
 

                                           
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ 

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 
 
 

 

 

 

 

2014-2015 AKADEMİK YILI 

JEAN MONNET BURS PROGRAMI  

AÇIKLAMALAR 
 

 

 

  



 

2 
 

İÇİNDEKİLER 
 

1. KİMLER BAŞVURABİLİR? ................................................................................................. 4 

2. LİSANS NOT ORTALAMASI .............................................................................................. 8 

3. BAŞVURU BELGELERİ ....................................................................................................... 8 

4. YABANCI DİL YETERLİLİK BELGELERİ ..................................................................... 13 

5. BAŞVURU YAPILAN SEKTÖR ....................................................................................... 15 

6. BAŞVURU YAPILAN ÇALIŞMA TÜRÜ ......................................................................... 16 

7. BAŞVURU YAPILAN ÇALIŞMA ALANI ........................................................................ 17 

8. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ .............................................................................................. 18 

9. BURS SÜRESİ ..................................................................................................................... 18 

10. BURS MİKTARI .............................................................................................................. 19 

11. KİMLER BAŞVURAMAZ? ............................................................................................. 19 

12. 36 AYLIK İŞ DENEYİMİ ................................................................................................ 20 

13. YURTDIŞI GÖREVLENDİRME .................................................................................... 20 

14. EĞİTİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME ........................................................... 21 

15. SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ .............................................................. 23 

16. SÖZLEŞME SÜRECİ VE BURSİYER YÜKÜMLÜLÜKLERİ ..................................... 24 
 
  



 

3 
 

Uyarı 

Son başvuru tarihi 10 Şubat 2014 olacak şekilde 10 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan 2014-
2015 akademik yılı duyurusuna istinaden gelen sorular aşağıda verilmektedir. Söz konusu 
soru ve cevaplar 2014-2015 akademik yılı için geçerli olup, geçmiş yıllardaki soru ve 
cevaplar 2014-2015 akademik yılı için emsal teşkil etmemektedir. 

Bu belgedeki soruların birçoğu, 2014-2015 akademik yılı duyuru metninin dikkatli bir 
biçimde okunmasıyla cevaplandırılabilecektir. Açıklamalar, başvuru ile ilgili detaylara 
açıklık getirmektedir ve duyurunun bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle adayların 
Jean Monnet Bursuna başvururken, Açıklamaları ayrıntılı olarak okumaları ve dikkate 
almaları gerekmektedir. 
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1. KİMLER BAŞVURABİLİR? 

Soru 1: Hem Jean Monnet Burs Programına hem de Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 
Avrupa Koleji bursuna başvurabiliyor muyuz? Yoksa ikisinden birini mi seçmemiz 
gerekiyor?  
Cevap 1: Adayların Jean Monnet Bursuna başvururken farklı burs seçenekleri için de eş 
zamanlı başvuru yapmalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak adaylar iki 
burstan aynı anda faydalanamamaktadır. 
 
Soru 2: Kamuda aday memur olarak çalışanlar başvuru yapabilirler mi?  
Cevap 2: Kamuda aday memur olarak çalışanların Jean Monnet Burs Programına başvuru 
yapmasına engel bir durum bulunmamaktadır. Ancak kamu personeli hakkında bağlı 
oldukları mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. İzin ve görevlendirmeler kurumunuzun 
yetkisindedir. 

 
Soru 3: Geçen yıl bursa başvurmuş, bursu kazanmış ama bursu kullanamamıştım. 
Tekrar başvurabilir miyim?  
Cevap 3: Evet. Geçtiğimiz senelerde burs başvurusu yapıp bursu alamamak veya bursu aldığı 
halde kullanmamak sonraki yıllarda tekrar başvuru yapılması için engel teşkil 
etmemektedir. 
 
Soru 4: Şu an hem Türkiye’deki bir üniversitede yüksek lisans öğrencisiyim hem de 
College of Europe'da öğrenim görmekteyim. Jean Monnet bursuna yüksek lisans 
öğrencisi sıfatıyla başvurabilir miyim?  
Cevap 4: Hayır. Burs başvurusunda bulunacakları dönemde yurtdışında çalışan, yurtdışında 
lisans veya lisansüstü (yüksek lisans/doktora) programına devam edenler burs 
başvurusunda bulunamazlar. Ancak, başvuru koşullarını haiz olup kısa dönemli değişim 
programı (Örn: Erasmus) kapsamında yurtdışında bulunanlar başvuru yapabilirler. 

 
Soru 5: Ben yabancı uyrukluyum ve Türkiye’deki bir üniversitede lisans son sınıf 
öğrencisiyim. Şu an da Erasmus Değişim Programı ile Belçika’da eğitim görmekteyim. 
Bursa başvuru yapabilir miyim?  
Cevap 5: Eğer AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından faydalanan ülke 
vatandaşı ve Türkiye’deki herhangi bir üniversitede kayıtlı lisans veya yüksek lisans 
öğrencisi iseniz başvuruda bulunabilirsiniz. AB üye ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından 
faydalanan ülkelerin listesine “http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm” 
adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Soru 6: Daha önce bir yüksek lisans yapmış olmam başvurum açısından bir engel mi? 
Cevap 6: Hayır.Daha önce yüksek lisans yapmış olmak başvuruya engel teşkil etmemektedir. 
Ancak daha önce Jean Monnet Bursundan yararlanmış olanlar ile herhangi bir AB üyesi ülke 
veya AB kurumları tarafından finanse edilen başka bir burs programı kapsamında yüksek 
lisans veya doktora yapmış olanlar başvuruda bulunamazlar. 

 
Soru 7: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda ücretli öğretmenlik yapıyorum. 
Kamu çalışanı olarak başvurabilir miyim? Yaptığım iş kısmi zamanlı geçici personel 
olarak tanımlanmaktadır. Kısmi zamanlı geçici personel uygulamasının yasal 
dayanağını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (C) fıkrası 
oluşturmaktadır. Bu şekilde burs programınıza başvurabilir miyim?  
Cevap 7: Evet. Ancak, kamu sektörü kontenjanından başvuracak adaylar kurumlarından Jean 
Monnet Bursuna kurumlarının bilgisi dahilinde başvurduklarını belirten resmi bir yazı 
almalıdırlar. 
 

http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm
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Soru 8: Türk Büyükelçiliği’nde sözleşmeli personel olarak istihdam edilmekteyim. Bu 
bağlamda, kadrolu değil, sözleşmeli statüde görev yapmaktayım. Kadrolu memur 
tabirinden Meslek Memuru olarak anılan diplomatlar ile İdari Memur olarak anılan 
Konsolosluk ve İhtisas Memurları akla gelmektedir. Bursu kazandığı takdirde 
sözkonusu burstan yararlanmak üzere çalıştığı devlet kurumu ile ilişiğini kesmesi 
gereken Sözleşmeli Personel bursa başvuru yapabilir mi?  
Cevap 8: Hayır. Çalıştığı kurumunun yurtdışı teşkilatında görevli olan kamu personeli -
örneğin Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışı teşkilatında çalışan kadrolu personel- burs 
başvurusu yapabilir. 
 
 
Soru 9: Kamuda görev yapmaktayım, ön lisans mezunuyum ve hali hazırda Açık 
Öğretim Fakültesi lisans son sınıf öğrencisiyim. Bursa başvuru yapabilir miyim?  
Cevap 9: Jean Monnet Burs Programına üniversite sektöründen lisans son sınıf öğrencisi 
statüsünde başvurabilirsiniz. Kamu sektöründen başvuru yapabilmeniz için en az 4 yıllık 
lisans derecesine sahip olmanız gerekmektedir. 

 
Soru 10: Avukatlık stajım hala devam ediyor. Özel sektörden başvuru yapabilir 
miyim?  
Cevap 10: Evet. Ancak özel sektörde halen çalışıldığını gösteren resmi yazı ve güncel SGK 
bildirgesinin  başvuru evrakı ile beraber sunulması gerekmektedir. 

 
Soru 11: Ben Türkiye’deki bir üniversitenin hukuk bölümünde yüksek lisans son sınıf 
öğrencisiyim ve Ocak sonu gibi de tezimi teslim edip mezun olacağım. Burs ile tekrar 
yüksek lisans yapabilir miyim?  
Cevap 11: Adayların başvuru esnasındaki durumları ve sunmuş oldukları belgeler esas 
alınmaktadır. Daha önce Jean Monnet Bursundan yararlanmış olanlar ile herhangi bir AB 
üyesi ülke veya AB kurumları tarafından finanse edilen başka bir burs programı kapsamında 
yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar hariç, yüksek lisans yapmış olmak tekrar bir yıllık 
yüksek lisans programına başvurmaya engel teşkil etmemektedir. Üniversite 
kontenjanından yüksek lisans öğrencisi olarak başvuru yapabilmek için, başvuru esnasında 
okulla ilişiğinizin kesilmemiş olması ve başvuru belgesi olarak öğrenci belgenizi 
sunabilmeniz gerekmektedir. 

 
Soru 12: Kamu kurumumuz yurt dışına MEB işbirliği ile 63 öğrenci gönderdi. Bunların 
da yüzde doksanı görevlerine başladılar ve zorunlu hizmetleri bulunmaktadır. Bu 
kişiler bursa başvurabilir mi?  
Cevap 12: Bu durumdaki kişiler Jean Monnet Bursuna başvuru yapabilirler. Ancak ilgili 
adayların burs başvurusuna izin verip vermemek tamamen işveren kurumun kendi 
takdirindedir. Bu adayların burs başvurusu yaparken kurumlarının bilgisi dahilinde bursa 
başvurduklarını gösterir resmi bir yazı sunmaları gerekmektedir. 
 
Soru 13: Üniversitede Avrupa Birliği bölümünde doktora ikinci sınıf öğrencisiyim.. 
Lisans düzeyinde İngiliz Edebiyatı, yüksek lisans düzeyinde de Karşılaştırmalı 
Edebiyat mezunuyum. Yüksek lisans konum Avrupa kültür ve siyasetiyle ilgiliydi. 
Burs programınıza başvuruda bulunabilir miyim?  
Cevap 13: 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) öğrenimlerini tamamlamışlarsa veya AB müktesebatı ile ilgili konularda en az 
36 ay iş deneyimine sahiplerse burs başvurusunda bulunabilirler. Aksi takdirde, burs 
başvuruları uygun başvuru kabul edilmemektedir. “İş deneyimi” ifadesi profesyonel olarak, 
belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları 
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içermektedir. Doğum izni, askerlik gibi işten ayrı geçirilen süreler fiili çalışma süresine dahil 
değildir. 
 
