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Dil Yeterliliği ve Dil Yeterlik Belgeleri 
 
 
Soru 1 

 
Jean Monnet Bursu için yabancı dil yeterlilik belgesini, son başvuru 
tarihi olan 19 Kasım 2012’den sonra tarafınıza ibraz etmemiz mümkün 
müdür? Veya 19 Kasım 2012’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, burs başvuru süreci devam ederken yabancı dil 
yeterlilik sınavlarına girdikleri halde resmi sınav sonucunun aslı son 
başvuru tarihine kadar ellerine ulaşmayan adaylar, sınav sonucunun 
aslını veya fotokopisini yazılı sınav tarihine kadar Merkezi Finans ve 
İhale Birimine sunmak koşuluyla “sınav sonucunu gösterir internet 
çıktısı” ile de başvuru yapabilirler. Ancak internet çıktısı olarak sunulan 
dil yeterlilik belgesi ve puanının daha sonra sunulacak resmi sınav 
sonucunun aslı veya fotokopisi  ile paralellik göstermesi gerekmektedir. 

 
Soru 2 

 
Yabancı dil yeterlilik belgesinin internet çıktısı ile başvuru yapılabilir mi? 
 

Cevap 2 Evet. Sınav sonucunu gösterir yabancı dil belgesinin orijinalini veya 
fotokopisini yazılı sınav tarihine kadar iletmek koşuluyla, internet sınav 
sonucu çıktısı ile başvuru yapılabilir. Ancak internet çıktısı olarak 
sunulan dil yeterlilik belgesi ve puanının daha sonra sunulacak belgenin 
aslı veya fotokopisi ile paralellik göstermesi gerekmektedir.  

 
Soru 3 

 
Yabancı dil yeterlilik belgesinin internet çıktısı ile başvuru yapılabiliyor 
ise resmi sınav sonucunun aslının veya fotokopisinin ne zamana kadar 
nereye sunulması gerekmektedir? 
 

Cevap 3 Belgenin aslını veya fotokopisini daha sonra iletmek koşuluyla, internet 
sınav sonucu çıktısı ile başvuru yapılabilmektedir. Ancak belgenin 
aslının veya fotokopisinin yazılı sınav tarihine kadar Merkezi Finans 
ve İhale Birimine sunulması gerekmektedir 

 
Soru 4   

 
 Başvuru için KPDS belgelerinin geçerlilik süresi nedir? 
 

Cevap 4 Kasım 2008 veya sonrasındaki bir döneme ait asgari A düzeyinde (90 
puan ve üzeri) KPDS belgeleri de başvuru esnasında kabul edilecektir. 
Unutulmamalıdır ki; KPDS sonuç belgeleri başvuru için koşullu olarak 
kabul edilmektedir. KPDS sonucunu gösterir internet çıktısı ile 
başvurunuzu yapabilirsiniz. Ancak duyuruda belirtilen yabancı dil 
yeterlilik belgelerinin aslının ya da onaylı örneklerinin yazılı sınav 
tarihine kadar sunulması gerekmektedir.   
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Soru 5 

 
IELTS belgesinin yanında KPDS belgesini de sunmamız mı gerekiyor? 
Yalnızca IELTS skorum yeterli değil mi? 
 

Cevap 5 Başvuru yaptıkları AB resmi dilinde, duyuruda belirtilen yabancı dil 
yeterlilik sınavlarından herhangi birinden (ör: IELTS) asgari yeterlilik 
puanlarına sahip olan adayların, ayrıca KPDS belgesi sunmalarına 
gerek yoktur. 

 
Soru 6 

 
KPDS sonuç belgesi ÖSYM tarafından bir süredir adaylara posta ile 
gönderilmemekte, sonuçlar sadece kurumun internet sitesinde ilan 
edilmektedir. Başvuru için internet çıktısı kabul edilmekte midir? 
 

Cevap 6 Evet. KPDS sonuç belgeleri başvuru için koşullu olarak kabul 
edilmektedir. KPDS sonucunu gösterir internet çıktısı ile başvurunuzu 
yapabilirsiniz. Ancak duyuruda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerinin 
aslının ya da fotokopisinin yazılı sınav tarihine kadar sunulması 
gerekmektedir. 
 

Soru 7 Yabancı dil seviyem yeterli düzeyde değildir. Acaba dil eğitimi için de 
burstan faydalanabilir miyim? 
 

Cevap 7 Hayır. Burs Programının amacı adayların dil yeterliliklerinin geliştirilmesi 
değildir. Burs programının amacı AB alanında uzmanlaşmış personel 
sayısının artırılmasıdır. Bursiyerler, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB 
müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda AB üyesi ülkelerdeki bir 
üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans 
öğrenimi görebilecek veya araştırma programlarına katılabileceklerdir. 
Dolayısıyla bu eğitimin gerektireceği dil yeterliliğine adayların başvuru 
aşamasında sahip olmaları gerekmektedir.  

 
Soru 8 

 
Yabancı dili, bursu kazandıktan sonra gideceğim ülkede öğrenmeme 
olanak sağlıyor musunuz? 
 

Cevap 8 Hayır. Jean Monnet Burs Programı kapsamında başvuru yapacağınız 
yabancı dilde belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerinden birini başvuru 
aşamasında sunmanız gerekmektedir. 

 
Soru 9 

 
Hâlihazırda geçerli olan ancak 31 Ekim 2013’den önce geçerliliğini 
yitirecek olan bir yabancı dil yeterlilik belgesi ile başvuru yapılabilir mi? 
 

Cevap 9 Hayır. Burs başvurusu yapılırken sunulan yabancı dil yeterlilik 
belgelerinin en az 31 Ekim 2013 tarihine kadar geçerli olması 
gerekmektedir. 

 
Soru 10 

 
TOEFL IBT sonucu ETS tarafından posta ile direkt Jean Monnet Ofisine 
gönderilmeli midir? 
 

Cevap 10 Hayır. Duyuruda da belirtildiği üzere belgenin diğer başvuru evrakı ile 
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birlikte son başvuru tarihi ve saatinden önce Merkezi Finans ve İhale 
Birimi’ne gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki olası gecikmeler veya 
kaybolmalar adayın sorumluluğundadır. 

 
Soru 11 

 
Dil puanım belirtilen kriterin altında kalıyorsa yine de başvuru yapabilir 
miyim? 
 

Cevap 11 Hayır. Duyuruda belirtilen kriterleri karşılamayan adaylar ön 
değerlendirmede elenmektedirler. 

 
Soru 12 

 
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 12 Hayır. Duyuruda belirtilen yabancı dil kriterlerini karşılamayan adaylar 
ön değerlendirmede elenmektedirler. 

 
Soru 13 

 
Başvuru sırasında teslim ettiğim IELTS akademik 6.5 olan sonucumu, 
son başvuru tarihinden sonra daha yüksek bir skor ile değiştirebilir 
miyim? 
 

Cevap 13 Hayır. Başvuru dosyanıza son başvuru tarihinden sonra belge 
eklenmesi ve dosyanızda değişiklik yapılması mümkün değildir. Ayrıca 
başvuru için gerekli belgelerde belirtilen asgari yeterlilik puanlarının 
karşılanması yeterlidir. Adaylar, lisans not ortalaması veya yabancı dil 
yeterlilik puanlarına göre herhangi bir başarı sıralamasına tabi 
tutulmamaktadırlar. 

 
Soru 14   

 
Lise ve üniversiteden alınan dil yeterlilik belgesi veya ÜDS/TOEIC 
belgeleriyle başvuru yapılabilir mi? 
 

Cevap 14 Hayır. Duyurularda ilan edilen yabancı dil yeterlilik belgeleri dışında 
herhangi bir belge (ÜDS, TOEIC,  referans mektubu, dil eğitim 
sertifikası v.b.) ile başvuru yapılamaz. 

 
Soru 15 
 

 
Yabancı dil sınavına nerede, nasıl ve ne zaman girebilirim? Bu dil 
sınavlarını kim yapıyor? Ücreti var mı? 
 

Cevap 15 Yabancı dil yeterlilik belgeleri ile ilgili detaylı bilgi için ilgili AB ülkesinin 
Kültür Merkezleri ile temasa geçmeniz önerilir. 

 
Soru 16 

 
TOEFL ve IELTS gibi sınavlar dışında Jean Monnet Burs Programı 
olarak adayın yabancı dil bilgisini ölçtüğünüz herhangi bir sınav yapıyor 
musunuz? 
 

Cevap 16 Hayır. Başvuru yapacağınız yabancı dil için duyuru metninde belirtilen 
dil yeterlilik belgelerinden birini sunmanız gerekmektedir. 

 
Soru 17 

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

Cevap 17 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 18 
 

 
Fransızca ve İngilizce olarak iki dilim var. Burs verilirken her yabancı dil 
için ayrı kontenjan belirlenmekte midir? 
 

Cevap 18 Hayır. Yabancı dillere göre ayrılmış kontenjan bulunmamaktadır. 
 
Soru 19 
 

 
Eğitim alınacak kurum dil yeterlilik belgesi istemiyorsa, başvuru 
belgeleri arasında yine de dil yeterlilik belgesi sunma mecburiyeti var 
mı? 
 

Cevap 19 Evet. Yabancı dil yeterlilik belgesi burs başvurusu için zorunlu belgedir 
ve başvuru ile birlikte son başvuru tarihine kadar iletilmelidir. 

 
Soru 20 

 
İngilizce yeterliliğimi belgeleyen 6.5 Akademik IELTS skorum var; yine 
de başka yabancı dil yeterlilik sınavı yapılacak mı? 
 

Cevap 20 Herhangi bir dil sınavı yapılmamakla birlikte duyuruda da belirtildiği 
üzere yazılı ve sözlü sınavlar adayın seçtiği AB resmi dilinde 
yapılacaktır. 

 
Soru 21 

 
IELTS ve TOEFL sınavının sonucunun geçerlilik süresi ne kadardır? 
 

Cevap 21 IELTS ve TOEFL sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süresi sınava 
girilen tarihten itibaren iki yıldır. 

 
Soru 22 

 
İngilizce dilinde başvuracak adaylardan hem TOEFL hem IELTS 
belgeleri mi isteniyor? 
 

Cevap 22 Hayır. Başvuracak adayların seçecekleri AB resmi dili için listelenen 
yeterlilik belgelerinden yalnızca birini sunmaları gerekmektedir. 

 
Soru 23 

 
Almanca’dan TestDaF (TDN 4) isteniyor. Sınavın bütün bölümlerinden 
mi 4 ve üzeri almak gerekiyor yoksa bütün bölümlerin ortalamasını mı 
başvuru için esas almak gerekiyor? 
 

Cevap 23 TestDaF (TDN 4) sınav sonucu bütün bölümlerin ortalaması alınarak 
belirlenmektedir. 

 
Soru 24 
 

 
Türkiye veya yurt dışında %100 yabancı dilde eğitim veren bir 
üniversitede eğitim görmüş olmak başvuru sahibini yabancı dil yeterlilik 
sınav belgesi sunmaktan muaf kılar mı? 
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Cevap 24 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 25 
 

 
Burs başvurusunda bulunurken yabancı dil olarak Rusça seçilebilir mi? 

Cevap 25 Hayır. Rusya bir AB ülkesi değildir, dolayısıyla Rusça da bir AB resmi 
dili değildir ve Rusça dilinde başvuru yapılamaz. 

 
Soru 26 

 
Duyuruda, TOEFL IBT’den 89 puan istendiği belirtiliyor olsa da TOEFL 
IBT sınavından 88 alan biri burs başvurusu yapabilir mi? 
 

Cevap 26 Hayır. Duyuruda belirtilen yabancı dil kriterlerini karşılayamayan adaylar 
ön değerlendirmede elenmektedir. 

 
Soru 27 

 
Saint Joseph Lisesi mezunuyum, Jean Monnet bursuna başvurmak için 
lise diplomam yeterli mi? 
 

Cevap 27 Evet. Duyuruda belirtilen Baccalaureat kapsamında yer alan 
Türkiye’deki ilgili Fransız liselerinden mezun adaylar, lise diplomalarıyla 
da başvuru yapabilirler. 

 
Soru 28 

 
Galatasaray Lisesi mezunuyum, Fransızca’dan başvuru yapmak 
istiyorum. Yabancı dil yeterlilik belgesi olarak lise diplomam geçerli 
midir? 
 

Cevap 28 Evet. Galatasaray Lisesi diploması da Baccalaureat kapsamında 
değerlendirilmekte olup yabancı dil yeterlilik belgesi yerine geçmektedir. 

 
Soru 29 

 
Ortaokulu Fransızca eğitim veren Tevfik Fikret Lisesinde, liseyi 
Ankara’da Anadolu Lisesinde okudum. Lise veya ortaokul diplomam dil 
yeterlilik belgesi yerine geçer mi?  
 

Cevap 29 Hayır. Duyuruda belirtilen Baccalaureat kapsamında yer alan ve  
isimleri duyuru metninde belirtilen kurumlardan mezun olanlar, lise 
diplomalarıyla başvuru yapabilirler. 

 
Soru 30 

 
Jean Monnet bursu başvurusu için gerekli olan TOEFL dil belgesini 
başvuru esnasında mı teslim etmemiz gerekiyor, yoksa 31 Ekim 2013 
tarihine kadar teslime edebilir miyiz ? 
  

Cevap 30 Yabancı dil yeterlilik belgesi başvuru için zorunlu belgelerden biridir. Bu 
sebeple, başvuru ile birlikte son başvuru tarihi olan 19 Kasım 2012 
tarihine kadar iletilmelidir.  
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Soru 31 

 
AB Resmi Dillerinde birine ait duyuruda belirtilen dil yeterlilik puanlarını 
gösterir belgelerden (örneğin; TOEFL, IELTS) birinin sunulması zorunlu 
mu yoksa KPDS puanı tek başına yeterli olur mu?  
 

Cevap 31 Kasım 2008 veya sonrasındaki bir döneme ait asgari A düzeyinde (90 
puan ve üzeri) KPDS belgeleri başvuru esnasında kabul edilmektedir. 
Ancak, yazılı sınav tarihine kadar muhakkak adayların AB resmi 
dillerinde birine ait duyuruda belirtilen dil yeterlilik puanlarını gösterir 
belgelerden birini sunmaları gerekmektedir.  

 
Soru 32 

 
KPDS belgesi sunmak yazılı sınava girmek için bir zorunluluk mudur 
yoksa destekleyici belge hükmünde midir?  

