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Saym Valim, 

Tiirkiye-Amerika Birle~ik Devletleri Kiiltiirel Miibadele Komisyonu, bilinen adryla 
Tiirkiye Fulbright Egitim Komisyonu; Tiirk ve Amerikah iiniversite mezunlan, 
ara~trrmacrlar ve bilim adamlarr arasmdaki egltim ve kiiltiirel degi~im programlanm 
desteklemektedir. Tiirkiye Fulbright Egitim Komisyonu 1949 yrlmda Tiirkiye ve ABD 
arasmda imzalanan ikili bir anla~ma ile kurulmu~tur, ve biit9esi iki iilke hiikiimetlerinin 
katkrlarryla saglanmaktadrr. Komisyonumuz, Tiirkiye Cumhuriyeti ve Amerikan 
vatanda~Iarr arasmdaki kar~rhkh anlayr~ ve saygryr, kiiltiirel degi§im yolu ile 
giiylendirmeyi amaylamaktadrr. 

Hubert H. Humphrey Burs Programr, kariyerlerinin ortasmda, kamuya hizmet 
veren bir kurumda 9ah~an, liderlik iizelliklerine sahip ve profesyonel geli§ime a91k 
yonetici, planlamacr ya da uzmanlann ba~vuru yapabilecegi bir burs programrdrr. 
Seyilen bursiyerlere hem akademik hem profesyonel geli§im olmak iizere iki yiinlii destek 
verilmektedir. Humphrey bursiyerleri, misafir edildikleri Amerika Birle~ik Devletleri'nin 
onde gelen iiniversitelerinde bir akademik y!l boyrmca takip ettikleri iizel yali§ma 
programlarmm yanr srra, mesleki ziyaretler, konferanslar, egitim programlarr ve en az 6 
haftalrk stajr kapsayan profesyonel geli§im faaliyetlerine katrhrlar. Se9ilen bursiyerler 
arasmda 1ngilizce konusunda destege ihtiyacr olanlara uygun goriildiigii takdirde 16 
haftahk yogun ingilizce program! destegi de verilebilmektedir. 

2020-2021 akademik yrlma yonelik yap!lacak Hubert H. Humphrey Burs Program1 
ba~vurulari i9in son ba§vuru tarihi 17 Temmuz 2019'dur. Bu burs programma ba~vurmay1 
dii~iinen ki§iler ba§vuru formu ve ayrmtrh bilgiye www.fulbright.org.tr adresinden 
ula§abilirler. 

Bursumuzun posteri ili~ikte sunulmaktad1r. Bu posterin kurumunuz biinyesinde 
uygun gordiigiinliz yerlere asrlmasrm ve ilgili personel ile payla§Ilmasmi takdirlerinize 
saygrlanrnla sunanm. r~/\ A A 
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