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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı’nın 03/10/2018 tarihli ve 
772.99/4984 sayılı yazısı.

Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı'ndan alınan ilgi yazıda; akademik 
açıdan başarılı ve Avrupa Birliği alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere 2019-2020 akademik yılı için 
Avrupa Koleji'nde burs imkânı sağlanacağı belirtmektedir. Burs için son başvuru tarihi 16 Ocak 2019 olup; başvuru 
için gerekli şartlar ile ilgili duyuru ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve ilgili öğrencilerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim. 

e-imzalıdır

Prof.Dr. Recai KILIÇ
Rektör Yardımcısı

EK :
1- İlgi yazı ve ekleri (6 Sayfa)

DAĞITIM
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Eczacılık Fakültesi Dekanlığına
Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Hukuk Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
İletişim Fakültesi Dekanlığına
Mimarlık Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Turizm Fakültesi Dekanlığına
Veteriner Fakültesi Dekanlığına
Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanlığına
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğüne
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü Müdürlüğüne
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğüne

Evrak Tarih ve Sayısı: 05/10/2018-E.94522
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DAĞITIM YERLERİNE
 

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarımızın sağladığı burs destekleri ile sürdürülen "Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs
Programı" bu sene sekizinci yılına girmektedir. Program kapsamında burs almaya hak kazanan
kişiler Avrupa Kolejinde (College of Europe / College d'Europe) 1 senelik yüksek lisans eğitimi
alma imkânına sahip olmaktadırlar.
 
Avrupa Koleji, 1949 yılında Belçika'nın Brugge şehrinde Avrupa bütünleşme çabalarına akademik
destek vermek ve Avrupa Birliği kurumları için bürokrat yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
İngilizce ve Fransızca dillerinde eğitimin zorunlu olduğu Kolej, Avrupa çalışmaları alanında en
etkili ve saygın kurumlardan biridir. Kolej mezunları, AB kurumlarında ve üye devletlerin kamu
kurumlarında üst düzey görevlerin yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında da önemli
görev ve sorumluluklar üstlenmektedir.
 
Başkanlığımız tarafından, akademik açıdan başarılı ve Avrupa Birliği alanında yüksek lisans
yapmak isteyen öğrencilere 2019-2020 akademik yılı için özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarımızdan sağlanan sayıda Avrupa Koleji'nde burs imkânı sağlanması öngörülmektedir. 
Burs başvuruları için gerekli şartlar ekte sunulan burs duyurusunda yer almakta olup, son başvuru

 Burs programına ilişkin duyuru ve ayrıntılı bilgitarihi  olarak belirlenmiştir.16 Ocak 2019
Başkanlığımız internet sitesinde (https://www.ab.gov.tr/51372.html) yer almaktadır.
 
Programa başvuracak adayların hukuk, ekonomi, sosyal bilimler, iletişim gibi ilgili alanlarda
üniversite mezunu ya da son sınıf öğrencisi olmaları ve İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisine
de program gereklilikleri ölçüsünde hâkim olmaları beklenmektedir. Başvuru sürecinin
tamamlanmasının ardından Avrupa Koleji tarafından başvuru dosyalarının incelenmesi yoluyla bir
ön eleme listesi  bursiyerler, bu listeye giren adaylar arasından mülakat usulüylehazırlanmakta,
seçilmektedir.
 
Üniversitenizde eğitim görmekte olan 4. sınıf öğrencilerinin mezun olmalarının ardından bu
imkândan faydalanmasını sağlamak amacıyla, örneği ilişikte yer alan burs duyurusunun kendilerine
iletilmesinin faydalı olacağı mütalaa edilmektedir. Duyurunun yabancı dilde eğitim vermekte olan
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Faruk KAYMAKCI
Büyükelçi
Bakan a.
Başkan

Bakan Yardımcısı

(Fransızca/İngilizce) bölümler başta olmak üzere Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi,
Avrupa Çalışmaları, Ekonomi, Tarih, İletişim ve İngilizce / Fransızca Dil Bilimleri gibi bölümlere
yapılması yoluyla burs programına ilişkin bilgi önemli bir hedef kitleye ulaşacaktır. Öte yandan söz
konusu duyurunun web sitenizde yayınlanması programın daha geniş öğrenci çevrelerine
duyurulması açısından faydalı olacaktır.
 
Anılan nedenlerle ekte yer alan burs duyurusunun ilgili bölüm ve birimlerinize iletilmesi hususunda
gereğini saygılarımla rica ederim.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
AVRUPA KOLEJİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI DUYURUSU

Ankara, … Eylül 2018

Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından, 
akademik açıdan başarılı olan ve Avrupa Birliği alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere 
2019-2020 akademik yılı için Avrupa Koleji’nde (College of Europe / Collège d’Europe) burs 
imkânı sağlanması öngörülmektedir.

Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı’nın amacı, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi 
doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı AB uzmanlarını ve geleceğin Türk 
Avrokratlarını yetiştirmektir. Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen burs programı 
kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün desteğiyle, 2010-2017 yılları arasında 103 
öğrencimiz bu saygın okulda yüksek lisans eğitimi alma imkânına kavuşmuştur.

Program kapsamında burs almaya hak kazanan kişiler, Kolejin Bruges veya Natolin kampüslerinde, 
Avrupa Disiplinlerarası Çalışmaları, AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları, Avrupa 
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Çalışmaları, Avrupa Ekonomik Çalışmaları ve Avrupa Hukuku 
Çalışmaları programlarından birinde yüksek lisans öğrenimi görecektir. 

Bursların, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızdan sağlanan sayıda Avrupa Birliği Başkanlığı 
ve Avrupa Koleji temsilcilerinden oluşan Türkiye Seçici Kurulu tarafından düzenlenecek 
mülakatlar neticesinde 2019-2020 akademik yılında Avrupa Koleji’nde bir yıllık yüksek lisans 
eğitimi görmeye hak kazanacak adaylar arasından seçilecek kişilere verilmesi öngörülmektedir. 
Adayların mülakat esnasında Avrupa Koleji programlarına kabul edilmeleri burs almalarını 
garantilememektedir. Mülakat tarihi ve yeri ile ilgili bilgi ön eleme listesine giren adaylara daha 
sonra iletilecektir. 

Burs programı kapsamında sağlanan burslar yalnızca Avrupa Koleji’nin Bruges ya da Natolin 
kampüslerinde yürütülmekte olan yüksek lisans programlarından birinde kullanılabilir. Burs almaya 
hak kazanan adayların bu haklarını başka bir akademik yıla erteleme hakları bulunmamaktadır. 
Burslar eğitim, kayıt, yemek ve konaklama giderlerini kapsamaktadır. Sağlanan burslar kapsamında 
uçak bileti masrafları karşılanmamaktadır ve cep harçlığı ödenmemektedir. Burslar bursiyerlerin 
eline geçmemekte, bursiyer adına doğrudan Avrupa Koleji’ne ödeme yapılmaktadır.
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Burs başvuruları için gerekli şartlar aşağıda sunulmuş olup, burs için son başvuru tarihi 16 Ocak 
2019 olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihinde herhangi bir uzatma yapılmayacak, bu tarihten 
sonra yapılacak olan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

I. Başvuru yolu:
Adayların,

Burs başvurusunda bulunmaları için;
Burs başvuru formunu doldurup, fotoğraflı ve imzalı olarak posta yoluyla Avrupa Birliği 
Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Burs başvuru formu aşağıda ve www.ab.gov.tr adresinde 
elektronik olarak sunulmaktadır. 

Avrupa Koleji yüksek lisans programlarına kabul için;
Avrupa Koleji internet sitesine (www.coleurope.eu) 1 Kasım 2018 - 16 Ocak 2019 tarihleri arasında 
online başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda adaylardan, sistemde kişisel hesap 
oluşturmalarının ardından başvuru formunu doldurmaları ve sistem tarafından talep edilen ek 
evrakları bahsi geçen sisteme elektronik olarak yüklemeleri beklenmektedir. Başkanlığımıza burs 
başvurusunda bulunacak adayların, online sistemin ilgili alanında bu hususu belirtmeleri 
gerekmektedir. 

II. Burs programı başvuru şartları:

 T.C. vatandaşı olmak (Yurt dışında bulunan T.C. vatandaşları da programa başvurabilmektedir.)

 Son başvuru tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak

 İlgili alanda üniversite mezunu ya da son sınıf öğrencisi olmak
 İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de seçilecek programın dil kriterine uygun düzeyde 

konuşup yazabiliyor olmak 

III. Burs başvurusu için gerekli belgeler:

 AB Başkanlığı burs başvuru formu (doldurulmuş, fotoğraflı ve imzalı olarak)
(Aşağıda ve www.ab.gov.tr adresinde elektronik olarak sunulmaktadır.) 

 Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan adayların, kurumlarından alacakları “burs programına 
kurumlarının bilgisi dâhilinde başvurulduğunu” belirten bir yazıyı da Avrupa Birliği Başkanlığına 
başvuru esnasında iletmeleri zorunludur.  