Cevap 32 KPDS belgesinin başvuru aşamasında kabul edilmesi adaylara 
sağlanan bir kolaylıktır. Adayların, başvuru yaptıkları AB resmi dilinde 
(örneğin, İngilizce) duyuruda belirtilen asgari yeterlilik puanlarına 
(örneğin TOELF IBT 89 puan)  sahip olduklarını gösterir belgeyi 
(örneğin TOEFL belgesi) son başvuru tarihi olan 19 Kasım 2012’ye 
kadar sunamayacak olmaları durumunda başvuru yaptıkları dilde asgari 
A düzeyinde (90 puan ve üzeri) KPDS belgeleri başvuru esnasında 
kabul edilmektedir. Ancak, yazılı sınav tarihine kadar muhakkak 
adayların AB resmi dillerinde birine ait duyuruda belirtilen dil yeterlilik 
puanlarını gösterir belgelerden birini sunmaları gerekmektedir. 
 

Soru 33 
 

Eğitim almayı planladığımız üniversite duyuruda belirttiğiniz dil yeterlilik 
puanından (örneğin; İtalyanca B2) daha düşük bir puanla (örneğin B1) 
öğrenci alıyorsa yine de başvuru evrakı arasında duyuruda belirttiğiniz 
düzeyde mi dil yeterliliğimizi gösterir belge sunmalıyız? 
 

Cevap 33 Evet.  Adayların başvuru yapacakları dilde duyuruda belirtilen asgari 
yeterlilik puanlarına sahip olduklarını gösterir bir belgeyi sunmaları 
gerekmektedir. 
 

Soru 34  
 

Başvururken verdiğimiz TOEFL veya IELTS sonuçları, daha sonra 
mülakatta bir seçim kriteri olarak kabul ediliyor mu? Ne kadar yüksek 
puan almışsak, bursu alma ihtimalimiz o kadar yüksek mi? 
 

Cevap 34 Hayır. Başvuru yapacağınız dilde duyuruda belirtilen asgari yeterlilik 
puanlarına sahip olmanız yeterlidir.  
 

Soru 35 
 

C1 seviyesinde Österreichisches Sprachdiplom adında Almanca 
diplomam var. Bu diplomam başvuru sürecinde kabul edilebilir mi?  
 

Cevap 35 Evet, Österreichisches Sprachdiplom C1 belgesi ile başvuru yapılabilir. 
 
Soru 36 
 

 
Başvurumu Almanca dilinden yapacağım. Deutsches Sprachdiplom 
Zweite Stüfe (DSD II) belgem var. Başvuru için yeterli mi? 
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Cevap 36 Evet. Almanca’dan başvuru yapacaklar, Deutsches Sprachdiplom 
Zweite Stüfe (DSD II) belgeleri ile de başvuru yapabilirler. 
 

Soru 37 Gireceğim yabancı dil yeterlilik sınavı olan IELTS'in sonucunu en erken 
16 Kasım tarihinde öğrenebiliyorum. Sınav sonuç belgesini Jean 
Monnet Burs Programı'nın son başvuru tarihi olan 19 Kasım'a kadar 
Ankara'ya göndermem zor görünüyor. Sınav sonuç belgesini Merkezi 
Finans ve İhale Birimi'ne sunma işlemini nasıl yapabildiğimi 
açıklayabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca, bu işlemi diğer belgeleri 
sunduktan sonra, önceden göndermiş olduğum belgelere ekleme 
şeklinde mi yapmam gerekiyor?  
 

Cevap 37 
 

Burs başvuru süreci devam ederken, yabancı dil yeterlilik sınavlarına 
girdikleri halde resmi sınav sonucunun aslı son başvuru tarihi olan 19 
Kasım 2012’ye kadar ellerine ulaşmayan adaylar, sınav sonucunun 
aslını veya fotokopisini yazılı sınav tarihine kadar Merkezi Finans ve 
İhale Birimi’ne sunmak şartıyla “sınav sonucunu gösterir internet çıktısı” 
ile başvuru yapabilirler. Dolayısıyla, başvuru paketinize, girdiğiniz 
yabancı dil sınav sonucunu gösterir yabancı dil belgesinin internet 
çıktısını ekleyerek başvuru yapabilirsiniz. Adayların kendilerinden 
istenen tüm belgeleri eksiksiz olarak en geç 19 Kasım 2012 Pazartesi 
günü saat 16:00'ya kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi, Eskişehir Yolu 
4.Km 2.Cadde (Halkbank Kampüsü) No:63 C-Blok, 06520 Söğütözü / 
Ankara adresine elden teslim etmeleri veya posta/kargo ile 
göndermeleri gerekmektedir. Faks ve elektronik posta aracılığıyla 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo ile yapılacak 
başvurularda esas olan, belirtilen son teslim tarih ve saatine kadar 
başvuru evrakının posta/kargoya verilmiş olmasıdır. 
 

Soru 38 Yabancı dil yeterlilik belgem yok. Jean Monnet Burs Programı 
tarafından herhangi bir dil sınavı yapılmakta mıdır? 

Cevap 38 Hayır. Duyuruda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerinden birinin 
başvuru aşamasında mutlaka sunulması gerekmektedir. 
 

Soru 39 Alman Kültür Bakanlığı (DSD KMK) tarafından yapılan sınavda C1 
seviyesinde derece aldım. Bu belge dil yeterliliğimi belgelendirmek için 
yeterli midir? Bu belge ile Almanca’dan başvurup, yazılı ve sözlü 
sınavlara İngilizce’den girip İngiltere’de eğitim alabilir miyim? 
 

Cevap 39 DSD KMK (Deutsches Sprachdiplom/Kulturministerkonferenz) C1 
seviyesinde diplomanız ile Almanca dilinden başvuru yapabilirsiniz. 
Ancak Almanca dilinden başvuru yaptıktan sonra yazılı ve sözlü 
sınavlara başka bir AB resmi dilinden girmeniz ve eğitiminizi başka bir 
AB dilinde almanız mümkün değildir. 
 

Soru 40 Hollanda'da doğdum ve eğitim aldım. Flemenkçe’den başvuru 
yapacağım. Dil yeterliliğimi nasıl belgelendirebilirim? 
 

  



2013–2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 
Başvuruların son teslim tarihi 19 Kasım 2012  olacak şekilde, 2 Ağustos 2012  tarihinde 

MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı 
 

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 

 

 
10 

 

Cevap 40 HAVO veya VWO ibaresi taşıyan diplomanız mevcutsa  ve 
transkriptinizde Hollandaca mezuniyet  notu 6 veya üstü gözüküyorsa 
sözkonusu diploma ve transkriptinizi dil yeterlilik belgesi olarak 
sunabilirsiniz. Eğer bu iki diplomanız da yoksa her bölümünden 500 
veya üstü sonuç aldığınız NT2-Program II diploması ile de başvuru 
yapabilirsiniz. 

36 Aylık İş Deneyimi Koşulu 
 
 
Soru 1 

 
Başvuru koşullarında belirtilen 36 aylık iş deneyimi zorunlu bir koşul 
mudur? 
 

Cevap 1 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 65’in altında kalanlar burs başvurusunda bulunamazlar. Yine 
duyuruda belirtildiği üzere, lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği 
(Örn: İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Fransızca Öğretmenliği Bölümü 
vb.), Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı (Örn: Amerikan 
Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü vb.) 
bölümlerinden mezun olanlar burs başvurusunda bulunamazlar. 
ANCAK, not ortalaması belirtilen puanların altında kalanlar ve/veya 
belirtilen bölümlerden mezun olanlar AB Müktesebatı ile ilgili konularda 
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 2 

 
36 ay iş tecrübesine sahip olunduğuna ilişkin resmi belge hangi 
kurumdan alınmalıdır? 
 

Cevap 2 Başvuru yapılan çalışma alanı ile ilgili iş deneyimine ilişkin belge, söz 
konusu iş deneyiminin edinilmiş olduğu kurum ya da kurumlardan 
alınmalıdır. 

 
Soru 3 

 
36 aylık iş tecrübem olduğunu nasıl belgeleyebilirim? 
 

Cevap 3 AB Müktesebat başlıkları ile ilgili 36 aylık iş tecrübesinin edinilmiş 
olduğu kurum ya da kurumlardan temin edilecek resmi bir yazı ile 
belgelemeniz mümkündür. 36 aylık iş deneyimi hesaplanırken fiili 
çalışma süresi göz önünde bulundurulmalıdır. Doğum izni, askerlik gibi 
işten ayrı geçirilen süreler fiili çalışma süresine dahil değildir. 

 
Soru 4 

 
Özel sektörde çalışıyorum, lisans not ortalamam 2.5’un altında. Asgari 
36 ay iş deneyimi koşulu için hangi alandaki deneyimlerim yeterli 
olacaktır? 
 

  



2013–2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 
Başvuruların son teslim tarihi 19 Kasım 2012  olacak şekilde, 2 Ağustos 2012  tarihinde 

MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı 
 

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 

 

 
11 

 

Cevap 4 Son başvuru tarihi itibarıyla, AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 
36 ay iş deneyimine sahip olduğunuzu gösteren resmi bir belge 
başvurunuz için yeterlidir. 

 
Soru 5 

 
Kamu görevlilerinin 36 aylık iş deneyiminde aday memurlukta geçen 
süre göz önüne alınacak mıdır? 
 

Cevap 5 Evet. 36 aylık iş deneyimi hesaplanırken aday memurlukta geçen süre 
de göz önüne alınacaktır. 

 
Soru 6 

 
Kamu görevlilerinin 36 aylık iş deneyiminde askerlikte geçen süre göz 
önüne alınacak mıdır? 
 

Cevap 6 Hayır. Kamu görevlilerinin iş deneyimlerinde askerlikte geçen süre göz 
önüne alınmayacaktır. Fiili çalışma süresi göz önünde 
bulundurulacaktır. 

 
Soru 7 

 
Özel sektör için iş deneyiminin en az 36 ay olması şartı var mı? 
 

Cevap 7 Hayır. En az 36 ay iş deneyimi koşulu, lisans not ortalaması belirtilen 
kriterin altında kalan adaylar için veya lisans düzeyinde, Dil Eğitimi 
Öğretmenliği (Örn: İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Fransızca 
Öğretmenliği Bölümü vb.), Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve 
Edebiyatı (Örn: Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fransız Dili ve 
Edebiyatı Bölümü vb.) bölümlerinden mezun olanlar için bir alternatif 
olarak sunulmuştur. Bu bağlamda, özel, üniversite ve kamu 
sektöründen başvurular için seçilen çalışma alanında en az 36 ay iş 
deneyimi şartı yoktur. 

 
Soru 8 

 
Mütercim Tercümanlık mezunuyum, bir kamu kurumunda 2 yıl 11 aydır 
AB işleri ile ilgili görev yapıyorum. 36 aylık iş deneyimi koşulunu Aralık 
2012 tarihi itibariyle karşılayabileceğim. Başvuru yapabilir miyim? 
 

Cevap 8 Hayır. 36 ay iş tecrübesi koşulunu sağlaması gereken adaylar (lisans 
not ortalaması belirtilen kriterin altında kalan adaylar için veya lisans 
düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi 
ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar), başvuru yaptıkları tarih 
itibariyle AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimleri 
olduğunu belgelendirmelidir. Adayların başvuru aşamasındaki durumları 
esastır. 

 
Soru 9 

 
36 aylık iş deneyimim AB ile ilgili değil, başvuruda bulunabilir miyim? 
 

Cevap 9 Hayır. 36 ay iş tecrübesi koşulunu sağlaması gereken adaylardan, söz 
konusu iş tecrübesini AB Müktesebatı ile ilgili konularda edinmiş 
olmaları beklenmektedir. 
 

Soru 10 Lisans not ortalamam 2.5’un altında. Dolayısıyla 36 ay iş deneyimi 
şartını sağlamam gerekiyor. En son çalıştığım işyerinde 3,5 yıllık 
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çalışma süresinden sonra işten ayrıldım, şimdi yeni bir şirkette tekrar 
işe başlıyorum. Peki bu durumda benim yeni işyerinde 36 ay çalışma 
süremin dolmasını beklemem gerekecek mi?  
 

Cevap 10   Hayır. 36 aylık iş deneyiminden kasıt sadece bir kurumda geçirilmesi 
gereken süre değildir. Farklı kurumlarda toplamda en az 36 ay iş 
deneyimine sahip olmanız da yeterlidir. Ancak, burada dikkat edilmesi 
gereken husus 36 ay iş tecrübesi koşulunu sağlaması gereken 
adayların, söz konusu iş tecrübesini herhangi bir konuda değil AB 
Müktesebatı ile ilgili konularda edinmiş olmalarının gerekmesidir. 
Adaylar, çalışma yapacakları AB müktesebat başlığı ile ilgili iş 
deneyimine ilişkin belgeyi, söz konusu iş deneyiminin edinilmiş olduğu 
kurum ya da kurumlardan almalıdırlar.  
 

Soru 11 
 

36 Ay NATO’da Uluslararası Askeri Polis olarak çalıştım. Başvuru için 
istenen iş tecrübesi için, sahip olduğum tecrübe yeterli midir? 
 

Cevap 11  
 

36 ay iş tecrübesi koşulunu sağlaması gereken adaylar lisans not 
ortalaması 4 üzerinden 2.5 veya 100 üzerinden 65’in altında kalan 
adaylar veya lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim 
Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olan 
adaylardır. 36 ay iş tecrübesi koşulunu sağlaması gereken adayların, 
söz konusu iş tecrübesini herhangi bir konuda değil AB Müktesebatı ile 
ilgili konularda edinmiş olmaları gerekmektedir. Göreviniz esnasında 
çalışma yaptığınız alan AB Müktesebat başlıklarından biriyle ilintili ise 
ve kurumunuzdan bu doğrultuda bir yazı alabiliyorsanız başvuruda 
bulunabilirsiniz. 
 

Soru 12  
 

Eğitim programları ve öğretiminde doktora yapıyorum ve 12 yıldır 
İngilizce öğretmeniyim son 5 senedir öğretim görevlisiyim. Ben 36 
aydan daha fazla bir süre eğitim sektöründe çalıştığım için bursa 
başvurabiliyor muyum yoksa eğitim alanında bir şekilde AB 
müktesebatıyla ilgili mi olması gerekiyor? 
 

Cevap 12 Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği (Örn: İngilizce Öğretmenliği 
Bölümü, Fransızca Öğretmenliği Bölümü vb.), Mütercim Tercümanlık ile 
Dil Bilimi ve Edebiyatı (Örn: Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fransız 
Dili ve Edebiyatı Bölümü vb.) bölümlerinden mezun olanlar AB 
alanında lisansüstü (yüksek lisans/doktora) dereceye sahiplerse 
veya AB müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine 
sahiplerse burs başvurusunda bulunabilirler. Göreviniz esnasında 
çalışma yaptığınız alan AB Müktesebat başlıklarından biriyle ilintili ise 
ve kurumunuzdan bu doğrultuda bir yazı alabiliyorsanız başvuruda 
bulunabilirsiniz.  
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Başvuru Evrakı, Başvuru Yeri ve Şekli 
 
 
Soru 1 

 
Başvuru formu dışındaki belgeleri (Örn; TOEFL, IELTS belgesi vb.) son 
başvuru tarihi olan 19 Kasım 2012’den sonra gönderebilir miyim? Eksik 
başvuru evrakımı daha sonra tamamlayabilir miyim? 
 

