
2011–2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 
 
 

Başvuruların son teslim tarihi 8 Şubat 2011 olacak şekilde, 12 Kasım 2010 
tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı 

 
 

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 
 
 

Not: Bu Programa ilişkin sorulan soruların birçoğu, Burs Başvuruları için 
yayınlanan Duyuru’nun dikkatli bir şekilde okunmasıyla 

cevaplandırılabilecektir. 
 

. 
Dil Yeterliliği ve Dil Yeterlik Belgeleri 

 
 
Soru 1 Jean Monnet Bursu için yabancı dil yeterlilik belgesini, son başvuru tarihi 

olan 8 Şubat 2011’den sonra tarafınıza ibraz etmemiz mümkün müdür? 
Veya 8 Şubat 2011’den önce dil yeterlilik sınavlarına giren adaylar 
koşullu olarak, yani sınav sonuçları daha sonra iletilmek üzere, 
başvurabilir mi?   

 
Cevap 1 Hayır. Yabancı dil yeterlilik belgesi başvuru için zorunlu belgelerden 

biridir. Bu sebeple, başvuru ile birlikte son başvuru tarihine kadar 
iletilmelidir. Ancak, yabancı dil yeterlilik sınavlarına girdikleri halde resmi 
sınav sonucunun aslı 8 Şubat 2011 tarihine kadar ellerine ulaşmayan 
adaylar, sınav sonucunun aslını daha sonra sunmak koşuluyla “sınav 
sonucunu gösterir internet çıktısı” ile başvuru yapabilirler. 

 
Soru 2 Yabancı dil yeterlilik belgesinin internet çıktısı ile başvuru yapılabilir mi?  
 
Cevap 2 Evet. Orijinalini daha sonra iletmek koşuluyla, internet sınav sonucu 

çıktısı ile başvuru yapılabilir.  
 
Soru 3 Yabancı dil yeterlilik belgesinin internet çıktısı ile başvuru yapılabiliyor ise 

belgenin aslının ne zamana kadar nereye sunulması gerekmektedir? 
 
Cevap 3      Orjinalini daha sonra iletmek koşuluyla, internet sınav sonucu çıktısı ile 

başvuru yapılabilmektedir. Belgenin aslının yazılı sınav tarihine kadar 
Merkezi Finans ve İhale Birimine sunulması gerekmektedir 

 
Soru 4  Yabancı dil yeterlilik belgesi Türkçe olmadığından, bu belgenin fotokopisi 

noterlerce onaylanmamaktadır. Bu durumda sonuç belgesinin burs 
başvurusunda ne şekilde sunulması gerekmektedir? 

 
Cevap 4 Noterler yabancı dildeki belgeleri yeminli tercüme suretiyle 

onaylamaktadırlar. Yabancı dil yeterlilik belgesinin aslı veya resmi 



makam onaylı ve ıslak mühürlü kopyası ile başvuru yapılabilir. Bu 
bağlamdaki “resmi makam” ifadesi noter, çalışılan kamu kurumu, mezun 
olunan üniversiteyi kapsamaktadır. Üniversite tarafından onaylanan 
belgelerde mezun olunan üniversite haricinde başka bir üniversite 
belgeleri onaylıyor ise; bu üniversitede yüksek lisans/doktora yapılıyor 
olması veya araştırma/öğretim görevlisi, veya herhangi bir şekilde 
üniversite ile resmi anlamda bağlantı içinde olması koşuluyla 
Türkiye’deki üniversitelerden onay kabul edilmektedir. 

 
Soru 5 Halihazırda geçerli olan ancak 1 Eylül 2011’dan önce geçerliliğini 

yitirecek olan bir yabancı dil yeterlilik belgesi ile başvuru yapılabilir mi? 
 
Cevap 5 Hayır. Burs başvurusu yapılırken sunulan yabancı dil yeterlilik 

belgelerinin Kasım 2011 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir.  
 
Soru 6 TOEFL IBT sonucu ETS tarafından posta ile direkt Jean Monnet Ofisine 

gönderilmeli midir? 
 
Cevap 6 Duyuruda da belirtildiği üzere belgenin başvuru son tarihi ve saatinden 

önce Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne ulaşması gerekmektedir ve 
postadaki olası gecikmeler veya kaybolmalar adayın sorumluluğundadır. 

                        
Soru 7 Dil puanım belirtilen kriterin altında kalıyorsa yine de başvuru yapabilir 

miyim? 
 
Cevap 7 Duyuruda belirtilen kriterleri karşılamayan adaylar ön değerlendirmede 

elenmektedirler. 
 
Soru 8  Normal şartlarda IELTS 6.5 - 7.0 skoru TOEFL IBT olarak 79–95 

aralığına denk gelmektedir; bu sebepten 84 notu ile başvuru yapabilir 
miyim? 

 
Cevap 8 Hayır. Duyuruda belirtilen yabancı dil kriterlerini karşılamayan adaylar ön 

değerlendirmede elenmektedirler. 
 
Soru  9   Lise ve üniversiteden alınan dil yeterlilik belgesi/diploma veya 

KPDS/ÜDS/TOEIC belgeleriyle başvuru yapılabilir mi? 
 
Cevap 9 Hayır. Duyurularda ilan edilen yabancı dil yeterlilik belgeleri dışında 

herhangi bir belge (KPDS, ÜDS, TOEIC,  referans mektubu, dil eğitim 
sertifikası, diploma v.b.) ile başvuru yapılamaz. 

 
Soru 10  Yabancı dil sınavına nerede, nasıl ve ne zaman girebilirim? Bu dil 

sınavlarını kim yapıyor? Ücreti var mı? 
 
Cevap 10  Yabancı dil yeterlilik belgeleri ile ilgili detaylı bilgi için ilgili AB ülkesinin 

Kültür Merkezleri ile temasa geçmeniz önerilir. 
 



Soru 11  İki yabancı dil seçmek mümkün müdür? Yabancı dil olarak hem İngilizce 
hem Fransızca bilen bir aday iki dilden de geçerli yeterlilik belgesine 
sahipse iki belgeyi de sunabilir mi?  

 
Cevap 11 Hayır. Adaylar başvuru sırasında AB resmi dillerinden yalnızca birini, AB 

üyesi ülkelerde eğitim görecekleri dili, seçmek zorundadır ve seçtiği dilin 
gerektirdiği dil yeterlilik belgesini sunmalıdır. 

 
Soru 12  Eğitim alınacak kurum dil yeterlilik belgesi istemiyorsa, başvuru belgeleri 

arasında yine de dil yeterlilik belgesi sunma mecburiyeti var mı? 
 
Cevap 12 Evet. Yabancı dil yeterlilik belgeleri başvuru için zorunlu belgelerdir ve 

başvuru ile birlikte son başvuru tarihine kadar iletilmelidir. 
 
Soru 13  İngilizce yeterliliğimi belgeleyen 6.5 Akademik IELTS skorum var; yine de 

başka sınav yapılacak mı? 
 
Cevap 13 Herhangi bir dil sınavı yapılmamakla birlikte duyuruda da belirtildiği üzere 

yazılı ve sözlü sınavlar adayın seçtiği AB resmi dilinde yapılacaktır. 
 
 
Soru 14  IELTS ve TOEFL sınavının sonucunun geçerlilik süresi ne kadardır? 
 
Cevap 14 IELTS ve TOEFL sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır. 
 
 
Soru 15 İngilizce dilinde başvuracak adaylardan hem TOEFL hem IELTS 

belgeleri mi isteniyor? 
 
Cevap 15 Hayır. Başvuracak adayların seçecekleri AB resmi dili için listelenen 

yeterlilik belgelerinden yalnızca birini sunmaları gerekmektedir. 
 
Soru 16 Türkiye veya yurt dışında %100 yabancı dilde eğitim veren bir 

üniversitede eğitim görmüş olmak yabancı dil yeterlilik sınav belgesi 
sunmaktan muaf kılar mı? 

 
Cevap 16 Hayır. Yurt dışında çalışmış ve/veya eğitim görmüş olmak ya da 

Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren bir üniversiteden mezun olmuş 
olmak, yabancı dil yeterlilik belgesi muafiyet sebebi değildir. Burs 
başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için istenilen yabancı dil 
yeterlilik belgelerinin sunulması gerekmektedir. 

 
Soru 17  Burs başvurusunda bulunurken yabancı dil olarak Rusça seçilebilir mi?  
 
Cevap 17 Hayır. Rusya bir AB ülkesi değildir, dolayısıyla Rusça da AB resmi dili 

değildir ve Rusça dilinde başvuru yapılamaz. 
Soru 18       Eylül/Ekim 2011 tarihine kadar geçerli olan TOEFL-İBT belgesi ile 

başvuru yapılabilir mi? 
 



Cevap 18     Hayır. Burs başvurusu yapılırken sunulan yabancı dil yeterlilik 
belgelerinin Kasım 2011 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir.  

 
Soru 19       Duyuruda TOEFL IBT’den 89 puan istendiği belirtiliyor olsa da TOEFL 

IBT sınavından 87 alan biri burs başvurusu yapabilir mi? 
 
Cevap 19    Hayır. Duyuruda belirtilen yabancı dil kriterlerini karşılayamayan adaylar  

ön değerlendirmede  elenmektedir. 
 

36 Aylık İş Deneyimi Koşulu 
 
 
Soru 20  Başvuru koşullarında belirtilen 36 aylık iş deneyimi zorunlu bir koşul 

mudur? 
 
Cevap 20 Hayır. 36 aylık iş deneyimi zorunlu bir koşul değildir. 36 ay iş deneyimi iki 

durum için bir alternatif olarak sunulmuştur. Duyuruda da belirtildiği 
üzere, lisans not ortalaması 4 üzerinden en az 2.5 veya 100 üzerinden 
en az 70’nin altında kalanlar burs başvurusunda bulunamazlar. Yine 
duyuruda belirtildiği üzere, Eğitim Fakültesi, Mütercim Tercümanlık, Dil 
Bilimi ve Edebiyat Bölümlerinden mezun olanlar burs başvurusunda 
bulunamazlar. ANCAK, not ortalaması belirtilen puanların altında 
kalanlar ve/veya belirtilen bölümlerden mezun olanlar başvuru yaptıkları 
çalışma alanı ile ilgili en az 36 ay iş deneyimine sahiplerse burs 
başvurusunda bulunabilirler. Başka bir ifade ile, not ortalaması istenen 
puanların üzerinde olanlar ve belirtilen bölümlerden mezun olmayanlar 
için 36 ay iş deneyimi koşulu bulunmamaktadır. 

 
Soru 21  36 ay iş tecrübesine sahip olunduğuna ilişkin resmi belge hangi 

kurumdan alınmalıdır? 
 
Cevap 21 Başvuru yapılan çalışma alanı ile ilgili iş deneyimine ilişkin belge çalışılan 

kurum ya da kurumlardan alınmalıdır. 
 
Soru 22  Kamu görevlilerinin 36 aylık iş deneyiminde aday memurlukta geçen süre 

göz önüne alınacak mıdır? 
 

Cevap 22  Evet. 36 aylık iş deneyimi hesaplanırken aday memurlukta geçen süre 
de göz önüne alınacaktır. 

 
Soru 23  Kamu görevlilerinin 36 aylık iş deneyiminde askerlikte geçen süre göz 

önüne alınacak mıdır? 
 
Cevap 23      Hayır. Kamu görevlilerinin iş deneyimlerinde askerlikte geçen süre göz 

önüne alınmayacaktır. Fiili çalışma süresi göz önünde bulundurulacaktır.  
 
Soru 24 Özel sektör için iş deneyiminin en az 36 ay olması şartı var mı? 
 



Cevap 24  Hayır. Ne özel sektör ne kamu sektörü başvuruları için seçilen çalışma 
alanında en az 36 ay iş deneyimi şartı yoktur. En az 36 ay iş deneyimi 
not ortalaması belirtilen kriterin altında kalan adaylar için veya Eğitim 
Fakültesi, Mütercim Tercümanlık, Dil Bilimi (Linguistik) ve Edebiyat 
Bölümlerinden mezun olanlar için bir alternatif olarak sunulmuştur. 

 
 
 

Başvuru Evrakları  
 
 
Soru 25 Daha sonra resmi belgeyi iletmek üzere veya teslim ederken aslını 

göstermek suretiyle lisans diplomasının veya not çizelgesinin fotokopisi 
ile başvuru yapılabilir mi? 

 
Cevap 25     Hayır. İstenilen belgelerin en geç 8 Şubat 2011 olan son başvuru tarihine 

kadar, yalnızca aslı veya resmi makam onaylı ve ıslak mühürlü kopyası 
ile başvuru yapılabilir. Bu bağlamdaki “resmi makam” ifadesi noter, 
çalışılan kamu kurumu, mezun olunan üniversiteyi kapsamaktadır. 
Üniversite tarafından onaylanan belgelerde mezun olunan üniversite 
haricinde başka bir üniversite belgeleri onaylıyor ise; bu üniversitede 
yüksek lisans/doktora yapılıyor olması veya araştırma/öğretim görevlisi 
veya herhangi bir şekilde üniversite ile resmi anlamda bağlantı içinde 
olması koşuluyla Türkiye’deki üniversitelerden onay kabul edilmektedir. 

 
Soru 26  Daha sonra resmi belgeyi iletmek üzere yabancı dil yeterlilik belgesinin 

internet çıktısı ile başvuru yapılabilir mi?  
 
Cevap 26     Evet. Yabancı dil yeterlilik belgesi başvuru için zorunlu belgelerden 

biridir. Bu sebeple, başvuru ile birlikte son başvuru tarihine kadar 
iletilmelidir. Ancak, yabancı dil yeterlilik sınavlarına girdikleri halde resmi 
sınav sonucunun aslı 8 Şubat 2011 tarihine kadar ellerine ulaşmayan 
adaylar, sınav sonucunun aslını daha sonra sunmak koşuluyla “sınav 
sonucunu gösterir internet çıktısı” ile başvuru yapabilirler. 

 
Soru 27 Aslı verilen belgeler başarılı/başarısız adaylar açıklandıktan sonra geri 

alınabilecek mi?  
 
Cevap 27 Evet. Başvuru sırasında verilen belgelerin asılları adayın bireysel 

başvurusu ve imzalı beyanı karşılığında iade edilebilir. Ayrıca adaylar 
belgelerin resmi makam onaylı ve ıslak mühürlü kopyaları ile de başvuru 
yapabilirler. 

 
Soru 28 Diploma/Mezuniyet Belgesi, Not Çizelgesi, Kurum Yazısı/Çalışma 

Belgesi gibi belgelerin Türkçe olması durumunda eğitim görülecek dile 
tercümesi başvuru için gerekli midir? 

 
Cevap 28  Hayır. Başvuru aşamasında ilan edilen belgelerin Türkçelerinin 

sunulması yeterlidir. 



 
 
Soru 29  Diploma ve not dökümlerinin asılları veya resmi makam onaylı ve ıslak 

mühürlü kopyaları isteniyor; çalıştığımız kurum veya mezun olduğumuz 
üniversite tarafından onaylansalar olur mu? 

 
Cevap 29 Evet. İstenilen belgelerin resmi makam onaylı ve ıslak mühürlü kopyaları 

da kabul edilmektedir. Bu bağlamdaki “resmi makam” ifadesi noter veya 
çalışılan kamu kurumunu kapsamaktadır. Üniversite tarafından 
onaylanan belgelerde mezun olunan üniversite haricinde başka bir 
üniversite belgeleri onaylıyor ise, bu üniversitede yüksek lisans/doktora 
yapılıyor olması veya araştırma/öğretim görevlisi, üyesi veya herhangi bir 
şekilde üniversite ile resmi anlamda bağlantı içinde olması koşuluyla 
Türkiye’deki üniversitelerden onay kabul edilmektedir. 

 
Soru 30  Jean Monnet Burs başvurusunda özel sektörden başvuran adaylardan 

istenen Çalışma Belgesi nedir? Çalıştığımız kurumun antetli bir yazısı 
mı, maaş bordrosu mu veya internetten de dökümü alınabilen SSK 
bildirgesi mi? 

 
Cevap 30 Özel sektör başvuruları için çalışma belgesi, hali hazırda çalıştıklarını 

belgelemek üzere, ilgili kurum, şirket veya dernekten adayın kendi 
çalışanı olduğuna ve halen çalışıldığını gösteren resmi belge olup,  Ocak 
2011’e ait çalışan bordro belgesi veya işyeri isminin anıldığı SSK 
bildirgesi bu çerçevede değerlendirilir. Ancak Komite verilen bilgilerin 
doğruluğunu işveren kurumdan talep etme hakkını saklı tutar. 

 
Soru 31  Kendi şirketi bünyesinde fatura keserek maaşını alan bir aday çalışma 

belgesi ve hizmet belgesini hangi kurumdan almalıdır?  
 
Cevap 31  Bu durumdaki adaylar bağlı bulunulan meslek/ticaret odası kayıt 

belgesini veya vergi levhasını sunabilirler. Alternatif olarak çalışma 
belgesine ek olarak ilgili şirketin Sosyal Güvenlik Kur kayıtlarını da 
sunabilirler. 

 
Soru 32   Adayların diploma ibraz edememeleri durumunda not çizelgesi 

(transkript) ile başvuru yapmaları mümkün müdür? 
 
Cevap 32  Hayır. Mezun olmasına rağmen diploması olmayan adaylar ancak 

mezuniyet/çıkış belgesi ile başvuru yapabilirler. Sadece henüz mezun 
olmamış adaylardan diploma istenmemiştir. Diploma/mezuniyet/çıkış 
belgesi sunmayan diğer adayların başvuruları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

 
Soru 33   Lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi olup halen doktora öğrencisi 

adayların şu anki öğrenci belgesini göndermeleri yeterli midir? Ayrıca 
lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgelerini de istiyor musunuz? 

 



Cevap 33  Duyuruda da belirtildiği üzere lisans diploması/mezuniyet belgesi ve 
lisans not çizelgesi (transkript) tüm mezun adayların sunmaları gereken 
zorunlu başvuru belgeleridir.  

Soru 34  Not çizelgesi (Transkript) resmi, yani kapalı zarf içinde üniversite 
mühürlü mü olmak zorundadır?  

 
Cevap 34  Hayır. Öğrenci işlerinden alınmış lisans not çizelgesi yeterli olmaktadır. 

Ancak, belgenin sadece aslı veya resmi makam onaylı ve ıslak mühürlü 
kopyaları kabul edilir. Bu bağlamdaki “resmi makam” ifadesi noter veya 
çalışılan kamu kurumunu kapsamaktadır. Üniversite tarafından 
onaylanan belgelerde mezun olunan üniversite haricinde başka bir 
üniversite belgeleri onaylıyor ise, bu üniversitede yüksek lisans/doktora 
yapılıyor olması veya araştırma/öğretim görevlisi, üyesi veya herhangi bir 
şekilde üniversite ile resmi anlamda bağlantı içinde olması koşuluyla 
Türkiye’deki üniversitelerden onay kabul edilmektedir. 

 
Soru 35  Çalıştığımız kamu kurumları bursa ilişkin yazılar ile tebligat yapıyor. Bu 

yazılar başvuru için yeterli mi? Yoksa bizzat isimlerimizin yazılı olduğu, 
kurumumuz tarafından ABGS'ye hitaben yazılmış bir yazı isteniyor mu? 

 
Cevap 35 Jean Monnet Burs Programına başvurular bireysel olarak alınmaktadır. 

Bu nedenle her başvuru sahibinin duyuruda belirtilen zorunlu belgelerle 
son başvuru tarihine kadar bireysel olarak başvurma zorunluluğu vardır. 

 
 
Soru 36  Kurum Yazısının içeriği nasıl olmalı ve kim tarafından verilmelidir? 

Başvuru için istenilen kamu kurum yazısı kurumca verilen bir izin 
niteliğinde midir? Bu yazıyı taşra teşkilatındaki amirimizden mi merkez 
teşkilattaki amirlerden mi almak gerekir? 

 
Cevap 36  Kamudan başvuran adaylardan istenen kurum yazısının matbu bir 

formatı yoktur; adayın “çalıştığı birimden” veya “personel ve idari” 
konularla ilgili birimden alacağı, Jean Monnet Bursuna kurumunun bilgisi 
dahilinde başvurduğunu belirten resmi bir yazıdır. Ancak,  yazıyı 
imzalayacak amirin bursiyerin AB üyesi ülkede eğitim almasına olur 
verecek yetkiye sahip olmasında fayda bulunmaktadır.  

 
Soru 37 Elektronik imzalı kurum yazıları kabul edilmekte midir? 
 
Cevap 37  Hayır. 2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursları hakkında 

duyuruda başvuru için gerekli belgelerin düzenlenme şekline ilişkin 
olarak “Yukarıda sayılan belgelerin sadece asılları veya resmi makam 
onaylı ve ıslak mühürlü kopyaları kabul edilir” şeklinde açıklamaya yer 
verilmiştir. Başvuru belgeleriniz bu kapsamda değerlendirilecektir. 

 
Soru 38  Kurumumun bilgisi dahilinde başvuru yapıldığına ilişkin belgeyi son 

başvuru süresinin bitiminden sonra ibraz etmek mümkün olur mu?  
 



Cevap 38 Hayır. Kurum yazısı / çalışma belgesi çalışan adaylar için zorunlu 
belgelerdir ve başvuru ile birlikte son başvuru tarihine kadar iletilmelidir. 

 
Soru 39  Başvuru formu çıktı alıp el yazısı ile mi yoksa bilgisayar üzerinden mi 

doldurulmalıdır? 
 
Cevap 39  Başvuru için İngilizce form AB resmi dillerinden herhangi birinde 

doldurulduğu sürece her iki halde de kabul edilmektedir. 
 
Soru 40  Başvuru formunda bir yıllık veya kısa süreli burs kutucuklarının ikisini de 

işaretleme imkanı var mı? 
 
Cevap 40 Başvuru formu doldurulurken çalışma alanı bölümüne duyuruda ilan     
                      edilen başlıklardan birini seçip yazmanız gerekmektedir. 
 
Soru 41  Belgelerin başvuru makamına (Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne) ulaşıp 

ulaşmadığı konusu tarafımıza bildirilecek midir? 
 
Cevap 41  Hayır. Başvuru sahiplerine belgelerin başvuru makamına (Merkezi 

Finans ve İhale Birimi’ne) teslim edildiğine ilişkin geri bildirim 
yapılmayacaktır. Ancak adaylar başvuru makamına ulaşırlarsa 
kendilerine telefon ya da e-mail ile cevap verilecektir. 

 
Soru 42  2011-2012 Akademik Yılı burs duyurusunda yer alan sözleşme 

dokümanlarının başvuru aşamasında doldurulması gerekiyor mu?  
 
Cevap 42    Hayır. 2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu duyurusunda bilgi 

amaçlı yayınlanan “sözleşme dokümanları” başvuru aşamasında 
doldurulmayacaktır. Bahsekonu dokümanlar burs almaya hak kazanan 
adayların ileriki tarihlerde dolduracağı belgeler olup, bilgi amaçlı 
yayınlanmıştır.  Öte yandan, başvuru için istenen belgeler burs 
duyurusunda belirtilmiştir. 

 
Soru 43      Başvuru için gerekli belgeler nereye gönderilmelidir? 
 
Cevap 43   Duyuruda da açıkça belirtildiği gibi başvuru evraklarının “Merkezi Finans 

ve İhale Birimi, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cadde (Halkbank Kampüsü) 
No:63 C-Blok, 06580 Söğütözü / Ankara” adresine gönderilmesi 
gerekmektedir. 

 
Soru 44      Lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) eğitim görmekte olan adaylar 

lisansüstü öğrencisi olduklarını belgelendiren herhangi bir belge (öğrenci 
belgesi, transkript vb.) sunmak zorunda mıdırlar? 

Cevap 44    Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olarak üniversite kontenjanından   
başvuracaklar için zorunludur. Diğer başvuru sahipleri için zorunlu 
değildir.  

Soru  45     Başvuru evrakları arasında yer alacak lisans not çizelgesi hangi dilde 
olmalıdır? 



Cevap 45    Lisans not çizelgesi Türkçe veya AB resmi dillerinden herhangi birinde 
olabilir.  

Soru 46    Başvuru için gerekli belgeleri başvuru formu ile birlikte internet sitesine 
göndermem halinde başvurum tamamlanmış oluyor değil mi? 

 
Cevap 46  Hayır. Başvuru için gerekli belgelerin Merkezi Finans ve İhale Biriminin 

duyuruda belirtilen adresine gönderilmesi gerekmektedir.  
 

Çalışma Alanı 
 
 
Soru 47  Burs başvuru formunu doldururken çalışma yapmak istediğimiz konuyu 

(örneğin; kalkınma, ithalat-ihracat vb.) belirtmemiz yeterli midir? Yoksa 
spesifik bir çalışma alanı belirtmeli miyiz? 

 
Cevap 47 Başvuru formu doldurulurken “çalışma alanı” bölümüne duyuruda ilan     
                      edilen başlıklardan birini seçip yazmanız gerekmektedir. 
 
Soru 48  Finans, Ekonomi, İşletme bölümleri mezunları burs kapsamında belirtilen 

alanlarda çalışma yapabilir mi? 
 
Cevap 48 Evet. Finans, Ekonomi, İşletme bölümleri mezunları da açıklanmış olan 

çalışma alanları arasından seçecekleri bir konuda, yüksek lisans eğitimi 
yapmak üzere bursa başvurabilirler. Ancak, Jean Monnet Bursu 
kapsamında MBA yapılamaz.  

 
Soru 49  Başvuracak adayların mevcut iş deneyimlerinin hangi çalışma alanı ile 

uyumlu olduğu nasıl belirlenir?  
 
Cevap 49  Adayların mevcut iş deneyimlerinin hangi çalışma alanı ile uyumlu 

olduğu kendileri tarafından belirlenir ve tüm adaylar başvuru için gerekli 
koşulları sağlamak için ilgili belgeleri sunmakla yükümlüdür. Çalışma 
alanları hakkında detaylı bilgiye 
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=38&l=1 adresinden ulaşılabilir. 

 
Soru 50  AB Müktesebat başlıklarından olan Telekomünikasyon Politikası medya 

ve iletişim konularını kapsar mı? 
 
Cevap 50  Jean Monnet Burs Programı kapsamında çalışma konularından birisi 

olarak belirlenen Telekomünikasyon Politikası medya ve iletişim 
konularını kapsamamaktadır. Bu çerçevede, burs programı kapsamında 
medya ve iletişim konuları desteklenmemektedir.  

 
Soru 51 Adayların seçecekleri çalışma alanları ile eğitim görmek istedikleri 

programın uyumlu olup olmadığı nasıl anlaşılır?  
 
Cevap 51  Çalışma alanının belirlemesi tamamen adayların sorumluluğundadır. 

Gitmek istediği programa göre uygun çalışma alanını belirlemek adayın 
yükümlülüğüdür. Ancak seçilen çalışma alanının duyuruda ilan edilen AB 



Müktesebat başlıkları kapsamında olması gerekmektedir. Ayrıca hem 
yazılı hem de sözlü sınavda adayın seçtiği çalışma alanıyla ilgili bilgisi 
değerlendirilebilecektir. Bu nedenle çalışma alanı belirlenirken alanın 
içeriğine dikkat edilmesinde fayda vardır. 

Soru 52 Müktesebat başlıklarından spesifik bir çalışma alanı seçilmesine karşın, 
alternatif içerikli derslerin bulunduğu programlara gidilebilir mi? 

Cevap 52  Adaylar çalışma alanlarını kendileri belirlemekle yükümlüdür. Seçilen 
çalışma alanı ile gidilecek programın doğrudan aynı ismi taşıması 
gerekmemektedir. Adayın seçtiği çalışma alanı ile gitmek istediği 
programın uyumu seçilen alanın niteliğine ve gidilecek program 
kapsamındaki derslere göre belirlenmektedir. 

 
Soru 53  Mühendislik fakültesi mezunları (Örneğin; Tekstil Mühendisliği) “çevre”  

başlığından Jean Monnet Bursuna başvurabilirler mi? 
 
Cevap 53 Evet. Mühendislik fakültesi mezunları da açıklanmış olan çalışma alanları 

arasından seçecekleri bir konuda, yüksek lisans eğitimi yapmak üzere 
bursa başvurabilirler. 

 
Soru 54 Birden fazla çalışma alanı seçilebilir mi? 
 
Cevap 54  Hayır. Adaylar duyurularda belirtilen çalışma alanlarından sadece bir 

tanesini seçmek durumundadır. Adaylara gerek yazılı gerek sözlü 
sınavda seçtikleri çalışma alanı ile ilgili sorular sorulabilecek ve bursa 
hak kazanan adaylar sadece çalışma alanları ile ilgili bir programa 
gidebileceklerdir. 

 
 
Soru 55  İlan edilen çalışma alanları dışında (örneğin; tıp, psikoloji) bir alanda 

burs verilmekte midir, başka bir alandan başvuru yapılabilir mi?  
 
Cevap 55  Hayır. Sadece ilan edilen çalışma alanlarında burs verilmektedir, başka 

bir alandan başvuru yapılamaz.  
 
 
Soru 56  Yayınladığınız konu başlıklarının içeriği ile ilgili daha detaylı bilgi 

alabileceğim bir web sayfası mevcut mu? 
 
Cevap 56  Seçilen çalışma alanları AB müktesebat başlıklarından oluşmaktadır. Bu 

başlıklar hakkında bilgi sahibi olmak için Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
(http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=38&l=1) ve Avrupa Komisyonu 
Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) internet sitelerinin incelenmesi 
önerilir. 

 
Soru 57         Çalışma alanlarının İngilizcesini nereden bulabilirim?  
 
Cevap 57   Çalışma alanlarının İngilizcesini “İngilizce olarak da yayınlanmış burs  



                      duyurusu” nda bulabilirsiniz. 
 
Soru 58  Jean Monnet Bursunu kazanırsam yüksek lisans yapmak istediğim alan 

"Uluslararası Kalkınma Çalışmaları". Bu alan, burs başvuru formuna 
yazmam gereken hangi çalışma alanı  (çevre vb.) altında yer almaktadır?  

 
Cevap 58   Çalışma alanları hakkında detaylı bilgiye     

http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=38&l=1 adresinden ulaşılabilir. 
 
Soru 59       Halihazırda Türkiye’de bir üniversitede yüksek lisans yapmakta olan ve 

tez aşamasında olan bir öğrenci Jean Monnet bursu ile Avrupa'da bir 
üniversiteye tez yazma amaçlı gidebilir mi? 

 
Cevap 59    Yüksek lisans öğrencileri en az 3 en fazla 12 aylık yüksek lisans eğitimi 

veya araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalışmalar 
için Jean Monnet bursuna başvurabilirler. 

 
Soru 60    Burs kapsamında yüksek lisans yapılabilecek alan duyuruda belirtilen 

çalışma alanları arasından mı seçilmeli? Avrupa Birliği üzerine herhangi 
bir alanda çalışma yapılabilir mi? 

 
Cevap 60     Çalışma alanları duyuruda ilan edilen alanlar arasından seçilmelidir. 
 
Soru 61   Hangi dilden sınava girersek o dilin resmi dil olduğu bir ülkeye mi 

gidebiliyoruz? 
 
Cevap 61   Hayır. Başvuru formunda belirtilen AB resmi dilinde eğitim yapan bir 

üniversiteye sahip  AB üyesi ülkelerden herhangi birinde eğitim görmek 
mümkündür.  

 
 

Burs Duyurusu 
 
 
Soru 62  Jean Monnet bursu başvuruları yılda sadece bir dönem mi 

yapılmaktadır? Bursun başvuru tarihleri her sene değişiyor mu? 
 
Cevap 62  Evet. Jean Monnet Burs Programı duyuruları yılda sadece bir kere 

yapılmakta, her yıla ilişkin duyuru tarihleri Jean Monnet Ortak Komitesi 
tarafından belirlenmekte olup; her sene değişebilmektedir. 

 
Soru 63  Sonraki seneler için Jean Monnet Burs Programı duyuruları yapılacak 

mı? 
 
Cevap 63  Evet. Jean Monnet Burs Programı önümüzdeki akademik dönemler için 

de devam edecektir.  
 
 
 



Burs Miktarı ve Bursun İadesi 
 
 
Soru 64 Jean Monnet Burs miktarı ne kadardır? 
 
