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Uyarı 

“Jean Monnet Scholarship Programme Clarifications” başlıklı 
İngilizce belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi, bilgi amaçlı 

hazırlanmış olup, çeviriden kaynaklanan uyuşmazlık olması 
durumunda İngilizce belge dikkate alınmalıdır. 

 

Son başvuru tarihi 4 Nisan 2016 olacak şekilde 4 Şubat 2016 tarihinde yayımlanan 2016-
2017 akademik yılı duyurusuna istinaden potansiyel başvuru sahipleri tarafından iletilen 
sorular aşağıda verilmektedir. Söz konusu soru ve cevaplar 2016-2017 akademik yılı için 
geçerli olup, geçmiş yıllardaki soru ve cevaplar 2016-2017 akademik yılı için emsal teşkil 
etmez. 

Bu belgedeki soruların birçoğu, 2016-2017 akademik yılı duyuru metninin dikkatli bir 
biçimde okunmasıyla cevaplandırılabilir. Açıklamalar duyurunun bir parçasını 
oluşturmaktadır; bu nedenle adayların Jean Monnet Bursuna başvururken, Açıklamalar 
belgesini de ayrıntılı olarak okumaları ve dikkate almaları gerekmektedir. 
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1. KİMLER BAŞVURABİLİR? 

Lütfen Duyuru Bölüm 2.1’i inceleyiniz. 

Soru 1.1: Geçen yıl bursa başvurmuş, bursu kazanmış ama bursu kullanamamıştım. 
Bu yıl tekrar başvurabilir miyim?  

Cevap 1.1: Evet. Geçtiğimiz senelerde burs başvurusu yapıp bursa hak kazanamak veya 
bursa hak kazandığı halde yararlanamamak sonraki yıllarda tekrar başvuru yapılması için 
engel teşkil etmemektedir. Lütfen ayrıca Duyuru Bölüm 2.3.3’e bakınız. 

Soru 1.2: Burs başvurusu için herhangi bir yaş sınırı var mıdır? Yaş değerlendirme 
sürecini etkileyen bir unsur mudur? 

Cevap 1.2: Burs Programının başvuru koşulları arasında yaş ile ilgili herhangi bir kısıtlama 
bulunmamakta olup yaş değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulan bir etken 
değildir. 

Soru 1.3: Türkiye’deki yabancı uyruklu öğrenciler/öğretim üyeleri Jean Monnet Burs 
Programına başvurabilir mi? 

Cevap 1.3: AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından faydalanan ülke 
vatandaşı ve aynı zamanda Türkiye’deki herhangi bir üniversitede kayıtlı lisans veya yüksek 
lisans öğrencisi ya da akademik/idari personel iseniz Jean Monnet Burs Programına 
başvuruda bulunabilirsiniz. AB üye ülkeler ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından 
faydalanan ülkelerin listesine “http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm” 
adresinden ulaşabilirsiniz. 

Soru 1.4: Bosna Hersek vatandaşıyım ve halihazırda Türkiye’de bulunan bir 
üniversitede yüksek lisans öğrenimi görüyorum. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 1.4: Evet. Lütfen Cevap 1.3’e bakınız. 

Soru 1.5: Türk vatandaşlığından Alman vatandaşlığına geçmiş, Mavi Kart sahibi ve 
Türkiye'de lisans öğrenimi görmüş birisi olarak Jean Monnet Bursuna başvurabilir 
miyim? Alman vatandaşı olmam bursa Almanca dilinden başvurmama engel midir? 

Cevap 1.5: Lütfen Cevap 1.3’e bakınız. Adayın AB üye ülke vatandaşı olması, vatandaşı 
olduğu ülkenin resmi dilinden burs başvurusu yapmasına engel teşkil etmemektedir. Ancak, 
tüm adaylar başvuru esnasında seçtikleri AB resmi dili ya da dillerine ilişkin, Duyuru “Bölüm 
3: Yabancı Dil Yeterlilik Tablosu”nda belirtilen dil yeterlilik belgesini ya da belgelerini 
sunmakla yükümlüdür. 

Soru 1.6: Önceki yıllarda AB üyesi bir ülkedeki bir üniversiteden burs alarak yüksek 
lisansımı tamamlamış bulunuyorum. Bu durumda ikinci bir yüksek lisans yapmak 
üzere 2016-2017 akademik yılı için Jean Monnet Bursuna başvurabilir miyim? 

Cevap 1.6: Daha önceden yapılmış bir lisansüstü derecesine sahip olunması, ikinci bir 
derece için Jean Monnet Burs Programına başvuru yapılmasına engel teşkil etmemektedir. 
Ancak, herhangi bir AB üyesi ülke veya AB kurumları tarafından finanse edilen başka bir 
burs programı kapsamında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar Jean Monnet Burs 
Programına başvuru yapamamaktadırlar. Burs sağlayan kurum AB üye ülkesinde bulunan 
bir üniversite ise ya da masraflar kişinin kendisi tarafından karşılanmış ise, bu durum 
kişinin Jean Monnet Burs Programına başvuru yapmasına engel teşkil etmemektedir.  

http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm
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Soru 1.7: 2013-2015 yılları arasında Erasmus Mundus Master programı kapsamında 
Avrupa Komisyonu’ndan burs aldım. Burs Programına başvurabilir miyim?  

Cevap 1.7: Herhangi bir AB üyesi ülke veya AB kurumu tarafından finanse edilen başka bir 
burs kapsamında yapılmış lisansüstü derecesi olanlar (yüksek lisans veya doktora) Jean 
Monnet Burs Programına başvuru yapamazlar. Ancak, Erasmus vb. değişim programları 
veya kısa dönemli akademik çalışma burslarından yararlanmış olanlar Jean Monnet Burs 
Programına başvuruda bulunabilirler. 

Soru 1.8: İngiltere'de herhangi bir kurumdan burs almadan salt kendi finansal 
imkanlarımla bir yüksek lisans programını tamamladım. Jean Monnet Bursuna 
başvurabilir miyim? 

Cevap 1.8: Evet. Lütfen ayrıca Cevap 1.6’ya bakınız. 

Soru 1.9: Halen çalışmakta olduğum kamu kurumu beni geçen yıl, “Yetiştirilmek 
Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” 
kapsamında 6 aylık süre için İngiltere'ye gönderdi. Bu husus başvurmama engel teşkil 
eder mi? 

Cevap 1.9: “Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında 
Yönetmelik” kapsamında yurtdışında öğrenim görmüş olmak Jean Monnet Bursuna 
başvurmak açısından engel teşkil etmemektedir. Öte yandan, Jean Monnet Bursunu almaya 
hak kazandığınız takdirde sizin aynı yönetmeliğe dayanılarak ikinci kez görevlendirilmenize 
izin verilip verilmeyeceği hususunu kurumunuzla görüşmeniz önemle tavsiye edilmektedir. 

Soru 1.10: Bir kamu kurumunda üç yıldır sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım. 
Kurumumdan olur alabildiğim takdirde bursa kamu sektöründen başvurabilir 
miyim? 

Cevap 1.10: Adaylar hangi sektörden başvuracaklarını çalıştıkları kurumun yasal statüsü ve 
mevzuatı ile çalıştıkları kadro çerçevesinde belirlemeli ve ilgili belgeleri buna bağlı olarak 
sunmalıdırlar. 

Soru 1.11: Bir kamu kurumunda 19 Aralık 2015 tarihinden bu yana uzman yardımcısı 
olarak çalışmaktayım. Çalıştığım görev süresinin azlığı bursa başvurmamda bir engel 
midir? 

Cevap 1.11: Burs programının başvuru koşulları arasında kamu çalışanlarının 
kurumlarındaki hizmet/mevki/unvanlarına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 
Fakat bursu almaya hak kazandığınız takdirde kurumuzun izin verip vermeyeceği ve maaş 
ödemesine ilişkin konular kurumuzun takdirindedir. Bu konularla ilgili kurumunuzla 
görüşmeniz tavsiye edilmektedir. Lütfen Duyuru Bölüm 2.1.1, 2.3.1.1 ve 2.6’ya bakınız. 

Soru 1.12: Aday memurlar bursa başvurabilir mi? 

Cevap1.12: Lütfen Cevap 1.11’e bakınız. 

Soru 1.13: Zorunlu adliye stajını yapmakta olan bir kişi olarak kamu sektöründen 
burs programına başvuru yapabilir miyim? 

Cevap 1.13: Lütfen Duyurunun 2.3.1.1 Bölümünü inceleyiniz. Lütfen ayrıca Cevap 1.10’a 
bakınız. 
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Soru 1.14: Bir kamu kurumunda beş yıldır uzman olarak çalışmaktayım ve aynı 
zamanda da yüksek lisans öğrencisiyim. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 1.14: Evet. Ancak birden fazla sektörden başvuru yapma hakkına sahip adayların 
hangi sektörden (kamu, üniversite veya özel sektör) başvuracaklarına karar vermeleri ve 
ilgili sektöre ilişkin başvuru belgelerini eksiksiz bir şekilde sunmaları gerekmektedir. 

Soru 1.15: Bir devlet okulunda matematik öğretmeniyim. Jean Monnet Bursuna kamu 
sektöründen başvuruda bulunabilir miyim? 

Cevap 1.15: Evet. Kamu sektöründen başvuru yapacak adayların söz konusu başvuru 
şartlarını karşılamaları ve istenilen başvuru evrakını eksiksiz olarak sunmaları 
gerekmektedir. Lütfen Duyuru Bölüm 2.1.1, 2.3.1.1 ve 2.6’ya bakınız.  

Soru 1.16: Jean Monnet Bursuna çalıştığım özel şirketten/kamu 
kurumundan/üniversiteden başvuru yapmayı planlıyorum. Başvuru yaptıktan sonra 
şirketten/kamu kurumundan/üniversiteden ayrıldığım takdirde yine de burstan 
yararlanabilir miyim? Yoksa burs almaya hak kazandıktan sonra sözleşmeyi 
imzalayana kadar çalışmaya devam mı etmem gerekmektedir? Veya burs süresince 
şirketin/kamu kurumunun/üniversitenin çalışanı olarak mı kalmalıyım? 

Cevap 1.16: Değerlendirmede, adayların başvuru esnasındaki durumları ve sunmuş 
oldukları belgeler esas alınmaktadır.  

Soru 1.17: Özel sektör/kamu sektörü/üniversiteden başvuru yapmamın akabinde, 
son başvuru tarihi sona ermeden ya da son başvuru tarihi sona erdikten sonra iş 
yerimde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, size bir bildirim yapmam 
gerekmekte midir? 

Cevap 1.17: Adayların başvurularını sunduktan sonraki mesleki ya da akademik 
durumlarına ilişkin bir bildirimde bulunmaları beklenmemektedir. Lütfen Cevap 1.16’ya 
bakınız. 

Soru 1.18: Mütercim Tercümanlık bölümü lisans mezunları burs programına niçin 
başvuramamaktadır? 

Cevap 1.18: 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 veya bu bölümlerde lisans son sınıf öğrencisi 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. Lütfen Duyuru Önemli Not-3’e bakınız. 

Soru 1.19: Bursa sadece “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)” bölümlerinin lisans son sınıf öğrencileri ya da mezunları mı başvurabilmektedir? 