Cevap 1 Hayır. Adayların kendilerinden istenen tüm belgeleri eksiksiz olarak en 
geç 19 Kasım 2012 Pazartesi günü saat 16:00'ya kadar Merkezi 
Finans ve İhale Birimi, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cadde (Halkbank 
Kampüsü) No:63 C-Blok, 06520 Söğütözü / Ankara adresine elden 
teslim etmeleri veya posta/kargo ile göndermeleri gerekmektedir. 

 
Soru 2 

 
ETS tarafından bana gönderilen TOEFL belgemi geldiği zarftan çıkarıp 
diğer başvuru evrakımla beraber gönderebilir miyim? 
 

Cevap 2 Evet. Yabancı dil yeterlilik belgenizi zarfından çıkarıp istenilen diğer 
başvuru evrakı ile beraber aynı dosyada gönderebilirsiniz. 

 
Soru 3 

 
Yabancı dil yeterlilik belgesi, lisans diploması, not çizelgesi gibi başvuru 
evrakının tamamının fotokopisi ile başvuru yapılabilir mi? 
 

Cevap 3 Evet. Başvuru evrakının tamamının fotokopisi de kabul edilmektedir. 
Ancak Değerlendirme Komitesi, değerlendirmenin herhangi bir 
aşamasında başvuru esnasında sunulmuş olan belgelerin asıllarını 
talep etme hakkını saklı tutar. Belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın 
burs başvurusu iptal edilir. Söz konusu adaylar,  Jean Monnet 
Bursundan faydalanmaya başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilir. 
Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

 
Soru 4 

 
Daha sonra resmi belgeyi iletmek üzere yabancı dil yeterlilik belgesinin 
internet çıktısı ile başvuru yapılabilir mi? 
 

Cevap 4 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 sonucu 19 Kasım 2012 tarihine kadar ellerine ulaşmayan adaylar, 
sınav sonucunun aslını veya fotokopisini yazılı sınav tarihine kadar 
sunmak koşuluyla “sınav sonucunu gösterir internet çıktısı” ile başvuru 
yapabilirler. 

 
Soru 5 

 
Aslı verilen belgeler başarılı/başarısız adaylar açıklandıktan sonra geri 
alınabilecek mi? 
 

Cevap 5 Evet. Başvuru sırasında verilen belgelerin asılları adayın resmi ve 
imzalı bir dilekçe ile talebini Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne 



2013–2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 
Başvuruların son teslim tarihi 19 Kasım 2012  olacak şekilde, 2 Ağustos 2012  tarihinde 

MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı 
 

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 

 

 
14 

 

posta/kargo/faks yoluyla veya elden teslim etmesi sonrasında iade 
edilebilir.  
 

Soru 6 Geçen sene burs başvurusunda bulundum ancak kazanamadım. Bu 
sene tekrar başvurmak istiyorum. Bu seneki başvurum için yeni başvuru 
evrakı göndermeme gerek var mı? Geçen sene sunmuş olduğum 
belgeleri tarafınızdan kullanılması mümkün mü? 
 

Cevap 6 Başvuru yapacağınız 2013-2014 akademik yılı için yeni bir başvuru 
dosyası hazırlamanız ve sunmanız gerekmektedir. Geçen sene sunmuş 
olduğunuz belgeleri geri almak için Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne 
dilekçe ile talepte bulunabilirsiniz.  

 
Soru 7 

 
Diploma/Mezuniyet Belgesi, Not Çizelgesi, Kurum Yazısı/Çalışma 
Belgesi gibi belgelerin Türkçe olması durumunda eğitim görülecek dile 
tercümesi başvuru için gerekli midir? 
 

Cevap 7 Hayır. Başvuru aşamasında ilan edilen belgelerin Türkçelerinin 
sunulması yeterlidir. 

 
Soru 8 

 
Diploma/Mezuniyet Belgesi, Not Çizelgesi, Kurum Yazısı/Çalışma 
Belgesi gibi belgelerin AB resmi dillerinden birinde (Örn: İngilizce, 
Fransızca vb.) olması durumunda Türkçe’ye tercümesi başvuru için 
gerekli midir? 
 

Cevap 8 Hayır. Başvuru aşamasında ilan edilen belgelerin herhangi bir AB resmi 
dilinde sunulması yeterlidir. 

 
Soru 9 

 
Başvurumu yabancı dil sınav sonucumun internet çıktısı ile yapacağım. 
Sınav sonuç belgem geldiğinde nasıl ve nereye sunmalıyım?   
 

Cevap 9 Yabancı dil sınav sonucunun aslının veya fotokopisinin yazılı sınav 
tarihine kadar durumu açıklayan bir dilekçe ile Merkezi Finans ve İhale 
Birimi, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cadde (Halkbank Kampüsü) No:63 C-
Blok, 06520 Söğütözü/Ankara adresine elden teslim edilmesi veya 
posta/kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Faks ve elektronik posta 
aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 
Soru 10 

 
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 SGK 
bildirgesi mi? 
 

Cevap 10 Özel sektör başvuruları için çalışma belgesi, ilgili kurum, şirket veya 
dernek tarafından hazırlanmış olan ve adayın halihazırda kendi çalışanı 
olduğunu gösteren resmi belgedir. Ekim 2012’ye ait çalışan bordro 
belgesi veya işyeri isminin anıldığı SGK bildirgesi de bu çerçevede 
değerlendirilir. Ancak Komite verilen bilgilerin doğruluğunu işveren 
kurumdan talep etme hakkını saklı tutar. 
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Soru 11 

 
Kendi şirketi bünyesinde fatura keserek maaşını alan bir aday çalışma 
belgesi ve hizmet belgesini hangi kurumdan almalıdır? 
 

Cevap 11 Bu durumdaki adaylar bağlı bulunulan meslek/ticaret odası kayıt 
belgesini veya vergi levhasını sunabilirler. Alternatif olarak çalışma 
belgesine ek olarak ilgili şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarını da 
sunabilirler. 

 
Soru 12 

 
Adayların diploma ibraz edememeleri durumunda not çizelgesi 
(transkript) ile başvuru yapmaları mümkün müdür? 
 

Cevap 12 Hayır. Mezun olmasına rağmen diploması olmayan adaylar ancak 
mezuniyet/çıkış belgesi ile başvuru yapabilirler. Sadece lisans son sınıf 
öğrencisi olan adaylardan diploma istenmemiştir. 
Diploma/mezuniyet/çıkış belgesi sunmayan diğer adayların başvuruları 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 
Soru 13 

 
Lisans diplomamı henüz almadım. Geçici mezuniyet belgem ile başvuru 
yapabilir miyim? Geçici mezuniyet belgesinin son geçerlilik tarihi nedir? 
 

Cevap 13 Geçici mezuniyet belgesi ile başvuru yapacakların sunacakları belgenin 
üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse, belgenin Jean Monnet Burs 
Programının son başvuru tarihi olan 19 Kasım 2012’ye kadar geçerli 
olması şartı aranacaktır. Eğer mezuniyet belgesini veren üniversite 
tarafından belge üzerinde herhangi bir geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 
belge başvuru için yeterli kabul edilecektir. 

 
Soru 14 

 
Lisans diplomamı bulamıyorum, yüksek lisans diploması veya yüksek 
lisans not çizelgesi ile başvurum yeterli olur mu? 
 

Cevap 14 Hayır. Lisans diploması veya geçerliliğini yitirmemiş geçici mezuniyet 
belgesi başvuru için sunulması zorunlu belgeler arasında yer 
almaktadır. 

 
Soru 15 

 
Lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi olup halen doktora öğrencisi 
olan adayların şu anki öğrenci belgesini göndermeleri yeterli midir? 
Ayrıca lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgelerini de istiyor 
musunuz? 
 

Cevap 15 Duyuruda da belirtildiği üzere lisans diploması/mezuniyet belgesi ve 
lisans not çizelgesi (transkript) tüm mezun adayların sunmaları gereken 
zorunlu başvuru belgeleridir. 

 
Soru 16 

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

Cevap 16 Hayır. Öğrenci işlerinden alınmış lisans not çizelgesi yeterli olmaktadır.  
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Soru 17 

 
Çalıştığımız kamu kurumları bursa ilişkin yazılar ile tebligat yapıyor. Bu 
yazılar başvuru için yeterli mi? Yoksa bizzat isimlerimizin yazılı olduğu, 
kurumumuz tarafından ilgili makama hitaben yazılmış bir yazı isteniyor 
mu? 
 

Cevap 17 Kurumunuz tarafından burs programını tebliğ etmek amacıyla size 
ulaştırılmış olan yazı başvuru için yeterli değildir. İçinde isminizin 
geçtiği, kurumunuzun bilgisi dahilinde bursa başvurduğunuzu belirten 
yazı başvuru dosyanızda bulunmalıdır. 

 
Soru 18 

 
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 18 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 19 

 
Kurumumun bilgisi dahilinde başvuru yapıldığına ilişkin belgeyi son 
başvuru süresinin bitiminden sonra ibraz etmek mümkün olur mu? 
 

Cevap 19 Hayır. Kurum yazısı/çalışma belgesi çalışan adaylar için zorunlu 
belgelerdir ve başvuru ile birlikte son başvuru tarihine kadar iletilmelidir. 

 
Soru 20 

 
Çalıştığım kamu kurumundan “bilgileri dahilinde bursa başvuru 
yaptığıma” dair yazıyı alamıyorum. Kurumda çalıştığıma dair belge ile 
başvurumu yapabilir miyim? 
 

Cevap 20 Hayır. Kurum yazısı/çalışma belgesi çalışan adaylar için zorunlu 
belgelerdir ve başvuru ile birlikte son başvuru tarihine kadar iletilmelidir. 

 
Soru 21 

 
Kurum yazısını aldıktan sonra ve bursu almaya hak kazandığımda, 
kurumumun izin vermemesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Böyle 
bir durumda ne yapabilirim? 
 

Cevap 21 Kamu personeli hakkında bağlı oldukları mevzuat hükümleri 
uygulanmaktadır. İzin ve görevlendirmeler kurumunuz yetkisindedir. 

 
Soru 22 

 
Başvuru formu, çıktısı alınarak el yazısı ile mi yoksa elektronik olarak 
mı doldurulmalıdır? Başvuru formundaki imza kısmına çıktısını aldıktan 
sonra imza atılması gerekiyor değil mi? Fotoğraf da yapıştırmam 
gerekiyor mu? 
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Cevap 22 Başvuru için İngilizce formun adayın başvuru yapacağı AB resmi dilinde 
ve elektronik ortamda doldurulması gerekmektedir. Form 
doldurulduktan sonra çıktısı alınarak fotoğraf yapıştırılmalı ve tarih atılıp 
imzalanmalıdır.  

 
Soru 23 

 
Fransızca’dan başvuru yapacağım. Başvuru formunu hangi dilde 
doldurmalıyım? 
 

Cevap 23 Başvuru için İngilizce formun adayın başvuru yapacağı AB resmi dilinde 
(örn: Fransızca, İngilizce, İspanyolca…) ve elektronik ortamda 
doldurulması gerekmektedir. 

 
Soru 24 

 
Belgelerin başvuru makamına (Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne) ulaşıp 
ulaşmadığı konusu tarafımıza bildirilecek midir? 
 

Cevap 24 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 25 

 
2013-2014 Akademik Yılı burs duyurusunda yer alan sözleşme 
dokümanlarının başvuru aşamasında doldurulması gerekiyor mu? 
 

Cevap 25 Hayır. 2013-2014 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu duyurusunda bilgi 
amaçlı yayınlanan “sözleşme dokümanları” başvuru aşamasında 
doldurulmayacaktır. Bahse konu dokümanlar burs almaya hak kazanan 
adayların ileriki tarihlerde dolduracağı belgeler olup, bilgi amaçlı 
yayınlanmıştır.  Öte yandan, başvuru için istenen belgeler burs 
duyurusunda belirtilmiştir. 

 
Soru 26 

 
Başvuru belgelerini hazırladım Avrupa Birliği Bakanlığı’na mı 
göndermeliyim? 
 

Cevap 26 Hayır. Başvuru makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir. Duyuruda da 
açıkça belirtildiği gibi başvuru evraklarının son başvuru tarihi olan 19 
Kasım 2012, saat 16.00’ya kadar “Merkezi Finans ve İhale Birimi, 
Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cadde (Halkbank Kampüsü) No:63 C-Blok, 
06520 Söğütözü / Ankara” adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

 
Soru 27 

 
Başvurumu nasıl ve ne şekilde gönderebilirim? 
 

Cevap 27 Başvuru dosyanızı başvuru adresine elden teslim etmeniz veya 
posta/kargo ile göndermeniz gerekmektedir. Faks ve elektronik posta 
aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo ile 
yapılacak başvurularda esas olan, belirtilen son teslim tarih ve saatine 
kadar başvuru evrakının posta/kargoya verilmiş olmasıdır. 

 
Soru 28 

 
Başvurumu internet üzerinden veya online yapabilir miyim? 
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Cevap 28 Hayır. Adayların kendilerinden istenen tüm belgeleri eksiksiz olarak en 
geç 19 Kasım 2012 Pazartesi günü saat 16:00'ya kadar Merkezi Finans 
ve İhale Birimi, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cadde (Halkbank Kampüsü) 
No:63 C-Blok, 06520 Söğütözü / Ankara adresine elden teslim etmeleri 
veya posta/kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Faks ve elektronik 
posta aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo 
ile yapılacak başvurularda esas olan, belirtilen son teslim tarih ve 
saatine kadar başvuru evrakının posta/kargoya verilmiş olmasıdır. 

 
Soru 29 

 
Lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmekte olan adaylar 
lisansüstü öğrencisi olduklarını belgelendiren herhangi bir belge 
(öğrenci belgesi, transkript vb.) sunmak zorunda mıdırlar? 
 

Cevap 29 Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olarak üniversite kontenjanından   
başvuracaklar için zorunludur. Diğer başvuru sahipleri için zorunlu 
değildir. 

 
Soru 30 

 
Lisans son sınıf öğrencisiyim. Hangi döneme ait transkriptimi 
sunmalıyım?  
 

Cevap 30 Başvuru yaptığınız tarihe kadar üniversiteden alınabilecek genel not 
ortalamanızı gösteren en güncel transkript ile başvuru yapılmalıdır. 

 
Soru 31 

 
Başvuru evrakı arasında yer alacak lisans not çizelgesi hangi dilde 
olmalıdır? 
 

Cevap 31 Lisans not çizelgesi Türkçe veya AB resmi dillerinden herhangi birinde 
olabilir. 