Soru 14: İngilizce Mütercim- Tercümanlık Bölümü mezunu olup yüksek lisansımı 
Yaşam Boyu Öğrenme Bölümünde tamamladım. Tez konumun başlığı “Avrupa 
Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenme Stratejileri - Avrupa Birliği Resmi Belgelerindeki 
Yaşam Boyu Öğrenme Yaklaşımının İncelenmesi”dir. Bu durumda Jean Monnet 
bursuna başvurabilir miyim?  
Cevap 14: Lütfen Cevap 13’e bakınız. 
 
Soru 15: Ben üniversite birinci sınıftayım. Jean Monnet bursundan yararlanabilir 
miyim?  
Cevap 15: Hayır. Jean Monnet Burs Programından Türkiye’deki üniversitelerin lisans son 
sınıf ve lisansüstü öğrencileri ile akademik ve idari personeli üniversite sektöründen 
başvuru yapabilir.  

 
Soru 16: Türk ve Birleşik Krallık olmak üzere çift vatandaşlığım var. Başvuru 
yapabilir miyim? 
Cevap 16: Evet. AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım’dan faydalanan ülke vatandaşı 
olanlar bursa başvurabilirler. AB üye ülkeleri ve Katılım Öncesi Mali Yardım’dan faydalanan 
ülkelerin listesine http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm adresinden 
ulaşılabilirsiniz.  Bu kapsamda çift vatandaşlık sahibi olanlar da başvuruda bulunabilirler. 
 
Soru 17: Askerlikten muafım, bursa başvuru yapabilir miyim?  
Cevap 17: Evet. Yurtdışında öğrenimini sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık 
sorununa sahip olmayıp askerlikten muaf olanlar da burs başvurusunda bulunabilirler. 
 
Soru 18: Avrupa Kolejinde yüksek lisans yapmak istiyorum. Bunu Jean Monnet 
çerçevesinde yapabilir miyim yoksa ayrı olarak açılan Avrupa Koleji Burs Programına 
mı başvurmak zorundayım?  
Cevap 18: Avrupa Koleji Burs Programı, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Türk özel 
sektörünün sağladığı mali destek ile yürütülen bir burs programıdır. Bu burs programı 
sadece Avrupa Koleji’nde eğitim alma imkânı sağlamaktadır. Jean Monnet Burs Programı  ise 
AB üyesi ülkelerde bulunan tüm akredite üniversiteleri ve üniversiteye eş değer 
kuruluşları kapsamaktadır. Dolayısıyla Avrupa Koleji’nde eğitim almak isteyen adaylar, 
Jean Monnet Burs Programı’na da başvuru yapabilirler. Adayların Jean Monnet Bursuna 
başvururken farklı burs seçenekleri için de diğer burs programlarına eş zamanlı başvuru 
yapmalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak adaylar iki burstan aynı anda 
faydalanamamaktadır. 
 
Soru 19: 44 yaşındayım. Başvurabilir miyim?  
Cevap 19: Evet. Yaş ile ilgili herhangi bir koşul bulunmamaktadır. 
 
Soru 20: Almanya Berlin'de yüksek lisans programına kabul edildim ve bu yüksek 
lisans programı Nisan 2014'te başlıyor. Bulunduğum şartlar içinde bursa başvurabilir 
miyim?  
Cevap 20: Yeni burs duyurusu 2014-2015 akademik yılı için hazırlanmıştır. Duyurunun 
ekinde yayınlanan öngörülen takvime göre burs almaya hak kazananların listesi Temmuz 
ayının ortasında belli olacaktır. Nisan 2014’te Jean Monnet bursu ile Avrupa’da bir programa 
başlamanız henüz o tarihte bursiyerler açıklanmamış olacağı için mümkün değildir. 
 
Soru 21: Üniversite son sınıf öğrencisiyim. Şu an Erasmus Değişim Programıyla 
Yunanistan'dayım. Başvurabilir miyim? 
Cevap 21: Evet. Başvuru koşullarını haiz olup kısa dönemli değişim programı (Örn: 
Erasmus) kapsamında yurtdışında bulunanlar başvuru yapabilirler. 

http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm
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Soru 22: College of Europe Burs Programı’ndan faydalanarak yüksek lisansımı 
tamamlarsam Jean Monnet Burs Programına ilerleyen senelerde başvurabilir miyim? 

Cevap 22: Eğer “College of Europe” bursundan kasıt Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Türk 
özel sektörünün finansal desteği ile yürütülmekte olan Avrupa Koleji Burs Programı ise söz 
konusu kişi Jean Monnet bursundan da faydalanabilir. AB veya herhangi bir AB üyesi ülke 
tarafından finanse edilen başka bir burs programıyla lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) 
eğitim yapmış olanların başvuruları kabul edilmemektedir. 

Soru 23: Hukuk fakültesinden 2012 yılında mezun oldum ve  avukatlık stajımı 
Baro’da tamamladım. Ruhsat aldığım tarihten itibaren çalışmamaktayım. Hangi 
kategoriden başvuracağım ve hangi belgeleri sunmam gerekiyor?  
Cevap 23: Türkiye’deki herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör kuruluşu veya 
üniversite ile ilişiği bulunmayanlar burs başvurusunda bulunamazlar.  

Soru 24: Üniversitede Çeviribilimi Bölümünde lisans eğitimimi tamamlayacağım. 
Başvuru yapabilir miyim?  
Cevap 24: 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) 
öğrenimlerini tamamlamışlarsa veya AB müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş 
deneyimine sahiplerse burs başvurusunda bulunabilirler. Aksi takdirde, başvuru 
yapamazlar. “İş deneyimi” ifadesi profesyonel olarak, belli bir ücret karşılığında, belli bir 
sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları içermektedir. 
 
Soru 25: Türkiye'de bir özel üniversitenin bilimsel hazırlık sınıfında okuyorum.. Jean 
Monnet Bursuna başvuru yaptıktan sonra kaydımı dondurmam durumumda burs 
başvurum geçerli olmaya devam eder mi?  
Cevap 25: Adayların başvuru esnasındaki durumları ve sundukları belgeler esas 
alınmaktadır. 
 
Soru 26: Mülakat aşamasından önce veya mülakatı kazandıktan sonraki aşamada 
burstan feragat etmek mümkün mü? Bu feragatın sonrasında bir daha başvurabiliyor 
muyuz?  
Cevap 26: Evet. Jean Monnet Bursunu almaya hak kazandığı halde bursu kullanmadan önce 
hakkından feraget eden adaylar tekrar başvuruda bulunabilirler. 
 

Soru 27: 4 yıllık lisans programı çift anadal son sınıf öğrencisiyim. 2013-2014 
akademik yılı içerisinde anadal programlarından birinden, 2014-2015 akademik 
yılında da diğerinden mezun olacağım.. 2014-2015 akademik yılı için başvuru yapıp 
bursu 2015-2016 akademik yılı için kullanabilir miyim? 

Cevap 27: Bursların, verildiği akademik yıl içinde kullanılması esastır. Kazanılan bursların 
ertelenmesi ve/veya uzatılması mümkün değildir. 2015-2016 akademik yılı için tekrar burs 
başvurusu yapmalısınız. 

Soru 28: Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Son sınıf, staj ile geçmekte ve 
mezuniyetim Eylül 2014’e sarkabilir. Bu sorun teşkil edebilir mi? 
Cevap 28: Lisans son sınıf öğrencilerinin burs almaya hak kazanmaları halinde, 2013-2014 
akademik yılı içerisinde mezun olmaları şartı aranacaktır. Mezun olamamaları durumunda 
bursları ertelenmeyecek, iptal edilecektir. Burs almaya hak kazandığınız takdirde lisans 
programından mezun olana dek yerleştirme ve sözleşme süreçleriniz başlatılamayacağından 
kabul aldığınız programın buna uygun bir tarihte başlaması gerekmektedir. 
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2. LİSANS NOT ORTALAMASI 

Soru 1: Hukuk fakültesi lisans son sınıf öğrencisiyim. Şu anki ortalamam 4.00’lük not 
sistemine göre 2.32 ve 100'lük not sistemine göre 70 oluyor. Başvuru yapabilir  
miyim?  
Cevap 1: Not ortalaması kriterinin değerlendirilmesinde, eğitim gördüğünüz üniversitenin 
not çizelgesinde uyguladığı sistem (100´lük sistemi uyguluyorsa 65; 4.00´lük sistemi 
uyguluyorsa 2.50) esas alınmaktadır. Üniversitelerden alınacak resmi denklik yazısı da 
kabul edilmektedir. Ancak denklik yazısı lisans not çizelgesi/transkript ile birlikte 
sunulmalıdır. 
 
Soru 2: Benim lisans not ortalamam 2.46’da kalmıştı ama şu anki yüksek lisans 
ortalamam 3.25. Başvuru yapabilir miyim?  
Cevap 2: Başvuru belgeleri arasında yüksek lisans not çizelgesi yer almamaktadır. Ancak 
asgari lisans not ortalamasına (4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65) sahip 
olmayan adayların AB Müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans/doktora diploması 
veya AB Müktesebatı ile ilgili konularda asgari 36 ay iş deneyimine sahip olduklarını 
belgeleyen hizmet belgesi/belgelerini sunmaları gerekmektedir. 
 
Soru 3: Hukuk Fakültesi lisans son sınıf öğrencisiyim ve okulum bana 100’lük sistem 
hesaplaması için bir tablo verdi. Bu mühür basılan tablo, denklik yazısı olarak kabul 
edilebilir mi? 
Cevap 3: Not ortalaması kriterinin değerlendirilmesinde, ilgili üniversitenin not çizelgesinde 
uyguladığı sistem (100´lük sistemi uyguluyorsa 65; 4.00´lük sistemi uyguluyorsa 2.50) esas 
alınmaktadır. Üniversitelerden alınacak resmi denklik yazısı da kabul edilmektedir. Ancak 
denklik yazısı lisans not çizelgesi/transkript ile birlikte sunulmalıdır. 
 
