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Konu: Krrsal kalkrnma ve yenilenebilir enerji/enerji veramlili!i alanlarrnda
verilecek olan burs

Sayrn Yetkiii,

Heinrich Boll Stiftung Derneli, alrrlrklr aragtrrma alanr olarak krrsal kalkrnma veya
yenilenebilir enerji/enerji verimlili{i konularrnr segmig ve tezini bu konularda yazmak
isteyen ve ders agamasrnr tamamlamrg yuksek lisans 6!rencilerine riguncri
sdmestrlerinden itibaren en fazla iki s6mestr boyunca burs verecektir.

Burs programrnrn detaylarrna iligkin bilgiyi ekli dosyalarda bulabilirsiniz.

Sizden bu burs programr ile ilgili duyurunun fakrilteniz ve universiteniz dahilinde
yaprlmasrnr ve o!rencilerin bu programa katrlrmlannrn tegvik edilmesini rica ediyoruz.

Saygrlanmrzla.
Kristian Brakel

Heinrich Boll Stiftung Derne$i Temsilcisi
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BURS DUYURUSU
HeinHch Bё ll St:ftung DerneOi aol‖ lkl:ara5tlrma alan!olarak k:rsal kalk!nma veya
yenilenebilir ene可i/enetti Vettm‖ iOi kOnula‖ n!secmi5 ve tezini bu konularda yazmak
isteyen y口 ksek lisans ёOrencilettne uc口 ncu sё mest‖ ettnden iubaren en fazla lki
sёmestr boyunca burs verecektir. Bursla ‖g‖ i b‖ gi ve gerek‖  ko5u‖ar a5a01da
slralanrn:5tir:

Burs hakkrnda bilgi
Bagvuru kogullarl
Bursiyerlerin segilmesi ve kriterler
Bagvuru tarihi
Gerekli belgeler

1. Burs Hakkrnda Biloi
Heinrich Bdll Stiftung Derne[i a[rrlrklr aragtrrma alanr olarak krrsal kalkrnma veya
yenilenebilir enerji/enerji verimlilili konulannr segmig ve ders a5amastnt tamamlamtg
olan yuksek lisans dlrencilerine uguncu somestrlerinden itibaren en fazla iki sdmestr
boyunca burs verecektir. Segilecek olan tezlerde toplumsal cinsiyet baktg agtst
onemsenmektedir. Duzenlenecek olan bu burs programt ile belirlenen alanlarda
aragtrrma yapmak isteyen o!rencileri desteklemek, genel becerilerini (soft skills)
geligtirmelerine yardrmcr olmak ve e{itimlerinin ardrndan uzmanltk alanlartnda
galrgmalarrnr sa[lamayr tegvik etmektir.

Aylrk 150.- Euro kargrlr!r Turk Lirasr olan bursun yantnda, iki sdmestr bagtnda
6!rencilere 150.- Euro kargrlr$r Turk Lirasr tutartnda aragttrma ve kitap parasl
veri I ecekti r.

Burs sliresi boyunca bursiyerler igin Heinrich 86ll Stiftung Derne[i taraftndan alt
programlar olugturulacaktrr. Bursiyerlerin alanlarryla ilgili yurt igindeki ve dtgtndaki
konferans, seminer, sempozyum vb. etkinliklere kattlmalarr desteklenmeye
galrgrlacaktrr.

2. Basvuru Kosullart
. Turkiye Cumhuriyeti vatandagt olmak.
. Y$K tarafrndan tanrnmrg bir Ttirkiye riniversitesinde ytiksek lisans programlna

kayrtlt olmak.
. Adrrlrklr aragtrrma alanr ve tez konusu olarak krrsal kalkrnma veya yenilenebilir

enerji/enerji verimlilili konularrnr belirlemiS olmak.

3. Bursiverlerin Secilmesi ve Kriterler
Bagvurular posta ile yazrlr olarak Heinrich Boll Stiftung Derne{i'ne yaptlacakttr. Mail ile
yaprlacak bagvurular da kabul edilmektedir. Yaprlan yazrlr baSvurular dantgma kurulu
tarafrndan 6n elemeden gegirilecektir. 6n elemeyi geEen dlrencilerle dantgma kurulu
mulakat yapacak ve burs almaya hak kazanan o!rencileri belirleyecektir. Dantgma
kurulu bursiyerleri belirlerken cinsiyet egitli{ine dikkat edecektir.

Bagvurular de!erlendirilirken dikkate alrnacak kriterler: 6!rencilerin daha onceki
elitimlerindeki bagarr durumlarr, sosyal ve politik motivasyonlart ve herhangi bir sivil
toplum kurulugunun faaliyetlerinde aktif olarak yer almalandrr. Bagka bir kuruluStan
burs almryor olmak diler dnemli kriterdir. Bagvurularda, bagvuran o{rencilerin sosyo-
ekonomik durumu goz 6nune altnacaktlr.
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4. Basvuru Tarihi
Bagvurular 24 Haziran 2016 tarihine kadar adreste olacak Sekilde aga!rdaki adreseposta/ kargo yolu veya mail ile yaprlmahdrr. Bagvurular 2q Alustoi ioro tarininekadar delerlendirilecek ve 6n elemeyi gegen o{rencilerle mrllaliat yaprlacaktrr. Bursodemesi EylUl 2016'da baglayacaktrr.

5. Basvuru Beloeleri
Bagvuru belgeleri Heinrich 86ll stiftung Derneli'ne bir ntisha halinde gdnderilmelidir.
Istenecek belgeler:

. Bagvuru formu (www.tr.boell.org adresinden temin edilebilir)
' Bagvuru nedenini, 6!renimi ve gallgma hayatryla ilgili hedeflerini, sosyal vepolitik motivasyonlartnt anlatan ve bir sayfayr gegmeyen bir bagvuru mektubu. Tez Ealrgmasrnrn konusu ve krsa tanrmr
' Daha 6nceki olrenim hayatrnr ayrrntrlr bir gekilde igeren 6z gegmig. Referans mektubu (tez danrgmanl tarafrnd-an yazrlmrg). Universite diplomasrnrn 6!rehci iglerinden onaylr fotokopisi. 0drenci belgesi
. Lisans ve ytlksek lisans olreniminin transkripti. Nr,lfus crizdanr fotokopisi

Not:

' Bagvuru strastnda verilen bilgiler tamamen gizli tutulacaktrr ve bagka kigilere
veya kurumlara iletilmeyecektir.

. Ba5vurulann reddedilmesi durumunda Heinrich 86ll
yapmayacaktlr.

Stiftung Derne!i aErklama

' Bagvuru igin Heinrich Boll Stiftung Derne!i'ne teslim edilen evraklar iade
edilmeyecektir.

' Bagvurularla ilgili sonuglar en geg 24 Afustos 2016 tarihine kadar kigisel
mail adreslerine e-posta ile bildirilecektir.

Aynntrlr bilgiyi www.tr.boell.org adresinden alabilirsiniz.

Asa言1&よi adrese yapacaElnlz basvurular i9in simdiden tesekktir ederiz.

Ⅱeinrich Bё ll Stiftung Derne簾
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