Cevap 1.19: Hayır. Lütfen Cevap 1.18’e bakınız. 

Soru 1.20: XX Üniversitesinde İngilizce-Fransızca mütercim-tercümanlık lisans son 
sınıf öğrencisiyim aynı zamanda -uzaktan eğitimle- Uluslararası İlişkiler lisans 3. Sınıf 
öğrencisiyim. Duyuruda, bu bölüm öğrencilerinin işletme gibi başka bir alanda 
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yüksek lisans yapmış olmalarına ilişkin bir kural bulunduğu yazıyor. Burs 
programına başvurabilir miyim? 

Cevap 1.20: Lütfen Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık, Dil Bilimi ve Edebiyatı 
bölümleri lisans öğrencileri/mezunlarına yönelik kural için Cevap 1.18’e bakınız. 

Soru 1.21: Tıp Fakültesi 5.sınıf öğrencileri bursa başvurabilir mi? 

Cevap 1.21: Devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans son sınıf öğrencisi olup, kayıtlı olunan 
lisans programından 2015-2016 akademik yılı içerisinde mezun olabilecek kişiler bursa 
üniversite sektöründen başvurabilir. 

Soru 1.22: Türkiye’de bir üniversitede yüksek lisans öğrenimi görmekteyim. 
Halihazırda devam ettiğim yüksek lisans programını bırakıp, Jean Monnet Bursu ile 
yurtdışında yeni bir yüksek lisans yapabilir miyim? 

Cevap 1.22: Evet. Adayların başvuru esnasındaki durumları ve sunmuş oldukları belgeler 
esas alınacaktır. Üniversite kontenjanından yüksek lisans öğrencisi olarak başvuru 
yapabilmek için, başvuru sahiplerinin hala Türkiye’de bir üniversiteye kayıtlı olmaları ve 
başvuru esnasında öğrenci belgesi sunabilmeleri gerekmektedir  

Soru 1.23: 2017 yılının Ocak ayı itibarıyla üniversiteden mezun olacağım. Bu 
durumda bursa 2016-2017 akademik yılı için mi yoksa 2017-2018 akademik yılı için 
mi başvuru yapabilirim? Gelecek sene duyuruya bu tarihlerde çıkılırsa mezun olmuş 
olma ihtimalime karşılık acaba şu an yapabileceğim şeyler nelerdir? 

Cevap 1.23: 2016-2017 akademik yılı için Jean Monnet Bursuna başvuracak lisans son sınıf 
öğrencilerinin burs almaya hak kazanmaları halinde, 2015-2016 akademik yılı içerisinde 
kayıtlı oldukları lisans programından mezun olmaları şartı aranacaktır. Adayların, 2017-
2018 akademik yılı duyurusu yayımlandığında başvuru koşullarını dikkatlice okumaları 
tavsiye edilmektedir. 

Soru 1.24: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve de Sosyoloji başlıklı iki farklı 
lisans programında eş zamanlı öğrenim görüyorum. Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler bölümünden bu aralar mezun olmak üzereyim. Sosyoloji bölümünde ise hala 
öğrenciyim, mezun olmama bir dönem kaldı. Bu durumda iki bölümün de 
transkriptini gönderip aynı zamanda Sosyoloji bölümünde öğrenci olduğuma dair 
öğrenci belgesi gönderirsem bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 1.24: Lisans düzeyinde son sınıf öğrencisi statüsünde başvuru yapmanız ve 
başvurunuzda sadece halihazırda lisans son sınıf öğrencisi olduğunuz bölüme ait not 
çizelgenizi ve öğrenci belgenizi istenilen diğer başvuru belgeleri ile beraber sunmanız 
gerekmektedir. Lütfen başvuru sahiplerinin uygunluğu ve başvuru belgeleri ile ilgili olarak 
Duyuru Bölüm 2.1.3.2 ve 2.3.1.3.2’ye bakınız. Lisans son sınıf öğrencilerinin, bursu almaya 
hak kazanmaları halinde, kayıtlı oldukları lisans programından 2015-2016 akademik yılı 
içerisinde mezun olmaları gerekmektedir. 

Soru 1.25: 2015 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. Ancak aynı 
üniversitede çift anadal programına kayıtlı olduğum için öğrenciliğim halen devam 
ediyor. Bu durumda 2016-2017 akademik yılı için Jean Monnet Bursuna başvurabilir 
miyim? 



 

8/61 

 

Cevap 1.25: Bahsedilen durumda, başvuru sahibi üniversite öğrencisi statüsünde 
değerlendirilir ve çift anadal programı bölümünde lisans son sınıf öğrencisi ise başvuruda 
bulunabilir. Lütfen Cevap 1.24’e bakınız. 

Soru 1.26: Çift anadal programına kayıtlıyım. Haziran 2015’te Siyaset Bilimi 
bölümünden mezun oldum, şimdi İşletme bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Burs 
programına lisans son sınıf öğrencisi olarak mı lisansüstü öğrencisi olarak mı 
başvurmalıyım? 

Cevap 1.26: Lütfen Cevap 1.25’e bakınız.  

Soru 1.27: Bir üniversitede idari personel olarak çalışmaktayım. Ayrıca başka bir 
üniversitede yüksek lisans öğrencisiyim. Eğer Jean Monnet Burs Programına 
başvurmak için şu an çalışmakta olduğum kurumdan izin alamazsam, yüksek lisans 
öğrencisi olarak başvurabilir miyim? 

Cevap 1.27: Üniversite sektörü içinde birden fazla kategoriden başvuru yapma hakkına 
sahip adayların (örneğin aynı anda hem araştırma görevlisi hem de lisansüstü öğrencisi olan 
adaylar) hangi kategoriden (lisans son sınıf öğrencisi, akademik/idari personel, lisansüstü 
öğrenci) başvuracaklarına kendilerinin karar vermeleri ve ilgili kategoriye ilişkin başvuru 
belgelerini sunmaları gerekmektedir. Ayrıca bu adaylar burs programına lisansüstü 
öğrencisi olarak başvuru yapmaları ve bursu kazanmaları durumunda, yurtdışındaki 
öğrenim süreleri için çalıştıkları kurumlarından izin almaları gerekeceğini 
unutmamalıdırlar. 

Soru 1.28: XX Üniversitesinin Sosyoloji bölümünde doktora yapmaktayım. Ayrıca YY 
Üniversitesinde idari personel olarak çalışmaktayım. Üniversite sektöründen 
lisansüstü öğrencisi olarak mı idari personel olarak mı başvurmalıyım?  

Cevap 1.28: Lütfen Cevap 1.27’ye bakınız. 

Soru 1.29: İstanbul’daki bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. 
Ayrıca başka bir üniversitede tezli yüksek lisans yapmaktayım. Eğer Jean Monnet 
Burs Programına lisansüstü öğrencisi olarak başvurursam, yine de çalışmakta 
olduğum üniversiteden kurum yazısı sunmam gerekmekte midir? Eğer yüksek lisans 
öğrencisi olarak başvurup bursu kazanırsam ama çalıştığım üniversiten izin alamayıp 
bu kurumdan ayrılırsam bu bu bir sorun teşkil eder mi? 

Cevap 1.29: Lütfen Cevap 1.27’ye bakınız. Bu durumdaki adayların yurtdışındaki 
öğrenimleri için kurumlarından ayrılmalarının burs kuralları açısından bir sakıncası 
bulunmamaktadır. 

Soru 1.30: Şu an kayıtlı olduğum yüksek lisans programı İngilizce Mütercim-
Tercümanlık anabilim dalında ancak lisans düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Avrupa 
Birliği alanında çift anadal diplomam var. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 1.30: Evet. Lisans diplomanıza dayanarak lisansüstü öğrencisi olarak başvuru 
yapabilirsiniz. Başvuru sırasında lisans diplomanızın ve ilgili lisans not çizelgenizin istenilen 
diğer başvuru belgeleri ile birlikte sunulması gerekmektedir.  

Soru 1.31: Üniversitede geçen sene Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünü 
bitirdim fakat çift anadal programına kayıtlıyım ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler bölümünden de bu sene diploma alıyorum. Burs programı kapsamındaki AB 
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müktesebat başlıklarından XX alanında başvuru yapacağım. Bursa başvurabilir 
miyim? 

Cevap 1.31: Lütfen Cevap 1.25’e bakınız. Başvuru yaptığınız AB müktesebat başlığı ile 
mezun olduğunuz lisans programının veya hali hazırda çalıştığınız/okumakta olduğunuz 
kurumun/şirketin/üniversitenin faaliyet alanının aynı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Öte yandan, burs kapsamında öğrenim görmeyi planladığınız akademik programların, 
başvuru formunda belirtilen çalışma alanı (AB müktesebat başlığı) ile ilgili/uyumlu olması 
gerekmektedir. 

Soru 1.32: Halihazırda lisans son sınıf öğrencisi olmakla birlikte 8 Şubat 2016 tarihi 
itibarıyla geçici mezuniyet belgemi alacağım. Lisans son sınıf öğrencilerinden 
istediğiniz öğrenci belgesi yerine geçici mezuniyet belgemi sunabilir miyim?  

Cevap 1.32: Hayır. Bursa lisans son sınıf öğrencisi olarak başvuru yapacak kişilerin, 
üniversitenin öğrenci işlerinden alınmış, öğrenci olduklarını gösteren, imzalı ve damgalı 
resmi öğrenci belgesi sunmaları gerekmektedir. Belge, açık bir şekilde duyurunun 
yayımlandığı tarih olan 4 Şubat 2016’dan sonraki bir tarihe ait olmalıdır.  

Soru 1.33: Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümünde lisans son sınıf öğrencisiyim. Aynı 
zamanda ortopedik engelliyim. Engelli olmam burs başvurum açısından bir engel 
teşkil eder mi? 

Cevap 1.33: Açıköğretim Fakültesinde lisans son sınıf öğrencisi olanlar üniversite 
sektöründen başvuru yapabilirler. Ancak, Duyuruda da belirtildiği gibi, adaylar “yurtdışında 
öğrenimini sürdürmeye engel olabilecek bir sağlık sorununa sahip olmamalı”dırlar. Bu 
bağlamda, ortopedik engelinizin yurtdışında öğreniminizi sürdürmeniz açısından herhangi 
bir sorun yaratıp yaratmayacağını dikkatlice değerlendirmeniz gerekmektedir. 

Soru 1.34: Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Çalışma Ekonomisi Endüstri 
İlişkileri alanında yakın bir tarihte yüksek lisansa başladım. Programa başvurabilir 
miyim ? 

Cevap 1.34: Evet. Türkiye’deki üniversitelerin lisansüstü öğrencileri (yüksek lisans veya 
doktora), duyuruda belirtilen tüm uygunluk şartlarını karşılamaları durumunda Jean 
Monnet Burs Programına üniversite sektöründen başvuru yapabilir. 

Soru 1.35: Ben yakın bir tarihte üniversiteyi bitirdim fakat hala üniversiteyle ilişiğimi 
kesmedim. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 1.35: Üniversite kontenjanından lisans son sınıf ya da lisansüstü (yüksek lisans veya 
doktora) öğrencisi olarak başvuru yapabilmek için, Türkiye’deki bir üniversitede halen 
kayıtlı olmanız ve başvuru esnasında istenilen diğer başvuru belgeleri ile beraber koşulları 
karşılayan öğrenci belgenizi de sunabilmeniz gerekmektedir. İstenilen başvuru evrakı listesi 
için lütfen Duyuru Bölüm 2.3.1.3.2 ve 2.3.1.3.3’e bakınız. 