Soru 4: Lisans not ortalamam yetmiyor. Eğitim bilimleri rehberlik ve psikolojik 
danışmanlık mezunuyum. 17 yıldır rehber öğretmenlik yapmaktayım. Öğretmenlik 
hizmet cetvelim AB müktesebatı ile ilgili konularda 36 ay iş deneyimi koşulunu 
karşıladığımı gösterir belge olarak kabul edilir mi?    
Cevap 4: Hayır. Ancak göreviniz esnasında çalışma yaptığınız alan AB Müktesebat 
başlıklarından biriyle ilintili ise ve kurumunuzdan bu doğrultuda bir yazı alabiliyorsanız 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
 
Soru 5: Lisans not ortalamam 4.00 üzerinden 2.44 fakat 100 üzerinden 77. Her iki 
bilgi de lisans not çizelgemde yer almaktadır. Bu durumda Jean Monnet bursuna 
başvuru yapabilir miyim? 
Cevap 5: Lütfen Cevap 3’e bakınız.  
 
Soru 6: Lisans son sınıf makine mühendisliği öğrencisiyim. Şu anki not ortalamam 
2.50’nin altında ancak mezun olduğumda 2.50’nin üstünde olacağını tahmin 
ediyorum. Öğrenciler için de not ortalaması kriteri söz konusu mu? 
Cevap 6: Evet, tüm adaylar için lisans not ortalaması şartı bulunmaktadır. Adayların başvuru 
esnasındaki durumları ve sunmuş oldukları belgeler esas alınmaktadır.  

3. BAŞVURU BELGELERİ 

Soru 1: Jean Monnet Bursuna üniversite kontenjanından başvuracak adaylardan 
istenen kurum yazısının hangi makamdan alınması beklenmektedir? Çalışılmakta 
olan bölümün başkanı ya da fakültenin dekanı tarafından yazılmış olması yeterli 
midir, yoksa bu yazı farklı bir makamdan mı alınmalıdır? 
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Cevap 1: Üniversite başvuruları için kurum yazısının, üniversite sektöründen başvuracak 
olan akademik ve idari personel tarafından başvuru aşamasında sunulması gerekmektedir. 
Söz konusu yazıyı imzalayacak amirin bursiyerin ilgili AB üyesi ülkede akademik çalışma 
yapmasına olur verecek yetkiye sahip olmasında fayda bulunmaktadır. Halen öğrenimini 
sürdürmekte olan son sınıf ve araştırma görevlisi olmayan lisansüstü (yüksek 
lisans/doktora) öğrencilerinin kurum yazısı almalarına gerek yoktur.  
 
Soru 2: Başvuru formunun F bölümünde ‘Statement of Purpose’ için karakter 
sınırlaması var mıdır? Ya da el yazısıyla bir sayfayı dolduracak şekilde midir? 
Cevap 2: İnglizce başvuru formunun bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir ve 
söz konusu bölümün bir sayfayı aşmaması tavsiye edilmektedir. 
 
Soru 3: Lisans son sınıf öğrencilerinden istenilen resmi not çizelgesi/transkript 
belgesinin Güz Dönemi not ortalamasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekli 
midir?  
Cevap 3: Lisans not çizelgesinin Öğrenci İşleri’nden alacağınız en güncel tarihli çizelge 
olması gerekmektedir. 
 
Soru 4: Üniversite kontenjanından başvuru yapacak yüksek lisans öğrencilerinin 
yüksek lisans dönemindeki not çizelgelerini sunmaları gerekiyor mu? 
Cevap 4: Hayır. Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin sunmaları gereken 
başvuru belgeleri arasında yüksek lisans not çizelgesi yer almamaktadır.  
 
Soru 5: Başvuru için istenen belgelerin (diploma ve not çizelgesi) fotokopilerini 
sunmamız yeterli olur mu? 
Cevap 5: Evet. Başvuru belgelerinin tamamının fotokopisi de kabul edilmektedir. 
 
Soru 6: İdare Mahkemesinde İdari Hakim olarak görev yapıyorum. İstenen kurum 
yazısının Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan mı alınması gerekir yoksa Bölge 
İdare Mahkemesi Başkanlığının düzenleyeceği belge yeterli midir?  
Cevap 6:Yazıyı imzalayacak amirin bursiyerin ilgili AB üyesi ülkede akademik çalışma 
yapmasına olur verecek yetkiye sahip olmasında fayda bulunmaktadır. Bu durumda 
başvurunuzun Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bilgisi dahilinde yapılması tavsiye 
edilmektedir. 
 
Soru 7: Şu an çalıştığım kamu kurumunu değiştirme ihtimalim var. Mevcut kurumdan 
alacağım izin ve iş deneyimi belgeleri, başka bir kuruma geçtiğimde de geçerli olacak 
mı?  
Cevap 7: Adayların başvuru esnasındaki durumları ve sunmuş oldukları belgeler esas 
alınmaktadır. Ancak bursun kazanılması halinde izin verilmesi yeni kurumunuzun 
yetkisinde olacaktır. 
 
 
Soru 8: Başvuru formunun elektronik ortamda doldurulmasının zorunlu olduğu 
belirtilmiş ancak herhangi bir onay butonu göremedim. Bilgiler girildikçe sistem 
otomatik mi kaydediyor? 
Cevap 8: Başvuru formununda herhangi bir onay butonu bulunmamaktadır. Ancak, formun 
bir kopyasını bilgisayarınıza kaydedip yapacağınız değişiklikleri de kaydettiğiniz form 
üzerinde gerçekleştirebilirsiniz.  Başvuru için İngilizce formun elektronik ortamda adayın 
başvuru yaptığı AB resmi dilinde doldurulup çıktısının alınması, tarih atılıp imzalandıktan 
sonra diğer başvuru evrakıyla beraber son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale 
Birimi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.  

 

Soru 9: Başvuru formunda ‘Field of Study’ bölümünü katılacağım akademik programa 
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göre mi dolduracağım? 
Cevap 9: Adayların akademik çalışma yapmak istedikleri programın, başvuru formunda 
belirttikleri AB müktesebat başlığı ile ilgili ve uyumlu olması gerekmektedir. Başvuru 
esnasında seçilen çalışma alanında daha sonradan değişiklik yapmak söz konusu 
olmayacaktır.  

Soru 10: Başvuru formunda ‘Department’ bölümüne başvuru yapacağım üniversitenin 
bölümünü mü yoksa şu an yüksek lisans yaptığım bölümü mü yazmalıyım?  
Cevap 10: Başvuru formunun sözkonusu bölümüne hali hazırda yüksek lisans eğitimi 
aldığınız bölümü yazmanız gerekmektedir. 
 
Soru 11: Başvuru formunda ‘Work Address’ kısmına yüksek lisans yaptığım 
üniversitenin adresini mi yazmalıyım? 
Cevap 11: Hayır. Hali hazırda bir işyerinde çalışmıyor ve iş adresi olarak bildirebileceğiniz 
bir adres yoksa başvuru formunda sözkonusu bölüme “N/A (Not Applicable)” yazabilirsiniz. 
 
Soru 12: Başvuru formunda telefon numaralarını 0090 olarak mı yazmamız 
gerekiyor? 
Cevap 12: Başvuru formunda uluslararası alan kodunu yazmanıza gerek bulunmamaktadır. 
 
Soru 13: Mezun olduğumda aldığım en son ve mezun olduğumu gösterir not çizelgesi 
fotokopisine sahibim. Bu eski tarihli belge ile başvurabilir miyim?  
Cevap 13: Evet. Mezun olduğunuz zaman size verilen lisans not çizelgesi ile başvuruda 
bulunabilirsiniz. 
 
Soru 14: Kurumumdan UNICEF'te çalıştığıma ve bir sosyal güvencem olduğuma dair 
bir belge aldım. Söz konusu çalışma belgesi aynı zamanda sosyal güvenceme ilişkin 
bilgiler de içeriyor. Duyuruda çalışma belgesine ek olarak en güncel Sosyal Güvenlik 
Bildirgesi'nin de sunulması isteniyor ama benim kurumum özel sağlık ve emeklilik 
sigortası sağlıyor. Kurumumdan aldığım bu belge ile başvuru yapabilir miyim?  
Cevap 14: Evet. Kurumunuzdan alacağınız çalışma belgesi, hem halihazırda kurumda 
çalıştığınızı hem de belli bir sosyal güvenlik ağına dahil olduğunuzu belirtir nitelikteyse, özel 
sektör kontenjanından başvuracak adaylardan ayrı ayrı istenen çalışma belgesi ve SGK 
bildirgesinin yerine bu belgeyi sunabilirsiniz. 
 
Soru 15: Yabancı dil sınav sonuçlarının posta ile gelmesi zaman alabiliyor. Sonucumu 
gösterir internet çıktısı ile başvuru yapabilir miyim? 
Cevap 15: Evet. En azından 10 Şubat 2014 tarihine kadar geçerli olan yabancı dil yeterlilik 
belgesinin orijinali, fotokopisi veya internet çıktısının sunulması gerekmektedir.  
 
Soru 16: Türkçe eğitim veren bir üniversiteden mezunum. Mezuniyet belgesi ve not 
çizelgesi İngilizce mi olmalı? 
Cevap 16: Hayır. Mezuniyet belgesi ve lisans not çizelgesi Türkçe ya da İngilizce olabilir. 
 
Soru 17: Sağlık durumuyla ilgili herhangi bir belge sunmam gerekli mi? 
Cevap 17: Hayır. Başvuru belgeleri arasında sağlıkla ilgili herhangi bir belge sunulması 
gerekmemektedir. 
 
Soru 18: Kamu kurumunda çalışanlar için not çizelgesi gerekli mi? 
Cevap 18: Evet. Başvuru yapan tüm adaylardan lisans not ortalaması çizelgesi istenmektedir. 
 
Soru 19: Başvuru formunda yer alan "Statement of Purpose" bölümü için örnek metin 
var mıdır? 
Cevap 19: Hayır. Başvuru formunun ilgili kısmında gerekli açıklamalar yer almaktadır. Bu 
açıklamaları dikkatlice okumanız tavsiye edilmektedir.  
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Soru 20: Özel sektör çalışanıyım ve kurumumun özel sandığından emekli olacağım. 
İstenen son dönem SGK kaydı belgesi yerine nasıl bir belge sunabilirim?  
Cevap 20: Kurumunuzdan alacağınız sosyal güvenlik durumunuzu gösterir belge ile de 
başvuru yapabilirsiniz. Bu belgeye ek olarak özel sektörde halen çalışıldığını gösteren resmi 
bir belgenin de diğer başvuru evrakı ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. 
 