IV. Başvuru için temas noktası ve adres: 

Avrupa Birliği Başkanlığı
Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 5  
06530 Çankaya /ANKARA
avrupakoleji@ab.gov.tr 

mailto:avrupakoleji@ab.gov.tr


Önemli Bilgi

1) Avrupa Koleji yüksek lisans programlarına ve başvuru şartlarının ayrıntılarına 
www.coleurope.eu adresinden ulaşmak mümkündür. Başvurulan programa ilişkin tüm şartların 
ilgili internet sitesinde açıklandığı şekliyle sağlanması zorunludur.

2) Avrupa Koleji eğitim dili İngilizce ve Fransızca olup, her iki dili de seçilecek programın 
dil kriterine uygun düzeyde konuşup yazabiliyor olmak zorunludur. 

3) Avrupa Koleji’nin yüksek lisans programı imkânı sağlayan iki kampüsü bulunmaktadır. 
Belçika’nın Bruges şehrinde bulunan kampüste, AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi 
Çalışmaları, Avrupa Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Çalışmaları, Avrupa Ekonomik Çalışmaları 
ve Avrupa Hukuku Çalışmaları programları yürütülmektedir. Polonya’da bulunan Natolin 
kampüsünde ise Avrupa Disiplinlerarası Çalışmaları programı kapsamında eğitim verilmektedir.

4) Belçika Bruges kampüsünde sürdürülen yüksek lisans programları için ekonomi, hukuk, 
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, Avrupa çalışmaları ve tarih bölümlerinden mezun olma; 
Polonya’daki Natolin kampüsünde sürdürülen program için ise hukuk, ekonomi, siyaset bilimi, 
tarih, sosyal bilimler ve felsefe, coğrafya, dil bilimleri ve gazetecilik bölümlerinden mezun olma 
şartı aranmaktadır.

5) Burs programı kapsamında sağlanan burslar yalnızca Avrupa Koleji’nin Bruges ya da 
Natolin kampüslerinde yürütülmekte olan yüksek lisans programlarından birinde kullanılabilir. 
Burs almaya hak kazanan adayların bu haklarını başka bir akademik yıla erteleme hakları 
bulunmamaktadır. 

6) Burslar eğitim, kayıt, yemek ve konaklama giderlerini kapsamaktadır. Sağlanan burslar 
kapsamında uçak bileti masrafları karşılanmamaktadır ve cep harçlığı ödenmemektedir. Burslar 
bursiyerlerin eline geçmemekte, bursiyer adına doğrudan Avrupa Koleji’ne ödeme yapılmaktadır.

7) Bursiyerler, Avrupa Koleji tarafından belirlenecek olan ön eleme listesine giren adaylar 
arasından, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Avrupa Koleji temsilcilerinden oluşan Türkiye Seçici 
Kurulu tarafından yapılacak olan mülakatlar yoluyla belirlenecektir. Mülakat tarihi ve yeri ile ilgili 
bilgi ön eleme listesine giren adaylara daha sonra iletilecektir.

8) Adayların mülakat sonunda Avrupa Koleji programlarına kabul edilmeleri burs almalarını 
garantilememektedir.  

9) 2019-2020 akademik yılı için son başvuru tarihi 16 Ocak 2019’dır. Adayların en geç 16 
Ocak 2019 tarihine kadar Avrupa Birliği Başkanlığına posta yoluyla başvuruda bulunmaları 
gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Avrupa Birliği Başkanlığı sorumlu olmayacaktır.

10) Adaylara telefon yoluyla bilgi verilmeyecektir. Her türlü soru için avrupakoleji@ab.gov.tr 
adresiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

mailto:avrupakoleji@ab.gov.tr


1. Adı ve soyadı:
2. T.C. kimlik numarası:
3. Doğum tarihi ve yeri:
4. İletişim bilgileri:
Tel:
GSM:
E-posta:
Adres:

5. Mezun olduğu üniversite:
6. Mezun olduğu bölüm ve mezuniyet notu:
7. Mevcut pozisyonu (öğrenci, mezun, iş vb.):

8. İngilizce dil düzeyi: A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 (Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre) 
Dil belgesi, yılı ve puanı (varsa):  

9. Fransızca dil düzeyi: A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 (Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre)

Dil belgesi, yılı ve puanı (varsa):
10. Avrupa Koleji eğitiminden sonra kariyer hedefiniz:
(100 kelimeyi geçmeyecek şekilde anlatınız)

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
AVRUPA KOLEJİ YÜKSEK LİSANS 

BURS PROGRAMI
2019-2020 AKADEMİK YILI
BURS BAŞVURU FORMU

Fotoğraf

Tarih:

İmza:


