenilen bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir 

projede  2-12 aylık süreler dahilinde yer alma 

imkanı sağlayan bir faaliyettir. 

 Program ülkeleri veya komĢu ortak ülkelerde yer 

alan tüm kuruluĢlar ortak olabilir ve baĢvurabilir. 

 18-30 yaĢ arasındaki tüm gençlerimize açıktır. 

 Bireysel ya da gruplar halinde ücretsiz 

faaliyetlerden yararlanmak mümkündür. 

 Yıl içinde 3 farklı baĢvuru tarihi bulunmaktadır: 

17 Mart, 30 Nisan veya 01 Ekim 



Gençlik ÇalıĢanları 

Hareketi 

 Gençlik çalıĢmalarında 

ve kuruluĢlarında aktif 

kiĢilerin eğitimini, 

destekler.  

 Uzun süreli kalite 

projeleri ile ortaklıklar 

oluĢmasını sağlar. 

 YaĢ sınırı yoktur.  

 En fazla 50 katılımcı 

içindir.  

Stratejik Ortaklıklar 

 

Stratejik Ortaklıklar 

yapılabilecek faaliyetler 

bakımından oldukça esnek 

seçenekleri içinde 

barındıran yeni bir 

faaliyettir.  



YapılandırılmıĢ Diyalog 

 Çok sayıda gencin 

katıldığı büyük toplantı ve 

diğer etkinlikleri mümkün 

kılar.  

 Yapılacak etkinlikler en 

az 30 genci içermelidir. 

 Gençler 13-30 yaĢları 

arasında olmalıdır. 

Uzman/Politikacı/karar 

alıcılar için yaĢ sınırı 

yoktur. 

Büyük Ölçekli Avrupa 

Gönüllü Hizmeti 

Etkinlikleri 

Gençlik, kültür ve spor 

alanında Avrupa veya dünya 

çapında etkinlikler 

çerçevesinde, büyük ölçekli 

(en az 30 AGH gönüllüsünü 

kapsayan) gönüllülük 

projelerini desteklemeyi 

amaçlamaktadır. 



 Ġmkanı kısıtlı gençleri hedefleyerek, katılımcıların 

yeterlilik seviyelerini iyileĢtirmeyi ve topluma 

aktif katılımlarını teĢvik etmeyi hedefler.  

 Program Ülkeleri ve Ortak Ülkelerde gençlik 

alanında faal olan çok taraflı ortaklıklara dayanan 

ulusötesi iĢbirliği projeleridir. 

 Bir Program Ülkesinde yerleĢik herhangi bir kâr 

amacı gütmeyen kurum/kuruluĢ, dernek, STK 

(Avrupa Gençlik STK’ları da dâhil), Ulusal 

Gençlik Konseyi, Yerel, bölgesel veya ulusal 

seviyede kamu kurum/kuruluĢu baĢvurabilir. 

Gençlik Alanında Kapasite GeliĢtirme 



 Avrupa’da sporun geliĢtirilmesine katkı sağlamak 

amacıyla yürütülen projelerdir.  

 Sporculara, sporun yanı sıra diğer alanlarda da 

kariyer olanağı sağlanır. 

 Doping, Ģike, Ģiddet, ayrımcılık vb ile uluslararası 

boyutta mücadele edilmesi hedeflenir. 

 Gönüllü aktiviteler ile spor etkinliklerine 

katılımın arttırılması ve beden eğitiminin önemi 

hakkında bilinçlenme sağlanması beklenmektedir. 

 

Gençlik ve Spor Programı 



4. FULBRIGHT PROGRAMI 

 Fulbright Programı, Amerika BirleĢik Devletleri’nin en 

prestijli burs programıdır. 

 T.C. VatandaĢı öğrenciler için Amerika’daki üniversitelerde 

burslu yüksek lisans ve doktora yapma imkanı sunar.  

 Yüksek lisans bursunu kazanan öğrencilere kabul aldıkları 

okulun eğitim süresine göre 1 ya da 2 yıl boyunca yıllık (okul 

ücreti ve geçim masrafları dahil) 35,000 Amerikan Doları'na 

kadar maddi destek ile gidiĢ-dönüĢ uçak bileti sağlanır. 