Soru 21: Başvuru formunda  ‘Work Experience’ kısmına stajlar da yazılıyor mu? 
Cevap 21: Başvuru formundaki söz konusu bölüme; adaylardan sadece profesyonel iş 
deneyimlerini yazması beklenmektedir.  
 
Soru 22: Başvuru formunda bulunan  ‘Work Experience’ bölümünde, aynı iş yerinde 
fakat farklı unvanlar altında edinilmiş çalışma deneyimlerini farklı satırlara mı 
yazmalıyız?  
Cevap 22: Evet. 
 
Soru 23: Başvuru formunda adres bilgilerini veya okul isimlerini İngilizce mi 
yazmalıyım? 
Cevap 23: Başvuru formunda adres, okul bilgilerini Türkçe yazabilirsiniz. 
 
Soru 24: Başvuru formunda ‘Academic Background’ bölümünde devam eden bir 
yüksek lisans programı için beklenen bitirme tarihini mi yazmamız gerekiyor? Yoksa 
boş mu bırakmalıyız?  
Cevap 24: Başvuru formunda söz konusu bölüme yüksek lisansı bitirmeyi planladığınız 
tarihi yazabilir veya bu bölümü boş bırakabilirsiniz. 
 
Soru 25: Başvuru formunda, ‘Statement of Purpose’ kısmına 300 kelime yazdığım 
zaman, punto okunamayacak kadar küçülüyor. Ne yapmalıyım? 
Cevap 25: Eğer yazı okunamayacak kadar küçük ise, hazırladığınız Statement of Purpose 
metnini kısaltarak bir sayfayı geçmeyecek şekilde revize etmeniz tavsiye edilmektedir. 
 
Soru 26: Başvuru için sadece başvuru formu yeterli mi? Başvurumun ilk aşaması için 
not çizelgesi vb. belgeler de gerekiyor mu? 
Cevap 26: Evet. Duyuruda belirtilen koşulları karşılamayan ve başvuru evrakını eksik sunan 
adaylar ön değerlendirme aşamasını geçemeyeceklerdir. Adayların kendilerinden istenen 
tüm belgeleri eksiksiz olarak en geç 10 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 17.00'a 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. 

Soru 27: Öğrenci belgemi ve not çizelgemi 02.09.2013 tarihinde üniversitemden 
temin etmiştim. Erasmus programı için Paris'te olduğumdan tekrar belgelerimi 
alabilecek durumda değilim. Söz konusu belgeler ile başvuru yapabilir miyim? 

Cevap 27: Lisans son sınıf öğrencisi olan adayların en güncel lisans not çizelgesi ve öğrenci 
belgelerini sunmaları gerekmektedir. 

Soru 28: Aday memur olarak çalışmaktayım ve aynı zamanda yüksek lisans 
öğrencisiyim. Üniversite sektöründen başvuru yapıp bursu kazanmam durumunda 
çalıştığım kurumdan izin almam gerekir mi? 

Cevap 28: Evet. Yüksek lisans öğrencisi olarak başvuru yapıp bursu almaya hak kazandığınız 
takdirde çalıştığınız kamu kurumundan izin alıp gitmeniz gerekmektedir. Görevlendirme ve 
izin konuları kurumuzun takdirindedir. 

 

Soru 29: Yüksek lisans öğrencisi olarak burs başvurusunda bulunacağım. Fakat tezli 
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yüksek lisansımda azami öğrencilik sürem doldu; tez yazım aşamasındayım. Öğrenci 
belgemde "öğrencinin azami öğrenim süresi dolduğundan, ders ve sınavlara katılma 
ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın 
öğrencilik statüsü devam etmektedir" yazmaktadır. Bu belge ile başvurabilir miyim?  
Cevap 29: Evet.  
 
Soru 30: Evlilik nedeniyle başvuruda sunacağım bazı belgelerdeki (KPDS, diploma, 
vs.) soyadım ile nüfus cüzdanım üzerindeki soyadım farklı. Bu belgelerle başvuru 
yapabilir miyim?  
Cevap 30: Yes. Başvuru evrakınız arasıda yer alan nüfus cüzdanı fotokopisinden gerekli 
kontroller yapılacaktır.  
 
 
Soru 31: Hâlihazırda İstanbul'da yaşıyorum ve henüz lisans diplomamı Ankara 
Üniversitesi'nden almadım. Elimde şu an Galatasaray Üniversitesi yüksek lisans 
diplomam mevcut. Lisans diplomamı dahil etmeksizin sadece yüksek lisans 
diplomamla başvuru yapabilir miyim? Yoksa her iki diplomamı da yollamam 
gerekiyor mu? Söz konusu belgelerin aslı yerine fotokopileri ile başvuru yapabilir 
miyim? 
Cevap 31: Lisans diplomanızı henüz almadıysanız yerine geçici mezuniyet belgenizi 
sunmanız gerekmektedir. Lisans diplomasının yerine yüksek lisans diploması kabul 
edilmemektedir. Lisans ve yüksek lisans diplomalarınızı beraber göndermenize gerek 
bulunmamaktadır. Başvuru belgelerinin tamamının fotokopisi de kabul edilmektedir. 
 
Soru 32: Özel bir banka çalışanıyım. Çalışma belgesi, sistemden otomatik olarak 
verilmekte ve makama hitaben yazılamamaktadır. Bu belge ile başvuru yapabilir 
miyim?  
Cevap 32: Evet. Kurumunuzdan bu yazı otomatik olarak çıkıp makama hitaben 
yazılamıyorsa, bu haliyle kabul edilebilir.  
 
Soru 33: Göndereceğimiz başvuru belgeleri arasında bu aşamada herhangi bir 
referans mektubu veya motivasyon mektubu istenmekte midir? 
Cevap 34: Başvuru için gerekli belgeler dışında herhangi bir ek (destekleyici) belge 
sunulmasına gerek yoktur. Değerlendirme, duyuruda belirtilen başvuru evrakı üzerinden 
yapılacaktır. 

 
Soru 34: Burs başvuru formunda “ID Number or Passport Number” isteniyor. Oraya 
hem T.C. kimlik numaramı hem de pasaportumun numarasını mı yazmalıyım? Yoksa 
yalnızca pasaport numarası yeterli olur mu?  
Cevap 34: Pasaport ya da T.C. kimlik numaranızdan yalnızca bir tanesini başvuru formunun 
ilgili bölümüne yazmanız gerekmektedir. Yabancı uyruklu adayların mutlaka pasaport 
fotokopilerini sunmaları gerekmektedir. 
 
Soru 35: Lisans son sınıf öğrencisi olarak başvuruda bulunacağım. Gerekli belgeler 
arasında "Nüfus cüzdanı fotokopisi/Pasaport fotokopisi (Kimlik bilgilerinin 
olduğu sayfalar)" istenmektedir. Acaba sadece nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvuru 
yapabilir miyim? Yoksa ayrıca pasaport fotokopisinin de sunulması gerekir mi? 
Cevap 35: Pasaport fotokopisi veya nüfus cüzdanı fotokopisinden yalnızca bir tanesini 
sunmanız gerekmektedir. Yabancı uyruklu adayların mutlaka pasaport fotokopilerini 
sunmaları gerekmektedir. 
 
Soru 36: Başvuru formunun Akademik Özgeçmiş bölümünde lisans için tek satır yer 
almakta. Ancak ben iki ayrı lisans programından mezunum. Bu bilgileri başvuru 
formuna nasıl girebilirim?  
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Cevap 36: Başvuru formunun ilgili bölümünde ‘Bachelor’ satırına bir lisans programınızın 
‘Other’ satırına da diğer lisans programınızın bilgilerini yazmanız uygun olacaktır. 
 
Soru 37: Üniversiteden yeni mezunum. Diplomam daha elime ulaşmadı. Mezuniyet 
belgesi ile başvurabilir miyim? 
Cevap 37: Evet. Lisans diplomasını henüz almamış adaylar, geçici mezuniyet belgeleri ile  
başvuru yapabilirler. Geçici mezuniyet belgesi ile başvuru yapacakların sunacakları belgenin 
üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse, belgenin Jean Monnet Burs Programının son 
başvuru tarihi olan 10 Şubat 2014’e 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 38: İngilizce Mütercim Tercümanlık mezunuyum ve özel sektörde 
çalışmaktayım. Dolayısıyla "AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş 
deneyimine sahip olduğumu gösteren resmi belge" ve "belli bir ücret karşılığında, 
belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmalarımı belgeleyen Hizmet 
Belgesi" iletmem gerekiyor. Bu iki belge ayrı ayrı mı sunulmalıdır? 
Cevap 38: Evet. AB müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimini gösterir yazı ile 
hali hazırda çalıştığınızı gösterir yazı birbirinden farklı içerikte olduğundan ayrı ayrı 
sunulması gerekmektedir. 

4. YABANCI DİL YETERLİLİK BELGELERİ 

Soru 1: IELTS sonuçlarını da son başvuru tarihi olan 10 Şubat 2014 tarihine kadar 
diğer başvuru evrakı ile beraber mi teslim etmeliyiz?  
Cevap 1: Evet. Duyuruda belirtilen koşulları karşılamayan ve başvuru evrakını eksik sunan 
adaylar ön elemeyi geçemeyeceklerdir. 
 
Soru 2: Herhangi bir yabancı dil yeterlilik sınavına henüz girmedim. Program 
kapsamında siz adaylar için herhangi bir yabancı dil yeterlilik sınavı yapıyor 
musunuz? 
Cevap 2: Hayır. Jean Monnet Burs Programı bünyesinde yapılan ayrı bir yabancı dil yeterlilik 
sınavı bulunmamaktadır.  

Soru 3: 2007 yılında TOEFL IBT'den 88 almıştım. Bu belge ile bursa başvurabilir 
miyim? 
Cevap 3: Hayır. TOEFL IBT sınavının geçerliliği iki yıldır.  