Soru 1.36: XX Üniversitesinden 2015-2016 akademik yılının güz döneminde mezun 
oldum fakat henüz okul sisteminde mezun görünmüyorum. Başvuru için gerekli 
öğrenci belgesini hemen alıp geri kalan başvuru evrakını başvuru süreci içerisinde 
tamamlayıp başvuru yapabilir miyim? 

Cevap 1.36: Lütfen Cevap 1.35’e bakınız. 
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Soru 1.37: 11 Ocak 2016 tarihinde Türkiye’de bulunan XX Üniversitesi İşletme 
bölümünden mezun oldum. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 1.37: Halihazırda Türkiye’de kamu ya da özel sektörde çalışan; ya da üniversitelerde 
akademik veya idari personel olarak çalışan ya da lisans son sınıf veya yüksek lisans 
öğrencisi olarak öğrenim gören kişiler Jean Monnet Burs Programına başvurabilir. 

Soru 1.38: Şu anda bir üniversitede idari personel olarak görev yapmaktayım. Yüksek 
lisans için bursa başvurmam mümkün müdür? İdari personel için aranan şartlar 
nelerdir? 

Cevap 1.38: Evet. Başvuru uygunluk kriterleri ve başvuru belgeleri için lütfen Duyuru 
Bölüm 2.1.3.1 ve 2.3.1.3.1’e bakınız.  

Soru 1.39: Türkiye’deki bir vakıf üniversitesinde araştırma görevlisi olarak 
çalışıyorum. Jean Monnet Bursuna üniversite sektöründen akademik personel 
kategorisi altında başvurabilir miyim? 

Cevap 1.39: Evet. Türkiye’de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinin akademik veya idari 
personeli üniversite kotasından başvuru yapabilir. Ayrıca Lütfen Cevap 1.38’e bakınız. 

Soru 1.40: XX Üniversitesi YY Bölümünde araştırma görevlisiyim. Kadromun türü ise 
33-A'dır. Başvurumu, kadrom garantili bir kadro olduğu için kamu sektöründen 
yapabilir miyim? 

Cevap 1.40: Hayır. Türkiye’deki kamu yada vakıf üniversitelerinin akademik veya idari 
personeli üniversite sektöründen başvuru yapabilir. Lütfen ayrıca Duyurunun 2.1.3 nolu 
bölümünü inceleyiniz. 

Soru 1.41: Bir devlet üniversitesinde hem uzmanlık eğitimi yapan hem de asistan olan 
bir tıp doktoru, Jean Monnet Bursuna başvuruda bulunabilir mi? 

Cevap 1.41: Söz konusu aday üniversitede araştırma görevlisi kadrosunda çalışıyor ise 
bursa üniversite sektöründen akademik personel kategorisinde başvurabilir. 

Soru 1.42: İşletme programında lisans son sınıf/yüksek lisans/doktora öğrencisi 
olanlar başvurabilir mi? 

Cevap 1.42: Evet.  

Soru 1.43: Yüksek lisans derecesine sahip olduğu halde halihazırda Açıköğretim 
Fakültesinde lisans son sınıf öğrencisi olan bir kişi bursa başvurabilir mi? 

Cevap 1.43: Evet. 

Soru 1.44: Hukuk Fakültesi lisans son sınıf öğrencisiyim. Mezun olabilmek için 
Haziran 2016’da bir dersten bütünleme sınava girmem gerekiyor. Bütünleme 
sınavında başarılı olmam halinde Temmuz 2016’da mezun olacağım. Bursa 
başvurabilir miyim? 

Cevap 1.44: Evet. Lisans son sınıf öğrencilerinin burs almaya hak kazanmaları halinde, 
2015-2016 akademik yılı içerisinde kayıtlı oldukları lisans programından mezun olmaları 
şartı gereklidir. 
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Soru 1.45: XX Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik mezunuyum. Bursa 
başvurabilir miyim? 

Cevap 1.45: Soruda sözü edilen bölüm en az 4 yıllık bir lisans bölümü ise başvurabilirsiniz. 

Soru 1.46: XX Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Ocak 2016 tarihi 
itibarıyla mezun oldum. Öğrenimime aynı üniversitede "özel öğrenci" olarak devam 
ediyorum. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 1.46: Üniversite sektöründen yüksek lisans/doktora öğrencisi olarak başvuru 
yapmak isteyen adaylar için Duyuru Bölüm 2.1.3.3 ve 2.3.1.3.3’e bakınız.. 

Soru 1.47: Stajyer avukatlar Jean Monnet Bursuna başvurabilir mi?  

Cevap 1.47: Stajyer avukat olarak geçirilen sürede profesyonel olarak, belli bir ücret 
karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında çalışan ve bu durumu 
belgelendirebilen adaylar özel sektör kontenjanından başvuru yapabilir. 

Soru 1.48: Avukatlık stajım hala devam ediyor. Özel sektörden başvuru yapabilir 
miyim?  

Cevap 1.48: Lütfen Cevap 1.47’ye bakınız. 

Soru 1.49: İstanbul’da bulunan Fransa Göç ve Entegrasyon Ofisinde (OFII Turquie) 
çalışıyorum. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 1.49: İlgili sektörden (kamu, özel, ünversite) başvurabilmek için gereken şartları haiz 
olmanız ve istenen başvuru evrakını sunmanız gerekmektedir. 

Soru 1.50: Hem Türkiye hem Bulgaristan vatandaşıyım. Kabul aldığım bazı 
üniversiteler özellikle vize, oturma izni vb. konular için Bulgaristan pasaportumu 
göndermemi istediler. Bu işlemler için Bulgaristan pasaportumu kullanabilir miyim? 

Cevap 1.50: Evet. 

Soru 1.51: Programa, Erasmus Plus vb. projeleri hayata geçirmek için başvurabilir 
miyim? 

Cevap 1.51: Hayır. 

Soru 1.52: Müzik alanındaki XX tekniğini Türkiye’de eğitmen olarak tanıtmayı 
hedefleyen ve YY ülkesinde 4 yıllık bir okulda eğitim görmek isteyen bir kişi burs 
programından destek alabilir mi? 

Cevap 1.52: Hayır. Duyurunun 1.3 ve 1.8 nolu bölümlerine ve ayrıca Cevap 9.1’e bakınız. 

Soru 1.53: İşletme bölümü lisans mezunuyum. Burs programınızdan yardım 
bekliyorum. 

Cevap 1.53: Lütfen başvuru sahiplerinin uygunluğu ve başvuru belgeleri için Duyuruyu 
inceleyiniz. 
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2. LİSANS NOT ORTALAMASI 

Lütfen Duyuru Bölüm 2.1, 2.2 ve 2.3’ü inceleyiniz. 

Soru 2.1: Lisans not ortalaması duyuruda belirtilen asgari puanların altında kaldığı 
halde 36 aylık iş deneyimi koşulunu sağlayan bir adayın başvurusu, ancak 170 kişilik 
kontenjanın doldurulamaması durumunda mı değerlendirmeye alınır? 

Cevap 2.1: Hayır. Tüm başvurular eş zamanlı olarak değerlendirmeye alınacaktır. Söz 
konusu durumun değerlendirme sürecinde olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkisi 
bulunmamaktadır. 

Soru 2.2: Yüksek lisans/doktora öğrencileri için not ortalamasının en az kaç olması 
gerekmektedir? 

Cevap 2.2: Jean Monnet Burs başvurusunda yüksek lisans/doktora not ortalaması dikkate 
alınmamaktadır. Lütfen Duyuru Bölüm 2.1.3.3 ve 2.3.1.3.3’e bakınız. 

Soru 2.3: Lisans not ortalamam 4’lük sistemde 2.50’nin altında; ancak 100’lük 
sistemde 65’in üstündedir. Bunu kanıtlamak için hangi belgeyi sunmam gerekmekte? 

Cevap 2.3: Lisans not ortalamasının değerlendirilmesinde, ilgili üniversitenin 
transkriptinde kullandığı not sistemi esas alınmaktadır (100’lük sistemde en az 65, 4.00’lük 
sistemde en az 2.50 not ortalaması aranmaktadır). Üniversiteden alınan not denklik yazısı 
da, lisans not çizelgesiyle birlikte sunulması halinde kabul edilmektedir. Bununla birlikte 
lisans not ortalamasının diğer not sistemindeki denkliği, üniversitenin sağladığı transkriptte 
halihazırda belirtilmişse, adaylar başka bir denklik yazısı sunmak zorunda değildir. 

Soru 2.4: Şu anda Türkiye’de bulunan bir üniversitede yüksek lisans ikinci sınıf 
öğrencisiyim. Lisans ortalamam 2.50'nin altında. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 2.4: Not ortalaması 4.00 üzerinden 2.50 ya da 100 üzerinden 65’in altında kalanlar; 
ancak 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. “İş deneyimi” ifadesi profesyonel olarak, belli 
bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları 
içermektedir. Doğum izni, askerlik gibi işten ayrı geçirilen süreler fiili çalışma süresine dahil 
değildir. Lütfen Duyuru Önemli Not-4’e bakınız. 

Soru 2.5: Lisans mezuniyet ortalamam 2.50'nin altında, yüksek lisans ortalamam ise 
3.00’ın üzerinde. Burs başvurusu için hangisini sunabilirim? 

Cevap 2.5: Lütfen Cevap 2.2’ye ve Cevap 2.4’e bakınız. 

Soru 2.6: Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans öğrenimi görüyorum ve halihazırda 
tez aşamasındayım. Lisans ortalamam 4.00 üzerinden 2.13 ancak yüksek lisans 
ortalamam 3.15. Burs programına yüksek lisans ortalamamla başvuru yapabilir 
miyim? 

Cevap 2.6: Hayır. Lütfen ayrıca Cevap 2.2 ve Cevap 2.4’e bakınız. 

Soru 2.7: Lisans ortalamam 2.49 ve iş deneyimim 24 ay. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 2.7: Lütfen Cevap 2.4’e bakınız. 
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Soru 2.8: Jean Monnet Bursuna başvuru için istenen asgari lisans not ortalamasına 
sahip değilim. Sekiz yıldır bankacılık sektöründe çalışmaktayım. Bu nedenle 
programın destekledigi 'Mali Hizmetler' ve 'Mali Kontrol' alanlarında en az 36 ay 
çalışmış olmak şartını sağlıyorum. Bunu belgelendirmek amacıyla hizmet dökümümü 
sunabilir miyim? 

Cevap 2.8: Lütfen Cevap 2.4’e bakınız. 36 aylık çalışma tecrübesinin karşılanıp 
karşılanmadığına ilişkin herhangi bir ön görüş ya da onay verilememektedir. Ayrıca, 36 aylık 
iş tecrübesinin AB müktesebatı ile ilgili alanlarda olması gerekmektedir. 

