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Konu: Chevening Bursları 2021/22 Akademik Yılı Başvuru Duyurusu

Sayın Yetkili,

Birleşik Krallık Hükümeti Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından 
finanse edilen. Uluslararası saygınlığa sahip Chevening yüksek lisans burs programı 
hakkında sizi bilgilendirmek ve 2021/22 yılı başvurularının açılması konusunda haberdar 
etmek için yazıyoruz.

Birleşik Krallık Hükümeti Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından 
finanse edilen, Uluslararası saygınlığa sahip Chevening yüksek lisans burs programına 
başvurular açılm ış olup 3 Kasım 2020 tarihi, saat 14:00’e kadar devam edecektir.

Chevening Bursları, Birleşik Krallık hükümetinin Dışişleri, M illetler Topluluğu ve Kalkınma 
Bakanlığı ve ortak kuruluşları tarafından finanse edilen küresel burs programıdır. Burslar, 
geleceğin liderlerine Birleşik Krallık’ın önde gelen üniversitelerinde çeşitli konularda yüksek 
lisans eğitimi alma fırsatı sunmaktadır,

Chevening Burs Programı; İngiltere’de bir yıl olan yüksek lisans eğitimi süresince, okul 
ücreti, aylık yaşam masrafları, gidiş-dönüş seyahat ücreti, varış ödeneği, eve dönüş ödeneği, 
vize ücreti. Birleşik Krallık’taki Chevening etkinliklerine katılmak için seyahat ödeneği gibi 
ücretleri kapsamaktadır.

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığınca yapılan yatırım ın son 
güncellenmesinden sonra, Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında 2021/22 yılı için 
yaklaşık 1.800 burs verilecektir. Türkiye’de 1988’den bu yana devam eden programdan bu 
güne kadar 2000’den fazla kişi faydalanmış, bu sene de 26 bursiyer seçilmiştir. Bu 
bu'-siyerler Eylül ayı itibariyle Birleşik Krallık’ta; uluslararası politika, hukuk, çevre, finans, 
işletme, göç, ticaret, tıp, eğitim ve kalkınma gibi çeşitli konularda eğitimlerine 
başlayacaklardır.

Türkiye’de adaylar istedikleri konuda başvurularını gerçekleştirebilirler. Geleceğin liderleri ve 
karar vericileri ile kalıcı pozitif ilişkiler kurmayı hedefleyen burs program ım ıza başvurmak 
isteyen personelinizi bilgilendirmek açısından 2021/22 akademik yılında adayların istedikleri 
konudan başvurabilecekleri bu program için aradığım ız başlıca kriterler şu şekildedir:

• T.C. vatandaşı olmak ve eğitimi tam am ladıktan sonra Türkiye dönerek en az 2 yıl kalmak,
• Başvuru sırasında 2 yıl iş tecrübesi şartını tam am lam ış olmak,
• Birleşik Krallık’ta bir master programına kabul edilmek için gereken lisans derecesine ve 
diplomasına sahip olmak,
• 15 Temmuz 2021 tarihine kadar Birleşik Krallık üniversitelerinde en az 3 farklı programa 
başvurarak en az bir tanesine şartsız olarak kabul edilmek.
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Chevening bursuna başvuruda bulunmak isteyen adaylar detaylı bilgi edinmek için 
http://www.cheveninq.orqAurkey/ web sayfasını ziyaret edebilirler ya da 
Chevening.lnTurkev@ fcdo.qov.uk adresiyle iletişime geçebilirler.

Başvuru süresince kurumlan ziyaret ederek bilgilendirme toplantıları gerçekleştireceğiz, bu 
tür talepleriniz olması durumunda 0549 792 7682 numaralı telefonu arayarak bizimle 
iletişime geçebilirsiniz.

Saygıtenmızla,

Hande Coşkunlar 
Chevening Prc^ram  Sorumlusu

http://www.cheveninq.orqAurkey/
mailto:Chevening.lnTurkev@fcdo.qov.uk