Soru 4: Ben geçen yıl Erasmus Programı ile iki dönem Avrupa’da bulundum. Ancak şu 
anda herhangi bir yabancı dil yeterlilik belgesine sahip değilim. Bu durumda Erasmus 
Programı ile yurtdışında bulunmuş olmam yabacı dil yeterlilik kriterinden muaf kılar 
mı? 
Cevap 4: Hayır.  
 
Soru 5: Yabancı Dil Sınavı (YDS)'na 2014 yılı Nisan ayında gireceğim. Başvuru 
aşamasında yabancı dil yeterlilik belgesi isteniyor. Bu belge olmaksızın başvuru 
yapıp, belgeyi sonradan sunabilir miyim?  
Cevap 5: Hayır.  
 
Soru 6: Duyuru formunda KPDS/YDS sınavlarının koşullu olarak kabul edildiği 
yazıyor. ÜDS’de koşullu olarak kabul edilmekte midir? 
Cevap 6: Hayır.  
 
Soru 7: Anadilim İngilizce. Başvuru için gerekli olan dil sınavlarından muafiyet söz 
konusu olur mu? 
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Cevap 7: Hayır. .  

Soru 8: IELTS sonuç belgeleri ev adresine yollanamıyor, sadece kurumlara yollanıyor. 
Dolayısıyla benim başvuru zarfımda bu belge olmayacak, IELTS tarafından ayrı olarak 
size gönderilecek. Bu şekilde başvuru yapabilir miyim? 
Cevap 8: No. Belgelerin ayrı ayrı gönderilmemesi, başvuru paketinde gerekli bütün evrakın 
bir arada sunulması gerekmektedir. Ancak sınav sonucunuzu gösterir internet çıktısı ile de 
başvuru yapabilirsiniz.  
 
Soru 9: Okuduğum okulun eğitim dili %100 İngilizcedir. Bu durum beni dil yeterlilik 
sınavlarından muaf kılar mı?  
Cevap 9: Hayır.  
 
Soru 10: Kamu kurumunda çalışıyorum. KPDS B-82 puan seviyesinde dil belgesine 
sahibim. Bu belge ile başvuru yapabilir miyim? 
Cevap 10: Evet. Ancak KPDS/YDS (en az 80) şartlı olarak kabul edilmekte olup Şubat 2009 
ve sonrasındaki bir döneme ait KPDS/YDS en az 80 puanı ile koşullu olarak başvuran 
adayların duyuruda belirtilen diğer dil yeterlilik belgelerinden birini 26 Mart 2014 tarihine 
kadar Başvuru Makamına (Merkezi Finans ve İhale Birimi) sunmaları gerekmektedir. 
 
Soru 11: KPDS ile şartlı başvuru yapıp sonrasında TOEFL belgemi sunacağım. Bu 
bağlamda; başvuru formunda geçen “Name/Score/Test Date of the Foreign Language 
Proficiency Certificate” kısmını doldururken şu an için KPDS/YDS bilgilerini mi 
girmemiz gerekmektedir? 
Cevap 11: Evet. Başvuru formunun ilgili bölümü, başvuru esnasında sunacağınız yabancı dil 
yeterlilik belgesine göre doldurmanız gerekmektedir. 
 
Soru 12: KPDS/YDS ile şartlı başvuru yapıp IELTS belgesini 26 Mart tarihine kadar 
tamamlayanlar ile IELTS belgesini 10 Şubat tarihinde verenler arasında bir ayrım 
olacak mıdır? Yoksa her iki aday da zamanında IELTS vermiş gibi mi 
değerlendirilecektir? 
Cevap 12: Sözkonusu adaylar arasında değerlendirme sürecinde herhangi bir ayrım 
yapılmamaktadır. 
 
Soru 13: Ben çift dilde eğitim veren bir okula başvuruda bulunacağım (College of 
Europe). Her iki dilde yeterlilik belgemi sunmam gerekiyor mu?  
Cevap 13: Hayır. Başvuru esnasında AB resmi dillerinden sadece birini seçmeniz ve o dile 
ilişkin yeterlilik belgesini sunmanız gerekmektedir. 
 
Soru 14: İkinci bir yabancı dil bilmem avantaj sağlıyor mu? 
Cevap 14: Hayır. Başvuru yaptığınız AB resmi dilinden başka bir dil bilmeniz 
değerlendirmeyi etkilememektedir. 
 
Soru 15: Fransızca'dan müracaat etmek istiyorum. Duyuruda yazılı olan sınavlara 
girmedim fakat ilkokul, ortaokul ve liseyi Belçika'da Fransızca okudum. 
Fransızca'dan KPDS puanım var. Müracaat için yine de sizde yazılı olan bu 
sınavlardan birine girmek zorunda mıyım? 
Cevap 15: Lütfen Cevap 10’a bakınız. 
 
Soru 16: Internetten  TOEFL sonucumun online bir belge formatını bulamadığım için 
hemen Amerika'daki ETS’den sipariş ettim. Ancak Amerika dışı ülkeler için 4-6 hafta 
arası kargo ulaşım süresi varmış. Test sonucumun ekran çıktısını yollasam, elime 
geçince de resmi belgeyi tarafınıza iletsem olur mu?  
Cevap 16: TOEFL sınav sonucunuzu (10 Şubat 2014 tarihine kadar geçerli olan) gösteren, 
kimliğinize ilişkin bilgileri de içeren internet sayfasının çıktısını alarak başvuruda 
bulunabilirsiniz.  
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Soru 17: Fransa'da İngilizce bir program bulduğum koşulda hangi dilden sınava 
girmeli, hangi yeterlilik belgesini sunmalıyım? 

Cevap 17: Başvuru esnasında, eğitim almak istediğiniz AB resmi diline ait duyuruda 
belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerinden birini sunmanız gerekmektedir. 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 Fransa’da 
İngilizce eğitim veren bir üniversitede öğrenim görebilir.  

5. BAŞVURU YAPILAN SEKTÖR 

Soru 1: Borsa İstanbul 6362 Sayılı Sermaye Piyasası hükümlerine tabi olarak faaliyet 
gösteren şirket ana sözleşmesi bulunan bir anonim şirkettir. Fakat sermaye yapısında 
hazinenin payı çok yüksektir; %49‘u hazinenin, %51’i Borsa İstanbul Anonim 
Şirketi’nindir. Kamu sektöründen başvuru yapabilir miyim? 
Cevap 1: Adaylar hangi sektörden başvuracaklarını çalıştıkları kurumun yasal statüsü ve 
mevzuatı ile çalıştıkları kadro çerçevesinde belirlemeli ve ilgili belgeleri  buna bağlı olarak 
sunmalıdırlar. 
 
Soru 2: Hem vakıf üniversitesi çalışanıyım hem de doktora öğrencisiyim. Hangi 
sektörden başvuru yapmalıyım?  
Cevap 2: Devlet ya da vakıf üniversitelerinde öğrenci olanlar ya da akademik/idari personel 
olarak çalışanlar üniversite sektöründen başvuru yapmalıdırlar. Adayların hangi statüden 
(çalışan ya da öğrenci) başvuru yapacaklarına karar vermeleri ve bu statüye uygun başvuru 
belgelerini  sunmaları gerekmektedir. 
 
Soru 3: Mütercim Tercümanlık lisans mezunuyum ve halen Avrupa Çalışmaları 
yüksek lisans programı öğrencisiyim. Başvuru tarihinden önce tezimi teslim edip 
yüksek lisansımı tamamlamış oluyorum. Dolayısıyla başvuru yaparken yüksek lisans 
diplomamı verdiğim takdirde yüksek lisans öğrencisi kontenjanından başvuru 
yapabilecek miyim? 
Cevap 3: Hayır. Yüksek lisans öğrencisi olarak başvuru yapabilmek için diğer başvuru evrakı 
ile beraber güncel bir öğrenci belgesi sunmanız gerekmektedir.  
 
Soru 4: VakıfBank’ta/Halk Bankası’nda/Ziraat Bankası’nda çalışıyorum. Kamudan mı 
yoksa özel sektörden mi başvurmalıyım ? 
Cevap 4: Lütfen Cevap 1’e bakınız. 
 
Soru 5: Hali hazırda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde (BMMYK) 
hukukçu olarak çalışmaktayım. Ancak BMMYK nezdinde sözleşmem BM gönüllüsü 
şeması altında yapılmıştır. Bir başka deyişle BMMYK'nın kadrolu çalışanı değilim. 
Zaten uluslararası kuruluş olmasından mütevellit SGK numaram da bulunmuyor. Bu 
durumda hangi sektörden başvurabilirim?  
Cevap 5: Özel sektörden başvuracak adayların sunması gereken belgeleri temin etmeniz 
halinde söz konusu sektörden başvuru yapabilirsiniz. Kurumunuz tarafından SGK yerine 
özel emeklilik sigortası sağlanıyorsa özel sektör kontejanından başvuran adaylardan istenen 
SGK bildirgesi yerine kurumunuzdan alacağınız belli bir sosyal güvenlik ağına dahil 
olduğunuzu belirtir nitelikte bir resmi yazı sunmanız yeterli olacaktır.  
 
Soru 6: Aday memur olmama rağmen yüksek lisans öğrencisi sıfatıyla üniversite 
sektöründen başvuru yapabilir miyim? 
Cevap 6: Lütfen 3. bölüm, soru 28’e bakınız.  
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Soru 7: Halen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü öğrenimime devam 
etmekteyim ancak Avrupa Gönüllü Hizmeti - AGH Projesi kapsamında Polonya'da 
ikamet ediyorum. Ancak gönüllü hizmeti yaptığım için resmi bir işte çalışıyor 
sayılmıyorum. Başvuru yapabilir miyim?  
Cevap 7: Burs başvurusunda bulunacakları dönemde yurtdışında çalışan, yurtdışında lisans 
veya lisansüstü (yüksek lisans/doktora) programına devam edenler Jean Monnet Burs 
Programına başvuramaz. (Ancak, çalıştığı kurumunun yurtdışı teşkilatında görevli olan 
kamu personeli -örneğin Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışı teşkilatında çalışan kadrolu 
personel- burs başvurusu yapabilir. Ayrıca, başvuru koşullarını haiz olup kısa dönemli 
değişim programı (Örn: Erasmus) kapsamında yurtdışında bulunanlar başvuru yapabilirler). 
Üniversite kontenjanından yüksek lisans öğrencisi statüsünde başvuru yapmanız halinde 
duyuruda ilgili statü için istenen başvuru kriterlerini sağlamanız ve başvuru belgelerini 
sunmanız gerekmektedir. 