 
Soru 32 

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

Cevap 32 Hayır. Adayların başvuru için gerekli tüm belgeleri eksiksiz olarak en 
geç 19 Kasım 2012 Pazartesi günü saat 16:00'ya kadar Merkezi Finans 
ve İhale Birimi, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cadde (Halkbank Kampüsü) 
No:63 C-Blok, 06520 Söğütözü / Ankara adresine elden teslim etmeleri 
veya posta/kargo ile göndermeleri gerekmektedir. 

 
Soru 33 

 
Jean Monnet bursuna başvuru yapmak istiyorum. Evrakımı inceleyip 
doğru veya eksik olup olmadıkları hakkında bilgi verebilir misiniz? 
 

Cevap 33 Hayır. Başvuru belgelerinin başvuru makamına (Merkezi Finans ve 
İhale Birimi’ne) doğru ve eksiksiz ulaşmasından adayın kendisi 
sorumludur. 

 
Soru 34 

 
Başvurumu elden yapacağım, Merkezi Finans ve İhale Birimi hafta sonu 
çalışıyor mu? 
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Cevap 34 Hayır. Başvurunuzu Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne elden teslim 
etmek istiyorsanız hafta içi ve çalışma saatleri içinde başvurunuzu 
yapabilirsiniz. 

  
Soru 35 

 
Disleksi teşhisi konulan başvuru sahibi durumunu açıklayan bir belgeyi 
başvuru evrakı arasında sunmalı mıdır? 
 

Cevap 35 Disleksi teşhisi konulan başvuru sahibinin durumunu açıklayan belge 
başvuru aşamasında sunulması zorunlu bir belge olmamakla beraber 
yazılı sınav değerlendirme sürecinde dikkate alınmak üzere başvuru 
evrakına eklenebilir. Disleksi teşhisi konulan başvuru sahibi diğer 
adaylar ile aynı şartlarda yazılı ve sözlü değerlendirme sürecine tabi 
tutulacaktır. 

Çalışma Alanı 
 
Soru 1 “Çalışma alanı”ndan kastınız nedir? Gitmek istediğimiz eğitim programı 

mıdır?  
 

Cevap 1 Hayır. “Çalışma alanı” ile ifade edilmek istenen duyuruda belirtilen AB 
müktesebat başlıklarıdır. Başvuru aşamasında bu başlıklardan birini 
seçmeniz, bursu kazanmanız halinde de başvuru formunda belirtilen 
çalışma alanınıza uygun bir eğitim veya araştırma programında 
akademik çalışma yapmanız gerekmektedir.  

 
Soru 2 

 
Fizik, Kimya bölümleri, Mimarlık veya Mühendislik Fakültesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi mezunları, lisans son sınıf veya lisansüstü öğrencileri 
de burs kapsamında belirtilen alanlarda çalışma yapabilir mi? 
 

Cevap 2 Evet. Bahse konu bölümlerin mezunları, lisans son sınıf veya lisansüstü 
öğrencileri de açıklanmış olan çalışma alanları arasından seçecekleri 
bir konuda, yüksek lisans eğitimi veya araştırma programları 
çerçevesinde yapılacak akademik çalışmalar için Jean Monnet bursuna 
başvurabilirler.  

 
Soru 3 

 
Kamu kurumunda üzerinde çalıştığımız/uzmanlaştığımız AB 
müktesebat başlığı yerine başka bir başlıktan başvuru yapabilir miyiz? 
Bunun için özel şartlar (Örn: o alanda yüksek lisans yapmış olmak) var 
mı? 
 

Cevap 3 Jean Monnet bursu kapsamında adayların halihazırda çalıştıkları 
kurumda uzmanlaştıkları konu yerine başka bir konuda yüksek lisans 
öğrenimi görmelerini engelleyen bir kural bulunmamaktadır. Çalışma 
alanını belirlemek adayın sorumluluğundadır. 

 
Soru 4 

 
Bursa başvururken seçilen çalışma alanında lisans veya lisansüstü 
düzeyde eğitim almış olmamız gerekiyor mu? 
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Cevap 4 Hayır. Burs Programı kapsamında adaylarda, seçtikleri çalışma alanı ile 
ilgili yüksek öğrenim görmüş olmaları şartı aranmamaktadır. 

 
Soru 5 

 
Başvuracak adayların mevcut iş deneyimlerinin hangi çalışma alanı ile 
uyumlu olduğu nasıl belirlenir? 
 

Cevap 5 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 bilgi sahibi olmak için Avrupa Birliği Bakanlığı 
(www.ab.gov.tr), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
(www.avrupa.info.tr) ve Avrupa Komisyonu (http://ec.europa.eu) internet 
sitelerinin incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

 
Soru 6 

 
Adayların seçecekleri çalışma alanları ile öğrenim görmek istedikleri 
programın uyumlu olup olmadığı nasıl anlaşılır? 
 

Cevap 6 Çalışma alanının belirlenmesi tamamen adayların sorumluluğundadır. 
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. Çalışma alanları hakkında 
detaylı bilgi sahibi olmak için Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr), 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) ve Avrupa 
Komisyonu (http://ec.europa.eu)  internet sitelerinin incelenmesi tavsiye 
edilmektedir. 

 
Soru 7 

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

Cevap 7 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 8 

 
Mühendislik fakültesi mezunları (Örneğin; Tekstil Mühendisliği) “çevre”  
başlığından Jean Monnet Bursuna başvurabilirler mi? 
 

Cevap 8 Evet. Mühendislik fakültesi mezunları da açıklanmış olan çalışma 
alanları arasından seçecekleri bir konuda, akademik çalışma (yüksek 
lisans veya araştırma programı) yapmak üzere bursa başvurabilirler. 
Ancak yazılı ve sözlü sınavlarda seçtikleri çalışma alanı ile ilgili 
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

 
Soru 9 

 
İlan edilen çalışma alanları dışında (örneğin; psikoloji, dans, antropoloji, 
mimari tasarım, yabancı dil öğretimi) bir alanda burs verilmekte midir, 
başka bir alandan başvuru yapılabilir mi? 

http://www.ab.gov.tr/
http://www.avrupa.info.tr/
http://ec.europa.eu/
http://www.ab.gov.tr/
http://www.avrupa.info.tr/
http://ec.europa.eu/


2013–2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 
Başvuruların son teslim tarihi 19 Kasım 2012  olacak şekilde, 2 Ağustos 2012  tarihinde 

MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı 
 

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 

 

 
21 

 

 
Cevap 9 Hayır. Sadece ilan edilen çalışma alanlarında burs verilmektedir, başka 

bir alandan başvuru yapılamaz. Çalışma yapılmak istenen alanın AB 
Müktesebat başlıklarından birinin altına girip girmediği başvuru sahibi 
tarafından araştırılmalıdır.  

 
Soru 10 

 
 Çalışma yapmak istediğim konunun duyuruda belirtilen müktesebat 
başlıklarının hangisinin altında yer aldığını, bursun amacına ve 
kapsamına uygun olup olmadığını nasıl belirleyebilirim? 
 

Cevap 10 Çalışma alanları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Avrupa Birliği 
Bakanlığı (www.ab.gov.tr), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
(www.avrupa.info.tr) ve Avrupa Komisyonu (http://ec.europa.eu)  
internet sitelerinin incelenmesi tavsiye edilmektedir. 

 
Soru 11 

 
Burs kapsamında yüksek lisans yapılabilecek alan, duyuruda belirtilen 
çalışma alanları arasından mı seçilmeli? Avrupa Birliği üzerine herhangi 
bir alanda çalışma yapılabilir mi? 
 

Cevap 11 Çalışma yapılacak alan duyuruda ilan edilen alanlar arasından 
seçilmelidir. 

 
Soru 12 

 
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 12 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 13 Ulaştırma Bakanlığı’nda çalışıyorum, çalışma alanı olarak “Taşımacılık 
Politikası” seçmek zorunda mıyım? “Dış, Güvenlik ve Savunma 
Politikası” gibi farklı bir alanda başvuru yapabilir miyim? 
 

Cevap 13  Akademik ve mesleki çalışma yapılan alanda başvuru yapılması zorunlu 
değildir. Adaylar çalışma yapacakları alana kendileri karar verebilirler. 
Ancak yazılı ve sözlü sınavlarda seçtikleri çalışma alanı ile ilgili 
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 
 

Soru 14 AB müktesebatı çerçevesinde belirtilen konu başlıklarına tahsis 
edilecek olan burs sayısı spesifik olarak belirlenmiş midir? Müktesebat 
başlığının müzakereye açılmış olması, devam etmesi, kapanması vb. 
durumlar bursların tahsis oranını etkilemekte midir? 
 

Cevap 14 Hayır. Müktesebat başlıklarına ayrılmış kotalar bulunmamaktadır. 
Müktesebat başlığının müzakereye açılmış olması, devam etmesi, 
kapanması vb. durumlar bursların tahsis oranını etkilememektedir. 
Hangi müktesebat başlığından kaç kişinin burs alacağı adayların yazılı 
ve sözlü aşamadaki performanslarına bağlıdır. 

http://www.ab.gov.tr/
http://www.avrupa.info.tr/
http://ec.europa.eu/
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Soru 15 Geçmiş dönem bursiyerlerin hangi AB müktesebatı konu başlığı 

çerçevesinde burs almaya hak kazandığına dair bilgiye ulaşabilir miyiz? 
 

Cevap 15 Önceki yıllardaki bursiyerlerin gittikleri okul ve program listesi, 
bursiyerlerin tez ve araştırma konuları listesi ile bursiyerlere ilişkin 
istatistikler www.jeanmonnet.org.tr adresinde yer almaktadır. 

Burs Duyurusu-Son Başvuru Tarihi 
 
 
Soru 1 

 
Jean Monnet bursu başvuruları yılda sadece bir dönem mi 
yapılmaktadır? Bursun başvuru tarihleri her sene değişiyor mu? 
 

Cevap 1 Evet. Jean Monnet Burs Programı duyuruları yılda sadece bir kere 
yapılmaktadır. Her yıla ilişkin duyuru tarihleri Jean Monnet Ortak 
Komitesi tarafından belirlenmekte olup her sene değişebilmektedir. 

 
Soru 2 

 
Sonraki seneler için Jean Monnet Burs Programı duyuruları yapılacak 
mı? 
 

Cevap 2 Evet. Jean Monnet Burs Programı önümüzdeki akademik dönemlerde 
de devam edecektir.  

 
Soru 3 

 
2013-2014 akademik yılı için başvurumu ne zaman yapmalıyım? 
Başvurular iki sene öncesinden mi yapılmalıdır? 
 

Cevap 3 Hayır. 2013-2014 akademik yılına için son başvuru tarihi 19 Kasım 
2012’dir. Dolayısıyla bu tarihe kadar başvuruların yapılması 
gerekmektedir. 
 

Soru 4 Yabancı dil yeterlilik sınav sonucumun aslı veya internet ortamında 
bilgisi 19 Kasım 2012’ye kadar elime ulaşamayacak. Son başvuru 
tarihini uzatabilir misiniz?   
 

Cevap 4 Son başvuru tarihi duyuru metninde 19 Kasım 2012 olarak belirtilmiştir. 

Burs Miktarı/Ödemesi ve Bursun İadesi/İptali/Ertelenmesi 
 
 
Soru 1 

 
Jean Monnet Burs miktarı ne kadardır? 
 

Cevap 1 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 miktarı; eğitim/okul ücreti,  yaşam giderleri 
(yeme-içme, konaklama), çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit 
ödenek (seyahat masrafı,  kitap ödeneği, tez ödeneği, vize ücreti, 

https://webmail.ab.gov.tr/owa/redir.aspx?C=5387b9fe19d24d34b1126e44015b01ec&URL=http%3a%2f%2fwww.jeanmonnet.org.tr
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çalışma ziyareti ödeneği, sağlık harcamaları, eurozone üyesi olmayan 
ülkeler için kur farkı ödeneği, yerel makamlara kayıt ve her türlü vergi ve 
benzeri masraflar için ödenek) ve banka transferlerinden kaynaklanan 
masraflar için ödeneği kapsamaktadır.  

 
Soru 2 

 
Tam burs alamasam bile yaşam masrafları veya okulun yarı ücreti için 
burs alabilir miyim? 
 

Cevap 2 Hayır. Jean Monnet Burs Programı kapsamında kısmi burs tahsis 
edilmemektedir. Burs almaya hak kazanan her adaya, eğitim/okul 
ücreti,  yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama), çeşitli masraflar için 
bir defaya mahsus sabit ödenek (seyahat masrafı,  kitap ödeneği, tez 
ödeneği, vize ücreti, çalışma ziyareti ödeneği, sağlık harcamaları, 
eurozone üyesi olmayan ülkeler için kur farkı ödeneği, yerel makamlara 
kayıt ve her türlü vergi ve benzeri masraflar için ödenek) ve banka 
transferlerinden kaynaklanan masraflar için ödeme yapılmaktadır. 

 
Soru 3 

 
Burs kapsamında okul ücretinin ne kadarı karşılanmaktadır? 
 

Cevap 3 Burs kapsamında okul ücretinin karşılandığı bir tavan ücret 
bulunmaktadır. Bu ücret her akademik yıl için Jean Monnet Ortak 
Komitesi tarafından yeniden belirlenmektedir. Eğer okul ücreti, ilgili 
akademik yıl için belirlenen tavan ücretinden daha fazla ise, aradaki 
farkı bursiyerin kendisinin karşılaması beklenmektedir. Aksi halde, 
tavan ücret dahilinde başka bir okul/programa başvurması ve kabul 
alması istenecektir. 

 
Soru 4 

 
Burs ödemeleri aylık mı yoksa tek seferde mi yapılıyor? 
 

Cevap 4 Burs ödemeleri, bursiyerlerin sözleşmelerini imzalamalarını izleyen 
süreçte bursiyerlerin belirtecekleri hesap numarasına toplu olarak 
yatırılmaktadır. Bursiyerlere, toplam tutarın %90’ı öğrenimlerine 
başlamadan önce, geri kalan %10’luk kısmı ise öğrenimlerini 
tamamlamalarını takiben ödenmektedir. 

 
Soru 5 

 
Burs ödemeleri ne zaman yapılıyor? Vize işlemlerinin masraflarını ilk 
önce kendi cebimden ödeyip sonra programdan mı alacağım? 
 

Cevap 5 Burs ödemesi; sözleşmenin imzalanmasını müteakiben bursiyerin 
belirteceği banka hesap numarasına yapılmaktadır. Burs miktarı; 
eğitim/okul ücreti,  yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama) çeşitli 
masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (seyahat masrafı,  kitap 
ödeneği, tez ödeneği, vize ücreti, çalışma ziyareti ödeneği, sağlık 
harcamaları, eurozone üyesi olmayan ülkeler için kur farkı ödeneği, 
yerel makamlara kayıt ve her türlü vergi ve benzeri masraflar için 
ödenek), banka transferlerinden kaynaklanan masraflar için ödeneği 
kapsamaktadır. 
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Soru 6 Burs almaya hak kazandığımız takdirde okul parasını önce bizim mi 
ödememiz gerekiyor? Yoksa okula ödemeyi Jean Monnet mi yapıyor? 
 