Cevap 64  Burs miktarı başarılı adaylara gidecekleri ülkede asgari bir yaşam düzeyi 

sağlayacak şekilde ve söz konusu ülkenin ilgili makamlarının görüşleri de 
alınarak yıllık olarak Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından belirlenir. 
Burs ödeneği; eğitim, seyahat, konaklama, kitap, yeme-içme, ulaşım, 
banka transferleri, Eurozone üyesi olmayan ülkeler için kur farkı, vize, 
sağlık, yerel makamlara kayıt, sağlık sigortası, her türlü vergi ve benzeri 
masrafların karşılanmasını amaçlar. 

 
Soru 65 Burs kapsamında okul ücretinin ne kadarı karşılanmaktadır?  
 
Cevap 65    Burs kapsamında okul ücretinin karşılandığı bir tavan ücret 

bulunmaktadır. Bu ücret her akademik yıl için Jean Monnet Ortak 
Komitesi tarafından yeniden belirlenmektedir.  

 
Soru 66    Yüksek lisans öğrenimini herhangi bir sebeple tamamlayamazsam, 

mezun olamazsam aldığım bursu iade etmem gerekecek mi? 
 
Cevap 66     Evet. Eğitiminizi başarıyla tamamlayamazsanız aldığınız bursun 

tamamını veya bir kısmını iade etmeniz gerekecek.  
 

Kimler Başvurabilir? Kimler Başvuramaz? Başvuru Yapılacak Sektör ve 
Kontenjanlar 

 
 
Soru 67 Yurtdışında yeni üniversite mezunu bir öğrenci 2011–2012 dönemi için 

“Özel Sektör”den başvuru yapabilir mi?  
 
Cevap 67 Duyuruda da belirtildiği üzere üniversitelerde öğrenci kaydı olmayan 

veya halihazırda çalışmayan bireyler başvuruda tanımlanmış hiçbir 
sektöre dahil olmadıkları için başvuruda bulunamazlar. 

 
 
Soru 68 Haziran 2010’da üniversiteden mezun olup herhangi bir kamu 

kurumunda ya da özel sektörde çalışmayan adaylar bursa başvurabilir 
mi? 

 
Cevap 68  Duyuruda da belirtildiği üzere üniversitelerde öğrenci kaydı olmayan 

veya halihazırda çalışmayan bireyler başvuruda tanımlanmış hiçbir 
sektöre dahil olmadıkları için başvuruda bulunamazlar. 

 
 
Soru 69 Özel sektörden başvuru yapacak adayların profili hakkında açıklayıcı 

bilgi verebilir misiniz? 
 



Cevap 69  Özel Sektör başvuruları profesyonel olarak, belli bir ücret karşılığında, 
belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında çalışan adayları kapsamaktadır. 

 
Soru 70 Hâlihazırda avukatlık stajı yapmakta olanlar veya stajını henüz bitirmiş 

ve ruhsat için başvurmuş olan stajyer avukatlar, Baro’ya kayıtlı oldukları 
ve kayıtları olduğu takdirde burs başvurusunda bulunabilirler mi? 
 

Cevap 70  Hayır. Duyuruda belirtildiği üzere stajyerlerin başvuruları kabul 
edilmemektedir. 

 
Soru 71  Hem öğrenci olan hem de özel sektör veya kamuda çalışan adaylar 

hangi sektörden başvuru yapabilirler? 
 
Cevap 71  Aynı anda iki sektörden de başvuru yapma hakkına sahip adaylar, hangi 

sektörden başvuru yapacaklarını kendileri belirleyecektir. Ancak tercih 
edilecek sektörün gerektirdiği belgelerin tam olarak sunulması 
gerekmektedir. 

 
Soru 72   Vakıfbank ve Erdemir’den başvuran adaylar özel sektör çalışanı olarak 

mı başvurmalıdırlar? 
 
Cevap 72  Adaylar hangi sektörden başvuracaklarını çalıştıkları kurumun yasal 

statüsü ve çalıştıkları kadro çerçevesinde belirlemeli ve ilgili belgeleri 
buna bağlı olarak sunmalıdırlar. 

 
Soru 73   Kamu kurumlarında personel farklı şekillerde istihdam edilmektedir. 

(Örneğin; 657’ye tabi, 4B’li, sözleşmeli, kadro karşılığı sözleşmeli.) Her 
biri kamu kurumu kontenjanından başvuru yapabilir mi? 

 
Cevap 73  Evet. Ancak, kamu sektörü kontenjanından başvuracak adaylar 

kurumlarından Jean Monnet Bursuna kurumlarının bilgisi dahilinde 
başvurduklarını belirten resmi bir yazı alacakladır. 

 
Soru 74      Kamudan başvuran adaylar bursa hak kazandığında kurumlarından 

ücretli mi ücretsiz mi izinli sayılırlar? Özlük hakları (maaş, derece, 
kademe, emeklilik vb.) yurt dışında bulunacağı süre içerisinde devam 
eder mi?  

 
Cevap 74  Kamudan başvuran adaylar, istihdam şekillerine göre (Örneğin; 657’ye 

tabi, 4B’li, sözleşmeli, kadro karşılığı sözleşmeli) tabi oldukları mevzuat 
hükümleri çerçevesinde görevlendirilirler. Dolayısıyla adayların nasıl 
görevlendirilecekleri çalıştıkları kurumun yetkisindedir.  Ancak, 
“Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları 
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi kamu kurumu personelinin Jean 
Monnet Bursunu kazanmaları halinde Yönetmeliğin12’inci maddesinin (b) 
fıkrası hükmü doğrultusunda “dış burs” kapsamında değerlendirilmesi 
önerilmektedir.  

 



Soru 75  Bursa başvurum olumlu sonuçlanırsa çalıştığım kamu kurumundan istifa 
etmem mi gerekiyor? 

 
Cevap 75  Kamudan başvuran adaylar, istihdam şekillerine göre (Örneğin; 657’ye 

tabi, 4B’li, sözleşmeli, kadro karşılığı sözleşmeli) tabi oldukları mevzuat 
hükümleri çerçevesinde görevlendirilirler. Dolayısıyla adayların nasıl 
görevlendirilecekleri çalıştıkları kurumun yetkisindedir. 

 
Soru 76  Türkiye’de yüksek lisans yapmış olmam bir yıllık programlara 

başvurmama engel mi? 
 
Cevap 76  Hayır. Türkiye’de yüksek lisans yapmış olmak bir yıllık programa 

başvurmaya engel teşkil etmez. 
 
Soru 77  Şu anda Türkiye’deki bir üniversitede yüksek lisans kaydı olup tez 

aşamasında olan öğrenciler 2011-2012 dönemi Jean Monnet Burs 
Programına başvurabilirler mi? 

 
Cevap 77 Lisans veya lisansüstü öğrencileri Türkiye’deki bir üniversitede kayıtlı 

olmak koşuluyla en az 3 ay en fazla 12’lık programlar için Jean Monnet 
bursuna başvurabilirler 

 
Soru 78  Duyurunuzda,"yurtdışında lisans veya lisansüstü yapan öğrenciler 

başvuramaz" diye bir ibare var, ancak, Türkiye’deki bir üniversite ile yurt 
dışındaki bir üniversitenin birlikte gerçekleştirdiği master programına 
kayıtlı olan yüksek lisans öğrencileri Jean Monnet bursuna başvurabilir 
mi? 

 
Cevap 78 Lisans veya yüksek lisans öğrencileri Türkiye’deki bir üniversitede kayıtlı 

olmak koşuluyla Jean Monnet bursuna başvurabilirler. 
Soru 79 Şu anda yurtdışında doktora yapanlar bursa başvurabilir mi? 
 
Cevap 79  Hayır. Yurtdışında eğitim görmekte olanlar başvuruda bulunamazlar. 
 
Soru 80  Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış ama şu an Türkiye'de 

çalışmakta olan TC vatandaşlarının Jean Monnet bursuna başvurma 
hakkı var mı? 

 
Cevap 80  Evet. TC vatandaşı olan ve halihazırda Türkiye’deki kamu, özel ve 

üniversite sektöründe çalışmakta olanlar Jean Monnet bursuna 
başvurabilirler. 

 
Soru 81  Daha önce, AB tarafından finanse edilen Erasmus Programından 

faydalanmış olmak Jean Monnet bursundan faydalanmak için dezavantaj 
teşkil eder mi? 