6. BAŞVURU YAPILAN ÇALIŞMA TÜRÜ 

Soru 1: Başvuruda araştırma bursuna başvurup, daha sonra bursu yüksek lisans 
alanında değerlendirebiliyor muyuz?  
Cevap 1: Evet, Ancak böyle bir değişiklik talebinin sözleşme imza sürecinden önce yapılması 
ve Jean Monnet Burs Programı Ortak Komitesi tarafından onaylanması gerekmektedir. 
Sözleşmelerin imzalanmasından sonra yapılacak bu tip talepler değelendirilmeyecektir. 
Bununla birlikte, AB üyesi ülkelerdeki üniversite veya üniversiteye eş değer kuruluşların  
kontenjan ve farklı başvuru tarihleri olduğu göz önüne alındığında, gerek araştırma gerekse 
yüksek lisans programına gitmeyi planlayan, 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 2: Ben şu an doktora tezimi yazıyorum. Önümüzdeki yıl Brüksel'de bir saha 
çalışması yapmam gerekiyor. Ziyaretçi araştırmacı kategorisinde burstan 
faydalanabilir miyim? İletişimde olduğum kurumlardan nasıl bir kabul belgesi talep 
etmeliyim? 
Cevap 2: Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile 
doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmektedir. Saha 
çalışmanız Jean Monnet Burs Programı kapsamındaki çalışma başlıkları ile uyumlu ise ve 
çalışma yapmayı tasarladığınız dönemde halen doktora öğrencisi statünüz devam ediyorsa 
bursu AB üye ülkelerdeki üniversite veya üniversiteye eşdeğer kuruluşlarda akademik 
araştırma yapmak amacıyla kullanabilirsiniz. Burs almaya hak kazanan bursiyerlerden 
yerleştirme sürecinde istenen belgelerden biri eğitim almak istedikleri üniversite(ler) ve 
program(lar)dan aldıkları Şartsız Kabul (Unconditionnal Offer Letter, Unconditionnal 
Acceptance Letter) mektuplarıdır.  

Soru 3: 2013-2014 akademik yılı raporunda gördüğüme göre başvuruların çok az bir 
kısmı araştırma, büyük çoğunluğu ise yüksek lisans için kullanılmış. Araştırma ve 
yüksek lisans için ayrılmış bir kota var mı? 

Cevap 3: Hayır. Burs kontenjanında yüksek lisans veya araştırma için bir kota 
bulunmamakta olup, bu dağılım adayların kişisel tercihlerinden kaynaklanmaktadır. Kota 
uygulaması sadece sektör dağılımı için yapılmaktadır. 
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7. BAŞVURU YAPILAN ÇALIŞMA ALANI 

Soru 1: Tez konum sendika özgürlüğünün korunması olup Jean Monnet Burs 
Programının desteklediği çalışma alanlarından "Sosyal Politika ve İstihdam" yahut 
"Adalet, Özgürlük ve Güvenlik" kapsamında değerlendirilebilir mi?  

Cevap 1: Çalışma alanının belirlenmesi ve yapılacak akademik çalışmanın bu alana 
uygunluğunun gözetilmesi tamamen adayların sorumluluğundadır.  

Soru 2: Innovation and Entrepreneurship yüksek lisans programına başvuru 
yapacağım. Field of Study bölümüne ne yazmalıyım? 

Cevap 2: Adayların başvuru formunda söz konusu bölüm için duyuruda belirtilen AB 
müktesebat başlıklarından yalnızca bir tanesini seçmesi gerekmektedir. Adayların 
akademik çalışma yapmak istedikleri programın, başvuru formunda belirttikleri AB 
müktesebat başlığı ile ilgili ve uyumlu olması gerekmektedir. Başvuru esnasında seçilen 
çalışma alanında daha sonra değişiklik söz konusu olmayacaktır.  

Soru 3: Jean Monnet burs programında bahsi geçen çalışma alanlarından Bilim ve 
Araştırma'nın alt kategorileri var mıdır?  
Cevap 3: AB müktesebat başlıkları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Avrupa Birliği 
Bakanlığı (www.ab.gov.tr), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) ve 
Avrupa Komisyonu (www.ec.europa.eu) internet sitelerinin incelenmesi tavsiye 
edilmektedir. 

Soru 4: Her AB Müktesebat başlığı için belli bir kota var mı? Seçilen AB müktesebat 
başlığının değerlendirmede bir etkisi var mı?  
Cevap 4: Başvuru aşamasında seçilen AB Müktesebat başlığı ile ilgili herhangi bir kota 
uygulaması yapılmamaktadır. Başvuru yapılan AB müktesebat başlığının değerlendirme 
sürecine etkisi bulunmamaktadır. 
 
Soru 5: Özel sektörde çalışıyorum ve dış ticaret işi yapmaktayım. Duyuruda başlıklar 
arasından Dış Güvenlik ve Savunma Politikalarını seçmeyi düşünüyorum ancak, 
yaptığım işle alakalı olarak Ortak Ticaret Politikası gibi bir başlık mı seçmem 
gerekiyor? 
Cevap 5: Çalışma alanının belirlenmesi tamamen adayların sorumluluğundadır. Adayların 
başvuru formunda, duyuruda belirtilen AB müktesebat başlıklarından yalnızca bir tanesini 
“çalışma alanı” olarak belirtmesi gerekmektedir. Seçilen çalışma alanında değişiklik söz 
konusu olmayacaktır.  

Soru 6: Tıp fakültesi öğrencisiyim. Bu yaz Hollanda’da bir beyin cerrahının 
laboratuvarında çalışmak istiyorum. Bu alanda bursunuzdan yararlanabilir miyim?  

Cevap 6: Hayır. Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya 
üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi veya araştırma programları 
çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları desteklemektedir. Jean Monnet Bursları, 
ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda 
gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmektedir. 

Soru 7: Maden mühendisliği bölümünden mezunum, şu anda bir dış ticaret firmasında 
çalışmaktayım ve programa taşımacılık politikası başlığından başvuru yapmak 
istiyorum. Bu durum bir engel teşkil eder mi? 
Cevap 7: Başvuru yaptığınız AB müktesebat başlığı ile mezun olduğunuz lisans programının 
veya hali hazırda çalıştığınız kurumun aynı alanda olma zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Seçilecek programların, adayların başvuru formunda belirttikleri AB müktesebat başlığı ile 
ilgili/uyumlu olması gerekmektedir. 
 
 

http://www.ab.gov.tr/
http://www.avrupa.info.tr/
http://www.ec.europa.eu/
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Soru 8: Doktora programlarına ve belirtilen alanlar dışındaki çalışmalara da destek 
veriliyor mu? 
Cevap 8: Jean Monnet Burs Programı kapsamında doktora için burs verilmemektedir. Ancak 
Türkiye’deki bir üniversitede doktora öğrencisi iken araştırma yapmak üzere en az 3 en 
fazla 12 ay süre ile bursa başvuruda bulunabilirsiniz. Duyuruda belirtilen çalışma alanları 
yani AB müktesebat başlıklarının dışındaki konularda yapılacak çalışmalar 
desteklenmeyecektir. 

8. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Soru 1: Başvurumu Ankara dışından yapacağım. Postamın ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili 
sizden bilgi alabilecek miyim?  
Cevap 1: Başvuru belgelerinin Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne eksiksiz olarak son başvuru 
tarih ve saatine kadar ulaşmasından adayın kendisi sorumludur. Başvuru sahiplerine 
belgelerin Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne ulaştığına ilişkin geri bildirim yapılmayacaktır. 
 
Soru 2: Başvuru belgelerinin elden mi teslim edilmesi gerekiyor?  
Cevap 2: Adayların kendilerinden istenen tüm belgeleri eksiksiz olarak en geç 10 Şubat 2014 
Pazartesi günü saat 17.00'a 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. 
 
Soru 3: Kurumum; başvuruların toplanacağını ve Kurumdan MFİB’e teslim edileceğini 
bildirir bir yazı verdi. Bu durumda başvurumun tarafınıza ulaştığına ve işleme 
girdiğinden nasıl emin olabileceğim? Adaylara herhangi bir bilgilendirme yapılacak 
mı? 
Cevap 3: Başvuru belgelerinin Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne eksiksiz olarak son başvuru 
tarih ve saatine kadar ulaşmasından adayın kendisi sorumludur. Başvuru sahiplerine 
belgelerin Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne ulaştığına ilişkin geri bildirim yapılmayacaktır. 
Kamu kurumlarınca başvurular toplanarak, sözleşme makamına toplu olarak 
iletilebilmektedir, ancak Jean Monnet Burs Programına adayların bireysel başvuru 
yapmaları beklenmektedir. 

9. BURS SÜRESİ 

Soru 1: Avrupa’daki üniversitelere yatay geçiş yaparak 2 yıllık yüksek lisans 
eğitimimin son senesini tamamlayabilir miyim? 
Cevap 1: Hayır. Bursiyerler en az 3, en fazla 12 ay süreyle AB üyesi ülkelerdeki bir 
üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi görebilecek 
veya araştırma programlarına katılabileceklerdir. 12 aydan fazla olan akademik çalışmalar, 
geri kalan sürenin masrafları bursiyer tarafından karşılansa dahi desteklenmeyecektir. 

Soru 2: Burs süresi 1 yıl ancak ben 2 yıllık bir yüksek lisans programına gitmek 
istiyorum. Mümkün müdür? 
Cevap 2: Hayır. 12 aydan fazla olan akademik çalışmalar, geri kalan sürenin masrafları 
bursiyer tarafından karşılansa dahi desteklenmeyecektir. 

 

Soru 3: 2014-2015 akademik yılı için başladığımız yüksek lisans programının bitiş 
süresi hangi tarihi geçmemelidir? 
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Cevap 3: Akademik çalışmaların bitiş tarihi 31 Aralık 2015 tarihini geçmemelidir. 
 