Cevap 6 Burs ödemesi; sözleşmenin imzalanmasını müteakiben bursiyerin 
banka hesap numarasına yapılmaktadır. Okul ücretinin yatırılması 
bursiyerin sorumluluğunda olup ilgili dekont/faturanın saklanması ve 
burs süresinin bitiminde diğer istenilen kapanış belgeleriyle beraber 
sunulması gerekmektedir. 

 
Soru 7 

 
Yüksek lisans öğrenimini herhangi bir sebeple tamamlayamazsam, 
mezun olamazsam aldığım bursu iade etmem gerekecek mi? 
 

Cevap 7 Evet. Eğitiminizi başarıyla tamamlayamazsanız aldığınız bursun 
tamamını veya bir kısmını iade etmeniz gerekmektedir. 

 
Soru 8 

 
Jean Monnet bursu bir seneliğine ertelenebiliyor mu? 
 

Cevap 8 Hayır. Bursların, verildiği akademik yıl içinde kullanılması esastır. 
Kazanılan bursların ertelenmesi ve/veya uzatılması mümkün 
bulunmamaktadır. 

 
Soru 9 

 
Bursu almaya hak kazandığımda burs sözleşmesi imzalarken kefil 
isteniyor mu? 
 

Cevap 9 Hayır. Sözleşme bursiyerin kendisi ile Sözleşme Makamı olan Merkezi 
Finans ve İhale Birimi arasında yapılmaktadır. 

 
 
Soru 10 

 
Eğitim görecekleri ülkeye ailesi ile birlikte gidecek olanlara ek bir 
ödenek ödeniyor mu? 
 

Cevap 10 Hayır. Jean Monnet Bursu yalnızca bursiyerin masraflarını karşılayacak 
düzeyde belirlenmiş olup, ailesi ile birlikte gidecek olanlara ek bir 
ödenek verilmemektedir. 

Kimler Başvurabilir? Kimler Başvuramaz? Başvuru Yapılacak Sektör, Yabancı 
Dil ve Kontenjanlar 
 
 
Soru 1 

 
Şu an üniversite üçüncü sınıf öğrencisiyim, 2013-2014 akademik yılında 
lisans son sınıf öğrencisi olacağım. Jean Monnet bursuna ne zaman 
başvurmalıyım? 
 

Cevap 1 2013-2014 akademik yılı Jean Monnet burslarına lisans düzeyinde son 
sınıf öğrencisi olanlar başvuru yapabilir. Ancak lisans son sınıf 
öğrencilerinin burs almaya hak kazanmaları halinde, mezun olmaları 
şartı aranacaktır.  
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Soru 2 Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisiyim, başvuruda bulunabilir miyim? 
 

Cevap 2 Hayır. Türkiye’deki üniversitelerde lisans düzeyinde son sınıf öğrencisi 
olanlar başvuruda bulunabilirler. Son sınıf öğrencilerinin burs almaya 
hak kazanmaları halinde, 2012-2013 akademik yılı içerisinde mezun 
olmaları şartı aranacaktır. Mezun olamamaları durumunda bursları 
ertelenmeyecek ve iptal edilecektir. 

 
Soru 3 

 
Çift diploma veren bir yüksek lisans programında öğrenciyim. 
Programın ilk yılına Türkiye’deki ikinci yılına ise Almanya’daki bir 
üniversitede devam edeceğim. Jean Monnet bursuna Almanya’da 
bulunacağım yıl için başvuruda bulunabilir miyim? 
 

Cevap 3 Hayır. Jean Monnet bursu kapsamında süresi en az 3 (üç), en fazla 12 
(on iki) ay olan programlar desteklenmektedir. Geri kalan sürenin 
masrafları bursiyer tarafından karşılansa dahi toplam süresi 12 aydan 
fazla olan akademik çalışmalar desteklenmeyecektir. 

 
Soru 4 

 
Yurtdışında yeni üniversite mezunu olan bir öğrenci 2013–2014 dönemi 
için “Özel Sektör”den başvuru yapabilir mi? 
 

Cevap 4 Hayır. Başvuru anında Türkiye’deki herhangi bir kamu kurum ve 
kuruluşu,  özel sektör kuruluşu veya üniversite ile ilişiği bulunmayanlar 
başvuruda bulunamaz. 

 
Soru 5 

 
Türkiye’deki bir üniversiteden mezun olup herhangi bir kamu 
kurumunda ya da özel sektörde çalışmayan adaylar bursa başvurabilir 
mi? 
 

Cevap 5 Hayır. Türkiye’deki herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu,  özel sektör 
kuruluşu veya üniversite ile ilişiği bulunmayanlar bursa başvuruda 
bulunamaz. 

 
Soru 6 

 
Özel sektörden başvuru yapacak adayların profili hakkında açıklayıcı 
bilgi verebilir misiniz? 
 

Cevap 6 Özel Sektör başvuruları profesyonel olarak, belli bir ücret karşılığında, 
belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında çalışan adayları 
kapsamaktadır. 

 
Soru 7 

 
Şu an özel bir şirkette geçici (süreli) olarak bir projede çalışıyorum. 
Çalıştığıma dair her tür SGK belgesini ve maaş bordromu sunabilirim. 
Proje bazlı veya süreli çalışıyor olmam başvuru için bir engel teşkil 
ediyor mu? 
 

Cevap 7 Hayır. Adayın başvuru esnasındaki durumu esas alınmaktadır. 
 
Soru 8 

 
Hâlihazırda avukatlık stajı yapmakta olanlar veya stajını henüz bitirmiş 
ve ruhsat için başvurmuş olan stajyer avukatlar, Baro’ya kayıtlı oldukları 
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takdirde burs başvurusunda bulunabilirler mi? 
 

Cevap 8 Hayır. Duyuruda belirtildiği üzere stajyerlerin başvuruları kabul 
edilmemektedir. 

 
Soru 9 

 
Özel sektörde çalışıyorum, bursu almaya hak kazandığım takdirde 
şirketim gitmeme izin vermeyebilir. Bursu kazanınca istifa edersem 
sorun yaratır mı? 
 

Cevap 9 Hayır. Adayların başvuru aşamasındaki durumları esastır. 
 
Soru 10 

 
Hem öğrenci olan hem de özel sektör veya kamuda çalışan adaylar 
hangi sektörden başvuru yapabilirler? 
 

Cevap 10 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 11 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, belediyelerden, Maden ve Metaller 
İhracatçı Birlikleri'nden başvuran adaylar kamu sektörü çalışanı olarak 
mı başvurmalıdırlar? 
 

Cevap 11 Evet. Duyuruda da belirtildiği gibi kamu tüzel kişiliğini haiz meslek 
kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler - belediyeler, il özel idareleri- 
kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar kamu sektörü çalışanı 
olarak başvurabilecektir.  
 

Soru 12 Vakıfbank’ta çalışıyorum, kamu sektöründen mi başvuru yapmalıyım? 
 

Cevap 12 Adaylar hangi sektörden başvuracaklarını çalıştıkları kurumun yasal 
statüsü ve çalıştıkları kadro çerçevesinde belirlemeli ve ilgili belgeleri 
(çalışma belgesi veya kurum yazısı) buna bağlı olarak sunmalıdırlar. 

 
Soru 13 

 
Belediye’de özel şirket elemanı olarak Gıda Mühendisliği yapmaktayım. 
Hangi sektörden başvuru yapmalıyım? 
 

Cevap 13 Adaylar hangi sektörden başvuracaklarını çalıştıkları kurumun yasal 
statüsü ve çalıştıkları kadro çerçevesinde belirlemeli ve ilgili belgeleri 
(çalışma belgesi veya kurum yazısı) buna bağlı olarak sunmalıdırlar. 

 
Soru 14 

 
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 14 Evet. Ancak, kamu sektörü kontenjanından başvuracak adaylar 
kurumlarından Jean Monnet Bursuna kurumlarının bilgisi dahilinde 
başvurduklarını belirten resmi bir yazı almalıdırlar. 
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Soru 15 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 15 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 16 

 
Kamu kurumunda çalışıyorum, kamuda görevli bir memurun en az 3 yıl 
çalışmadan yurtdışına gönderilemeyeceği söyleniyor. Doğruluk payı var 
mıdır? 
 

Cevap 16 Kamu görevlileri hakkında bağlı oldukları mevzuat hükümleri ile 657 
sayılı Kanunun (78-80. maddeleri) ilgili hükümleri ve “Yetiştirilmek 
Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında 
Yönetmelik” hükümleri uygulanmaktadır. 

 
Soru 17 

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

Cevap 17 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 18 

 
Türkiye’de yüksek lisans yapmış olmam bir yıllık programlara 
başvurmama engel mi? 
 

Cevap 18 Hayır. Türkiye’de yüksek lisans yapmış olmak bir yıllık programa 
başvurmaya engel teşkil etmez. 

 
Soru 19 

 
Yüksek lisans bilimsel hazırlık öğrencisiyim, başvuruda herhangi bir 
sınıf sınırı var mı? 
 

Cevap 19 Hayır. Türkiye’deki üniversitelerde lisansüstü (yüksek lisans veya 
doktora) öğrencisi olanlar başvuruda bulunabilirler. 

 
Soru 20 

 
Duyurunuzda, "yurtdışında lisans veya lisansüstü eğitim alan 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? 
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Cevap 20 Lisans veya yüksek lisans öğrencileri Türkiye’deki bir üniversitede 

kayıtlı olmak koşuluyla Jean Monnet bursuna başvurabilirler. 
 
Soru 21 

 
Yurtdışında lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına devam 
edenler bursa başvuru yapabilirler mi?  
 

Cevap 21 Hayır. Burs başvurusunda bulunacakları dönemde yurtdışında lisans 
veya lisansüstü (yüksek lisans/doktora) programına devam edenler  
başvuruda bulunamazlar.  

 
Soru 22 

 
Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış ama şu an Türkiye'de 
çalışmakta olan TC vatandaşlarının Jean Monnet bursuna başvurma 
hakkı var mı? 
 

Cevap 22 Evet. TC vatandaşı olan ve halihazırda Türkiye’deki kamu, özel ve 
üniversite sektöründe çalışmakta olanlar Jean Monnet bursuna 
başvurabilirler. 

 
Soru 23 

 
Daha önce, AB tarafından finanse edilen Erasmus Değişim 
Programından lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde faydalanmış 
olmak Jean Monnet bursundan faydalanmak için dezavantaj teşkil eder 
mi? 
 

Cevap 23 Hayır. AB tarafından finanse edilen Erasmus Programından 
faydalanmış olmak Jean Monnet bursundan faydalanmak için engel 
teşkil etmez. 

 
Soru 24 

 
Daha önceden AB destekli olan Avrupa Birliği Gönüllü Hizmeti dahilinde 
bir projede gönüllü olarak hizmet vermiş bir kişi bursa başvurabilir mi? 
 

Cevap 24 Evet. Avrupa Birliği Gönüllü Hizmeti dahilinde bir projede gönüllü olarak 
yer almış olanların bursa başvurmalarının önünde herhangi bir engel 
bulunmamaktadır. 
  

Soru 25 College of Europe bursundan faydalanmış birisi Jean Monnet 
bursundan da faydalanabilir mi? 
 

Cevap 25 Eğer “College of Europe” bursundan kasıt Avrupa Birliği Bakanlığı 
tarafından Türk özel sektörünün finansal desteği ile yürütülmekte olan 
Avrupa Koleji Burs Programı ise College of Europe bursundan 
faydalanmış birisi Jean Monnet bursundan da faydalanabilir. Herhangi 
bir AB üyesi ülke tarafından finanse edilen başka bir burs programıyla 
lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) eğitim yapmış olanların 
başvuruları kabul edilmemektedir. 

 
Soru 26 

 
Halihazırda üniversitede yüksek lisans yapan ancak değerlendirme 
sürecinde eğitimi sona erecek olan adaylar üniversite sektöründen 
başvuru yapabilirler mi? 



2013–2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 
Başvuruların son teslim tarihi 19 Kasım 2012  olacak şekilde, 2 Ağustos 2012  tarihinde 

MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı 
 

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 

 

 
29 

 

 
Cevap 26 Evet başvurabilirler. Adayların başvuru aşamasındaki durumları esastır. 
 
Soru 27 

 
Lisans son sınıf öğrencisiyim ancak bu benim okulda beşinci yılım, 
dönem/sene uzatmış olmam başvurum için bir engel teşkil eder mi? 
 

Cevap 27 Hayır. Başvuru esnasında Türkiye’deki üniversitelerde lisans düzeyinde 
son sınıf öğrencisi olanlar başvuruda bulunabilirler. Son sınıf 
öğrencilerinin burs almaya hak kazanmaları halinde, 2012-2013 
akademik yılı içerisinde mezun olmaları şartı aranacaktır. Mezun 
olamamaları durumunda bursları ertelenmeyecek ve iptal edilecektir. 

 
Soru 28 

 
Uzun süredir Türkiye’de yaşayan ve Türkiye’deki bir üniversitede 
okuyan yabancı uyruklular başvurabilirler mi? 
 

Cevap 28 Hayır. Türkiye’deki Jean Monnet Burs Programına yalnızca Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvuru yapabilirler. 

 
Soru 29 

 
Jean Monnet bursundan Açık Öğretim Fakültesinde eğitim alanlar veya 
uzaktan öğretim yapanlar yararlanabiliyor mu? 
 

Cevap 29 Türkiye’deki bir üniversitenin açık öğretim fakültesinde veya uzaktan 
öğretim programında lisans son sınıf veya lisansüstü düzeyinde eğitim 
gören T.C. vatandaşları Jean Monnet Bursuna başvuru yapabilirler. 

 
Soru 30 

 
Chevening burs programı kapsamında 3 aylık araştırma bursu ile 
İngiltere’de araştırma yapmış olanlar Jean Monnet Bursundan 
faydalanabilirler mi? 
 

Cevap 30 Herhangi bir AB üyesi ülke tarafından finanse edilen başka bir burs 
programıyla lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) eğitim yapmış 
olanların  başvuruları kabul edilmemektedir. Ancak kısa dönemli 
araştırma programlarına katılmış olanlar Jean Monnet Bursuna 
başvurabilirler. 

 
Soru 31 

 
Jean Monnet başvurumu yaparken diğer burs programlarına da başvuru 
yapabilir miyim? 
 

Cevap 31 Evet. Adayların Jean Monnet Bursuna başvururken farklı burs 
seçenekleri için de başvuru yapmalarında herhangi bir sakınca 
bulunmamaktadır. Ancak, AB üyesi bir ülkenin farklı kaynağından burs 
kazanan adaylar Jean Monnet Burs Programı desteğinden de aynı 
anda yararlanamamaktadırlar. 

 
Soru 32 

 
Başvurduğumuz yerlerden veya başka bir kurumdan burs alsak da Jean 
Monnet bursu desteğini alabiliyor muyuz? 
 