Verilen burs karĢılıksızdır. 

 

 

 

 

 

http://www.fulbright.org.tr/   
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5. HUMBOLDT FOUNDATION PROGRAMS 

AraĢtırma yapmak üzere Almanya’da burs imkanı 
sağlayan çeĢitli programlar sunar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.humboldt-
foundation.de/web/programmes-by-target-
group.html 
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6. JEAN MONNET BURSU 

 Ülkemizin AB'ye uyum süreci ile doğrudan ilgili 

konularda gerçekleĢtirilecek yüksek lisans eğitimi veya 

araĢtırma çalıĢmalarına tahsis edilen bir burs 

programıdır.  

 T.C. vatandaĢı olan, en az 4 yıllık lisans derecesine 

sahip olarak bir özel ya da kamu kuruluĢunda 

çalıĢmakta olan ya da son sınıf lisans öğrencisi, yüksek 

lisans ya da doktora yapmakta olanlar baĢvuru 

yapabilir. 

http://www.jeanmonnet.org.tr/   
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7. YURTDIġI KAYNAKLI BURSLAR 

 Farklı ülkelerin Türk öğrencilere yönelik eğitim 

fırsatlarını T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı üzerinden takip 

edebilirsiniz.  

 Ayrıca T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı kendi anlaĢmaları 

kapsamında öğrencilerimize yurtdıĢı eğitim imkanı 

sunar. 

http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa   
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8. STUDENT COMPETITIONS 

Öğrencilerin çeĢitli projelerle yarıĢmalara katılıp, 

karĢılığında para, burs ve staj imkanları 

kazanabildikleri bir oluĢumdur.  

 

http://studentcompetitions.com/   
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9. RENAULT FOUNDATION PROGRAMS 

Renault, ParisTech ve University Paris Dauphine 

iĢbirliğiyle, mühendislik, iktisat ya da hukuk gibi 

alanlarda uluslararası yüksek lisans programlarına 

burs sağlayan bir programdır.  

http://www.fondation.renault.com/en   
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10. GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI 

PROGRAMLAR 

Dünya çapında çeĢitli ülkelerde gönüllü katılıma açık 

faaliyetler sunan programlar da bulunur. 

 

 



BAZILARI: 
 

 Alliance of European Voluntary Service 

Organisations http://www.alliance-network.eu  

 Creative Corners http://www.creative-corners.com 

 Cross-Cultural Organisation 

http://www.crossculturalsolutions.org/   

 European Volunteer Centre http://www.cev.be  

 Eurotope http://www.eurotope.net/  

 GapGuru http://www.gapguru.com   

 Global Volunteer Network 

http://www.volunteer.org.nz/   

 International Cultural Youth Exchange 

http://www.icye.org 

 International Volunteer Programs Association 

http://www.volunteerinternational.org/  

 WorkingAbroad http://www.workingabroad.com 
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11. INTERRAIL 

 Interrail Avrupa'da toplam 8 bölge içindeki tüm 

ülkelerde belli sürelerle sınırlandırılmıĢ ve belli trenlere 

sınırsız ve ücretsiz binme hakkı veren bir bilettir.  

 5 gün: € 156, 10 gün: €226, 1 ay: € 376. 

http://www.interrail.eu/   

http://www.interrail.eu/
http://www.interrail.eu/
http://www.interrail.eu/


12. WORK&TRAVEL 

Amerikan Hükümeti'nin 

desteğiyle düzenlenen 

öğrenci değiĢim programı 

dünyanın değiĢik 

yerlerindeki üniversite 

öğrencilerine yaz tatilleri 

boyunca Amerika'da 

çalıĢarak Ġngilizcelerini 

geliĢtirme ve farklı 

kültürleri tanıma fırsatı 

sunar. 

http://workandtravelturkey.com/  

 

 

 

Work and Travel 

Programıyla Amerika'yı bir 

turist gibi değil içinden biri 

gibi yaĢama ve bunu 

yaparken de tüm 

masraflarınızı karĢılama 

fırsatı sunulur.  

