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MUĞLA SITKı KOÇMAN üNiVERsİTESi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafindan yürütülen "Avrupa Koleji Yüksek
Lisans Burs Programı" özel sektör, sivil toplum kuruluşlan, Polonya Dışişleri Bakanlığı ve
Avrupa Koleji'nin sağladığı burs destekleri ile sürdürülmekte olup bu kapsamda burs almaya
hak kazanan kişiler Avrupa Koleji'nde (College ofEurope / CoIlege d'Europe) l senelik yüksek
lisans eğitimi alma imkinına sahip olmaktadırlar.

Avrupa Koleji, 1949 yılında Belçika'nın Brugge şehrinde Avrupa bütünleşme çabalarına
akademik destek vermek ve Avrupa Birliği kurumlan 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 ve aday devletlerin kamu kurumlarında üst dtizey görevlerin yanr sıra, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşlannda da önemli görev ve sorumluluklar üst|enmektedir.

Başkanhğımız tarafından, akademik açıdan başarılı ve Avrupa Birliği alanında yüksek lisans
yapmak isteyen öğrencilere 2022-2023 akademik yılı için özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarımızdan sağlanan sayıda Avrupa Koleji'nde burs imkAn sağlanması
öngörülmektedir. Burs başvurulan için gerekli şartlar ekte sunulan burs duyurusunda yer
almakta olup, son başvuru tarihi 19 Ocak 2022 olarak belirlenmiştir. Burs programına ilişkin
duyuru ve ayrıntılı bilgi Başkanlığımız intemet sitesinde (https://www.ab.gov.trl5273l.html)
yer almaktadır. 2010-202l yılları arasında l38 öğrencimiz bu saygın okulda yüksek lisans alma
eğitimi imkanına kawşmuştur.

Programa başvuracak adayların hukuk, ekonomi, sosyal bilimler, iletişim gibi ilgili alanlarda
iiniversite mezunu ya da son sınıf öğrencisi olmalan ve İngilizce ve Fransızca dillerinin her
ikisine de iyi derecede hAkim o|maları beklenmektedir. Başvuru sürecinin tamamlanmasının
ardından Avrupa Koleji tarafından başvuru dosyalannın incelenmesi yoluyla bir ön eleme
listesi hazırlanmakta" bursiyerler. bu listeye giren adaylar arasından mülakat usulüyle
seçilmektedir.



Üniversitenizde eğitim görmekte olan 4.sınıf öğrencileri ile akademik personelinizin söz
konusu buıstan faydalanmasııu sağlamak amacıyl4 ömeği ilişikte yer alan burs duyurusunrın
yapılmasının faydalı olacağ değerlendirilmektedir. Duyurunun yabancı dilde eğitim vermekte
olan (Fransızca./İngilizce) böltlmler başta olmak i.izere Hukuk, Uluslararası ilişkiler, Siyaset
Bilimi, Avnıpa Çalışmalan, Ekonomi, Tarih, İletişim ve İngilizce / Fransızca Dil Bilimleri gibi
kiliimlerde duyuıulması uygun olacailır. Aynr zamanda burs duyurusunun web sitenizde ve
sosyal ınedya adreslerinde yayınlanması progftımm düa geniş öğenci ve araştırmact
çewelerine iletilmesi açısmdan önem arz etmektedir.

Ekte Yer alan burs duyurusunun ve afişlerin ilgili bölilm ve birimlerinize iletilmesi ve burs
progıamtnrn en geniş şekilde dulurulması hususunda gereğini saygılanmla rica ederim.
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DIŞiŞLERİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
AVRUPA KOLEJi YÜKSEK LiSANS BURS PROGRAMI DUYURUSU

Ankara, l Ekim 202l

Özel sektör. sivil toplum kuruluşları Avrupa Koleji ve Polonya Dışişleri Bakanlığı desteğiyle
AvruPa Birliği Başkanlığı tarafindan, akademik açıdan başanlı olan, iyi derecede İngilizce ve
Fransızca bilen ve Avrupa Birliği alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere 2022-2023
akademik yılı için Avrupa Koleji'nde (College of Europe / Collöge d'Europe) burs imkinı
sağlanması öngörülmektedir.

Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı'nın amacı, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi
doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanrmlı AB uzmanlannı ve geleceğin Türk
Avrokatlarını yetiştirmektir. Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde yürütülen burs programı
kaPsamında, özellikle sivil toplum kuruluşları ve özel sektörümüzün desteğiyle. 2010-202l yıIları
arasında 'l38 öğrencimiz bu saygın okulda yfüsek lisans eğitimi alma imkAnına kaıuşmuştur.

program kapsamında kolej'e kabul edilen ve burs almaya hak kazanan kişiler, kolej'in Brugge
veYa Natolin kamPüslerinde, Avrupa Disiplin|erarası Çalışmaları. AB Uluslararası İlişkiler ve
DiPlomasi ÇalıŞmaları. Avrupa Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Çalışmaları. Avrupa Ekonomik
ÇalıŞmalan ve Avrupa Hukuku Çalışmalan programlarından birinde yüksek lisans öğrenimi
görecektir.

Burslann, AvruPa Birliği Başkanlığı ve Avrupa Koleji temsilcilerinden oluşan Türkiye Seçici
Kurulu tarafından düzenlenecek mülakatlar neticesinde 2022-2023 akademik yılında Avrupa
Koleji'nde bir Yıllık yüksek lisans eğitimi görmeye hak kazanacak adaylar arasından seçilecek
kişilere verilmesi öngörülmektedir. Geçen akademik yılda Avrupa koleji'ne kabul alan l l
vatandaŞımıza burs verilmiştir. Adaylann Avrupa Koleji programlarına kabul edilmeleri burs
almalannı garantilememektedir. Mülakat tarihi ve yeri ile ilgili bilgi ön eleme listesine giren
adaylara daha sonra ileıilecektir.

program kapsamında sağlanan burslar yalnızca Avrupa koleji'nin Brugge ya da Natolin
kamPüslerinde Yürütülmekte oIan yüksek lisans programlarından birinde kulIanılabilir. Burs almaya
hak kazanan adaYların bu hakIarını başka bir akademik yıla erteleme hakları bulunmamaktadır.
Burslar eğitim, kaYıt. yemek ve konaklama giderlerini kapsamaktadır. Sağlanan burslar kapsamında
uÇak bileti masraflan karşılanmamaktadır ve cep harçlığı ödenmemektedir. Burslar bursiyerlerin
eline geçmemekte, bursiyer adına doğrudan Avrupa koleji'ne ödeme yapılmaktadır.



Burs baŞvuruları için gerekli şartlar asağıda sunulmuş olup, burs için son başvuru tarihi 19 ocak
2022 olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihinde herhangi bir uzatma vapılmayacak, bu tarihten
sonra yapılacak olan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

I. Başvuru yolu:

AB BaŞkanlığı bursunu elde edebilmek için Avrupa Kolejinden kabul almak zorundadır. Bu
itibarla adayIann önce Avrupa kolejine kabul başvurusu yapması ve eşzamanlı olarak da
burs için AB Başkanlığına başvurması gerekmektedir.

Avrupa koleji yüksek lisans programlarına kabul başvurusunda bulunmak için;
a) Adaylann Avrupa Koleji intemet sitesine (wrırı.co|europe.eu) l Ekim 2021 - 19 ocak 2022

tarihleri arasında online başvuru yapmaları gerekmektediİ. Bu kapsamda adaylardan, sistemde
kişisel hesap oluşturmalannın ardından başvuru formunu dolduımalan ," ,irt"* tarafindan
taleP edilen ek evrakları bahsi geçen sisteme elektronik olarak yüklemeleri beklenmektedir.
BaŞkanlığımıza burs başvurusunda bulunacak adayların, online sistemin ilgili alanında bu
hususu belirtmeIeri gerekmektedir.

Bun başvurusunda bulunmalan için;
b) Adayların, Avrupa kolejine kabul başwrularını takiben, burs başvuru formunu doldurup,fotoğraflı ve imzalı olarak posta yoluyla Avrupa Birliği Başkanlığına göndermeleri

gerekmektedir. Burs başvuru formu aşağıda ve wrıw.ab.gov.tr adresindJ elektronik olarak
sunulmaktadır.

Burs programı başvuru şartları:
o T.C. vatandaşı olmak (Yurt dışında buIunan T.C. vatandaşlan da programa başwrabilmektedir.)
o Son başvuru tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak
. İlgili alanda üniversite mezunu ya da son sınıf öğrencisi olmak

' ingilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de, iyi diizeyde bilmek (Dil belgesi sunulması
gerekmektedir.)