Cevap 32 Adayların Jean Monnet Burs Programına başvururken farklı burs 
programlarına da başvurmalarında herhangi bir sakınca 
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bulunmamaktadır. Ancak, AB üyesi bir ülkenin farklı kaynağından burs 
kazanan adaylar, aynı zamanda Jean Monnet Burs Programı 
kapsamında desteklenemez. 

 
Soru 33 

 
Halihazırda çalışan ancak Ocak 2013’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 33 Adayların başvuru aşamasındaki durumları esastır. 
 
Soru 34 

 
KKTC’de okuyan T.C. uyruklu son sınıf öğrencileri,  lisansüstü 
öğrencileri, araştırma görevlileri başvuru yapabilir mi? 
 

Cevap 34 Hayır. Jean Monnet Bursuna Türkiye’deki bir üniversitede okuyan son 
sınıf öğrencileri ve lisansüstü öğrencileri başvurabilir. 

 
Soru 35 

 
KKTC’de çalışan bir Türk vatandaşı özel sektör kontenjanından başvuru 
yapabilir mi? 
 

Cevap 35 Hayır. Jean Monnet Bursuna Türkiye’de kamu sektöründe veya özel 
sektörde çalışanlar başvurabilir. 

 
Soru 36 

 
Rus Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili Edebiyatı bölümünde okuyanlar 
Jean Monnet bursuna başvurabilirler mi? 
 

Cevap 36  Evet. Lisans düzeyinde, Amerikan Dili ve AB Resmi Dillerinden 
birinde Dil Eğitimi Öğretmenliği (Örn: İngilizce Öğretmenliği Bölümü, 
Fransızca Öğretmenliği Bölümü vb.), Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi 
ve Edebiyatı (Örn: İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fransız Dili ve 
Edebiyatı Bölümü vb.) bölümlerinden mezun olanlar AB Müktesebatı ile 
ilgili konularda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) eğitimi veya AB 
Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimi şartına sahip 
değillerse başvuruda bulunamazlar. Ancak;, bu diller dışındaki 
dillerde (örneğin; Türk Dili, Rus Dili) Dil Eğitimi Öğretmenliği, 
Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı okuyanlar, AB resmi 
dillerinden birini seçerek Jean Monnet Bursuna başvurabilirler.  
 

Soru 37 Rus Dili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisiyim, Rusçadan başvuru 
yapabilir miyim?  

 Hayır. Sadece AB resmi dillerinden birinden başvuru yapılabilmektedir 
ve başvuru yapılan AB resmi diline ilişkin dil yeterlilik belgesi 
sunulmalıdır. 

 
Soru 38 

 
Lisans düzeyinde İngilizce Öğretmeliğinden mezunum ancak lisansüstü 
eğitimimi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladım, tez konum 
direkt olarak AB müktesebatı ile ilgili değildi. Bu durumda başvurabilir 
miyim? 
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Cevap 38 Evet. Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık 
ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar AB Müktesebatı 
ile ilgili konularda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) eğitimini 
tamamlamışsa veya AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş 
deneyimine sahiplerse burs başvurusunda bulunabilirler. 

 
Soru 39 

 
Lisans düzeyinde Karşılaştırmalı Edebiyat okudum. Bölümüm Fen 
Edebiyat Fakültesi altında yer alıyor. Bölümüm itibariyle 36 aylık iş 
deneyimi koşulunu sağlamam gerekiyor mu? 
 

Cevap 39 Hayır. Lisans düzeyinde Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık 
ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanların en az 36 aylık 
iş deneyimi koşulunu karşılamaları gerekmektedir. 

 
Soru 40 

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

Cevap 40 Hayır. Jean Monnet Bursuna Türkiye’deki bir üniversitede okuyan son 
sınıf öğrencileri ve yüksek lisans/doktora öğrencileri başvurabilir. 

 
Soru 41 

 
Halihazırda yurtdışında çalışanlar Jean Monnet Burs Programına 
başvurabilir mi? 
 

Cevap 41 Hayır. Burs başvurusunda bulunacakları dönemde yurtdışında 
çalışanlar başvuruda bulunamazlar. (Ancak, çalıştığı kurumunun 
yurtdışı teşkilatında görevli olan kamu personeli örn: Dışişleri 
Bakanlığı’nın yurtdışı teşkilatında çalışan kadrolu personel burs 
başvurusu yapabilir.) 

 
Soru 42 

 
Üniversitede kariyer mesleklerinden biri olan uzman yardımcısı 
statüsünde ve aynı zamanda üniversitede idari personel olarak görev 
yapmaktayım. Kamu sektöründen başvuru yapabilir miyim? 
 

Cevap 42 Hayır. Üniversitelerde akademik veya idari personel olarak çalışıyor 
olanlar “üniversite” kotasından başvuru yapabilirler. 

 
Soru 43 

 
Özel/Vakıf üniversitesinde okuyorum. Başvurumu özel sektörden mi 
yapmalıyım? 
 

Cevap 43 Hayır. Lisans düzeyinde son sınıf öğrencisi olanlar veya lisansüstü 
(yüksek lisans veya doktora) öğrencisi olanlar “üniversite” kotasından 
başvuru yapacaktır. 

 
Soru 44 

 
Üniversiteden yeni mezun olmuş ve şu anda çalışmayan biri Jean 
Monnet Bursundan yararlanabilir mi? 
 

Cevap 44 Hayır. Duyuruda da belirtildiği üzere üniversitelerde öğrenci kaydı 
olmayan veya halihazırda çalışmayan bireyler başvuruda tanımlanmış 
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hiçbir sektöre dahil olmadıkları için başvuruda bulunamazlar. 
 
 
Soru 45 

 
Adli Yargı Hakim Stajyeri olarak görev yapmaktayım. 2 yıl olarak 
belirlenen staj süresinin 20. ayını tamamlamış bulunmaktayım. Şuan 
aday memur statüsünde bulunmam başvuru hakkımı engeller mi? 
Bursu kullanacağım dönem içinde asli memur olarak çalışmakta 
olacağımdan bursa başvurabilir miyim? 
 

Cevap 45 Hayır. Adayların başvuru aşamasındaki durumları esastır. Stajyerler ve                
aday memurlar Jean Monnet bursundan yararlanmazlar. 
 

Soru 46 Stajyer öğretmen olarak görev yapıyorum. Burs başvurusunda 
bulunabilir miyim? 
 

Cevap 46 Hayır. Stajyerler ve aday memurlar Jean Monnet bursundan 
yararlanmazlar. 

 
Soru 47 

 
Türkiye’de çok uluslu bir şirkette çalışanlar "özel sektör" kontenjanından                    
Jean Monnet bursuna başvurabilirler mi? 
 

Cevap 47 Evet. Türkiye’de çok uluslu bir şirkette çalışanlar Jean Monnet bursuna                    
başvurabilirler. 

 
Soru 48 

 
Üniversitelerin hazırlık, 1., 2., 3. sınıfında okuyan öğrenciler Jean 
Monnet bursuna başvurabilir mi? 
 

Cevap 48 Hayır. Jean Monnet Bursu üniversitelerin hazırlık, 1., 2., 3. sınıfında 
okuyan öğrencilerin lisans eğitimlerine finansal destek sağlayan bir burs 
programı değildir. Jean Monnet Burs Programı, ülkemizin AB'ye uyum 
süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek 
yüksek lisans öğrenimi veya araştırma programları çerçevesinde 
yapılacak akademik çalışmaları desteklemektedir. Dolayısıyla, Jean 
Monnet Bursuna Türkiye’deki bir üniversitede okuyan lisans son sınıf 
öğrencileri ve lisansüstü öğrencileri başvurabilir. Lisans son sınıf 
öğrencilerinin burs almaya hak kazanmaları halinde, 2012-2013 
akademik yılı içerisinde mezun olmaları şartı aranacaktır. 

 
Soru 49 

 
Bir taraftan lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenimini sürdüren 
bir taraftan da çalışmakta olanların başvuruları hangi kapsamda 
değerlendirilmektedir? Başvuru sahipleri bu konuda tercih hakkına 
sahip midir? 
 

Cevap 49 Evet. Başvuru sahipleri hangi kontenjandan (kamu, özel sektör, 
üniversite) başvuracaklarına kendileri karar verirler. 

 
Soru 50 

 
2 yıllık ön lisans öğrencileri Jean Monnet bursundan yararlanabilirler 
mi? 
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Cevap 50 Hayır. Jean Monnet bursuna başvurabilmek için en az lisans (4 yıllık) 
derecesine sahip olmak gerekmektedir. 

 
Soru 51 

 
Mütercim-Tercümanlık bölümü son sınıf öğrencisiyim. Jean Monnet 
Bursu başvuru koşullarınızda Mütercim-Tercümanlık bölümü 
öğrencilerinin başvuru yapamadığını belirtmişsiniz. Fakat Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yan-dal yapıyorum. Bu durumda 
başvuru yapabilir miyim? 
 

Cevap 51 Hayır. Adaylar lisans eğitimlerine göre değerlendirilmektedirler. 
 
Soru 52 

 
Yurtdışında bir kamu kuruluşunda çalışıyor olmak, yani bir T.C. 
Büyükelçiliğinde çalışıyor olmak Jean Monnet Bursuna başvurmaya 
engel midir? 
 

Cevap 52 Hayır. Tayin sebebiyle kamu kurumlarının yurtdışı teşkilatlarında 
çalışan kamu görevlileri Jean Monnet bursuna başvurabilirler. 

 
Soru 53 

 
Bir aday, ilk başvurusunda bursu alamazsa, ilerleyen senelerde tekrar 
burs başvurusu yapabilir mi? 
 

Cevap 53 Evet. Burs başvurusu yapıp bursu alamamak veya aldığı halde 
kullanmamak sonraki yıllarda tekrar başvuru yapılması için engel 
değildir. 

 
Soru 54 

 
Askerlik durumu muaf olanların bursa başvuru durumları nedir? 
 

Cevap 54 Askerliğini tecil ettirmiş veya yapmış olanlarla beraber askerlikten muaf 
olanlar da başvuru yapabilirler. 
 

Soru 55 Şu anda yedek subay asteğmen olarak askerlik hizmetimi yerine 
getirmekteyim aynı zamanda yüksek lisans öğrencisiyim. Acaba mevcut 
statümde burs başvurumu kamu görevlisi statüsünden mi, yoksa 
lisansüstü öğrencisi olarak mı yapmam gereklidir? 
 

Cevap 55 Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirenlerin kamu kontenjanından 
bursa başvurmaları mümkün değildir.  Yüksek lisans öğrencisi olarak 
başvurabilirsiniz. 

 
Soru 56 

 
Yurtdışında uzaktan eğitim ile bir yüksek lisans programına devam 
edenler Jean Monnet Bursuna başvurabilir mi? 
 

Cevap 56 Hayır. Türkiye’deki üniversitelerde lisans düzeyinde son sınıf veya 
lisansüstü (yüksek lisans/doktora) öğrencisi olanlar Jean Monnet 
Bursuna başvuru yapabilirler. 

 
Soru 57 

 
Okulumu uzattım. Haziran 2012 yerine Ocak 2013’te mezun olacağım. 
Okulumun uzaması burs başvurusuna engel teşkil eder mi?  
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Cevap 57 Başvuru anında üniversitelerinin kayıtlarında lisans düzeyinde son 
sınıf öğrencisi olanlar bursa başvurabilirler. Lisans son sınıf 
öğrencilerinin burs almaya hak kazanmaları halinde, 2012-2013 
akademik yılı içerisinde mezun olmaları şartı aranacaktır. Mezun 
olamamaları durumunda bursları ertelenmeyecek, iptal edilecektir. 
 

Soru 58 Mütercim Tercümanlık mezunuyum, ancak 2013 Bahar döneminde 
Bilgi Üniversitesi Avrupa Etüdleri bölümünde yüksek lisans eğitimimi 
tamamlamış olacağım. Bu şartlarda programa başvurabiliyor muyum? 
 

Cevap 58 Hayır. Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim 
Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar 
AB müktesebatı ile ilgili konularda lisansüstü (yüksek lisans veya 
doktora) öğrenimini tamamlamışlarsa burs başvurusunda 
bulunabilirler. Adayların başvuru aşamasındaki durumları esas alınır. 
 

Soru 59: İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunuyum, aynı zamanda Radyo 
Sinema ve Televizyon (çift anadal) mezunuyum. Şu anda ise 
Uluslararası İlişkiler Bölümünde tezsiz yüksek lisans yapıyorum. 
Radyo Sinema TV bölümünden lisans diplomasına sahibim, bu 
diplomamla başvurabilir miyim, yoksa ikinci bir diplomam İngiliz Dili ve 
Edebiyatı olduğu için başvuru hakkımı kaybetmiş mi oluyorum? 
 

Cevap 59: Radyo Sinema TV bölümüne ait lisans diploması ve duyuruda belirtilen 
ilgili diğer belgeler ile başvuru yapabilirsiniz. 
 

Soru 60:   Mütercim Tercümanlık 4. sınıf öğrencisiyim. Ayrıca, Uluslararası 
İlişkiler ve Avrupa Birliği'nde çift anadal yapıyorum. Bu şartlarda 
programa başvurabilir miyim?  
 

Cevap 60: Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği bölümü lisans son sınıf 
öğrencisi iseniz duyuruda belirtilen ilgili başvuru evrakını sunarak 
başvuru yapabilirsiniz. Lisans son sınıf öğrencilerinin burs almaya hak 
kazanmaları halinde, 2012-2013 akademik yılı içerisinde mezun 
olmaları şartı aranacaktır. 
 

Soru 61: MEB’e bağlı bir okulda 36 aydan uzun süredir çalışmakta olan bir 
İngilizce öğretmeni, AB ile ilgili olmayan bir konuda yüksek lisans 
yapmış/yapıyor olması durumunda bursa başvurabilir mi? 
 

Cevap 61:      Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile 
Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar AB müktesebatı 
ile ilgili konularda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) 
öğrenimini tamamlamışlarsa bursa başvurabilirler. Ya da görevleri 
esnasında çalışma yaptıkları alan AB Müktesebat başlıklarından 
biriyle ilintili ise ve çalışmakta oldukları kurumdan AB alanında 36 ay iş 
tecrübesine sahiplerse bursa başvuruda bulunabilir. 
 

Soru 62 İngilizce öğretmenliği mezunuyum. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir 
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okulda 4 senedir İngilizce öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 
“Eğitim ve Kültür” alanından başvuru yapabilir miyim? 
 