Soru 2.9: Lisans not ortalamam duyuruda belirtilen asgari puanların altında. 
Türkiye’deki bir üniversitenin Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde idari görevde 
çalışmaktayım. Aynı üniversitenin Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezinde de görev yaptım. Doktoradan 2014 yılında mezun oldum. İngilizce diline 
ilişkin 2015 tarihli YDS puanım 88,75. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 2.9: Lütfen Cevap 2.4, Cevap 4.2 ve Cevap 12.2’ye bakınız. 

Soru 2.10: Kamu çalışanıyım. Lisans not ortalamam 2.50’nin altında, ancak MBA 
derecesine sahibim. AB müktesebatı ile ilgili konular listesinde ekonomi, işletme, 
sanayi vb. başlıklarla karşılaştım. MBA derecem “AB müktesebatı ile ilgili konularda 
lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenimini tamamlamak” kriterini karşılar 
mı? 

Cevap 2.10: Lütfen Cevap 2.4’e bakınız. Soruda bahsedilen yüksek lisans programının 
uygunluğuna dair herhangi bir görüş ya da onay verilememektedir. 

Soru 2.11: Bursa üniversite sektöründen doktora öğrencisi olarak başvuracağım. 
Lisans not ortalamam 2.50'nin altında. Fakat "Master of Science in Quantitative 
Finance" başlıklı tezsiz yüksek lisans programını tamamladım. Bitirdiğim tezsiz 
yüksek lisans programı AB Müktesabat başlıklarından "Ekonomik Kriterler veya 
Ekonomik ve Parasal Politika" ile ilişkilendirilebilir mi? 

Cevap 2.11: Yüksek lisans programının tezli ya da tezsiz olması değerlendirme sürecinde 
göz önünde bulundurulan bir husus değildir. Lütfen ayrıca Cevap 2.10’a bakınız. 

Soru 2.12: Lisans not ortalamam 4.00 üzerinden 2.50’nin altında fakat aynı okulun 
mühür ve imzalı olarak verdiği resmi belgede 100’lük sisteme karşılık gelen puan 
65’in üzerinde. Bu halde başvuru koşulu sağlanmış olmakta mıdır? 

Cevap 2.12: Evet. Lütfen ayrıca Cevap 2.3’e ve Duyuru Önemli Not-4’e bakınız. 

Soru 2.13: Lisans not ortalamam 2.38 fakat mezunu olduğum üniversitenin denklik 
hesaplarına göre 100’lük sistemde 73.8’e karşılık geliyor. Denklik yazısı getirmem 
durumunda başvurum geçerli olur mu ? 

Cevap 2.13: Evet. Lütfen ayrıca Cevap 2.3’e ve Duyuru Önemli Not-4’e bakınız. 

Soru 2.14: Türkiye’de bulunan bir üniversitede lisans son sınıf öğrencisiyim. Şu anki 
güncel not ortalamam 2.41 ama Erasmus Programıyla gitmiş olduğum İspanya'da 
almış olduğum derslere ilişkin notlar girildiğinde ya da dönem sonunda mezun 
olurken, not ortalamam 2.50'nin üzerine çıkacak. Başvurabilir miyim? 
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Cevap 2.14: Üniversite sektöründen lisans son sınıf öğrencisi olarak başvuracak adayların, 
duyurunun yayımlandığı tarih olan 4 Şubat 2016’dan sonraki bir tarihte edindikleri bir 
lisans not çizelgesi/transkript sunmaları gerekmektedir Not çizelgesi/transkript; üzerinde 
edinilme tarihini açıkça belirtmeli ve adayın 4.00 üzerinden en az 2.50 ya da 100 üzerinden 
en az 65 not ortalamasına sahip olduğunu göstermelidir. Söz konusu kriter için, lisans son 
sınıf öğrencilerinin mezuniyetleri esnasında bekledikleri değil, halihazırda sahip oldukları 
not ortalaması esas alınmaktadır. Henüz girilmemiş notlarının not çizelgesine işlenmesini 
sağlamak tamamen adayların sorumluluğundadır. 

Soru 2.15: Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans son sınıf öğrencisiyim ve 
ortalamam 100 üzerinden 72. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 2.15: Evet. 

Soru 2.16: Bursa lisans son sınıf öğrencisi olarak başvuracak adayların mezun 
olduklarındaki not ortalamalarının da duyuruda belirtilen asgari puanların üzerinde 
olması gerekmekte midir? Aday burs almaya hak kazandığı takdirde kendisinden 
mezuniyet transkripti istenip bu durumun teyidi yapılacak mıdır? 

Cevap 2.16: Hayır. Değerlendirmede, adayların başvuru esnasındaki durumları ve sunmuş 
oldukları belgeler esas alınmaktadır. Bursa başvuru yaptığı dönemde asgari not 
ortalamasına sahip olduğunu belgelendirebilen lisans son sınıfı öğrencisi bir adayın, burs 
almaya hak kazandığı takdirde öğrenim gördüğü lisans programından 2015-2016 akademik 
yılı bitiminde mezun olması beklenmektedir. Söz konusu kişiden ayrıca mezuniyet 
transkripti istenmeyecektir. 

3. BAŞVURU BELGELERİ 

Lütfen Duyuru Bölüm 2.3.1’i inceleyiniz. 

Soru 3.1: Bursa başvuru yapmak için sadece başvuru formunu Merkezi Finans ve İhale 
Birimine göndermem yeterli midir? 

Cevap 3.1: Hayır. Duyuruda başvuru yapılabilecek farklı sektörler için ayrı ayrı belirlenmiş 
olan başvuru belgelerinin de başvuru formu ile birlikte sunulması gerekmektedir. Adayların 
başvurdukları sektör için belirtilen tüm evrakı tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihine 
kadar Başvuru Makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimine sunması gerekmektedir. Faks 
ve elektronik posta aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Soru 3.2: T.C. vatandaşıyım. Nüfus cüzdanımı kaybettim. Başvuruda pasaportumun 
fotokopisini sunabilir miyim? 

Cevap 3.2: Evet.  

Soru 3.3.: Başvuru belgeleri arasında istenen vesikalık fotoğraf için özel bir boyut 
koşulu aranmakta mıdır? Pasaport boyu (biyometrik değil) vesikalık fotoğraf temin 
etmemiz halinde herhangi bir problem olur mu? 

Cevap 3.3: Başvuruda istenen fotoğrafa ilişkin herhangi bir boyut koşulu bulunmamaktadır. 

Soru 3.4: Herhangi bir yabancı dil yeterlilik sınavına girmedim. Bursa başvurabilir 
miyim? 

Cevap 3.4: Hayır. Lütfen Cevap 3.1’e bakınız. 
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Soru 3.5: Başvuru esnasında sunulması gereken diplomaların orijinal mi yoksa 
aslından fotokopi mi olması gerekmektedir?  

Cevap 3.5: Başvuru formu ve fotoğraf hariç başvuruda istenen tüm belgelerin fotokopisi 
kabul edilmektedir. Lütfen Duyuru Bölüm 2.3.1’e bakınız. 

Soru 3.6: Diplomanın fotokopisi yeterli olur mu? Yoksa noter onaylı mı olması 
gerekir? 

Cevap 3.6: Lütfen Cevap 3.5’e bakınız. Sunulacak fotokopi belgelerde, noter ya da “aslı 
gibidir” onayı aranmamaktadır. 

Soru 3.7: Transkriptimde mezun olduğum belirtilmiş. Bu durumda mezuniyet belgesi 
sunmayıp sadece transkriptimle başvuru yapabilir miyim? 

Cevap 3.7: Hayır. Hem diploma/mezuniyet belgesinin hem de transkriptin başvuru 
esnasında sunulması gerekmektedir. 

Soru 3.8: Başvuru belgelerinin asıllarını hangi aşamada tarafınıza iletmem 
gerekmektedir? 

Cevap 3.8: Başvuru belgelerinin asılları ancak gerekli görülen durumlarda adaylardan talep 
edilmektedir. Lütfen ayrıca Cevap 3.5’e bakınız. 

Soru 3.9: Daha önce Jean Monnet Bursu başvurusunda sunduğum belgeleri geri 
alabiliyor muyum? 

Cevap 3.9: Söz konusu talebe ilişkin olarak, bir dilekçe ile Başvuru Makamı olan Merkezi 
Finans ve İhale Birimine başvurulması gerekmektedir. 

Soru 3.10: Lisans diplomasının aslı ile başvuru yapmam halinde burs almaya hak 
kazanma ya da kazanamama durumuma göre diploma aslını iade alabilir miyim? 

Cevap 3.10: Lütfen Cevap 3.5, Cevap 3.6 ve Cevap 3.9’a bakınız. 

Soru 3.11: Başvuru belgeleri arasında diploma fotokopisi talep edilmekte. Halihazırda 
lisans son sınıf öğrencisi olduğum için henüz diplomaya sahip değilim. Diğer başvuru 
evrakını son başvuru tarihine kadar gönderip diploma fotokopisini mezuniyetimden 
sonra mı sunmalıyım? 

Cevap 3.11: Lisans son sınıf öğrencilerinden istenen belgeler arasında diploma ya da 
mezuniyet belgesi yer almamaktadır. Lütfen Duyuru Bölüm 2.3.1.3.2’yi inceleyiniz. 

Soru 3.12: E-devlet sistemi üzerinden alınan öğrenci belgesi (barkodlu) uygun 
başvuru belgesi olarak kabul edilir mi? 

Cevap 3.12: Hayır. E-devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri kabul edilmemektedir.  

Soru 3.13: Üniversitenin öğrenci işlerinden alınmış ve İngilizce dilinde hazırlanmış 
imzalı ve damgalı resmi transkriptin ve öğrenci belgesinin fotokopisi kabul edilebilir 
mi? 

Cevap 3.13: Lütfen Cevap 3.5’e bakınız. Sunulacak lisans not çizelgesi ve öğrenci belgesi 
üniversitenin hazırlamış olduğu herhangi bir dilde olabilir. 
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Soru 3.14: Transkript ve öğrenci belgelerinin ikisini de hem İngilizce hem Türkçe 
olarak temin ettim. Başvuru evrakım arasında İngilizce olanları mı yoksa Türkçe 
olanları mı yollamalıyım? 

Cevap 3.14: Lisans not çizelgesi ve öğrenci belgesi üniversitenin hazırlamış olduğu herhangi 
bir dilde (Türkçe, İngilizce vb.) olabilir. Lütfen Duyuru Bölüm 2.3.1.3.2 ve 2.3.1.3.3’e bakınız. 

Soru 3.15: Transkriptler kapalı zarfta mı sunulmalı? 

Cevap 3.15: İletilecek lisans transkriptlerinin kapalı zarfta sunulmasına gerek yoktur. 

Soru 3.16: Lisans transkriptinin duyuru tarihinden sonra alınmış olması şartı var 
mıdır? 

Cevap 3.16: Lisans mezunu olan adayların sunacakları lisans not çizelgesi/transkriptin burs 
duyurusunun yayımlandığı 4 Şubat 2016 tarihinden sonra edinilmiş olmasına gerek 
bulunmamaktadır. Mezun adaylar, mezun oldukları zaman veya sonrasında kendilerine 
verilen lisans not çizelgesi ile başvuru yapabilirler. Öte yandan, bursa, lisans son sınıf 
öğrencisi iken başvuracak adayların sunacakları transkriptlerin mutlak surette duyurunun 
yayımlandığı tarih olan 4 Şubat 2016’dan sonra alınmış olması ve üzerinde edinilme 
tarihinin açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. 

