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Ozel sektor ye sivil toplum kuruluslarnun destegiyle Avrupa Birligi Baskanligi tarafindan, 
akademik acidan basarth olan iyi derecede ingilizce ve Fransizca bilen ve Avrupa Birligi alanmda 
yuksek lisans yapmak isteyen ogrencilere 2020-2021 akademik yili icin Avrupa Koleji'nde (College 
of Europe / College d'Europe) burs imkarn saglanmasi ongorillmektedir. 

Avrupa Koleji Yiiksek Lisans Burs Programemn amaci, Avrupa Birligi'ne tam ilyelik hedefi 
dogrultusunda iilkemizin ihtiyac duydugu donammli AB uzmanlanm ve gelecegin Turk 
Avrokratlanrn yetistirmektir. Avrupa Birligi Baskanligi koordinasyonunda yuratillen burs program 
kapsammda, sivil toplum kuruluslan ve ozel sektOrOn destegiyle, 2010-2019 yillan arasmda 115 
ogrencimiz bu saygm okulda yi,iksek lisans egitimi alma imkamna kavusmustur. 

Program kapsammda burs almaya hak kazanan 	Kolejin Bruges veya Natolin kampiislerinde, 
Avrupa Disiplinlerarasi calismalan, AB Uluslararasi 	ve Diplomasi calismalan, Avrupa 
Kamu Yonetimi ye Siyaset Bilimi calismalan, Avrupa Ekonomik calismalan ye Avrupa Hukuku 
calismalan programlanndan birinde yilksek lisans ogrenimi gorecektir. 

Burslann, ozel sektor ye sivil toplum kuruluslarimizdan saglanan sayida Avrupa Birligi Baskanligi 
ye Avrupa Koleji temsilcilerinden olusan Tiirkiye Secici Kurulu tarafindan dlizenlenecek 
mtilakatlar neticesinde 2020-2021 akademik yilinda Avrupa Koleji'nde bir yillik yuksek lisans 
egitimi gormeye hak kazanacak adaylar arasmdan secilecek kisilere verilmesi ongoriilmektedir. 
Adaylann mtilakat esnasmda Avrupa Koleji programlanna kabul edilmeleri burs almalarnu 
garantilememektedir. Millakat tarihi ye yeri ile ilgili bilgi on eleme listesine giren adaylara daha 
sonra iletilecektir. 

Burs program kapsammda saglanan burslar yalmzca Avrupa Koleji'nin Bruges ya da Natolin 
kampuslerinde yUriittilmekte olan yiiksek lisans programlarindan birinde kullanilabilir. Burs almaya 
hak kazanan adaylann bu haklarim baska bir akademik yila erteleme haklari bulunmamaktadir. 
Burslar egitim, kayit, yemek ye konaklama giderlerini kapsamaktadir. Saglanan burslar kapsammda 
ucak bileti masraflan karsilarnnamaktadir ye cep harchgi odenmemektedir. Burslar bursiyerlerin 
eline gecmemekte, bursiyer adma dogrudan Avrupa Koleji'ne odeme yapilmaktadir. 



Burs basvurulan icin gerekli sartlar asagida sunulmus olup, burs icin son basvuru tarihi 15 Ocak 
2020 olarak belirlenmistir. Son basvuru tarihinde herhangi bir uzatma yapilmayacak, bu tarihten 
sonra yapilacak olan basvurular kesinlikle dikkate ahnmayacaktir. 

Kamuoyuna saygiyla duyurulur. 

I. Bwuru yolu: 

Adaylann, 

Burs bwurusunda bulunmalari kin; 

Burs basvuru formunu doldurup, fotografli ve imzali olarak posta yoluyla Avrupa Birligi 
Baskanligina gondermeleri gerekmektedir. Burs basvuru formu asagida ye www.ab.gov.tr  adresinde 
elektronik olarak sunulmaktadir. 

Avrupa Koleji yiiksek lisans programlarma kabul bwurusunda bulunmalari icin; 

Avrupa Koleji interne sitesine (www.coleurope.eu) 1 Ekim 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasmda 
online basvuru yapmalari gerekmektedir. Bu kapsamda adaylardan, sistemde kisisel hesap 
olusturmalanmn ardindan basvuru formunu doldurmalari ye sistem tarafindan talep edilen ek 
evraklari bahsi gecen sisteme elektronik olarak ytiklemeleri beklenmektedir. Baskanligimiza burs 
basvurusunda bulunacak adaylann, online sistemin ilgili alaninda bu hususu belirtmeleri 
gerekmektedir. 

II. Burs programs basvuru artlart: 

• T.C. vatandasi olmak (Yurt disinda bulunan T.C. vatandaslan da programa basvurabilmektedir.) 

• Son basvuru tarihinde 35 yasmdan gun almamis olmak 

• ilgili alanda tiniversite mezunu ya da son sinif ogrencisi olmak 

• ingilizce ye Fransizca dillerinin her ikisini de secilecek programm dil kriterine uygun diizeyde 
konusup yazabiliyor olmak ( Dil belgesi sunulmasi gerekmektedir.) 

III. 	Burs bwurusu icin gerekli belgeler: 

• AB Baskanligi burs basvuru formu (doldurulmus, fotografli ve imzali olarak) 

(Asagida ye www.ab.gov.tr  adresinde elektronik olarak sunulmaktadir.) 

• Kamu kurum ye kuruluslannda calisan adaylann, kurumlanndan alacaklari "burs programina 
kurumlannin bilgisi dahilinde basvuruldugunu" belirten bir yaziyi da Avrupa Birligi Baskanligina 
basvuru esnasmda iletmeleri zorunludur. 

