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AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞIAvRupA KoLEi vtırsnr ı,ı iius ;i;iilaLM I Duy uRusu

Ankıra, 13 Ekiın 2022Türk Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, Avrun
geTeğyle awupa nı.ııgİ s"şk rı,e,-i;;;",'i::1j:*'' ve Polonya DışişIeri Bakanıığı

;?jtr ;."ffi}r,llİ, - Avnıpa Bi rI iğ J;,;;;İİJ: ;H İffi :.1}; jl#;:tr:
,** *,#r",|i-İ,f,:l,}l:Pa 

Koleji'nde (Collcge 
" 

u,."rJ )t"t *"'İll",o*l rro

i.öffi l:' JH*|,"''ff#l,'rl",ff i;r,lı, _ |vrupa Birıiğ, ne tam üyeıik hedefi
Avrokratlannı yetişırmektir. 

1,-P" ;;;ğ ;;ffi ; "§rffiil:lH;"f"rTrT-HTkapsamında, özellikle sivil toplum ir-ı,şı"" ,"?r.i;'.o,o*riizun desieğiy,e. 
'oii-rorr ruı*,

arasında l49 öğencimiz bu saygın okulda r*r"t ı,*rğitimi alma imkdnına kavuşmuştıır.

}:_"y Pr".ında Kolej'e kabul edilen ve burs alma

i:l,:.ff ,ffiji::nl"ş;*ruşş#Fı_Ör,l,Şil,llTjj;;"[:i",il-il,i:
;##T 

ve Avnıpa ıı,ı,*, çJ,ş,; ";;"#il1:*';,ff 
i:'"flLlxn'in:tli

Burslann, Avrupa BirliEi E

5"-"*J,i[il",l"İİİr*;:,İ}n*:fj::iH|r;#L"JrJHİy"^ıil:
§,:,:i"::i 

j,l,:i'iff,l"lşr"1,#J[T,"il;tu--**"Ji*."."il}seçiıecek
vatandaŞımıza u*. 

"İJı.ış,ı.. ^;"İ;'^;;"L#loi_o"Pa 
Koleji'nc kabuı a|an ıı

Başkanlığ bursu aımaıarın,;;;;;;,:;,İİ1 İ:"l Programlanna kabul ediımeıeri AB.ü,"J g;;;;;Ş; \'ffii"tril:iil'J:'1""j"i:"' 5ilı","""-.'iiiluni"" a" ua* ı,
adaYlara daha sonra bildiri1ecektjr. , ,- jle ilgili bilgi ön eleme listesine giren

İ::ry kapsamında sağlanan burslar yalnızca Avıı.ınrampus lerinde yürİittilmekte r
hakkazaıun j,r,-",i.'i."]TYo§.k,;;;,#iffi ,*"#;!#-İ,,Ti'r"r,i:#-);il"#

ft.t:ffi***ıtil#j##*ı.il"şTşftİl*:J*#Ji*ihx"'jibursiYerlerin eline geçmemekte. bursiyer adın;;;#; i1 "eP 
harÇlığı ödenmemektedir. Burslar

rupa Koleji'ne ödeme yapılmakradır.



Burs bşvurulan için serckli

t3 "T- ;ffi"ff:töi.ff İ* iHJ Tş,*:l, .İ:}:#,-#ilHff ll*ffisonra yapılacak oIan Uaşvurular kesinlikle *n* 
"İ#"rİ*r,r.Kamuoyuna saygıy|a duyurulur.

L Bışvuru yo!u:

tru.İrffiif,,#Hu elde edebilmek için Avnıpa Kolejinden kabu, almak zorundadır. Bu
1. Avrupa Kolejine kabul başvurusu yapması ve2. Eşzamanlı olarak da buıs için AB Baı

iilffi ffi ,la,#şHdİ#*}ffi il*''ihlTtilil.§."-ff i.,trl,*İ

Avrupı Koleji yüksek tiı, #ilHşffiffiyi'#,ö ffi,:Ş;ö"TİİTff:,, n"*,o,,
]ii, nğ;H*tille.baŞvuru 

Ya,malan serekmektedi,. 
'r'o*Şri" İİirüardan, sistemde

m,s$gş*ıi,.*;:m*ptffi ;#*;n*f-,,**#l;ı;
Burs bışvurusundı bulunmılın için;

O) İ*Iq" Arrup" Kolejine kabul başwruIannı ıfotogıaflı r. ıir-ıi-"i#u^Hl"'T:lT|."nı takiben, burs başvuru formu
geıekmektedir. g*. nİl]* Posta yoluyla a".r"-'s,döi "ill'^";#,,;:#'"u do|durup,

sunuımattaaır. -* o daşvııru r",". 
"iü 

j"' *^ffi "İ;:'it İ#:iljr,:i;ffİf-.T:*
U. Burs progrımı başvuru şartlın:ı T.C. vatandaşı olmak (Yurt dışında bulunan T.C. vatando Son başvuru tarihinde 35 ;.;:_:::_l ' l*@'* da Programa başvurabi|mekbdiı.)