Cevap 62 Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile 
Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar AB müktesebatı 
ile ilgili konularda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) 
öğrenimini tamamlamışlarsa bursa başvurabilirler. Ya da görevleri 
esnasında çalışma yaptıkları alan AB Müktesebat başlıklarından 
biriyle ilintili ise ve çalışmakta oldukları kurumdan AB alanında 36 ay iş 
tecrübesine sahiplerse bursa başvuruda bulunabilir. Göreviniz 
esnasında çalışma yaptığınız alan AB Müktesebat başlıklarından 
biriyle ilintili ise ve kurumunuzdan bu doğrultuda bir yazı 
alabiliyorsanız başvuruda bulunabilirsiniz.  
 

Soru 63: Bir üniversitenin İngilizce bölümünde sözleşmeli okutman olarak 
çalışan biri üniversite kotasından akademik personel olarak başvuru 
yapabilir mi? 
 

Cevap 63: Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği (Örn: İngilizce Öğretmenliği 
Bölümü, Fransızca Öğretmenliği Bölümü vb.), Mütercim Tercümanlık 
ile Dil Bilimi ve Edebiyatı (Örn: Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü vb.) bölümlerinden mezun olanlar AB 
müktesebatı ile ilgili konularda lisansüstü (yüksek lisans veya 
doktora) öğrenimini tamamlamışlarsa veya AB müktesebatı ile ilgili 
konularda en az 36 ay iş deneyimine sahiplerse burs başvurusunda 
bulunabilirler. Aksi halde burs başvurusunda bulunamazlar. Lisans 
mezuniyeti bu bölümler dışında olan üniversite çalışanları üniversite 
kotasından başvuru yapabilir. 
 

Soru 64 Türkiye’deki bir üniversite’de MBA öğrencisi olanlar bu burstan 
faydalanabiliyor mu?  
 

Cevap 64 Evet. Türkiye’deki üniversitelerde MBA öğrencisi olan T.C. 
vatandaşları da başvuru yapabilir. Ancak, Jean Monnet Burs Programı 
kapsamında, “MBA” yapılması uygun değildir. Akademik çalışma 
yapılacak alan ve kabul alınan program duyuruda belirtilen “bursun 
amacı ve kapsamı”na uygun olmalıdır. 

  
Soru 65 Kamu çalışanıyım. Şu anda doğum sonrası aylıksız izindeyim. JM 

başvuru sürecinde aylıksız izinde olmam bir sorun teşkil eder  mi?  
 

Cevap 65 Evet. Kamu çalışanları ücretli veya ücretsiz doğum izninde oldukları 
dönemde bursa başvuru yapabilirler. 
 

Soru 66 Staja başlamadan önce burs başvurusunun yapılması ve hemen sonra 
staja başlanması başvurunun geçerliliğini etkiler mi?  
 

Cevap 66 Stajyerler ve aday memurların başvuruları uygun kabul 
edilmemektedir. Adayların başvuru esnasındaki durumları esas 
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alınmaktadır. 
 

Soru 67 İngilizce öğretmenliği bölümü mezunuyum fakat AB Metinleri ve hukuk 
çevirisi konusunda yüksek lisans yaptım. Başvuru yapabilir miyim? 
 

Cevap 67 Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği (Örn: İngilizce Öğretmenliği 
Bölümü, Fransızca Öğretmenliği Bölümü vb.), Mütercim Tercümanlık 
ile Dil Bilimi ve Edebiyatı (Örn: Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü vb.) bölümlerinden mezun olanlar AB 
müktesebatı ile ilgili konularda lisansüstü (yüksek lisans veya 
doktora) öğrenimini tamamlamışlarsa başvuruda bulunabilirler. 
Ancak başvuru esnasında kamu, özel veya üniversite 
sektörlerinden birinde akademik veya profesyonel olarak 
çalışması gerekmektedir. 
 

Soru 68 Askerliğimi tecil ettirdim ancak tecilimin ne zamanda kadar devam 
etmesi gerekiyor? Kanıtlayıcı belge sunmam gerekiyor mu? 
 

Cevap 68 Tecilinizin 2013-2014 akademik yılında yurtdışında eğitim almanıza 
imkan verecek şekilde devam etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 
bursunuz iptal edilecek ve ertelenmeyecektir. Kanıtlayıcı belge 
sunulması gerekmemektedir. 

Lisans Not Ortalaması 
 
 
Soru 1 

 
Internet duyurusunda bursa kabul koşulu olarak 100'lük sistemde 65  
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 1 İlgili üniversite 100’lük sistem uyguluyorsa 65, 4’lük sistem uyguluyorsa 
2.5 not ortalaması istenmektedir. 

 
Soru 2 

 
Lisans programı son sınıf öğrencisi olarak not ortalaması 2.50’nin 
altında olmakla birlikte, ortalamasını mezun olana kadar 2.50’nin üstüne 
yükseltebilecek adaylar başvuru yapabilirler mi? 
 

Cevap 2 Hayır. Adayların başvuru aşamasındaki durumları esastır. 
 
Soru 3 

 
Burs için gerekli görülen not ortalamasının yurt dışındaki üniversite 
sistemindeki not karşılığı nedir? 
 

Cevap 3 Türkiye dışındaki ülkelerden alınan lisans belgelerindeki ortalamalara 
denk gelen notlar ilgili makamlara danışılarak değerlendirilecektir. 
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Soru 4 Başvuran adayın halihazırda tamamlamış olduğu bir yüksek lisans 
programı olması durumunda lisans ortalaması yerine yüksek lisans 
ortalaması dikkate alınabilir mi? 
 

Cevap 4 Hayır. Değerlendirmelerde duyuruda belirtilen kriterler esas 
alınmaktadır ve lisans not çizelgesi tüm adayların sunmaları gereken 
zorunlu başvuru belgeleridir. 

 
Soru 5 

 
Lisans not ortalamam yetersiz ancak yüksek lisans not ortalamam 
yeterli, başvuruda bulunabilir miyim? 
 

Cevap 5 Hayır. Lisans süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 
65 not ortalamasına sahip olanlar burs başvurusu yapabilirler. 

 

Engelli Bireyler 
 
 
Soru 1 

 
Jean Monnet bursundan engelli bireylerin, özellikle de görme 
engellilerin, yararlandırılması konusunda herhangi bir çalışmanız var 
mı? 
 

Cevap 1 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 1 

 
Yaş sınırı uygulaması nasıl yapılmaktadır? 
 

Cevap 1 Başvuracak adayların 19 Kasım 1972 veya sonrasında doğmuş 
olmaları, yani 40 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Ancak 
bu yaş sınırı halen kamuda çalışmakta olup kamu sektöründen 
başvuracak adaylar için geçerli değildir. 

 
Soru 2 

 
Üniversite kontenjanından başvuracak olan, üniversitelerin akademik ve 
idari personeli için 40 yaş sınırı geçerli midir? 
 

Cevap 2 Evet geçerlidir. 40 yaş sınırı sadece kamu sektörü kontenjanından 
başvuranlar için geçerli değildir. Üniversitelerin akademik ve idari 
personeli üniversite kontenjanından başvuru yapmaktadır. 
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Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü 
 
 
Soru 1 

 
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 1 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 2 

 
Bursiyerlerin eğitimlerini tamamladıklarında ne gibi çalışmalar yapmaları 
beklenmektedir? Zorunlu tutulan çalışma koşulları, yeri vs. olacak mı? 
 

Cevap 2 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 1 

 
Jean Monnet bursu kapsamında sadece yüksek lisans eğitimi mi 
alabiliyoruz? 
 

Cevap 1 Hayır. Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir 
üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans 
eğitimi veya araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik 
çalışmaları desteklemektedir.  

 
Soru 2 

 
Staj, dil okulu, mesleki gezi veya çalışma ziyaretleri burs kapsamında 
değerlendiriliyor mu? 
 

Cevap 2 Hayır. Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir 
üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans 
eğitimi veya araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik 
çalışmaları desteklemektedir.  

 
Soru 3 

 
Okulları siz mi belirliyorsunuz yoksa belirli okullar arasından biz mi 
seçim yapıyoruz? AB üyesi ülkedeki okulla kim iletişime geçiyor?  
 

Cevap 3 Adaylar öğrenim görmek veya araştırma yapmak istedikleri AB üyesi 
ülkeyi ve üniversiteyi/üniversiteye eş değer kuruluşu kendileri 
belirlemektedir. Ancak, seçilecek üniversitelerin/üniversiteye eş değer 
kuruluşların saygınlıkları Jean Monnet Burs Programı açısından önem 
taşımaktadır. Ayrıca seçilecek programların adayların başvuru 
formunda belirttikleri çalışma alanı ve başvuru yaptıkları AB diliyle 
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uyumlu olması gerekmektedir. Adaylar yukarıda ifade edilen genel 
çerçeveye göre istedikleri programlara başvurmakta, okullarla kendileri 
iletişime geçmektedir. Bununla birlikte, Jean Monnet Değerlendirme 
Komitesi, programların çalışma alanları ile uyumlu olmasını sağlamak 
ve bursların AB ülkelerine eşit düzeyde dağılımını gözetmek amacıyla, 
yerleştirme konusunda nihai karar verme hakkını saklı tutmaktadır. 

 
Soru 4 

 
Başvuru yapılacak ve kabul alınacak ülkelere ilişkin herhangi bir ülke 
kotası ya da tercihi var mıdır? İlgili programlara başvururken göz 
önünde bulundurmamız gereken kriterler var mıdır? 
 

Cevap 4 Hayır. Jean Monnet Burs Programı AB üyesi ülkelerdeki tüm akredite 
üniversiteleri ve üniversiteye eş değer kuruluşları kapsamaktadır. 
Adaylar eğitim almak istedikleri AB üyesi ülkeyi ve 
üniversiteyi/üniversiteye eş değer kuruluşu kendileri belirlemektedir. 
Ancak, seçilecek üniversitelerin/üniversiteye eş değer kuruluşun 
saygınlıkları Jean Monnet Burs Programı açısından önem taşımaktadır. 
Ayrıca seçilecek programların adayların başvuru formunda belirttikleri 
çalışma alanı ve başvuru yaptıkları AB diliyle uyumlu olması 
gerekmektedir. Adaylar yukarıda ifade edilen genel çerçeveye göre 
istedikleri programlara başvurabilirler. Bununla birlikte,  Jean Monnet 
Değerlendirme Komitesi, programların çalışma alanları ile uyumlu 
olmalarını sağlamak ve bursların AB ülkelerine eşit düzeyde dağılımını 
gözetmek amacıyla, yerleştirme konusunda nihai karar verme hakkını 
saklı tutmaktadır. 

 
Soru 5 

 
AB üyesi ülkelerden birinde yapacağım yüksek lisans programının 
Türkiye’deki üniversiteler nezdinde denkliği var mıdır? 
 

Cevap 5 Adaylar, gitmek istedikleri programa kendilerinin başvuru yapıp kabul 
almaları gerektiğinden, başvuracakları programın denkliğini de 
kendilerinin araştırması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu’nun web 
sayfasından (www.yok.gov.tr) Türkiye’deki üniversiteler nezdinde 
denkliği kabul edilen üniversitelerin listesine erişebilirsiniz. 

 
Soru 6 

 
Jean Monnet Bursunu kazananlar hangi ülkelerdeki hangi 
üniversitelerde veya eş değer kuruluşlarda eğitim görebileceklerdir? 
 
 

Cevap 6 Jean Monnet Burs Programı AB üyesi ülkelerdeki tüm akredite 
üniversiteleri kapsamaktadır. 

 
Soru 7 

 
AB üyesi ülkelerdeki sadece devlet üniversitelerine mi gidilebiliyor? 
 

Cevap 7 Jean Monnet Burs Programı AB üyesi ülkelerdeki tüm akredite 
üniversiteleri ve eş değer kuruluşları kapsamaktadır. 

 
Soru 8 

 
Jean Monnet Burs Programı AB üyesi olmayan ülkelerdeki 
Üniversitelerin (örneğin; İsviçre) programlarını karşılıyor mu? AB üyesi 

http://www.yok.gov.tr/
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olan bir ülkenin programına kabul edildiğinde ise üniversite eğitiminin bir 
kısmını başka ülkede almak mümkün müdür? 
 

Cevap 8 Hayır. Jean Monnet Burs Programı sadece 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 9 

 
Burs başvurusuna paralel olarak, üniversitelere başvuru yapmak gerekli 
mi? Üniversiteden alınan kabul belgelerinin hangi aşamada tarafınıza 
bildirilmesi gerekmektedir? 
 

Cevap 9 Adayların burs başvuru ve sınav sürecine paralel olarak AB üyesi 
ülkelerdeki üniversite veya eğitim kuruluşlarından çalışma alanları ile 
ilgili programlara kabul almaları beklenmektedir ancak kabul almak 
bursa başvuru için önşart değildir. Kabul mektubu başvuru evrakı 
arasında sunulması gereken bir belge değildir. Adaylardan kabul 
belgelerini burs almaya hak kazandıkları kesinleşip duyurulduktan sonra 
Teknik Destek Ekibine sunmaları istenecektir. Ancak AB üyesi 
ülkelerdeki üniversite veya üniversiteye eş değer kuruluşların  kontenjan 
ve farklı başvuru tarihleri olduğu göz önüne alındığında, burs başvurusu 
yapmış ve süreci devam eden adayların burs sonucunu beklemeden 
istedikleri ülke/ülkelerdeki birden fazla programa başvuru yapmaları ve 
ön kabul veya koşulsuz kabul almaları önemle tavsiye edilmektedir. 

 
Soru 10 

 
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 10 Program kabullerinin incelenmesi, program yerleştirmeleri ve ücretlerine 
ilişkin işlemler adaylar burs almaya hak kazandıkları kesinleşip 
duyurulduktan sonra Teknik Destek Ekibi tarafından yapılmaktadır. 

 
Soru 11 

 
Seçilecek üniversiteler konusunda bir kısıtlama var mı? 
 

Cevap 11 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 12 

 
Jean Monnet Bursu kapsamında AB üyesi ülkelerdeki okul ve kurumlara 
bireyler kendileri mi başvuracak? Bu başvurular ne zaman yapılmalı? 
 

Cevap 12 Evet. Jean Monnet Bursuna başvurmayı düşünüyorsanız, okulların 
başvuru tarihlerine bağlı olarak programlara en kısa sürede bireysel 
başvuru yapmanızı ve kabul mektuplarınızı toplamanızı öneriyoruz. 
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Soru 13 

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

Cevap 13 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 14 

 
Başvuru yapacağım yüksek lisans/araştırma programının adında AB 
veya Avrupa kelimelerinin olması gerekiyor mu? Yoksa ders adı veya 
içeriğinin AB ile ilgisi olması yeterli midir? Başka bir ifadeyle duyuruda 
belirtilen çalışma alanları ile yüksek lisans/araştırma programının adı 
tamamıyla aynı mı olmak zorunda yoksa yüksek lisans/araştırma 
programının içeriği alınacak dersler ve içerikleri mi 
değerlendirilmektedir?  
 