Soru 3.17: Transkriptte kredilerin Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre 
belirtilmiş olması gerekir mi? 

Cevap 3.17: Hayır. 

Soru 3.18: Başvuru için lisans diploması haricinde lisans transkripti de talep 
edilmekte. 17 yıl önce mezun oldum ve mezun olduğum üniversiteye bizzat gitmem şu 
anda mümkün değil. Bu durumda ne yapmalıyım? 

Cevap 3.18: Adayların başvurdukları sektör için belirtilen tüm evrakı tam ve eksiksiz olarak 
son başvuru tarihine kadar sunması gerekmektedir. Lütfen ayrıca Cevap 3.7’ye bakınız. 

Soru 3.19: 11 Ocak 2016 tarihinde mezun oldum. Lisans son sınıf öğrencilerinden 
beklenen öğrenci belgesi yerine geçici mezuniyet belgemi sunsam üniversite 
sektöründen başvuru yapabilir miyim? 

Cevap 3.19: Hayır. Lisans son sınıf öğrencileri geçici mezuniyet belgesini öğrenci belgesi 
yerine sunamaz. Ayrıca, herhangi bir kamu kurumu, üniversite (lisans son sınıf öğrencisi ya 
da lisansüstü öğrencisi ya da akademik/idari personel olarak) veya özel sektör kuruluşu ile 
ilişiğiniz bulunmuyorsa bursa başvuramazsınız. 

Soru 3.20: Ön lisans mezuniyetim sonrası lisans öğrenimimi İngiltere’de uzaktan 
öğretim yapan bir programda tamamladım. Ön lisansta aldığım dersler ve notları 
lisans transkriptimde detaylı olarak belirtilmemiş fakat ön lisans programına ilişkin 
toplam not ortalamam transkriptte yer almakta. Ayrıca ön lisans transkriptimi 
sunmam gerekiyor mu? 

Cevap 3.20: Ön lisans transkriptinin lisans transkripti ve diploması ile birlikte destekleyici 
belge olarak sunulması gerekmektedir. Dokümanların kabul edilebilir/yeterli olup olmadığı 
İdari Uygunluk Değerlendirmesi sırasında değerlendirilecektir. 
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Soru 3.21: 2010 yılından beri Türkiye’de tam zamanlı akademisyen olarak 
çalışıyorum. 2001’de İngiltere’de lisans programını tamamladım. Yunanistan’da daha 
önce 2 yıllık bir programdan diplomam olduğu için İngiltere’deki programın direkt 
olarak 3. senesinden başladım. Ekte transkriptimi gönderiyorum. Bu belge yeterli 
midir? Yoksa, yerine yüksek lisans veya doktora diploması kabul ediliyor mu? 

Cevap 3.21: Başvuru evrakının uygunluğuna dair herhangi bir görüş ya da ön onay 
verilememektedir. Bahsi geçen iki yıllık programa ilişkin transkriptin, lisans transkripti ve 
diploma ile beraber destekleyici evrak olarak sunulması gerekmektedir. Belgelerin kabul 
edilebilir/yeterli olup olmadığı İdari Uygunluk Değerlendirmesi esnasında 
değerlendirilecektir. 

Soru 3.22: 1992 yılında örgün öğretim yapan iki yıllık bir yüksekokuldan mezun 
oldum. Ancak söz konusu ön lisans programına ait transkriptim yok ve önlisans 
diplomamda da diploma notum yazmıyor. 2013 yılında lisans tamamlama programı 
çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla lisans öğrenimimi (4.00'lük sisteme göre 2.50 
puanın üzerinde) tamamladım. Lisans programına ait transkriptim ve lisans 
diplomam mevcut. 4 yıllık lisans tamamlama programına ait transkriptim ve bu 
transkriptte yer alan 4.00'lük sistemdeki diploma notum başvuru için yeterli midir? 

Cevap 3.22: Lütfen Cevap 3.20’ye bakınız. 

Soru 3.23: İngiltere’de lisans ve yüksek lisans öğretiminde 100 üzerinden verilen 
ortalamalar, Türkiye sistemi ile aynı şekilde değerlendirilmiyor. Bu durumda 65/100 
olan asgari not ortalaması koşulunu İngiltere'de lisans okumuş ve ortalaması 60'dan 
düşük olan kişiler açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? YÖK söz konusu denkliği 
vermiyor, sadece diploma denkliğini veriyor. İngiltere lisans ortalamalarının 4.00’lük 
sistemdeki karşılığını dünyanın önde gelen kuruluşu olan World Education Services 
veriyor. Bu kuruluşun ortalama denkliklerini kabul ediyor musunuz? Etmiyorsanız, 
İngiltere ortalama sistemi için hangi kuruluşları kabul ediyorsunuz?  

Cevap 3.23: Jean Monnet Bursu tarafından İngiltere’deki üniversitelerin lisans 
ortalamalarının denkliğini vermek konusunda yetkili kabul edilen herhangi bir kuruluş 
bulunmamaktadır.  

Soru 3.24: Lisans eğitimimi İsveç’te aldım. Transkriptim ve İsveç'teki not sistemini 
anlatan bir belgem var ancak üzerinde sonuç notlarım yazmıyor. İsveç okullarında 
notlar kredi ve dersler şeklinde belirtiliyor. Kabul mektubu almış olduğum London 
School of Economics en az 3.50 lisans not ortalaması istemektedir. Onlar başvuru 
sürecinde notumu İsveç sistemine özgü olarak istediler ve bu şekilde kabul ettiler. 
Dolayısıyla bursa başvurmak için lisans bitirme ortalamamı nasıl kanıtlayabilirim? 

Cevap 3.24: Lisans not ortalamanızı kanıtlayacak tüm ilgili belgelerin sunulması 
gerekmektedir. 

Soru 3.25: Araştırma/yüksek lisans yapmak istediğimiz üniversitelerden kabul 
mektuplarını başvuru esnasında mı iletmemiz gerekiyor? Kabul belgelerini sizlere en 
son hangi tarihe kadar göndermemiz gerekiyor? 

Cevap 3.25: Söz konusu kabul mektupları başvuru sürecinde adaylardan istenmemektedir. 
Ancak, yine de adaylar, burs almaya hak kazandıkları takdirde kabul mektupları ellerinde 
hazır bulunacak şekilde üniversite veya üniversiteye eşdeğer kurum/kuruluşlara 
başvurularını vakitlice yapmalıdırlar. Söz konusu kabul mektupları yerleştirme sürecinde 
bursu almaya hak kazanan adaylardan istenecektir. 
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Soru 3.26: Lisans son sınıf öğrencisiyim. Yüksek lisans yapmayı planladığım akademik 
programlardan kabul almadan da bursa başvurmam mümkün mü? 

Cevap 3.26: Evet. Lütfen Cevap 3.25’e bakınız. 

Soru 3.27: Özel sektör çalışanlarının e-devlet üzerinden temin edecekleri hizmet 
dökümü uygun bir başvuru belgesi midir? 

Cevap 3.27: E-devlet üzerinden alınan hizmet dökümü uygun bir başvuru belgesi olup 
duyurunun yayımlandığı tarih olan 4 Şubat 2016’dan sonraki bir tarihte edinilmiş olması ve 
belge üzerinde söz konusu tarihin açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. 

Soru 3.28: Özel sektör çalışanlarından istenen imzalı ve kaşeli “maaş bordrosu’’ ve de 
‘’hizmet dökümü’’nün mutlaka çalıştığım yerden mi alınması gerekmektedir? Yoksa 
SGK tarafından imzalanmış olması yeterli midir? 

Cevap 3.28: Özel sektörde halen çalışıldığını gösteren çalışma belgesinin; ilgili şirket, 
dernek, vakıf vb. yerden alınan, “başvuru yapan adayın profesyonel olarak, belli bir ücret 
karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında kendi çalışanı olduğunu ve halen 
çalıştığını” belirten, “Merkezi Finans ve İhale Birimi”ne veya “İlgili Makama” hitaben yazılmış 
ve duyurunun yayımlandığı tarihten sonraki bir tarihte edinilmiş; tarih ve imzalı resmi bir 
yazı olması gerekmektedir. Bu yazıya alternatif olarak ilgili şirket, dernek, vakıf vb. 
işyerinden alınacak, duyurunun yayımlandığı tarihten sonraki bir tarihte edinilmiş imzalı ve 
kaşeli maaş bordrosu da sunulabilir. Özel sektörden başvuran adayların ayrıca, halihazırda 
çalıştıkları kuruma ait bilgileri içeren ve duyuruya çıkıldıktan sonraki bir tarihe ait “İşe Giriş 
Bildirgesini” ya da “Hizmet Dökümlerini” sunması gerekmektedir. “İşe Giriş Bildirgesi” ya 
da “Hizmet Dökümü”, SGK veya halihazırda çalışılan kurumdan temin edilebilir. Lütfen 
ayrıca Cevap 3.27’ye bakınız. 

Soru 3.29: Özel sektör çalışanlarından istenen hizmet dökümü ya da işe giriş 
bildirgesi nereden temin edilebilir? 

Cevap 3.29: Lütfen Cevap 3.28’e bakınız. 

Soru 3.30: İngilizce Öğretmenliği lisans derecem bulunmaktadır. 10 ay XX 
kurumunda, 18 ay YY kurumunda çalıştım. 5 yıldır ZZ Üniversitesinde emekli 
sandığına tabi olarak çalışıyorum. Hizmet belgesini Rektörlükten aldım ve bu belgede 
daha önceden çalıştığım tüm kurumlar gözükmektedir (hem XX hem de YY deneyimi).  
XX ve ZZ’den alınmış, iş deneyimimi kanıtlayan ek belgeler sunmam gerekmekte 
midir? 

Cevap 3.30: Başvuru aşamasında başvuru belgelerinin uygunluğuna ilişkin herhangi bir ön 
görüş ya da onay verilememektedir. Belgelerin kabul edilebilir/yeterli olup olmadığı İdari 
Uygunluk Değerlendirmesi esnasında değerlendirilecektir. Ayrıca, 36 aylık iş tecrübesini 
kanıtlamak zorunda olan adayların, çalışma durumu belgelerini, bu iş deneyimlerinin AB 
müktesebatıyla ilişkisini olabildiğince açık bir şekilde kanıtlayacek şekilde sunmaları 
gerekmektedir. 

Soru 3.31: SGK işe giriş bildirgesi şirketimdeki ilgili birim tarafından PDF olarak bize 
e-mail yoluyla iletilmektedir ve üzerinde imza bulunmamaktadır. Bu belgeyle 
başvurabilir miyim? 

Cevap 3.31: SGK işe giriş bildirgesinin, duyurunun yayımlandığı tarih olan 4 Şubat 2016’dan 
sonraki bir tarihte edinilmiş, orjinali ya da fotokopisi sunulmalıdır. Başvuru esnasında 
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başvuru belgelerinin uygunluğuna ilişkin görüş veya ön onay verilememektedir. Lütfen 
Duyuru Bölüm 2.3.1’i inceleyiniz. 