III. Burs başvurusu için gerekli belgeler:
o AB Başkanlığı burs başvuru formu (doldurulmuş, fotoğraflı ve imzalı olarak)

(Aşağıda ve www.ab.gov.tr adresinde elektronik olarak sunulmaktadır.)
o kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan adaylann. kurumlanndan alacakları ..burs programına

kurumlarının bilgisi dıihilinde başvurduklarını ve kazanmalan halinde yüksek lisans programınagönderileceklerini" belirten bir yazıyı da Avrupa Birliği Başkanlıg,nu uuşru- esnasındailetmeleri zorunludur.

V. Başvuru için temas noktası ve adres:
vrupa Birliği Başkanlığı
Mustafa Kema| Mah. 2082.Cad. No: 5
06530 Çankaya /ANKARA
avrupakolej i@ab. qov.tr



önemli Bitgi

l) AvruPa Koleji Yüksek lisans programlarına ve başvuru şarılarının ayrıntılarına
wwu'.coleuro?e.eu adresinden ulaşmak mümkündür. Başvurulon progromo ilişkin ıım şarllorın
ilgili internet sitesinde cıçıklandığı şeHiyle sağlanması zorunludur.

2) AvruPa Koleji eğitim dili İngilizce ve Fransızca olup, her iki t]ili de seçilecek programın
dil kriıerine uygun düzeyde iyi derecede konuşup yazabiliyor olmak zorunlutlur.

3) AvruPa Koleji'nin yüksek lisans programı iml«lnı sağlayan iki kampüsü bulunmakıadır.
Belçika'nın Brugge şehrinde bulunan kımpüsıe, AB uluslararosı iıişkııer ve Diplomasi
(|alıŞmaları, AvruPa Kamu Yöneıimi ve Siyaset Bilimi Çalışmaları, Avrupo Ekıınomik çalışmalarıve Avrupa Hukuku Çalışmaları programları yürüıülmekıedir. Polonya,da bulunan Natolin
kamPüsünde İse AvruPa Disiplinlerarası Çalışmaları programı kapsamında eğiıim verilmekıedir.
1) BelÇika Brugge kamPüsünde sürılürülen yüksek lisans programları için ekonomi, hukuk,
siYaset bilimi ve ulusl(ürarası ilişkiler, Avrupa çalışmaları ve tarih bölümlerinden mezun olma;
Polonya'daki Naıolin kampüsünde sürılürülen program için ise hukuk, ekonomi, siyaseı bilimi,
larih, sosYal bilimler ve felsefe, coğrafya, dil bilimleri ve gazeıecilik bölümlerinılen mezun olma
Şartı aranm(ıkıqdır.

5) Burs programı kapsamında sağlanan burslar volnızca Avrupa koleji'nin Brugge ya daNcııolin kompüSlerinıle yürütülmekte olan yülcsek lisans progrrımlarınılan birinde kullanılabilir.
Burs almaya hak kazanan adayların bu haklarını baska bir akademik vılq erıeleme haklrırı
bıılunmamakıudır.

6) Burslar eğilim, koYı, Yemek ve konaklama giılerlerini kapsamakıadır. Sağlanan burslarkapsamında 
urrlo,bursiyerlerin eline geçmemekte, bursiyer aclına doğrudan Avrupa Kol"ii'n, adrr.1,opl*okıodrr.

7) BursiYerler, AvruPa Koleji tarafırulan belirlenecek olan ön eleme lislesine giren adaylararasından, AvruPa Birliği BaŞkınlığı ve Avrupa Koleji ıemsilcilerinden ııluşan Türkiye SeçiciKurulu ıarafındrın YaPılacak olan mülakat yoluyla beliİlenecektir. Mülukaı tarihi ve yeri ile ilgilibilgi ön eleme listesine giren aılaylara claha sonra ileıilecekıir.
8) AB BaŞkanlığı bursu bağlamında, adayların hem Koleje kabul edilmeleri, hem de Tırkiyeseçici kurulu tarafından burs verilmeye layık bulunmaları gerekmekteılir. Avrupa kolejiprogramlarınıı kııbul edilmeleri Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa koleji bursu almalarınıparanıilememekıedir.

9) 2022-2023 akıdemik yılı için son başvuru tarihi ]9 ocak 2022'dir. Adayların en gec lgoceık 2022 ıarihine kaılar Avrupa Birliği Başkonlığı'na oosıa voluvla başvuruda bulunmalarıgerekmekıedir- postadaki gecikmelerden Avrupa Birliği Başkınlığı sorumlu olmayacakıır.
10) Adaylara ıelefon yoluyla.bilqi verilmeJıecektir. Her ıürlü soru için 0ı,ruoakoleii(ı.l,ab.qov.ır
adre s iyle ile i i ş i me geç i l me, i g"r" k*" kt 
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