 

http://workandtravelturkey.com/
http://workandtravelturkey.com/


YURTDIġINDA BARINMA 

Uygun fiyatlı barınma imkanları hemen hemen bütün 

ülkelerde mevcuttur. Barınma için baĢvurulabilecek 

alternatif kaynaklar: 

 

• Üniversitelerin kendi web sayfaları 

• http://www.studenthousing.com/ (ABD) 

• http://www.accommodationforstudents.com (Ġngiltere) 

• http://www.erasmate.com/ (Erasmus öğrencileri)  

• Yararlanılan programlara ait forum siteleri  
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DĠPLOMA EKĠ 

 Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES 
çalıĢma grubu tarafından oluĢturulan diploma eki, mezun 
olan öğrencilerimize diplomalarına ek olarak verilen ve 
uluslararası Ģeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda 
edinilen niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını 
geliĢtirmek amacıyla verilen bir belgedir.  

 

 Diploma eki, üstünde adı bulunan bireyin aldığı eğitimin 
özellikleri, düzeyi, içeriği, özü ve baĢarı ile tamamlanmıĢ olan 
bu eğitimin baĢarı düzeyi hakkında bilgi sağlaması için 
tasarlanmıĢtır.  

 

 Dolayısıyla, akademik kariyer ve eğitim süresince kazanılan 
yeterlilikler hakkında eksiksiz bir tanımlama içermesi, 
Ġngilizce hazırlanmıĢ olması nedeniyle öğrencilerin yurt dıĢı iĢ 
olanakları, ileri düzey eğitimleri ve ulaĢımlarını kolaylaĢtıran 
destekleyici bir iĢleve sahiptir. 





ULUSAL FıRSATLAR 

 BĠLĠM SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI, 

TeknogiriĢim Sermayesi Desteği Programı 

 

 TÜBĠTAK, Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi 

Destekleme Programı 

 

 GENÇLĠK ve SPOR BAKANLIĞI, Gençlik 

Projeleri Destek Programı  

 



BĠLĠM SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI  

TEKNOGIRIġIM SERMAYESI DESTEĞI PROGRAMı 

 
 Yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve 

yenilik odaklı iĢ fikirlerini potansiyeli yüksek 
teĢebbüslere dönüĢtürebilmeleri için desteklenir. 

 

 Destek süresi 12 ay olup destek bütçesi en fazla 
100.000 TL’dir. 

 

 

 

 Programa, örgün öğrenim veren üniversitelerin 
herhangi bir lisans programından bir yıl içinde 
mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, yüksek 
lisans veya doktora öğrencileri baĢvurabilir. 



TÜBĠTAK  

SANAYI ODAKLı LISANS BITIRME TEZI 

DESTEKLEME PROGRAMı 

 
 Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, 

Sosyal ve BeĢeri Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal 
Bilimler alanlarının ilgili bölümlerinden birinde 
öğrenim gören lisans öğrencilerinin hazırladıkları 
lisans bitirme tezleri için destek verilmektedir. 

 

 2014 yılı için verilen destekler: 

    Tez desteği: En çok 4.000 TL / proje  

    DanıĢmanlık desteği: Akademik ve Sanayi danıĢmanı 
için 1.000TL / proje 

 

 Bu programa baĢvuru yapanlar veya program 
kapsamında destek alanlar, “Sanayi Odaklı Lisans 
Bitirme Proje YarıĢması”na da baĢvuru yapabilirler 

 

 



GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI 

GENÇLIK PROJELERI DESTEK PROGRAMı  

 Gençlerin kiĢisel ve sosyal geliĢimini destekleyerek 

sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını 

artırmayı ve yenilikçi fikirlerin hayata 

geçirilmesini hedeflemektedir.  

 

 Öğrenci kulüpleri, hazırlayacakları projelerle bu 

programa baĢvurabilirler. 

 

 BaĢvuru tarihleri: 25 ġubat – 28 Mart 2014  

 

 Web adresi: www.gsb.gov.tr 



TEġEKKÜR EDERĠM... 