Soru 3.32: SGK İşe Giriş Bildirgemi ıslak imzalı ve damgalı olarak temin ettim. Islak 
imza ve damganın bulunduğu bölgeye el yazısı ile, belgeleri talep ettiğim tarihte, 
benim isteğimle tarih eklenmiştir. Bu formatta yollayacağım belge uygun olacak mı? 

Cevap 3.32: Lütfen Cevap 3.31’e bakınız. 

Soru 3.33: Onaylı maaş bordrom imzalı değil, fakat elektronik ortamda doğrulama 
kodu ile hazırlanmış. İmzalı maaş bordrosunun artık verilmediği, sadece doğrulama 
kodu ile verildiği söylendi. Bu belge ile başvurabilir miyim? 

Cevap 3.33: Hayır. Duyurunun yayımlandığı tarihten sonraki bir tarihte edinilmiş maaş 
bordrosu imzalı ve kaşeli olarak sunulmalıdır. Maaş bordrosuna alternatif olarak adaylar 
“Merkezi Finans ve İhale Birimi”ne veya “İlgili Makama” hitaben yazılmış ve duyurunun 
yayımlandığı tarih olan 4 Şubat 2016’dan sonraki bir tarihte edinilmiş, adayın özel sektörde 
halen çalıştığını gösteren, tarih ve imzalı resmi bir yazı da sunabilirler. 

Soru 3.34: Jean Monnet Bursuna özel sektörden başvuracağım. Sadece son aya ilişkin 
sigorta kaydımı sunmam yeterli midir? 

Cevap 3.34: Lütfen Cevap 3.28’e bakınız. 

Soru 3.35: Özel sektör çalışanıyım. Çalışma belgesi olarak insan kaynaklarından 
alacağım yazı ve ekinde imza sirkülerini sunabilir miyim? 

Cevap 3.35: Lütfen Cevap 3.28’e bakınız. Bununla beraber imza sirkülerinin sunulmasına 
gerek bulunmamaktadır. 

Soru 3.36: Jean Monnet Bursuna özel sektörden başvuracağım. Çalıştığım bankanın 
kendi sandığı bulunduğundan başvuru belgeleri arasında istenilen “SGK’dan alınacak 
işe giriş belgesi veya hizmet dökümü”nü alamıyorum. Bunun yerine işe hangi tarihte 
girdiğimi ve halihazırda sandığa prim ödemelerinin yapıldığını gösteren imzalı ve 
kaşeli bir yazı sunabilir miyim?  

Cevap 3.36: Adaylar başvuru yaptıkları sektör için belirlenmiş başvuru belgelerini doğru ve 
eksiksiz bir şekilde son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine sunmalıdır. 
Belgelerin kabul edilebilir/yeterli olup olmadığı İdari Uygunluk Değerlendirmesi esnasında 
değerlendirilecektir. 

Soru 3.37: Kamu kurumlarında çalışanlardan istenen kurum yazısını verip vermemek 
çalıştığım kurumun takdirinde midir?  

Cevap 3.37: Evet. 

Soru 3.38: Kamu kurumunda çalışıyorum. Kurum yazısını biriminde çalıştığım Genel 
Müdürden almam yeterli olur mu? 

Cevap 3.38: Kurum yazısının, bursiyerin ilgili AB üyesi ülkede akademik çalışma yapmasına 
olur verecek yetkiye sahip amiri tarafından imzalanması önerilmektedir. 
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Soru 3.39: Personeli bulunduğum kamu kurumunun bilgisi dahilinde başvuru 
yaptığımı gösterir tarih ve imzalı yazıyı aldım. Söz konusu yazı elektronik imzalı 
olarak sunulabilir mi yoksa yazının mutla surette ıslak imzalı mı olması gerekiyor? 

Cevap 3.39: Kurum resmi yazısı, kurumun yürürlükte olan kendi usullerine göre elektronik 
imzalı ya da ıslak imzalı olarak sunulabilir. 

Soru 3.40: Kamu sektöründen başvuran adaylardan başvuru esnasında istenen yazı 
dışında ilerleyen zamanlarda başka bir yazı talep ediliyor mu? 

Cevap 3.40: Başvuru, değerlendirme ve yerleştirme süreçlerinde ancak gerekli görüldüğü 
durumlarda adaylardan ilave yazı talep edilebilir. 

Soru 3.41: Kamu çalışanları ile üniversitelerin akademik/idari personelinden talep 
edilen kurum yazısına ilişkin bir şablon var mı? 

Cevap 3.41: Kurumlardan alınacak muvaffakat yazısına ilişkin herhangi bir şablon 
bulunmamaktadır. Söz konusu yazının antetli kağıda hazırlanmış, duyurunun yayımlandığı 
tarih olan 4 Şubat 2016’dan sonraki bir tarihte edinilmiş, resmi sayılı, elektronik veya ıslak 
imzalı, “Merkezi Finans ve İhale Birimine” veya “İlgili Makama” hitaben yazılmış ve adayın 
halihazırda çalıştığı kurumun bilgisi dahilinde bursa başvuru yaptığını gösterir nitelikte 
olması gerekmektedir. 

Soru 3.42: Çalışma durumu ile ilgili gerekli belgelerin matbu formları var mı yoksa 
formları tamamen kendim mi hazırlayacağım? 

Cevap 3.42: Çalışma belgeleri için matbu bir form bulunmamaktadır. Gerekli çalışma 
belgeleri için lütfen duyuru metninin 2.3.1.2 bölümünü inceleyiniz. 

Soru 3.43: XX kamu kurumunda Ocak 2016’da çalışmaya başladım. Aday memurluk 
sürem bitene kadar beklemeli miyim? Kurum yazısını birim amirinden mi almalıyım? 
Kamu kurum yazısının bir şablonu var mı? 

Cevap 3.43: Lütfen Cevap 1.12, Cevap 3.38 ve Cevap 3.41’e bakınız. 

Soru 3.44: Türkiye’de bir üniversitede araştırma görevlisiyim, ancak şu anda yüksek 
lisans öğrenimim nedeniyle yine Türkiye’de bulunan başka bir üniversitede 35. 
madde kapsamında görevli bulunmaktayım. Kurum yazısını yüksek lisans öğrencisi 
olduğum üniversiteden mi yoksa çalışanı olduğum üniversiteden mi almam 
gerekiyor? 

Cevap 3.44: Bu yazının bursiyerin ilgili AB üyesi ülkede akademik çalışma yapmasına olur 
verecek yetkiye sahip kurumdan alınması ve ilgili amir tarafından imzalanması tavsiye 
edilmektedir. Lütfen Duyuru Bölüm 2.3.3’e bakınız. Ayrıca, adaylar başvuru yaptıkları sektör 
için belirlenmiş başvuru belgelerini doğru ve eksiksiz bir şekilde son başvuru tarihine kadar 
Merkezi Finans ve İhale Birimine sunmalıdır. 

Soru 3.45: Şu an XX Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosunda geçici görevli olarak 
çalışmaktayım. Kadrom esasen XX Müzesi Müdürlüğünde bulunmaktadır. Başvuru 
esnasında sunulması gereken kurum muvaffakat yazısını söz konusu kurumların 
hangisinden almalıyım? 

Cevap 3.45: Lütfen Cevap 3.44’e bakınız.  
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Soru 3.46: Lisans son sınıf öğrencisiyim. Başvuru esnasında yalnızca transkript ve 
öğrenci belgesi yeterli midir yoksa 2015-2016 akademik yılı sonunda mezun olabilir 
durumda bulunduğumu gösteren ilave bir belge mi temin etmeliyim? 

Cevap 3.46: Lisans son sınıf öğrencilerinin statülerini belgelemeleri amacıyla üniversitenin 
hazırlamış olduğu dilde ve öğrenci işlerinden alınmış imzalı ve damgalı resmi öğrenci 
belgesi ve transkript sunmaları gerekmektedir. Söz konusu öğrenci belgesinin ve 
transkriptin, duyurunun yayımlandığı tarih olan 4 Şubat 2016’dan sonraki bir tarihte 
edinilmiş olması ve üzerinde edinilme tarihinin açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. 
Öğrenci belgesi ve transkript haricinde adayların 2015-2016 akademik yılı sonunda mezun 
olabilir durumda olduklarını gösteren destekleyici bir doküman sunmalarına gerek 
bulunmamaktadır. 

Soru 3.47: Lisans son sınıf öğrencisiyim. Jean Monnet Burs Programına başvurmak 
istiyorum ancak şu an Erasmus değişim programı kapsamında yurtdışında 
bulunduğum için başvuru için gerekli olan transkript ve öğrenci belgesini temin 
edemiyorum. Ocak 2016'da okulumdan almış olduğum transkriptimde güz 
döneminin notları yer alıyor ve aynı tarihte aldığım öğrenci belgesinde de 4. sınıfta 
aktif öğrenci olduğum yazılı. Başka bir ifadeyle 4 Şubat 2016'dan sonra temin 
edeceğim belgeler ile Ocak 2016'da temin ettiğim belgeler aynı nitelikte. Söz konusu 
belgeler ile bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 3.47: Bursa lisans son sınıf ya da lisansüstü öğrencisi olarak başvuracak adayların 
sunacakları transkript ve öğrenci belgelerinin mutlak surette 4 Şubat 2016 tarihinden sonra 
alınmış olması ve üzerinde edinilme tarihinin açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. 

Soru 3.48: Biri Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki Uluslararası İlişkiler bölümü 
olmak üzere iki farklı lisans programına kayıtlıyım. Başvuru formunda bunu 
belirttiğim takdirde her iki bölümden de öğrenci belgesi ve transkript sunmam 
gerekir mi? 

Cevap 3.48: Bursa lisans son sınıf öğrencisi olarak başvuracaksanız, başvuru formunda ‘Part 
3: Institution of the Applicant’ başlıklı bölümde belittiğiniz lisans programına ilişkin öğrenci 
belgesi ve transkriptin başvuru belgeleri arasında sunulması yeterlidir. Kayıtlı olduğunuz 
diğer lisans programına başvuru formunun ‘Part 6: Academic Background’ başlıklı 
bölümünde yer verebilirsiniz fakat bu programa ait öğrenci belgesi ya da transkript 
sunmanız gerekmemektedir. 

Soru 3.49: Üniversite sektöründen yüksek lisans öğrencisi olarak başvuracağım. 
Başvuru belgesi olarak lisans transkripti istenmektedir. Ayrıca yüksek lisans ders 
aşamasının transkriptini de sunmalı mıyım? 

Cevap 3.49: Hayır. Lütfen Duyuru Bölüm 2.3.1.3.3’ü inceleyiniz. 

Soru 3.50: Jean Monnet Burs Programına yüksek lisans öğrencisi olarak 
başvuracağım. Duyuruda “Lisans son sınıf ve araştırma görevlisi olmayan lisansüstü 
(yüksek lisans/doktora) öğrencilerinin kurum yazısı almalarına gerek yoktur.” 
ibaresi yer almaktadir. Bu durumda yüksek lisans öğrencisi olduğumu ne şekilde 
belgelendireceğim? 