 
Cevap 81  Hayır. AB tarafından finanse edilen Erasmus Programından faydalanmış 

olmak Jean Monnet bursundan faydalanmak için dezavantaj teşkil 
etmez. 



 
Soru 82 Halihazırda üniversitede yüksek lisans yapan ancak değerlendirme 

sürecinde eğitimi sona erecek olan adaylar üniversite sektöründen 
başvuru yapabilirler mi? 

 
Cevap 82 Evet başvurabilirler. Adayların başvuru aşamasındaki durumları esastır. 
 
Soru 83 Uzun süredir Türkiye’de yaşayan ve Türkiye’deki bir üniversitede okuyan 

yabancı uyruklular başvurabilirler mi? 
 
Cevap 83 Hayır. Türkiye’deki Jean Monnet Burs Programına yalnızca Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvuru yapabilirler. 
 
Soru 84  Jean Monnet bursundan Açık Öğretim Fakültesi son sınıfta olanlar veya 

uzaktan öğretim yapanlar yararlanabiliyor mu?  
 
Cevap 84 Türkiye’deki üniversitelerde lisans düzeyinde eğitim gören son sınıf 

öğrencileri Jean Monnet Bursuna başvuru yapabilirler. 
 
Soru 85  Chevening burs programı kapsamında 3 aylık araştırma bursu ile 

İngiltere’de araştırma yapmış olanlar Jean-Monnet Bursundan 
faydalanabilirler mi? 

 
Cevap 85   Herhangi bir AB üyesi ülke tarafından finanse edilen başka bir burs 

programıyla lisansüstü eğitim yapmış olanların  başvuruları kabul 
edilmemektedir. Ancak kısa dönemli araştırma programlarına katılmış 
olanlar Jean Monnet Bursuna başvurabilirler.  

 
Soru 86  Başvurduğumuz yerlerden veya başka bir kurumdan burs alsak da Jean 

Monnet bursu desteğini alabiliyor muyuz? 
 
Cevap 86  Adayların Jean Monnet Bursuna başvururken farklı burs seçenekleri için 

de başvuru yapmalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak, 
AB üyesi bir ülkenin farklı kaynağından yüksek lisans amaçlı burs 
kazanan adaylar Jean Monnet Burs Programı desteğinden de 
yararlanamamaktadırlar. 

 
Soru 87  Halihazırda çalışan ancak Şubat 2011’de sözleşmesi bitecek olan ve      

çalışmaya devam edemeyecek kişinin başvuru anındaki durumu mu 
esas alınır? Başvurudan sonra çalışmaması bursu almaya engel teşkil 
eder mi? 

 
Cevap 87    Adayların başvuru aşamasındaki durumları esastır.  
 
Soru 88        KKTC’de okuyan TC uyruklu son sınıf öğrencileri,  lisansüstü öğrencileri,  
                     araştırma görevlileri başvuru yapabilir mi? 
 
Cevap 88    Hayır. Jean Monnet Bursuna Türkiye’deki bir üniversitede okuyan son 

sınıf öğrencileri ve lisansüstü öğrencileri başvurabilir.  



 
Soru 89     KKTC’de çalışan bir Türk vatandaşı özel sektör kontenjanından başvuru 

yapabilir mi? 
 
Cevap 89  Hayır. Jean Monnet Bursuna Türkiye’de kamu sektöründe veya özel 

sektörde çalışanlar başvurabilir. 
 
Soru 90   Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyanlar Jean Monnet bursuna 

başvurabilirler mi? 
 
Cevap 90 Hayır. Eğitim Fakültesi, Mütercim Tercümanlık, Dil Bilimi ve Edebiyat 

Bölümlerinden mezun olanların Jean Monnet bursuna başvurabilmesi 
için lisans eğitiminden sonra, burs kapsamına giren konularla ilgili 
lisansüstü eğitimini tamamlamış olması veya bu alanlardan birinde en 
az 36 ay süreyle uzmanlaştığı iş deneyimine sahip olması 
gerekmektedir. 
 

Soru 91 Halihazırda yurtdışında (ABD, Belçika vb.) bir üniversitede yüksek   
lisans/doktora yapmakta olan bir kişi Jean Monnet bursundan 
faydalanabilir miyim? 

 
Cevap 91    Hayır. Jean Monnet Bursuna Türkiye’deki bir üniversitede okuyan son 

sınıf öğrencileri ve yüksek lisans/doktora öğrencileri başvurabilir. 
 
Soru 92       Üniversiteden yeni mezun olmuş ve şu anda çalışmayan biri Jean 

Monnet Bursundan yararlanabilir mi? 
 
Cevap 92 Hayır. Duyuruda da belirtildiği üzere üniversitelerde öğrenci kaydı 

olmayan veya halihazırda çalışmayan bireyler başvuruda tanımlanmış 
hiçbir sektöre dahil olmadıkları için başvuruda bulunamazlar. 

 
Soru 93        Adli Yargı Hakim Stajyeri olarak görev yapmaktayım. 2 yıl olarak 

belirlenen staj süresinin 20. ayını tamamlamış bulunmaktayım. Aslen 
göreve atanmamız 2011 yılı Temmuz ayında yapılacaktır. Şuan aday 
memur statüsünde bulunmam başvuru hakkımı engeller mi? Bursu 
kullanacağım dönem içinde asli memur olarak çalışmakta olacağımdan 
bursa başvurabilir miyim? 

 
Cevap 93     Hayır. Adayların başvuru aşamasındaki durumları esastır. Stajyerler ve                

aday memurlar Jean Monnet bursundan yararlanmazlar. 
 
Soru 94  Türkiye’de çok uluslu bir şirkette çalışanlar "özel sektör" kontenjanından                    

Jean Monnet bursuna başvurabilirler mi? 
 
Cevap 94    Evet. Türkiye’de çok uluslu bir şirkette çalışanlar Jean Monnet bursuna                    

başvurabilirler. 
 
Soru 95      Üniversitelerin hazırlık, 1., 2., 3. sınıfında okuyan öğrenciler Jean Monnet 

bursuna başvurabilir mi? 



 
Cevap 95    Hayır. Jean Monnet Bursuna Türkiye’deki bir üniversitede okuyan son 

sınıf öğrencileri ve lisansüstü öğrencileri başvurabilir.  
 
Soru 96   Bir taraftan yüksek lisans öğrenimini sürdüren bir taraftan da çalışmakta 

olanların başvuruları hangi kapsamda değerlendirilmektedir? Başvuru 
sahipleri bu konuda tercih hakkına sahip midir? 

 
Cevap 96 Evet. Başvuru sahipleri hangi kontenjandan (kamu, özel sektör, 

üniversite) başvuracaklarına kendileri karar verirler. 
 
Soru 97 2 yıllk ön lisans öğrencileri Jean Monnet bursundan yararlanabilirler mi? 
 
Cevap 97  Hayır. Jean Monnet bursuna başvurabilmek için en az lisans derecesine 

sahip olmak gerekmektedir. 
 
Soru 98   Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Bölümü mezunuyum. Fen Fakültesi 

Kimya Bölümünde Yüksek Lisansımı bitirdim. Jean Monnet bursuna 
başvurabilir miyim? 

 
 Cevap 98  Hayır. Eğitim Fakültesi, Mütercim Tercümanlık, Dil Bilimi ve Edebiyat 

Bölümlerinden mezun olanlar burs başvurusunda bulunamazlar. ANCAK, 
belirtilen bölümlerden mezun olanlar başvuru yaptıkları çalışma alanı ile 
ilgili en az 36 ay iş deneyimine sahiplerse burs başvurusunda 
bulunabilirler.  

 
Soru 99      Mütercim-Tercümanlık bölümü son sınıf öğrencisiyim. J ean Monnet Bursu 

başvuru koşullarınızda Mütercim-Tercümanlık bölümü öğrencilerinin 
başvuru yapamadığını belirtmişsiniz. Fakat Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler bölümünde yandal yapıyorum. Bu durumda başvuru yapabilir 
miyim? 

 
Cevap 99   Hayır. Adaylar lisans eğitimlerine göre değerlendirilmektedirler. 
 
 
Soru  100     Yurtdışında bir kamu kuruluşunda çalışıyor olmak, yani bir T.C. 