Cevap 14 Başvuru yaptığınız çalışma alanı yani ilgili AB müktesebat başlığı ile 
kabul aldığınız programın uyumlu olması gerekmektedir. Yüksek 
lisans/araştırma programının adında AB veya Avrupa kelimelerinin 
olması zorunlu değildir. Aynı şekilde, çalışma alanı ile yüksek 
lisans/araştırma programının adı tamamıyla aynı olmak zorunda 
değildir. Önemli olan, derslerin ve programının genel içeriğinin çalışma 
alanı ile uyumlu olmasıdır. Tezlerin, AB –Türkiye ilişkileri ve üyelik 
süreci kapsamında başvuru yapılan çalışma alanı ile ilgili olması 
istenebilir.  

 
Soru 15 

 
Kamu Yönetimi lisans mezunuyum.  İstatistik ile ilgili bir kurumda AB 
ofisinde çalışıyorum. Kamu Yönetimi/Kamu Politikaları alanında yüksek 
lisans yapabilmek için İstatistik faslından başvuru yapabilir miyim? 
Avrupa Çalışmaları yüksek lisansı için İstatistik faslını seçebilir miyim? 
Seçersem tezimin İstatistik ile ilgili mi olması gerekiyor? 
 

Cevap 15 Adayların başvuru yapacakları çalışma alanını kendileri belirlemesi 
gerekmektedir. Ancak yapacakları akademik çalışmaların sınava 
girdikleri çalışma alanı ile paralel olması gerekmektedir. 

 
Soru 16 

 
Burs ile ilgili süreçte, yabancı okullarla ilgili ön kayıt sürdürürken 
sponsor olacak kurumun adı istendiğinde bildirilmesi gereken detaylar 
nelerdir? 
 

Cevap 16 Program kabulleri için yapılacak başvurularda adayların verebileceği 
detay Jean Monnet Bursuna başvurmuş olduklarının bilgisi ile sınırlıdır. 
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Soru 17 Üniversitelere ön kayıt sonrasında, üniversiteler kesin kayıt için bir 
zaman limiti belirtmektedir. Kesin kayıt başvurusunun prosedürü nedir? 
 

Cevap 17 AB ülkelerindeki üniversitelere kayıt koşulları her üniversitenin kendi 
bünyesinde yapılmaktadır. 

 
Soru 18 

 
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 18 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 19 

 
Lisans eğitimi stajlar, krediler ve yaz okulu tamamlandıktan sonra 2013 
Ağustos ayında okulu biten öğrenciler burs başvurusunda bulunabilirler 
mi? 
 

Cevap 19 Duyuruda da belirtildiği üzere 2012-2013 akademik yılı içerisinde 
mezun olacak öğrenciler burs başvurulabilirler. Ancak mezun 
olamamaları durumunda bursları ertelenmeyecek ve iptal edilecektir. 

 
Soru 20 

 
Türkiye’deki bir üniversitede yüksek lisans öğrencisiyim. 1 yıldan uzun 
süreli yüksek lisans veya doktora programı için bir AB üyesi ülkeye  
gidebilir miyim? 
 

Cevap 20 Hayır. Bursiyerler en az 3 ay en fazla 12 aylık dönemde AB üyesi 
ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta 
yüksek lisans eğitimi görebilecek veya araştırma programlarına 
katılabileceklerdir. Bu itibarla, burs süresi en az 3 (üç) ay, en fazla 12 
(on iki) aydır. Geri kalan sürenin masrafları bursiyer tarafından 
karşılansa dahi süresi 12 aydan fazla olan akademik çalışmalar 
desteklenmeyecektir. Akademik çalışmalarının bitiş tarihi 31 Ekim 
2014’ü geçmemelidir. 
 

 
Soru 21 

 
Şu anda doktora öğrencisi adaylar doktora çalışmalarıyla ilgili araştırma 
yapmak üzere bursa başvurabilirler mi? Bunun süresi ne kadardır? 
 

Cevap 21 Burs süresi en az 3 (üç) ay, en fazla 12 (on iki) aydır. Bitiş tarihinin 31 
Ekim 2014’ü geçmemesi koşuluyla Jean Monnet Bursu kapsamında 
araştırma programlarına katılmak mümkündür ve süreyi belirlemek 
adaya ve seçeceği programa bağlıdır. 
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Soru 22 3 ay ile 12 ay arasındaki programlardan birine gidilirse süresi nasıl 
belirlenmelidir? Bu programlara alınan kabuller tarafınıza hangi 
aşamada sunulmalıdır? 
 

Cevap 22 Program sürelerine, bitiş tarihi 31 Ekim 2014’ü geçmeyecek şekilde, 
bursiyerler karar verir. Diğer programlar gibi, kısa programları tercih 
eden adaylardan da, kesin olarak burs almaya hak kazandıklarını 
gösterir kabul belgelerini Teknik Destek Ekibine sunmaları istenecektir. 

 
Soru 23 

 
Eğer burs almaya hak kazanırsam, en geç hangi tarihe kadar eğitimime 
başlamam gerekiyor? 
 

Cevap 23 Akademik çalışmaların bitiş tarihinin 31 Ekim 2014’ü geçemeyeceği ve 
en az 3 ay en fazla 12 aylık programların desteklendiği göz önünde 
bulundurularak eğitime başlama tarihi, okulların akademik takvimlerine 
bağlı kalınarak bursiyer tarafından belirlenecektir. 

 
Soru 24 

 
Kısa süreli araştırma çalışmaları Avrupa’daki ilgili resmi kamu kurum ve 
kuruluşlarında mı yapılmaktadır? Yoksa üniversitelerde mi? 
 

Cevap 24 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 25 

 
Jean Monnet Burs Programı kapsamında farklı iki dilde takip edilen 
programlar için başvuru yapılabilir mi? 
 

Cevap 25 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 26 

 
Başvurmak istediğim program “Avrupa Birliği Rekabet Hukuku” fakat 
eğitim şekli “uzaktan eğitim” olarak tanımlanmaktadır. Bu durum 
başvuru için engel teşkil eder mi? 
 

Cevap 26 Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede 
veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans eğitimi veya 
araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları 
desteklemektedir. Akademik çalışması süresince ilgili AB üyesi ülkede 
bulunulması gerekmektedir. 

 
Soru 27 

 
Jean Monnet Bursu'na hak kazanıp master eğitimine devam ederken 
aynı zamanda ilgili ülkede bir işte çalışmamız mümkün müdür? 
 

Cevap 27 Evet. İlgili ülke mevzuatına göre çalışma izni alabilirseniz mümkündür. 
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Soru 28 Jean Monnet bursu alırken aynı zamanda gideceğimiz okuldan da burs 
alabilir miyiz? 
 

Cevap 28 Adayların Jean Monnet Bursuna başvururken farklı burs programlarına 
da başvuru yapmalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. 
Ancak, AB üyesi bir ülkenin farklı kaynağından yüksek lisans amaçlı 
burs kazanan adaylar Jean Monnet Burs Programından aynı anda 
yararlanamamaktadırlar. Ancak üniversiteden okul ücretine ilişkin 
burs/indirim aldığınız takdirde Jean Monnet bursu kapsamında, 
üniversiteden aldığınız burs/indirim miktarı dışında kalan tutarlar Jean 
Monnet Ortak Komitesi tarafından da onaylanması koşuluyla 
karşılanabilmektedir. 
 

Soru 29:   AB üyesi ülkelerdeki üniversitelerden kontenjan ya da bazı başka 
sebeplerle kabul alamazsam süreç nasıl işleyecek?  
 

Cevap 29: AB üyesi ülkelerdeki üniversite veya üniversiteye eş değer kuruluşların 
kontenjan ve farklı başvuru tarihleri olduğu göz önüne alındığında, burs 
başvurusu yapmış ve süreci devam eden adayların burs sonucunu 
beklemeden istedikleri ülke/ülkelerdeki birden fazla programa başvuru 
yapmaları ve ön kabul veya koşulsuz kabul almaları önemle tavsiye 
edilmektedir.  
 
Adaylara fikir vermesi açısından AB üyesi ülkelerde eğitim alabilecekleri 
eğitim kurumu ve programlara ilişkin hazırlanan “Ev Sahibi Kuruluşlar 
Kataloğu” www.jeanmonnet.org.tr adresinde yayınlanmaktadır. 
Adaylara, uygun program bulmalarında teknik destek sağlanacak 
olmakla beraber üniversitelerin kabul kriterlerini yerine getirip kabul 
almak adayların sorumluluğundadır. Yerleştirme süreci boyunca, 
herhangi bir üniversiteden kabul alamayan adayların bursları iptal 
edilecektir.  

 
Soru 30 

 
Başvuru yaptığımız yabancı dilin resmi dil olduğu bir ülkeye mi 
gidebiliyoruz? Başvurumda dil olarak İspanyolca seçeceğim fakat 
İspanya dışındaki üniversitelerde bu alanlarda master yapmam 
mümkün mü, yoksa sadece İspanya da mı eğitim görmek zorundayım? 
 

Cevap 30 Hayır. Adaylar sınava girecekleri dilin resmi dil olduğu bir ülkeye gitmek 
zorunda değildir. Herhangi bir AB üye ülkesinde adayın başvuru 
formunda belirttiği AB resmi dilinde eğitim yapan bir üniversite veya 
üniversiteye eş değer kuruluşta öğrenim görmesi veya araştırma 
yapması mümkündür. Örneğin, İngilizceden başvuru yapan bir aday 
burs almaya hak kazanması halinde Hollanda’da İngilizce eğitim veren 
bir üniversitede öğrenim görebilir. Aynı şekilde, başvuru aşamasında 
İspanyolca’yı seçen bir aday, İspanya dışındaki bir AB üyesi ülkede 
İspanyolca eğitim veren bir üniversitede öğrenim görebilir. 
  

Soru 31 Kabul almak için üniversitelerle iletişime geçeceğim. Bursu kazanmamız 
halinde eğitimimizi almaya ne zaman başlayacağız? Hangi dönem için 

http://www.jeanmonnet.org.tr/
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kabul almalıyım? 
 

Cevap 31 2013-2014 Akademik yılı bursları,  2013-2014 akademik yılında 
yapılacak çalışmalara tahsis edilecektir. 
 

Soru 32 Sertifika verilen programları ve yaz okulunda alınan dersleri, araştırma 
programı statüsünde kabul ediyor musunuz? 
 

Cevap 32 Hayır. Araştırma programı bir üniversite veya üniversiteye eş değer bir 
kuruluşta bir akademisyen gözetiminde yapacağınız akademik çalışma 
niteliğinde olabileceği gibi ilgili üniversitenin yürütmekte olduğu bir 
“araştırma çalışmasında” görev almak şeklinde de olabilecektir. Kabul 
mektubunuzda, “araştırma” amacıyla “akademik ziyaretçi” olacağınız 
belirtilmelidir.  
 

Soru 33   İngiltere'de doktora öncesi çalışma, Türkiye'de ise master olarak kabul 
edilen MPhil programları için de Jean Monnet bursuna başvurabiliyorum 
değil mi? 
 

Cevap 33      Evet. Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB 
müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik 
çalışmalara tahsis edilmektedir. Bu nedenle, diğer lisansüstü burs 
programlarından farklı olarak sadece duyuruda belirtilen AB müktesebat 
başlıklarında yapılacak çalışmalara burs verilmesi öngörülmektedir. Bu 
genel çerçeveye uygun olması durumunda MPhil programları da uygun 
programlar olarak kabul edilmektedir. 

Ön Değerlendirme ve Sınav Süreci 
 
 
Soru 1 

 
Programa kabul edilebilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden 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 1 Hayır. Değerlendirmeler sadece hem yazılı hem de sözlü sınavdan 60 
puan ve üzeri alan adaylar arasında yapılacaktır. 

 
Soru 2 

 
Ön eleme sonuçları ve bursun onaylanması hangi tarihe kadar belli 
olacaktır? 
 

Cevap 2 Programa ilişkin öngörülen tarih aralıkları duyuruda belirtilmiştir. 
 
Soru 3 

 
Duyuruda belirtilen yazılı ve sözlü sınav tarihleri değişebilir mi? 
 

Cevap 3 Duyuruda belirtilen tarihler öngörülen tarihlerdir. Dolayısıyla değişiklik 
olması muhtemeldir. 

 
Soru 4 

 
Yazılı sınav test şeklinde midir yoksa kompozisyon şeklinde midir? 
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Sınav usulü ile ilgili bilgi verebilir misiniz? 
 

Cevap 4 Yazılı sınav kompozisyon şeklindedir. Adayın başvuru formunda 
belirttiği AB resmi dilinde cevaplandırılmak üzere kompozisyon soruları 
sorulacaktır. 

 
Soru 5 

 
Yazılı ve sözlü sınavlarda ne tür sorular gelebilir? Hazırlanabileceğim 
ve çalışabileceğim bir kaynak önerebilir misiniz? 
 

Cevap 5 Yazılı sınava girecek adaylara, Avrupa Birliği, AB-Türkiye ilişkileri ve 
başvuru yaptıkları çalışma alanı yani AB müktesebat başlığı ile ilgili 
genel bilgi düzeylerini ölçen sorular sorulabilmektedir.  

 
Soru 6 

 
Yazılı sınav ve mülakatlar Türkçe mi yapılacaktır? 
 

Cevap 6 Hayır. Yazılı sınav ve mülakatlar adayın başvuru formunda belirttiği AB 
dilinde yapılacaktır. 

 
Soru 7 

 
Yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle lisans öğrencilerine yazılı ve 
sözlü sınavlarda sorulan sorular farklılık gösteriyor mu? Alınması 
gereken puanlar bakımından bir fark gözetiliyor mu? 
 

Cevap 7 Hayır. Yazılı ve sözlü sınavlarda ayrı ayrı geçer not alan (100 üzerinden 
60 puan) başarılı adaylara, sektörel kotaların doldurulması esasına 
dayalı olarak burs verilecektir. 
 

Soru 8     Sınav sürecinde yurtdışında olacağım. Yazılı sınav ve mülakatlar 
sadece Ankara'da mı yapılmaktadır yoksa başka ülkelerde uygulanıyor 
mu?  
 

Cevap 8 Yazılı sınav ve sözlü mülakat sadece Ankara’da yapılmaktadır. 
 

Soru 9     KPDS belgem ile başvuracağım, yazılı sınav tarihine kadar dil belgemi 
göndermem gerektiği belirtilmiş, yazılı sınav tarihi nedir?  
 

Cevap 9 Jean Monnet Bursu yazılı sınavının öngörülen tarihi 27 Ocak 2013 olup, 
sınav Ankara'da gerçekleştirilecektir.  

Diğer Konular 
 
Soru 1 Daha önce bu burstan yararlanan birisiyle irtibat sağlayabilir miyim?  

 
Cevap 1 Daha önce Jean Monnet bursundan yararlanmış bursiyerlerle Jean 

Monnet Bursiyerleri Derneği ve sosyal medya aracılığıyla irtibat 
sağlayabilirsiniz. 

  
 
 
 