Cevap 3.50: Sözü edilen kurum yazısı, bursa üniversite sektöründen akademik veya idari 
personel kategorisinde başvuracak kişilerden istenen resmi bir yazıdır. Bursa üniversite 
sektöründen lisansüstü (yüksek lisans/doktora) öğrencisi kategorisinden başvuracak 
adayların statülerini teyiden üniversitenin hazırlamış olduğu dilde ve öğrenci işlerinden 
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alınmış imzalı ve damgalı resmi bir öğrenci belgesi sunmaları gerekmektedir. Sunulacak 
öğrenci belgesinin duyurunun yayımlandığı tarih olan 4 Şubat 2016’dan sonraki bir tarihte 
edinilmiş olması ve üzerinde edinilme tarihinin açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. 

Soru 3.51: Bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Aynı 
zamanda başka bir üniversitede de doktora öğrencisiyim. Başvurumu doktora 
öğrencisi olarak yapmam halinde, çalıştığım kurumdan çalışma belgesi ve kurumun 
bursa başvurduğuma dair bilgisi olduğuna ilişkin bir yazı alarak başvuruda sunmam 
gerekiyor mu? 

Cevap 3.51: Hayır. Lütfen ayrıca Cevap 1.27’ye bakınız. 

Soru 3.52: Jean Monnet Bursuna üniversite sektöründen akademik personel 
statüsünde başvuracağım. Kurum yazısını yalnızca bölüm başkanından almam yeterli 
midir, yoksa fakülte kurul kararı ve rektörlük izni de gerekmekte midir? 

Cevap 3.52: Kurum yazısının, bursiyerin ilgili AB üyesi ülkede akademik çalışma yapmasına 
olur verecek yetkiye sahip amiri tarafından imzalanması tavsiye edilmektedir. 

Soru 3.53: Şu anda Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans son sınıf öğrencisiyim. 
Başvuru formunun “Part 3: Institution of the Applicant” bölümünde yer alan Home 
Instituton, Department and Position kısımlarını nasıl dolduracağım? Buraları 
doldurmak zorunlu mu? 

Cevap 3.53: Başvuru formunda tüm bölümlerin doldurulması zorunludur. Bu alanlara 
halihazırda bursa başvurduğunuz sektörle uyumlu olarak çalıştığınız ya da öğrenim 
gördüğünüz kuruma ait bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Örneğin, başvuru formunda söz 
konusu alanları doldururken lisans son sınıf öğrencisi olan bir adayın hangi üniversitede, 
hangi bölümde ve hangi sınıfta öğrenim gördüğünü belirtmesi gerekmektedir. 

Soru 3.54: Aralık 2012 tarihinde XX Genel Müdürlüğü bünyesinde uzman yardımcısı 
unvanıyla göreve başladım. Ardından Mayıs 2013 tarihinde ZZ kurumunun YY 
Koordinatörlüğünde görevlendirildim. Şubat 2016 tarihinde ise ZZ kurumunda geçici 
görevlendirilme ile göreve başladım. Söz konusu görevlendirmede maaş, 
görevlendirme ve diğer özlük işlemlerinin XX kurumu tarafından yürütüleceği 
belirtilmektedir. Halihazırda YY kurumundaki görevime devam etmekteyim. Jean 
Monnet Burslarına başvuru çerçevesinde bağlı olduğum birim olan YY kurumundan 
XX kurumuna başvurumun başarılı olmam dahilinde konunun olumlu 
değerlendirildiğine dair bir resmi yazı gönderilmiştir. Bunu dikkate alarak, XX 
kurumu duyuruda belirtilen MFİB’ye hitaben yazılan kurum yazısını hazırladı. 
Başvuru metnimde, "Institution of the applicant" bölümünde XX kurumunu mu yoksa 
YY kurumunu mu belirtmem gerekiyor? 

Cevap 3.54: “Part 3: Institution of Application” bölümüne, size kurum yazısını (MFİB’e 
hitaben yazılmış ve kurumun bilgisi dahilinde başvuru yaptığınızı belirten, imza atmaya 
yetkili amiriniz tarafından imzalanmış) veren kurumun ismi yazılmalıdır. 

Soru 3.55: Gitmeyi planladığım akademik çalışmanın araştırma olduğunu başvuru 
formunda nasıl belirtmeliyim? 

Cevap 3.55: Başvuru formunda “Part 2: Application Category” altında yer alan “Type of 
Study” menüsünde lisansüstü ve araştırma olmak üzere (Graduate Programme ve Research 
Programme) iki farklı program türü belirtilmektedir. Adayların gitmeyi planladıkları 
akademik çalışmanın türünü, bu alandaki ilgili programı seçerek belirtmeleri gerekmektedir. 
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Soru 3.56: Başvuru formunda özel isimleri nasıl yazmalıyız? Örneğin “....... 
Üniversitesi” olarak mı yoksa “..... University” olarak mı belirtmeliyiz? Türkçe 
karakterler kullanılmalabilir mi? 

Cevap 3.56: Başvuru formunda adres, okul bilgilerini ve özel isimleri Türkçe yazabilir, bu 
bilgiler için Türkçe karakter kullanabilirsiniz. 

Soru 3.57: Jean Monnet Bursuna YDS belgesi ile başvurucağım. Yabancı dil 
yeterliliğine ilişkin şartlı bir başvuru yaptığımı nerede belirtmem gerekiyor? 

Cevap 3.57: Başvuru esnasında YDS belgesini sunmanız ve başvuru formunda “Part 4: 
Languages” başlıklı bölüme söz konusu sınava ilişkin bilgileri (belgenin adı, puanı ve belge 
tarihini) girmeniz yeterlidir. 

Soru 3.58: Başvuru formunun “Home Institution”, “Department” ve “Position” başlıklı 
bölümlerine yazılacak bilgilerin hem Türkçe hem İngilizce olarak girilmesinde bir 
sakınca var mıdır? 

Cevap 3.58: Kurum, bölüm ve mevki/unvan bölümlerine girilecek bilgiler AB resmi dilinde 
ya da Türkçe olarak yazılabilir. 

Soru 3.59: Başvuru formunda “Part 6: Academic Background” bölümünde yer alan 
“Major or Minor” ifadesi ile ne kastedilmektedir? 

Cevap 3.59: Lisans öğrenimi sırasında çift anadal ya da yandal programlarına katılmış 
adayların söz konusu programlara ilişkin bilgileri bu alanda belirtmesi beklenmektedir. 

Soru 3.60: Jean Monnet Burs Programına yüksek lisans öğrencisi olarak 
başvuracağım. Yüksek lisansa yeni başladığım için henüz bir not ortalamam mevcut 
değil. Başvuru formunun “Part 6: Academic Background” bölümünde yer alan “Master 
(if applicable)” kısmını da doldurmam gerekir mi? 

Cevap 3.60: Evet. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan adayların söz konusu 
programa ilişkin bilgilerini, başvuru formunun ilgili alanında belirtmeleri gerekmektedir. 
Öte yandan, henüz ortalaması mevcut olmayan adaylar Ortalama bölümünü boş bırakabilir. 

Soru 3.61: Başvuru formundaki eğitim bölümünün “diğer” kısmına daha önceden 
bitirmiş olduğum ön lisans programımı yazabilir miyim? Evet ise çalışma alanıma ne 
yazmam gerekir? 

Cevap 3.61: Evet. Bu kapsamda çalışma alanı kısmı boş bırakılabilir. 

Soru 3.62: Başvuru formunda ‘Work Experience’ kısmına stajlar da yazılıyor mu? 

Cevap 3.62: Adayların başvuru formundaki söz konusu bölüme sadece profesyonel iş 
deneyimlerini (belli bir ücret karşılığında ve bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan) 
yazması beklenmektedir.  

Soru 3.63: Şu an özel bir kurumda 11 aydır uzun dönem stajyer olarak çalışıyorum. 
Sigortam işveren kurum tarafından karşılanıyor. Başvuru formunda deneyimler 
alanına bu tecrübeyi yazabilir miyim?  

Cevap 3.63: Evet. 
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Soru 3.64: Başvuru formunu doldururken “Part 7: İş Deneyimi” kısmına şu anki işimin 
başlangıç tarihini giriyorum, fakat halen çalışıyorum. Formda çalışmakta olduğum 
işimin bitiş tarihini boş mu bırakmalıyım? 
Cevap 3.64: Evet. 

Soru 3.65: Jean Monnet Bursuna üniversite sektöründen lisans son sınıf öğrencisi 
olarak başvuracağım. Herhangi bir iş deneyimim yok. Başvuru formundaki “Part 7: 
Work Experience” alanını boş mu bırakmalıyım yoksa başvuru formundan tamamen 
çıkarmalı mıyım? 

Cevap 3.65: Adayın herhangi bir iş tecrübesi bulunmuyorsa başvuru formundaki “Part 7: 
Work Experience” alanını boş bırakabilir. Fakat başvuru formundaki bazı alanlar boş 
bırakılmış olsa dahi toplam 7 sayfalık formun tümü eksiksiz olarak başvuru aşamasında 
teslim edilmelidir. Başvuru formunun eksik sayfa ile sunulması halinde başvurunun 
elenmesi söz konusu olabilir. 

Soru 3.66: Bir iş akdi çerçevesinde çalışmamış olan başvuru sahipleri Başvuru 
Formundaki “Part 7: Work Experience” kısmını boş mu bırakmalıdır? 
Cevap 3.66: Lütfen Cevap 3.65’e bakınız. 

Soru 3.67: Jean Monnet Bursuna üniversite sektöründen yüksek lisans öğrencisi 
olarak başvuracağım. Lisans mezuniyetimin ardından birden fazla firmada çalıştım. 
Öğrenci olarak başvurduğum halde iş tecrübelerimi başvuru formunda belirtmeli 
miyim? 

Cevap 3.67: Hangi sektörden başvurursa başvursun, tüm adayların başvuru formunda 
akademik ve profesyonel özgeçmişlerine doğru ve eksiksiz bir şekilde yer vermesi 
gerekmektedir. 

Soru 3.68: Başvuru formunun siyah beyaz çıktısı ile başvuru yapabilir miyim? 

Cevap 3.68: Evet. 2016-2017 akademik yılına ait İngilizce Başvuru Formu, AB resmi 
dillerinden birinde elektronik olarak doldurulmalı, renkli ya da siyah beyaz çıktısı alınmalı 
ve tarih atılarak tercihen mavi tükenmez ya da dolmakalemle imzalanmış olarak istenilen 
diğer başvuru evrakı ile beraber sunulmalıdır. 

Soru 3.69: Başvuru formunun en altında yer alan tarih bölümünün el yazısı ile 
doldurulması zorunlu mudur? 

Cevap 3.69: Başvuru yapılan tarihin beyan edildiği söz konusu bölüm bilgisayarda veya elle 
doldurulabilir. 

Soru 3.70: Geçtiğimiz senelerde niyet mektubu başvuru formunda yer almaktaydı. Bu 
sene değişikliğe gidildiğini ve niyet mektubunun yazılı sınav sırasında talep edildiğini 
anlıyorum. Teyit eder misiniz? 