Soru 4: Araştırma projesi için en fazla 9 aylık bir süre mi kullanabiliyoruz? 
Cevap 4: Bursiyerler en az 3, en fazla 12 ay süreyle AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede 
veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi görebilecek veya araştırma 
programlarına katılabileceklerdir. 

10. BURS MİKTARI 

Soru 1: 2014-2015 eğitim öğretim yılı için İngiltere ve Hollanda üniversiteleri için 
ödenecek okul ücreti tavanı belli midir? Henüz belli değil ise ne zaman ve nasıl 
açıklanacağı hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Cevap 1: Burs almaya hak kazanan adaylar konu ile ilgili bilgilendirileceklerdir. 

Soru 2: Jean Monnet Burs Programı kapsamında eşler ve çocuklar için de ayrıca bir 
ödenek bulunmakta mıdır? 

Cevap 2: Hayır, Jean Monnet Bursu yalnızca bursiyerin masraflarını karşılayacak düzeyde 
belirlenmiş olup, ailesi ile birlikte gidecek olanlara ek bir ödenek verilmemektedir. 

11. KİMLER BAŞVURAMAZ? 

Soru 1: Şu anda İsveç’te bir yüksek lisans programınının ilk senesini okumaktayım 
ve ikinci sene için bursa başvurabilir miyim? 
Cevap 1: Hayır. Burs başvurusunda bulunacakları dönemde yurtdışında çalışan, yurtdışında 
lisans veya lisansüstü (yüksek lisans/doktora) programına devam edenler burs başvurusu 
yapamazlar. Ancak, çalıştığı kurumunun yurtdışı teşkilatında görevli olan kamu personeli -
örneğin Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışı teşkilatında çalışan kadrolu personel- burs 
başvurusu yapabilir. Ayrıca, başvuru koşullarını haiz olup kısa dönemli değişim programı 
(Örn: Erasmus) kapsamında yurtdışında bulunanlar başvuru yapabilirler. 
 
Soru 2: 2013 Temmuz ayında Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Şu 
anda iş aramaktayım; herhangi bir kamu kuruluşu veya özel sektöre bağlı değilim. 
Başvuru yapabilir miyim? 
Cevap 2: Hayır. Türkiye’deki herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör kuruluşu 
veya üniversite ile ilişiği bulunmayanlar burs başvurusunda bulunamazlar. 

Soru 3: Burs için başvurup kazanan, ancak yararlanmayanlar tekrar başvuru 
yapabilirler mi? 

Cevap 3: Evet. Bursların, verildiği akademik yıl içinde kullanılması esastır. Kazanılan 
bursların ertelenmesi ve/veya uzatılması mümkün değildir. Ancak bursu almaya hak 
kazanıp, sonrasında bursu kullanmadan geri çekilir iseniz tekrar başvuruda 
bulunabilirsiniz.   

Soru 4: Üniversiteden yeni mezun oldum. Gelecek dönem özel öğrenci statüsünde 
ders almayı planlıyorum. Başvuru yapabilir miyim? 

Cevap 4: Hayır. Hali hazırda Türkiye’deki herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör 
kuruluşu veya üniversite ile ilişiği bulunmayanlar burs başvurusunda bulunamazlar. 
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12. 36 AYLIK İŞ DENEYİMİ 

Soru 1: 15 Şubat 2014 tarihinde toplam çalışma sürem 35 ay oluyor. Başvuru 
yapabilir miyim? 

Cevap 1: Hayır. 36 ay iş tecrübesi koşulunu sağlaması gereken adaylar başvuru yaptıkları 
tarih itibariyle AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimleri olduğunu 
belgelendirmelidir. Adayların başvuru esnasındaki durumları ve başvuruda sunmuş 
oldukları belgeler esas alınmaktadır. 
 
Soru 2: 36 ay iş deneyimi belgesi tüm adaylardan istenmekte midir?  
Cevap 2: Hayır. 36 aylık iş deneyimi zorunlu bir koşul değildir. 36 ay iş deneyimi iki durum 
için bir alternatif olarak sunulmuştur. Lisans not ortalaması belirtilen puanların altında 
kalanlar ve/veya lisans düzeyinde Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile Dil 
Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 
36 ay iş deneyimine sahiplerse burs başvurusunda bulunabilirler. Başka bir ifade ile, lisans 
not ortalaması istenen puanların üzerinde olanlar ve uygun lisans programlarından mezun 
olanlar için 36 ay iş deneyimi koşulu bulunmamaktadır. 
 

Soru 3: Başvuru için lisans not ortalaması şartını sağlayamıyorum. Bir kamu 
bankasında, Dış İşlemler bölümünde çalışıyorum. Bu deneyimim AB müktesebatı 
konuları (malların serbest dolaşımı/sermayenin serbest dolaşımı) ile ilgili kabul 
edilebilir mi?  
Cevap 3: Göreviniz esnasında çalışma yaptığınız alan AB Müktesebat başlıklarından biriyle 
ilintili ise ve kurumunuzdan bu doğrultuda bir yazı alabiliyorsanız başvuruda 
bulunabilirsiniz. 
 
Soru 4: 2009 yılından bu yana bir kamu kuruluşunda AB Uzmanı olarak görev 
yapıyorum. Aynı zamanda lisans düzeyinde Mütercim Tercümanlık bölümü 
mezunuyum. AB ile ilgili konularda çalıştığıma dair ayrı bir yazı almama gerek var 
mı? 
Cevap 4: Evet. AB müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyiminizin olduğunu 
gösteren resmi bir belge sunmanız gerekmektedir.  
 
Soru 5: Jean Monnet burs başvurusu için öngörülen 36 ay iş deneyimi (not 
ortalamasının 2,50'inin altında olduğu durumlarda) şartı için istenen resmi yazının 
içeriği nasıl olmalıdır? Söz gelimi bu sürenin bir kısmında çalıştığım Bakanlık ve şu an 
çalıştığım Kalkınma Ajansı'nın ilgili birimlerinden alacağım "bahsi geçen şahıs ... ay 
kurumumuzda AB Müktesebatı ile ilgili konularda çalışmıştır." ibareli resmi bir 
yazının iletilmesi yeterli olacak mıdır?  
Cevap 5: Evet. AB Müktesebatı ile ilgili konularda asgari 36 ay iş deneyimine sahip 
olunduğuna ilişkin belge daha önce adayın çalıştığı ve/veya hâlihazırda çalışmakta olduğu 
ilgili kurum/kurumlardan (kurum, şirket, dernek, vakıf, üniversite vb.) alınmalıdır. 

13. YURTDIŞI GÖREVLENDİRME 

Soru 1: Kamu kurumlarında çalışanlar Jean Monnet Burs Programından 
faydalandıkları dönemde ücretsiz izinde mi sayılacaklardır? 
Cevap 1: 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 
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Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi kamu kurumu personelinin Jean Monnet Bursunu 
kazanması halinde, Jean Monnet Bursunun, Yönetmeliğin 12’inci maddesinin (b) fıkrası 
hükmü doğrultusunda “dış burs” kapsamında değerlendirilmesi önerilmektedir. 
 
Soru 2: THY’de çalışıyorum. İşyerinden 1 yıllık ücretsiz izin almak gerekiyor. Bu 
konuda sorun çıkmaması adına referans veriliyor mu? Döndüğümüzde işimize önceki 
kadro ve koşullarla devam edebiliyor muyuz?  
Cevap 2: Eğer referanstan kasıt Jean Monnet Burs Programını almaya hak kazandığınıza dair 
bir resmi belgenin verilmesi ise, söz konusu resmi yazı Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 
verilebilecektir. Ancak adayların nasıl görevlendirileceği çalıştıkları kurumun 
tasarrufundadır. 
 
Soru 3: Yüksek lisans öğrencisi olarak burs başvurumu yapıp, burs almaya hak 
kazanırsam, aday memur olarak çalıştığım kurumdan da maaşımı almaya devam 
edebiliyor muyum? 

Cevap 3: Yüksek lisans öğrencisi olarak başvuru yapıp, bursa kabul aldığınız takdirde 
çalıştığınız kamu kurumundan izin alıp gitmeniz gerekmektedir.  Bursu almaya hak 
kazandığınız takdirde kurumuzun izin verip vermeyeceği ve maaş ödemesi ile ilgili konular 
kurumuzun takdirindedir. Bu konuyla ilgili olarak kurumunuzla görüşmeniz tavsiye 
edilmektedir. 

14. EĞİTİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME 

Soru 1: Duyuru metninde burs sürecinde aynı zamanda gitmek istediğimiz 
ülkelerdeki üniversite/bölümlere başvuru yapmamız gerektiği yazıyor. Jean Monnet 
Bursu kapsamında gidebileceğimiz üniversite ve bölümleri nereden öğrenebiliriz? 
Cevap 1: Jean Monnet Burs Programı AB üyesi ülkelerde bulunan tüm akredite üniversiteleri 
ve üniversiteye eş değer kuruluşları kapsamaktadır. Adaylar öğrenim görmek veya 
araştırma yapmak istedikleri AB üyesi ülkeyi ve üniversiteyi/üniversiteye eş değer kuruluşu 
kendileri belirlemektedir.  
 
Soru 2: 3 ile 6 ay arasında değişen bir araştırma görevinde bulunarak, sonunda 
çalışmamı tez haline getirebileceğim bir ajans veya kuruluşta staj veya araştırmacı 
olarak görev alabilir miyim?  
Cevap 2: Hayır. Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya 
üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi veya araştırma programları 
çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları desteklemektedir.  
 
Soru 3: Jean Monnet araştırma bursuna başvurduğumuzda, sözlü değerlendirme 
sırasında araştırma projemizi sunmak zorunda mıyız? 
Cevap 3: Hayır. Sözlü değerlendirme sırasında araştırma projenizi sunma zorunluluğu 
yoktur.  