Büyükelçiliğinde çalışıyor olmak Jean Monnet Bursuna başvurmaya 
engel midir? 

 
Cevap 100    Hayır. Tayin sebebiyle kamu kurumlarının yurtdışı teşkilatlarında çalışan 

kamu görevlileri Jean Monnet bursuna başvurabilirler. 
 

Lisans Not Ortalaması 
 
 
Soru 101 Internet duyurusunda bursa kabul koşulu olarak 100'lük sistemde 70,  

4'lük sistemde ise 2.5 ortalama aranmaktadır. Ancak, bazı okullardaki 
4'lük sistemdeki 2.5 ortalama, 100'lük sistemde 60 ortalamaya denk 



düşmektedir. Hangi sistem esas alınarak değerlendirme yapılacağı 
hakkında bilgi verir misiniz?  

 
Cevap 101 İlgili üniversite 100’lük sistem uyguluyorsa 70, 4’lük sistem uyguluyorsa 

2.5 not ortalaması istenmektedir.  
 
 
Soru 102  Lisans programı son sınıf öğrencisi olarak not ortalaması 2.50’nin altında 

olmakla birlikte, son dönem ortalamasını 2.50’nin üstüne yükseltebilecek 
adaylar başvuru yapabilirler mi? 

 
Cevap 102 Hayır. Adayların başvuru aşamasındaki durumları esastır. 
 
 
Soru 103  Burs için gerekli görülen not ortalamasının yurt dışındaki üniversite 

sistemindeki not karşılığı nedir?  
 
Cevap 103 Türkiye dışındaki ülkelerden alınan lisans belgelerindeki ortalamalara 

denk gelen notlar ilgili makamlara danışılarak değerlendirilecektir. 
 
 
Soru 104 Başvuran adayın halihazırda tamamlamış olduğu bir yüksek lisans 

programı olması durumunda lisans ortalaması yerine yüksek lisans 
ortalaması dikkate alınabilir mi? 

 
Cevap 104 Hayır. Değerlendirmelerde duyuruda belirtilen kriterler esas alınmaktadır 

ve lisans not çizelgesi tüm adayların sunmaları gereken zorunlu başvuru 
belgeleridir.  

 
Engelli Bireyler 

 
 
Soru 105  Jean Monnet bursundan engelli bireylerin, özellikle de görme 

engellilerin, yararlandırılması konusunda herhangi bir çalışmanız var mı? 
 
Cevap 105 Jean Monnet bursuna görme engellilerin başvurmasında herhangi bir 

engel bulunmamaktadır. Jean Monnet bursunu almaya hak kazanırlarsa, 
 AB üyesi bir ülkede eğitim görebilecekleri uygun fiziki ve teknik 
imkanlara sahip üniversitenin tespitiyle ilgili kendilerine destek 
sağlanacaktır. 

 
Yaş Sınırı 

 
Soru 106 Yaş sınırı uygulaması nasıl yapılmaktadır? 
 
Cevap 106 Başvuracak adayların 8 Şubat 1971 veya sonrasında doğmuş olmaları, 

yani 40 yaştan gün almamış olmaları gerekmektedir. Ancak bu yaş sınırı 
halen kamuda çalışmakta olup kamu sektöründen başvuracak adaylar 
için geçerli değildir. 



 
Soru 107  Üniversite kontenjanından başvuracak olan, üniversitelerin akademik ve 

idari personeli için 40 yaş sınırı geçerli midir?  
 
Cevap 107  Evet geçerlidir. 40 yaş sınırı sadece kamu sektörü kontenjanından 

başvuranlar için geçerli değildir. Üniversitelerin akademik ve idari 
personeli üniversite kontenjanından başvuru yapmaktadır. 

 
Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü 

 
 
Soru 108 Bursu almaya hak kazanan adayların, bursiyer olarak programın 

bitiminde Türkiye'ye dönmelerinin beklendiği ifade edilmiş; bu bir kamu 
kurumunda burs alınan alanla ilgili zorunlu hizmet gereğini mi ifade 
etmektedir? 

 
Cevap 108  Bursiyerlerin, programlarının bitiminde Türkiye’ye dönerek ilgili alanlarda 

çalışmaları beklenmektedir. Jean Monnet bursları karşılığında zorunlu 
hizmet yoktur, ancak başvuran adayların burs bitimindeki hizmetleri 
çalıştıkları kurumun yetkisindedir. 

 
Soru 109  Bursiyerlerin eğitimlerini tamamladıklarında ne gibi çalışmalar yapmaları 

beklenmektedir? Zorunlu tutulan çalışma koşulları, yeri vs. olacak mı? 
 
Cevap 109  Hayır. Jean Monnet bursları karşılığında zorunlu hizmet yoktur. 

Bursiyerlerin, programlarının bitiminde Türkiye’ye dönerek ilgili alanlarda 
çalışmaları beklenmektedir. Ancak, başvuran adayların burs bitimindeki 
hizmetleri çalıştıkları kurumun yetkisindedir. 

 
Eğitim Programlarına Yerleştirme 

 
 
Soru 110  Okulları siz mi belirliyorsunuz yoksa belirli okullar arasından biz mi seçim 

yapıyoruz? 
 
Cevap 110  Adaylar eğitim almak istedikleri AB üyesi ülkeyi ve üniversiteyi kendileri 

belirlemektedir. Adayların burs başvuru ve sınav sürecine paralel olarak 
AB üyesi ülkelerdeki üniversite veya eğitim kuruluşlarıyla iletişime 
geçerek çalışma alanları ile ilgili programlara kabul almaları 
beklenmektedir. Adaylar kabul belgelerini burs almaya hak kazandıkları 
kesinleşip duyurulduktan sonra Teknik Destek Ekibine sunmaları 
istenecektir. Ancak, Jean Monnet Ortak Komitesi, bursların AB ülkelerine 
eşit düzeyde dağılımını sağlamak ve ilgili çalışma alanında olmasını 
garanti etmek amacıyla, yerleştirme konusunda nihai karar verme 
hakkını saklı tutar. 

 
Soru 111 Jean Monnet Bursunu kazananlar hangi ülkelerdeki hangi üniversitelerde 

eğitim görebileceklerdir? 
 



Cevap 111  Jean Monnet Burs Programı AB üyesi ülkelerdeki tüm akredite 
üniversiteleri kapsamaktadır.  

 
Soru 112  Jean Monnet Burs Programı AB üyesi olmayan ülkelerdeki 

Üniversitelerin (örneğin; İsviçre) programlarını karşılıyor mu? AB üyesi 
olan bir ülkenin programına kabul edildiğinde ise üniversite eğitiminin bir 
kısmını başka ülkede almak mümkün müdür? 

 
Cevap 112  Hayır. Jean Monnet Burs Programı AB üyesi ülkelerdeki üniversiteleri 

kapsamaktadır. AB üyesi olmayan ülkelerdeki programlar Jean Monnet 
Burs Programı kapsamında karşılanmamaktadır. Farklı ülkelerde takip 
edilen programlar, AB üyesi ülkelerde olma koşuluyla kabul edilebilir. 

 
Soru 113  Burs başvurusuna paralel olarak, üniversitelere başvuru yapmak gerekli 

mi? Üniversiteden alınan kabul belgelerinin hangi aşamada tarafınıza 
bildirilmesi gerekmektedir? 

 
Cevap 113 Adayların burs başvuru ve sınav sürecine paralel olarak AB üyesi 

ülkelerdeki üniversite veya eğitim kuruluşlarından çalışma alanları ile ilgili 
programlara kabul almaları beklenmektedir ancak bursa başvuru şartı 
değildir. Adaylardan kabul belgelerini burs almaya hak kazandıkları 
kesinleşip duyurulduktan sonra Teknik Destek Ekibine sunmaları 
istenecektir. 

 
Soru 114  Başvurulan üniversitelerden, bu üniversitelerin verecekleri eğitim için 

talep edecekleri ücretin sorulması ve üniversitelerce talep edilen miktarın 
Jean Monnet Burs Programı Organizasyonuna bildirilmesi gerekmekte 
midir? 

 
Cevap 114 Program kabullerinin incelenmesi, program yerleştirmeleri ve ücretlerine 

ilişkin işlemler adaylar burs almaya hak kazandıkları kesinleşip 
duyurulduktan sonra Teknik Destek Ekibi tarafından yapılmaktadır.  