IV. 	Bwuru kin temas noktasi ye adres: 

Avrupa Birligi Baskanligi 
Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 5 
06530 cankaya /ANKARA 
avrupakoleji@ab.gov.tr  



Onemli  

1) Avrupa Koleji yiiksek lisans programlarina ye basvuru sartlarinin ayrintilarma 
www.coleurope.eu  adresinden ulasmak mumkUndUr. Basvurulan programa iliskin turn sartlann 
ilgili internet sitesinde aciklandigi sekliyle saklanmasi zorunludur. 

2) Avrupa Koleji ekitim dili Ingilizce ye Fransizca olup, her iki dili de secilecek programin 
dil kriterine uygun dlizeyde konusup yazabiliyor olmak zorunludur. 

3) Avrupa Koleji 'nin yuksek lisans program imkeini saglayan iki kampusu bulunmaktadir. 
Belcika 'nin Bruges sehrinde bulunan kampuste, AB Uluslararasi Iliskiler ye Diplomasi 
cahsmalari, Avrupa Kamu YOnetimi ye Siyaset Bilimi cahsmalari, Avrupa Ekonomik cahsmalari 
ye Avrupa Hukuku cahsmalari programlarz yUrUtUlmektedir. Polonya'da bulunan Natolin 
kampusunde ise Avrupa Disiplinlerarasi calismalari programs kapsaminda ekitim verilmektedir. 

4) Belcika Bruges kampusunde surdiirfilen yuksek lisans programlari icin ekonomi, hukuk, 
siyaset bilimi ye uluslararasi iliskiler, Avrupa calismalari ye tarih bohjmlerinden mezun olma; 
Polonya'daki Natolin kampusunde surdurillen program icin ise hukuk, ekonomi, siyaset bilimi, 
tarih, sosyal bilimler ye felsefe, cokrafi)a, dil bilimleri ye gazetecilik bolumlerinden mezun olma 
carts aranmaktadir. 

5) Burs programs kapsaminda saklanan burslar valnizca Avrupa Koleji 'nin Bruges ya da 
Natolin kampiislerinde yfirlitfilmekte olan yuksek lisans programlarindan birinde kullanilabilir. 
Burs almaya hak kazanan adaylarin bu haklanni baska bir akademik pia erteleme haklari  
bulunmamaktadir.  

6) Burslar egitim, kapt, yemek ye konaklama giderlerini kapsamaktadir. Saklanan burslar 
kapsammnda ucak bileti masraflari karsilanmamaktadir ye cep harchgm odenmemektedir. Burslar 
bursiyerlerin eline gegmemekte, bursiyer admna dokrudan Avrupa Koleji'ne Odeme yapilmaktadir. 

7) Bursiyerler, Avrupa Koleji tarafmndan belirlenecek olan On eleme listesine giren adaylar 
arasindan, Avrupa Birliki Baskanhgi ye Avrupa Koleji temsilcilerinden olusan Turkiye Secici 
Kurulu tarafmndan yapilacak olan millakat yoluyla belirlenecektir. Miilakat tarihi ye yeri ile ilgili 
bilgi On eleme listesine giren adaylara daha sonra iletilecektir. 

8) Adaylarin hem Koleje kabul edilmeleri hem de Turkiye Secici Kurulu tarafmndan burs 
verilmeye lay& bulunmalarz gerekmektedir. Avrupa Koleji programlarina kabul edilmeleri Avrupa 
Birligi Baskanhki Avrupa Koleji bursu almalarini garantilememektedir.  

9) 2020-2021 akademik yils icin son basvuru tarihi 15 Ocak 2020 'dir. Adaylann en gec 15  
Ocak 2020 tarihine kadar Avrupa Birliki Baskanhgsna posta yoluyla basvuruda bulunmalari 
gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Avrupa Birliki Baskanhki sorumlu olmayacakhr. 

10) Adaylara telefon yoluyla bilgi verilmeyecektir. Her turlii soru icin avrupakolejiafib.govir 
adresiyle iletisime gecilmesi gerekmektedir. 
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1. Adi ye soyadi: 

2. T.C. kimlik numarasi: 

3. Dogum tarihi ye yeri: 

4. ilet4im bilgileri: 

Tel: 

GSM: 

E-posta: 

Adres: 

5. Mezun oldugu lise: 

6. Mezun oldugu finiversite: 

7. Mezun oldugu boliim ye mezuniyet notu: 

8. Mevcut pozisyonu (ogrenci, mezun, 4 vb.): 

9. ingilizce dil diizeyi: 	Al / A2 / B1 / B2 / Cl / C2 (Avrupa Ortak Dil Kriterlerine gore) 

Giincel Dil belgesi (eklenmesi zorunlu), yili ye puam : 

10. Fransizca dil dfizeyi: 	Al / A2 / B1 / B2 / Cl / C2 (Avrupa Ortak Dil Kriterlerine gore) 

Gtincel Dil belgesi (eklenmesi zorunlu), yill ye puarn : 

11. Avrupa Kolejinde bapTurdugu boliimler : 1.Tercih: 
2.Tercih: 

12. Avrupa Koleji Bursu dwnda varsa baplirdugu burs programlari: 

13. Avrupa Koleji egitiminden sonra kariyer hedefiniz: 
(100 kelimeyi gecmeyecek ekilde el yazmula anlatimz) 

Tarih: 

Imza: 
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