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Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı 

Avrupa Koleji, 1949 yılında dönemin önde gelen 

devlet adamı Salvador de Madariaga’nın 

girişimleriyle Belçika'nın Brugge şehrinde 

kurulmuştur. Avrupa Koleji verdiği teorik ve 

uygulamalı dersler, AB kurumlarına yakınlığı, öğrenci 

ve akademisyenlerinin üstün nitelikleri ve 

mezunlarının oluşturduğu etkili iletişim ve dayanışma 

ağıyla, Avrupa çalışmaları alanında en saygın eğitim 

kurumlarından biridir. İngilizce ve Fransızca dillerinde 

eğitimin zorunlu olduğu ve yalnızca yüksek lisans 

diploması veren Kolej, ülkemizde AB uzmanı 

gereksiniminin giderilmesinde en önemli rolü 

oynayacak eğitim kurumlarının başında gelmektedir. 

AB Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Avrupa 

Koleji Yüksek Lisans Burs Programı", Türkiye'nin 

Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde, gerek kamuda 

gerek özel sektörde, donanımlı AB uzmanları ve 

geleceğin Türk Avrokratlarını yetiştirmek amacıyla, 

özel sektör temsilcilerinin ve sivil toplum 

kuruluşlarının değerli katkılarıyla ilk kez 2010-2011 

akademik yılında başlatılmıştır. AB Bakanlığı 

tarafından, akademik açıdan başarılı olan ve Avrupa 

Birliği alanında yüksek lisans yapmak isteyen 

öğrencilere 2014-2015 akademik yılı için Avrupa 

Koleji'nde burs imkânı sağlanacaktır. Burs 

başvuruları için gerekli şartlar aşağıdaki bulunan burs 

duyurusunda sunulmuş olup, son başvuru tarihi 17 

Şubat 2014’e uzatılmıştır. Sürece ilişkin sorular için 

avrupakoleji@ab.gov.tr  adresinden bilgi alınabilir. 

Avrupa Koleji hakkında ayrıntılı bilgi www.coleurope.eu 

adresinden edinilebilir. 

 

2014-2015 akademik yılı burs duyurusu 
2014-2015 akademik yılı burs başvuru formu (Word 

formatı) 

 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 

AB, 2030'a Kadar %40 Karbon Azaltımı, %27 

Yenilenebilir Enerji Hedefi İstiyor  

Avrupa Komisyonu, 2030 için iklim hedeflerini 

açıkladı. Brüksel, 2030 yılına kadar sera gazlarının 

yüzde 40 oranında azaltılmasını istiyor. Üye ülkelerin 

enerji ihtiyaçlarının en az yüzde 27'sinin yenilenebilir 

kaynaklardan karşılanmasını öngören AB, kaya gazı 

çıkarılması için de bazı 'asgari ilkeler' getirmek 

istiyor. Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı iklim 

paketinde, sera gazı salınımlarının yüzde 40 

oranında azaltılması için bağlayıcılığı bulunan bir 

hedef öngörülüyor. Aynı zamanda üye ülkelerin, 

enerjilerinin en az yüzde 27'sini yenilenebilir 

kaynaklardan elde etmesi gerekecek. Önümüzdeki 

Mart ayında AB liderlerinin görüşmeye başlayacağı 

önerilerin, resmi teklif halini alarak yürürlüğe 

girmeden önce Avrupa Parlamentosu'nun da onayını 

alması gerekecek. Paket, şu anda geçerli olan 2020 

hedeflerinin yerini alacak. 2020 hedeflerinde, karbon 

salınımlarının 1990 seviyelerine göre yüzde 20 

oranında azaltılması yer alıyor. Aynı zamanda 

yenilenebilir enerji payı ve enerji verimliliği için de 

yüzde 20 hedefleri öngörülüyor. 

Kaynak: Euractiv    

 

Dünya Ekonomik Forumu Sona Erdi  

4 gün süren toplantıda katılımcılar mevcut küresel 

ekonominin durumu ve karşı karşıya bulunulan 

meydan okumaları ele aldı. Toplantıda ayrıca 

dünyanın krizden nasıl çıkabileceği ve ekonomik 

canlanma yöntemleri görüşüldü. Dünya Bankası 

Başkanı Kim Yong, Uluslararası Para Fonu Başkanı 

Christine Lagarde ve Avrupa Merkez Bankası 

Başkanı Mario Draghi'nin yanı sıra toplantıya katılan 

çok sayıda ekonomi uzmanı küresel ekonominin 

canlanmaya başladığını ancak karşı karşıya kalınan 

riskler ve zorlukların hala çok fazla olduğu görüşünü 

savundular. Yeni ekonomik reformlar başta olmak 

üzere Çin ile ilgili konular toplantının odağı oldu. 22 

Ocak'ta başlayan forumun ana teması "Dünya'nın 

Yeniden Biçimlendirilmesi: Toplum, Siyaset ve İş 

Dünyası için Sonuçlar" olarak belirlendi. Dünyanın 

100'den fazla ülke ve bölgesinden gelen 2 bin 500'ü 

aşkın ekonomi ve siyaset alanından önemli kişi 

katıldı. Dünya Ekonomik Forumu'nun bundan sonraki 

toplantısı Eylül ayında Çin'in Tianjin kentinde 

yapılacak.  

Kaynak: Euractiv 
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