 
Soru 115  Seçilecek üniversiteler konusunda bir kısıtlama var mı?  
 
Cevap 115 Seçilecek üniversitelerin saygınlıkları Jean Monnet Burs Programı 

açısından önemlidir. Ayrıca seçilecek programların adayların başvuru 
formunda belirttikleri çalışma alanı ve AB diliyle uyumlu olması 
gerekmektedir. Adaylar yukarıda ifade edilen genel çerçeveye göre 
istedikleri programlara başvurabilirler.  

 
Soru 116 Jean Monnet Bursu kapsamında AB üyesi ülkelerdeki okul ve kurumlara 

bireyler kendileri mi başvuracak? Bu başvurular ne zaman yapılmalı? 
 
Cevap 116 Evet. Jean Monnet Bursuna başvurmayı düşünüyorsanız, okulların 

başvuru tarihlerine bağlı olarak programlara en kısa sürede bireysel 
başvuru yapmanızı ve kabul mektuplarınızı toplamanızı öneriyoruz.  

 



Soru 117 Jean Monnet Bursunu almaya hak kazanan adaylar istedikleri 
programlara gidebilmekte midir, bu konuda kendilerine yardımcı 
olunmakta mıdır? 

 
Cevap 117 Jean Monnet Bursuna hak kazanan adayların seçeceği programların 

başvuru formunda belirttikleri çalışma alanı ve AB diliyle uyumlu olması 
gerekmektedir.Jean Monnet Teknik Destek Ekibi bu konuda kendilerine 
destek olmaktadır. Ancak, Jean Monnet Ortak Komitesi, bursların AB 
ülkelerine eşit düzeyde dağılımını sağlamak ve ilgili çalışma alanında 
olmasını garanti etmek amacıyla, yerleştirme konusunda nihai karar 
verme hakkını saklı tutar. 

 
Soru 118  Burs ile ilgili süreçte, yabancı okullarla ilgili ön kayıt sürdürürken sponsor 

olacak kurumun adı istendiğinde bildirilmesi gereken detaylar nelerdir? 
 
Cevap 118   Program kabulleri için yapılacak başvurularda adayların verebileceği 

detay Jean Monnet Bursuna başvurmuş olduklarının bilgisi ile sınırlıdır. 
 
Soru 119  Üniversitelere ön kayıt sonrasında, üniversiteler kesin kayıt için bir 

zaman limiti belirtmektedir. Kesin kayıt başvurusunun prosedürü nedir?  
 
Cevap 119  AB ülkelerindeki üniversitelere kayıt koşulları her üniversitenin kendi 

bünyesinde yapılmaktadır. 
 
Soru 120  Halihazırda tezli bir programda yüksek lisans eğitimi gören ve bursun 

başladığı dönem dersleri bitirmiş tez dönemine geçmiş olan adayların 
tezi yurtdışında mı yazmaları  gerekecek yoksa araştırma yapıp tezi 
döndüklerinde yazabilirler mi? Kendi üniversitelerinden bu konuda izin 
alma prosedürü nedir? 

 
Cevap 120  Yüksek lisans öğrencileri Türkiye’deki bir üniversitede kayıtlı olmak 

koşuluyla en az 3 ay en fazla 12’lık yüksek lisans eğitimi veya araştırma 
programları çerçevesinde yapılacak akademik çalışmalar için Jean 
Monnet bursuna başvurabilirler. Ancak Türkiye’de sunacakları teze ilişkin 
karar kayıtlı oldukları üniversitenin yetkisindedir. 

 
Soru 121 Okulu stajlar ve krediler tamamlandıktan sonra 2011 Ağustos ayında 

biten öğrenciler burs başvurusunda bulunabilirler mi? 
 
Cevap 121  Duyuru da belirtildiği üzere 2011 yılının ilk (varsa ikinci) veya son 

döneminde mezun olacak öğrenciler burs başvurulabilirler. Ancak mezun 
olamamaları durumunda bursları ertelenmeyecek ve iptal edilecektir. 

 
Soru 122 Şu anda doktora öğrencisi adaylar doktora çalışmalarıyla ilgili araştırma 

yapmak üzere bursa başvurabilirler mi? Bunun süresi ne kadardır?  
 
Cevap 122  Burs süresi en az 3 (üç) ay, en fazla 12 (on iki) aydır. Bitim tarihi 31 Ekim 

2012’yi geçmemesi koşuluyla Jean Monnet Bursu kapsamında araştırma 



programlarına katılmak mümkündür ve süreyi belirlemek adaya ve 
seçeceği programa bağlıdır.  

 
Soru 123  3 ay ile 6 ay arasındaki programlardan birine gidilirse süresi nasıl 

belirlenmelidir? Bu programlara alınan kabuller tarafınıza hangi aşamada 
sunulmalıdır? 

 
Cevap 123  Program sürelerine, bitim tarihi 31 Ekim 2012’yi geçmeyecek şekilde, 

bursiyerler karar verir. Kısa program kabulleri de diğer programlar gibi 
adaylardan burs almaya hak kazandıkları kesinleşip duyurulduktan sonra 
Teknik Destek Ekibine sunulmaları istenecektir. 

 
Soru 124 Kısa süreli araştırma çalışmaları Avrupa’daki ilgili resmi kamu kurum ve 

kuruluşlarında mı yapılmaktadır? Yoksa üniversitelerde mi? 
 
Cevap 124  Burs kapsamındaki çalışmalar AB üyesi ülkelerdeki eğitim ve/veya 

araştırma kurumlarında öğrenci statüsünde yapılmalıdır. Jean Monnet 
Burs Programı çalışma vizesi ile kamu ve özel sektörde yapılacak 
çalışmaları kapsamamaktadır. 

 
Soru 125 Jean Monnet Burs Programı kapsamında farklı iki dilde takip edilen 

programlar için başvuru yapılabilir mi? 
 
Cevap 125 Adaylar başvuru sırasında eğitim görecekleri AB resmi dillerinden 

yalnızca birini seçmek zorundadır. Ancak yerleştirme aşamasında, Jean 
Monnet Ortak Komitesi tarafından da onaylanması ve temel derslerin 
seçilen AB resmi dilinde olması koşuluyla, iki dildeki programlar da kabul 
edilebilir.  

 
Soru 126  Jean Monnet Bursu'na hak kazanıp master eğitimine devam ederken 

aynı zamanda ilgili ülkede bir işte çalışmamız mümkün müdür?  
 
Cevap 126  Evet. İlgili ülke mevzuatına göre çalışma izni alabilirseniz mümkündür. 
 
 

Ön Değerlendirme ve Sınav Süreci 
 
Soru 127  Programa kabul edilebilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almak 

gerektiği belirtilmektedir. Başvuranlar içinde bu puana erişen 
bulunamaması durumunda daha az başarılı olanların da kabul edilebilme 
olasılığı var mıdır? 

 
Cevap 127  Hayır. Değerlendirmeler sadece 60 puanı geçen adaylar arasında 

yapılacaktır. 
 
Soru 128  Ön eleme sonuçları ve bursun onaylanması hangi tarihe kadar belli 

olacaktır?  
 
Cevap  128 Programa ilişkin öngörülen tarih aralıkları duyuruda belirtilmiştir. 



 
 
Soru 129  Duyuruda belirtilen yazılı ve sözlü sınav tarihleri değişebilir mi? 
 
Cevap 129 Duyuruda belirtilen tarihler öngörülen tarihlerdir. Dolayısıyla değişiklik 

olması muhtemeldir. 
 
Soru  130      Yazılı sınav test şeklinde midir yoksa kompozisyon şeklinde midir? Sınav 

usulü ile ilgili bilgi verebilir misiniz? 
 
Cevap 130 Yazılı sınav kompozisyon şeklindedir. Adayın başvuru formunda belirttiği 

AB resmi dilinde cevaplandırılmak üzere kompozisyon soruları 
sorulacaktır.  

 
Soru  131     Yazılı sınav ve mülakatlar Türkçe mi yapılacaktır? 

 
Cevap 131  Hayır. Yazılı sınav ve mülakatlar adayın başvuru formunda belirttiği AB 

dilinde yapılacaktır.  
 
 