: ]91l;;;;H ;J#:Ş*:':il,ju",:Tİ,,-*. Ingiiizce ve Fransı:rca dgerekmektedir.f 
*'*' 'illerinin her ikisini de, iyi dtizeyde bilmek (Dil tıe1gesi sunutması

'r Burs başvuruıu için gerekli belgelcr:ı AB BaŞkanlığ bun bışvuru formu (doldurutmuş, fotoğaflı ve imzalı olarak)(Aşağıda ve www.ab.eov.E adresinde elektronik ola.at .unul.attaa,..;'iffiffişş,:, 

*ffi,:r*şffi,,tr***j,,,ffii§ş{i

---_--



ry. Bışvuru için temıs noktısı ve adres:
Awııpa Birliğ Başkantığı

ötffi'ö§iT#xffiilcad No:5

aınuoakolği@ıb.qov.tr

EncmliBilü

İ,r"İXr;':X#k 
lisanı Programlorına kabul ve haşvııru şarılarının ayrınıııarınaıg,iii-İ#ı#;;:,trh:xx:,,::H:y;,rxi:;::;;,;:;i;:;,hşartların

2! Awupo koleji eııtın.dlli ingilizce ve liansızca olup, her iki dili de seçilecek prograıııındıı lğiıefine uygun drEeyde ıyi derec)de kon;;';;;r:, olmak zorunludur-3) Awupa Koleii,nin u,;:::ii';ü;"';;:,#"::;#:r';x;;;,':r;ı salıalan iki kampıisü huıunmakıadır
ÇalŞnaları, Avnıpo Kamu ii"",ii'İ'r,#3!?i,i:,|a_,.Ulu,sıaıarusı iıişkiıer ve Diplomasi
y ,r*r uuarı* çaş.o|""limi 

ve SiYaieı Bilimi ÇalŞmalar,. ,lu*- İİno.İİ çr*^o,onbutunan.Noıoıin ;;;;;;;*' Progrumları Ytiaiıalmekıedir nlnrn,:İZİİ"#" rZo****verilmefuedir. ise AvruPa DisiPlinlararası Ça,şr"ı.rİ"İ.rİ,'}"oİr'İ)o. rrnr.

2..^ . ,U:.roa' 
Brugge lcanrnl5ünde sürdürülen yuksek l..'!f":;: : H "; -!;:: T;x : : 

t ş 
: 

t I e 

|,, * ; ;" r;;;; ; ;: 
an s pr o gr a m ı u r ı i ç i n e ko n o m i, hu ku k,

,3!!:*i,,iiii*;ffi y:x:#,;iiİİi"{|:İi';:"l"::l::#;::?,3:,:y;irj:
ş,ırıı alafıınahadır. q" u""r'ıerı ve gazclecilik hölümlerinde n mezun olma
5) Burs proçtramı kapsamında soğlanan bıırslar valnızca Awupa Koleii'nin Brugqe ya da
Naıolin kampı)slerinde yürijıülmelüe olan yührek lisans programlarından hirinfu kullanılabilir.
Burs almaya hak kazanan adayların hu haHarınıbulunmamakadır. h c e

6) Burslar eğiıin, kayıı, yemek ve konaHama giderlerini kııp.ramakltıılır. Soğlanan burslor
kapsamında
Burslar bursiyerleri,n eline geçmemekle, bursiyer adına doğ,uılan ılvrupa koleji'ne ödeme

cc l ryapılmakıadır.

2_^. _, 
r*r.rr"rler, Avnıpa Kolej i ıaraJindan be l irlenece

?xtr;#x;;}:::;:y:,,!:!;;;;;";;;::::;;":::;;':;;;"f ;";,yx:i:,
u,,,, oi,i;;;;;;,:,#::;:X:İ;r:"::?::,:;':::,tr:;l:j#j,;,';;i;:, ;;: * *,, u,
8) AB Başkantığı bıırsu bağlamındıı. adalıların hem Koleje laıbul adilmalcri, hem ıle Türkiye
seçici kurulu ıarafindan hıırs verilmeye io,t o,uiur-rıorı gcrekınekıedir. Awupa kolqli



Programİ.ırıruı l<abul edilme ve Tiirkiye Seçici Kurulu mülakatında da başarılı olunınaıı
gereloııeloedir.

9) 2023-2024 alademik yılı için son başwıru tarihi ]9 0cak 2023'dir. Aılııyların en gec ]9
Ocak 2023 ıarihine ludar Avrupa Birliği Başkanlığı'no Dosta volu},lu eksitcsiz belgelerle başvuruda
bulunmaları gerebııekledir. posıadaki gecikınelerden Avrupa Birliği Başkantığ sorumlu
olmayacaHır.

10) Adaylara telefon yolııyla hilgi verilmevecekıir. Heı ıüılü soru için avruoakaleji@ıb.gov.tr
adresiyle ilelişime geçilmesi gerehnebedir.