 
Soru 4: Ev sahibi üniversiteler içerisinde London School of Economics gibi en çok 
öğrenci gönderilen üniversitelerin bir kısmı bulunmamaktadır. Listenin güncel halini 
göndermeniz mümkün müdür? 
Cevap 4: Jean Monnet Burs Programı Ev Sahibi Kuruluşlar Kataloğu, İngiltere dışındaki AB 
üyesi ülkelerde bulunan üniversite veya üniversiteye eş değer kuruluşlarda İngilizce dilinde 
eğitim veren akademik programları içermektedir.  
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Soru 5: Lisans son sınıf öğrencisiyim. Öngörülen takvimde kesin sonuçların Temmuz 
ayı gibi belli olacağı yazıyor. Ancak başvuru yaptığım okullardan kabul teklifi 
geldiğinde kabul için verilen son tarihler Nisan-Mayıs gibi sona eriyor ve depozito için 
yıllık ücretin bir kısmını istiyorlar. Okulla iletişime geçilmesi ve ödeme tarihinin 
ötelenmesi ya da depozitonun ertelenmesi mümkün olabiliyor mu?  
Cevap 5: Adayların talepleri üzerine depozitonun ertelenmesi konusunda üniversiteler ile 
iletişime geçilebilmektedir. Ancak, ertelemenin gerçekleştirilip gerçekleştilmeyeceği 
tamamen üniversitelerin yetkisindedir. 
 
Soru 6: Eğitimim için Bulgaristan, Makedonya ve Bosna-Hersek ülkelerinden birini 
düşünüyorum. Acaba bu ülkelere başvurabilir miyim?  
Cevap 6: Jean Monnet Burs Programı kapsamında bütün AB üyesi ülkelere başvurabilirsiniz. 
AB üyesi ülkelerin listesine http://www.ab.gov.tr/index.php?p=233&l=1 adresinden 
ulaşabilirsiniz. 
 
Soru 7: Eğitim için seçilen ülkenin bir etkisi oluyor mu? Mesela, herkesin İngiltere'yi 
seçmesi veya diğer ülkelerin seçilmesi değerlendirmeyi etkiliyor mu?   
Cevap 7: Lütfen duyuru metnindeki bölüm 2.5 ve 30.01.2014 tarihinde yayınlanan Düzeltme 
metnine bakınız. Sözkonusu dokümanlarda belirtildiği üzere Jean Monnet Değerlendirme 
Komitesi programların çalışma alanları ile uyumlu olmasını sağlamak ve bursların AB 
ülkelerine dengeli dağılımını gözetmek amacıyla, yerleştirme konusunda nihai karar verme 
hakkını saklı tutmaktadır. 
 
Soru 8: Yüksek lisans yapmak istediğimiz alanın AB Müktesebatıyla doğrudan ilgili 
olup olmadığını tespitte hangi ölçütleri dikkate almamız gerekir? 
Cevap 8: Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile 
doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis 
edilmektedir. Dolayısıyla adayın önerdiği yüksek lisans veya araştırma programının 
uygunluğu ve onayı, adayların başvuru yaptıkları AB Müktesebatı konusunda bilgilerini 
artırıp artırmayacağı çerçevesinde Yerleştirme Komitesi tarafından değerlendirilecektir. Bu 
sebeple, adayların eğitim programlarına başvurularını yaparken sözkonusu programların 
başvuru yaptıkları AB müktesebat başlığı konusunda bilgilerini artırmaya katkı sağlayıp 
sağlamayacağı sorusunu kendilerine sormalarında önemle fayda görülmektedir. 

Soru 9: Başvuracağım üniversite ve yüksek lisans programının burs programına 
uygunluğu konusunda yardımcı olabilir misiniz? 

Cevap 9: Program onayları burs almaya hak kazanan adayların, yerleştirme sürecinde 
verilmektedir. Şu aşamada, diğer bir ifadeyle burs başvurusu sırasında programın 
uygunluğu konusunda bilgi veya onay verilememektedir. 

Soru 10: Burs Programı kapsamında yüksek lisans programlarının sonunda alınan 
hangi dereceler (LLM, MSc, Certificate vb.) kabul edilmektedir? 

Cevap 10: Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya 
üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi veya araştırma programları 
çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları desteklemektedir. Jean Monnet Bursları, 
ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda 
gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmektedir. Yapılan akademik çalışmalar 
sonucu genelde MSc, MA, MPhil, MRes, LLM gibi dereceler alınmaktadır. Sertifika programları 
kabul edilmemektedir. 

Soru 11: Gitmek istediğimiz üniversite ve programlarla biz mi irtibata geçiyoruz ve 
onların istediği belgeleri biz mi doğrudan o üniversitelere gönderiyoruz? Yoksa bize 
okullar ve başvurular konusunda yardımcı oluyor musunuz? 

Cevap 11: Adayların başvuru yaptıkları AB müktesebat başlığı ile ilgili olarak program 
arayışları için; İngiltere dışında diğer AB üye ülkelerindeki İngilizce dilinde eğitim veren 

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=233&l=1
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programların yer aldığı Jean Monnet Burs Programı.  Evsahibi Kuruluşlar Kataloğu’nu ve 
eski Jean Monnet Bursiyerlerinin gitmiş oldukları üniversite listelerini Jean Monnet Burs 
Programı internet sayfasından incelemeleri tavsiye edilmektedir. Ayrıca konu ile ilgili daha 
ayrıntılı bilgi ve destek almak isteyen adaylar, Jean Monnet Burs Programı Ofisi ile temasa 
geçebilirler. Adaylar, program başvurularını yaparken sözkonusu Katalog dışında AB üyesi 
ülkelerde bulunan diğer üniversite veya üniversiteye eşdeğer kuruluşlara da başvuru 
yapabilirler. 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 istedikleri ülke/ülkelerdeki birden fazla programa vakitlice 
başvuru yapmaları ve şartsız kabul veya ön kabul almaları önemle tavsiye edilmektedir. Bu 
bağlamda adaylar, uygun programlara kendileri başvuru yapıp kabul almakla 
yükümlüdürler. 

15. SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

Soru 1: Başvuru aşamasında sunulan yabancı dil puanlarının yüksek olması 
değerlendirmeyi etkiliyor mu? 
Cevap 1: Hayır. Adayların başvuru kriterlerini duyuruda belirtilen asgari düzeyde 
karşılamaları yeterlidir. 
 
Soru 2: Yazılı sınavın ardından sözlü sınava çağrıldığımız takdirde yazılı sınavda kaç 
aldığımızı, değerlendirme notumuzu öğrenebiliyor muyuz?  
Cevap 2:  Yazılı sınavdan adayların aldıkları puanlar, yayınlanan listede yer almamaktadır. 
Yazılı sınav sonuçları açıklandığında Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne hitaben hazırlanan 
bir dilekçe ile yazılı sınav puanları öğrenilebilmektedir. 
 
Soru 3: Burs tahsisi seçilen çalışma alanlarına göre mi yapılıyor? Yoksa başarı 
sıralaması mı yapılıyor? 
Cevap 3: Adayların yazılı ve sözlü sınavlardan almış oldukları puanların ortalaması alınarak, 
her sektör (kamu, üniversite, özel sektör) için kendi içinde bir başarı sıralaması 
yapılmaktadır. İlgili akademik yıl duyurusunda belirtilen her sektöre ayrılmış kotalar, başarı 
sıralaması esas alınarak doldurulmakta ve Jean Monnet Bursiyerleri belirlenmektedir. 
 
Soru 4: Öngörülen takvimde yayınlanan yazılı sınav tarihi 30 Mart 2014 olarak 
belirtilmiş. Yerel seçimler de o tarihte yapılacak. Sınav tarihinde değişiklik olacak mı?  
Cevap 4: Evet. Duyuru paketinde ye alan sınav tarihi indikatif olarak belirlenmiştir. 
Öngörülen tarih yerel seçimlerle çakıştığı için sınav tarihi değiştirilecektir. Yazılı sınav tarihi, 
sınav tarihinden en az 10 gün önce Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.cfcu.gov.tr), 
Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
(www.avrupa.info.tr) ve Jean Monnet Burs Programı (www.jeanmonnet.org.tr) internet 
sitelerinde ilan edilecektir. 
 
 
Soru 5: Geçmiş yıllarda sorulmuş yazılı sınav soruları veya benzerlerini belirtebilir 
misiniz? Kaynak tavsiyesinde bulunabilir misiniz? 
Cevap 5: Geçmiş yıllarda sorulmuş soruları paylaşılamamaktadır. Yazılı sınavda, adayların 
başvuru yaptıkları AB müktesebat başlığı ve Avrupa Birliği, AB-Türkiye ilişkileri ile ilgili 
çeşitli sorular sorulabilmektedir. Yazılı sınav, kompozisyon tarzında yapılmaktadır ve 
adayların sorulara başvuru yapmış oldukları AB resmi dilinde cevap vermeleri 
beklenmektedir.  
 
 
 

http://www.cfcu.gov.tr/
http://www.ab.gov.tr/
http://www.avrupa.info.tr/
http://www.jeanmonnet.org.tr/
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16. SÖZLEŞME SÜRECİ VE BURSİYER YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Soru 1: Duyuruda “Öğrenimini başarıyla tamamlayamayan veya sözleşme 
yükümlülüklerini yerine getirmeyen adaylardan, aldığı bursun tamamını veya bir 
kısmını iade etmesi istenecektir” ifadesi var. Bu miktar yaklaşık olarak ne kadar 
oluyor? Bundan önceki senelerde örnekleri varsa ne kadar iade yapılmış?  
Cevap 1: Jean Monnet Burs programı kapsamında, bursiyerlere okul ücreti, yaşam giderleri 
(yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler), çeşitli masraflar için bir 
defaya mahsus sabit ödenek (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel 
makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için kullanılmak 
üzere) ödenmektedir. Öğrenimini başarıyla tamamlayamayan veya sözleşme 
yükümlülüklerini yerine getirmeyen adaylardan, aldığı bursun tamamını veya bir kısmını 
iade etmesi istenecektir. Burs miktarı ve okul ücretlerine ilişkin tavan Jean Monnet Ortak 
Komitesi tarafından her sene tekrar belirlendiği ve burs miktarı eğitimin süresine göre 
değişiklik gösterdiği için bu aşamada kesin bir rakam verilememektedir. 
 
Soru 2: Programımızı bitirdikten sonra Türkiye'ye dönmemizin beklenmesi, 
sözleşmeden doğan bir yükümlülük mü? Eğer dönmezsek ne olur?  
Cevap 2: Bursiyerlerin, akademik çalışmalarının bitiminde Türkiye’ye dönerek ilgili 
alanlarda çalışmaları beklenmektedir. Bu bağlamda sözleşmeden kaynaklanan bir geri 
dönme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

 


