
Mart 2019 

Fransız üniversitelerine başvurularda mühendislik başta yer alıyor 

http://bizimokul.org.tr Bizi Takip Edin:  

Bu yıl Fransa’daki üniversitelere başvuru yapan İzmir 

Saint-Joseph Lisesi son sınıf öğrencisi sayısı 51 oldu. En 

çok tercih edilen bölüm olan mühendisliği, her biri 5 

başvuru alan AES, hukuk, ekonomi ve yaşam bilimleri 

takip ediyor.  

Geçen yıl 9 başvuruyla ikinci sırada olan psikoloji 

bölümü, bu yıl 4 başvuruyla 6. sırada yer alıyor.  Son 2 

yıldır başvuru olmayan modern edebiyat bölümüne ise 

bu sene 1 öğrenci başvuruda bulundu. 

Başvuru sonuçları resmi olarak Mart sonu itibarıyle 

bildirilmeye başlanıp, Haziran ayına kadar devam 

edebiliyor. Tek alanda 3 tercih yapan öğrencilerin 

başvuruları üniversitelerce sırasıyla değerlendiriliyor. 

İlk üniversitenin başvuruyu kabul etmesi halinde 

sonraki üniversitelerce değerlendirme yapılmıyor. 

Burs, staj ve yurt dışında gönüllü hizmet duyuruları 

- Fransa Büyükelçiliği ile Türk Eğitim Vakfı’nın ortaklaşa yürüttüğü burs programı kapsamında 

Yüksek Lisans öğrenimi Master1 ve Master2 için Fransa’da yaşam gideri bursu verilmektedir. Her 

hangi bir alan sınırlaması olmayan burs programı tüm alanlara açık olup Fransızca veya İngilizce 

için B2 seviyesinde dil bilgisi gerekmektedir. Dosya teslimi için son tarih 30 Mart 2019’dur. 

Ayrıntılı bilgiyi tev.org.tr sayfasından alabilirsiniz. 

- Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Bakanlığın çalışmaları, dış politika 

konuları ile diplomasi mesleğine ilgi duyan ve bu konularda tecrübe kazanmak isteyen sınırlı 

sayıda lisans ve lisansüstü öğrencisine tam zamanlı staj imkânı sunuyor. 7 Mart 2019’a (Saat 

18:00) kadar yapılabilecek başvurular hakkında ayrıntılı bilgiyi sam.gov.tr adresinden 

alabilirsiniz.  

- Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında 17-30 yaş arası tüm gençlere açık olan Avrupa Gönüllü 

Hizmeti (AGH) kapsamında, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık 

süreler dahilinde yer alabilirsiniz. Temel düzeyde dil eğitimini de (%5) içeren AGH’nin amacı çeşitli 

gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Program ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Ulusal 

Ajans  web sayfasından alabilir; başvurulabilecek gönüllü faaliyetlere Avrupa Gençlik Porta-

lı’ndan ulaşabilirsiniz. 

https://www.facebook.com/BizimOkul/
https://twitter.com/BizimOkulVakfi
https://www.linkedin.com/company/bizim-okul-vakf-
https://www.instagram.com/izmirbizimokulvakfi/
http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/TEV-Fransa-Buyukelciligi-Fransa-burslari/357/2623/0
http://sam.gov.tr/tr/2019-yaz-donemi-staj-duyurusu/
http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/avrupa-g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC-hizmeti
http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/avrupa-g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC-hizmeti
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Tuğba İDİKUT OYSAL 

Vakıf Yöneticisi 

Fransa’da bu ay: Annecy Venedik Karnavalı 

Alp Dağları'nın eteklerinde, Fransa'nın güneydoğusunda yer 

alan Annecy, her sene sakinlerinin rengarenk kostümler ve 

maskelerle sokaklarda gezindiği Venedik Karnavalı'na 

evsahipliği yapıyor. 1995 yılında Annecy şehrinin, İtalya'nın 

Vicenza şehri ile kardeş şehir olması ile başlayan karnaval, o 

günden bu yana Fransa’nın en renkli karnavalları arasında yer 

alıyor. Karnaval zamanı maskeli yüzlerce insan sessizce 

Alplerin Venedik'i olarak da adlandırılan Annecy şehrinin eski 

sokaklarında dolaşıyor, podyumlar üzerinde birlikte poz veriyor 

ve geçit yapıyorlar. Bu yıl 15-17 Mart tarihlerinde 

düzenlenecek olan karnaval boyunca fotoğrafçılar en sanatsal 

fotoğrafı çekmek için birbirleriyle yarışıyor.  

Karnaval programına http://www.aria74.fr/ adresinden ulaşa-

bilirsiniz. 

Post-Empresyonistler Sergisi Arkas Sanat 
Merkezi’nde 

İstanbul’da 65 bin kişiyi ağırlayarak en çok 

ziyaret edilen sergiler arasına giren “Arkas 

Koleksiyonu’nda Post-Empresyonizm” sergisi, 

13 Şubat'ta Arkas Sanat Merkezi’nde İzmirli-

lerle buluştu. Farklı dönemlerden bir çok sanat 

akımını aynı ortamda görebilme imkanı bula-

bileceğiniz sergiyi 28 Temmuz tarihine kadar 

ücretsiz olarak gezebilirsiniz.  
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