Cevap 3.70: 2016-2017 akademik yılına ilişkin başvuru formunda niyet beyanı için 
herhangi bir bölüm bulunmamaktadır. Öte yandan, adayların yazılı sınav esnasında bir niyet 
mektubu yazmaları istenecektir. Söz konusu niyet mektubunda adayların bursa başvuru 
yapma nedenlerini, gitmeyi planladıkları akademik programları, bu programların başvuru 
esnasında belirttikleri AB müktesebat başlığı ile ilgisini ve Jean Monnet Burs Programının 
adayın konuya ilişkin bilgisini artırmasına ve kariyerine hangi açılardan katkı sağlayacağını 
anlatmaları istenecektir. Niyet mektubu, puanlandırılmayacaktır ancak Değerlendirme 
Komitesi tarafından adayın başvuru yaptığı AB müktesebat başlığı ve Jean Monnet Burs 
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Programının amaçları ile ilgisini değerlendirmek amacıyla kullanılacaktır. İlgili bulunmayan 
adaylar, yazılı sınavdan kaç puan aldıklarına bakılmaksızın değerlendirme sürecinden 
çıkarılacaklardır. 

Soru 3.71: İngilizce Başvuru Formu'nu sitenizden açtığımda bazen bursa başvurma 
sebebimi özetlememi isteyen bir bölüm açılıyor. Başvuru formunda ilgili bölümün 
(bursa başvurma amacını) olması gerekiyor mu? 

Cevap 3.71: 2016-2017 akademik yılı Başvuru Formunda ‘Niyet Beyanı’ ile ilgili bir bölüm 
bulunmamaktadır. Lütfen Cevap 3.70’e bakınız. 

Soru 3.72: Burs programına başvurabilmek için lisans süresince Avrupa Birliği ile 
ilgili bir ders almış olmak zorunlu mu, yoksa yazılı sınavda Avrupa Birliği ile ilgili 
soruyu cevaplandırmam yeterli olur mu?  

Cevap 3.72: Hayır, bursa başvurabilmek için lisans düzeyinde AB ile ilgili ders almış olma 
zorunluluğu yoktur. Değerlendirme süreci ve yazılı sınavın içeriği için lütfen duyuru 
metninin 2.4. bölümünü inceleyiniz. 

Soru 3.73: Başvurumda ufak bir hata/eksiklik olması halinde başvurum geçersiz mi 
sayılıyor yoksa bir bilgilendirme ile eksiklerin tamamlanması talep ediliyor mu? 

Cevap 3.73: Duyuru Bölüm 2.3.3’te de belirtildiği gibi (madde 19) başvuru belgelerinin 
Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne eksiksiz olarak son başvuru tarih ve saatine kadar 
ulaşmasından adayın kendisi sorumludur. Sağlanan bilginin açık olmaması ve Sözleşme 
Makamının tarafsız olarak değerlendirme yapmasını engeller nitelikte olması durumunda 
açıklama talep edilebilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra fakat son başvuru tarihinden 
önceki bir tarihte herhangi bir belge göndermek zorunluluğu ortaya çıkarsa bu belge, 
durumu detaylı biçimde açıklayan bir dilekçe ekinde sunulmalıdır. 

Soru 3.74: Halihazırda Türkiye'deki bir üniversitede doktora öğrencisiyim. 
Yurtdışında bir LLM programına katılmak istiyorum. Yurtdışındaki üniversiteler, LLM 
başvurusunda bulunan bir doktora öğrencisinin halihazırda kayıtlı olduğu doktora 
programını dondurmasını şart koşuyor. Bu sebeple Türkiye’deki öğrenciliğimi 
dondurdum. Üniversitenin öğrenci işlerinden imzalı ve damgalı resmi öğrenci belgesi 
alacagim, ancak bu belgede okulun bu dönem icin dondurulmuş olduğu yazacak. 
Kaydım okulda mevcut ve devam ediyor, herhangi bir silinme söz konusu değil. Bu 
durum üniversite kotasından başvurmama engel midir? 

Cevap 3.74: Başvuru esnasında, başvuru sahibinin uygunluğuna ilişkin herhangi bir ön onay 
ya da görüş verilememektedir. Seçilme koşullarını haiz olup başvuru esnasında doğum, 
askerlik ya da benzeri nedenlerle izinde olanlar burs başvurusunda bulunabilir. 

Soru 3.75: Duyuruya çıkıldığı süreçte iş değişikliği yaşadım ve çalışma belgelerini 
hazırlamakta güçlük çekiyorum. 14 Mart 2016 tarihine kadar alınacak hangi sorular 
cevaplandırılacaktır? Hali hazırda özel sektörden başvurmak isteyenler için gerekli 
belgeler nelerdir? Önceki tarihli bir referans mektubu kabul edilebilir mi? 

Cevap 3.75: Lütfen başvuru sahiplerinin uygunluğu ve başvuru dokümanları için Duyuruyu 
inceleyiniz. Burs başvurusunda bulunan adaylardan, Duyuru ve ekleri ile ilgili 14 Mart 2016 
tarihine kadar alınan bilgi ve açıklama talepleri, 24 Mart 2016 tarihinde Merkezi Finans ve 
İhale Birimi (www.cfcu.gov.tr), Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet 
Burs Programı (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinde Açıklamalar başlığı altında 
yayımlanacaktır.  

http://www.cfcu.gov.tr/
http://www.ab.gov.tr/
http://www.jeanmonnet.org.tr/
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4. YABANCI DİL YETERLİLİK BELGELERİ 

Lütfen Duyuru Bölüm 2.3.1 ve 3’ü inceleyiniz. 

Soru 4.1: TOEFL ve IELTS sonuçları için bir geçerlilik süresi söz konusu mudur?  

Cevap 4.1: Bahse konu yabancı dil yeterlilik sınavlarının geçerlilik süresi olarak bizzat bu 
sınavları düzenleyen kurumlar tarafından belirtilen geçerlilik süreleri esas alınmaktadır. Her 
iki sınavın da halihazırda resmi geçerlilik süresi iki yıldır. Ayrıca, başvuru esnasında 
sunulacak yabancı dil yeterlilik belgelerinin asgari 4 Nisan 2016 tarihine kadar geçerli 
olması gerekmektedir. 

Soru 4.2: KPDS ya da YDS puanlarının son iki yıl içerisinde mi alınmış olması 
gerekmektedir? 

Cevap 4.2: KPDS ya da YDS sonucu ile koşullu başvuru yapacak adayların 2011 Mayıs ve 
sonrasındaki bir tarihte edinilmiş ve 80 ya da üzeri puan alındığını gösteren KPDS/YDS 
belgesi ile son başvuru tarihi olan 4 Nisan 2016’ya kadar burs başvurularını yapmaları 
gerekmektedir. Söz konusu adayların, başvuru yaptıkları dilde duyuruda belirtilen geçerli dil 
yeterlilik belgelerinden birini 16 Mayıs 2016 saat 18.00’e kadar elden veya posta/kargo 
yoluyla Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne ulaştırmaları gerekmektedir. 

Soru 4.3: 2008 yılında aldığım ÜDS puanım 87,5. Bu belge ile burs başvurusu yapabilir 
miyim? 

Cevap 4.3: Hayır. Lütfen Cevap 4.2’ye ve Duyurudaki “Bölüm 3: Yabancı Dil Yeterlilik 
Tablosu”na bakınız. 

Soru 4.4: Geçerli bir TOEFL/IELTS belgesini sonradan ibraz etmek koşuluyla 2009 
yılına ait KPDS puanımla başvurabilir miyim? 

Cevap 4.4: Hayır. Başvuruların şartlı olarak kabul edilebilmesi için sunulacak KPDS/YDS 
belgelerinin 2011 Mayıs ya da sonrasında edinilmiş olması gerekmektedir. 

Soru 4.5: KPDS ya da YDS belgem yok fakat 10 Ağustos 2010 tarihinde alınmış bir 
TOEFL sonucum var. Bu belge ile başvuru yapabilir miyim? Eğer uygun değilse bu 
TOEFL belgesi ile koşullu başvuru yapıp 16 Mayıs 2016 tarihine kadar daha güncel bir 
TOEFL sonucu sunabilir miyim? 

Cevap 4.5: Hayır. TOEFL sonuçlarının geçerlilik süresi halihazırda iki yıdır. Dolayısıyla, söz 
konusu TOEFL belgesi şu anda geçerli bir belge niteliği taşımamaktadır ve koşullu başvuru 
için gereken 2011 Mayıs ve sonrasındaki bir tarihte edinilmiş KPDS/YDS belgesi yerine 
geçemez. 

Soru 4.6: IELTS sınavına 08.03.2014 tarihinde girmiştim. Söz konusu sınav sonucunu 
2016-2017 akademik yılı Jean Monnet Bursu başvurusunda kullanabilir miyim? 

Cevap 4.6: Hayır. Lütfen Cevap 4.1’e bakınız.  

Soru 4.7: 31 Mayıs 2013 tarihli TOEFL-IBT sınav sonucumla başvuru yapabilir miyim? 

Cevap 4.7: Hayır. Lütfen Cevap 4.1’e bakınız. 
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Soru 4.8: “IELTS-General Training” puanı sunarak Jean Monnet Burs Programına 
başvurabilir miyim? 

Cevap 4.8: Hayır. Jean Monnet Burs Programı kapsamında kabul edilen IELTS türleri 
“IELTS-Akademik” ve “IELTS-UKVI (Akademik)”tir. Lütfen ayrıca Duyuru Düzeltme-1’e 
bakınız. 

Soru 4.9: Britanya yakın geçmişte göçmenlik yasasında yaptığı değişiklik sonucunda, 
artık normal IELTS sınavının yanında güvenlik önlemlerini arttırdığı ve IELTS'den 
içerik olarak hiçbir farkı olmayan IELTS UKVI isimli bir sınav daha uygulamakta. 
IELTS UKVI sonucu ile bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 4.9: IELTS UKVI (Akademik) başvuru için geçerli bir dil belgesi olup söz konusu 
sınavdan asgari 6.5 puan alınmış olması şartı aranacaktır. Lütfen Duyuru Düzeltme-1 ‘e 
bakınız. 

Soru 4.10: IELTS Akademik sınavına 2013 yılında girdim ve puanım 6.5. Sınav sonuç 
belgesinin bir nüshası elimde mevcut fakat belgenin üzerinde sınavın geçerlilik süresi 
belirtilmemiş. Söz konusu belgenin fotokopisi ile başvuru yapabilir miyim? 

Cevap 4.10: Hayır. Dil yeterlilik belgelerinin fotokopisi uygun başvuru belgesi kabul 
edilmekle birlikte soruda sözü edilen belgenin geçerlilik süresi Duyuruda aranan şartları 
sağlamamaktadır. Lütfen Cevap 4.1’e bakınız. 

Soru 4.11: IELTS/TOEFL sonucunu sunabileceğimiz son tarih 4 Nisan 2016 mı, yoksa 
dil yeterlilik tablosundaki 16 Mayıs 2016 mıdır? 

Cevap 4.11: Adayların son başvuru tarihine kadar duyuruda belirtilen asgari puana sahip ve 
en azından 4 Nisan 2016 tarihine kadar geçerli olan yabancı dil yeterlilik belgelerini 
sunmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar dil yeterlilik belgesini sunamayacak adayların 
2011 Mayıs ve sonrasındaki bir tarihte edinilmiş ve 80 üstü puan alındığını gösteren KPDS 
ya da YDS belgesi mevcutsa, bu adaylar son başvuru tarihi olan 4 Nisan 2016’ya kadar bu 
KPDS ya da YDS belgesini sunarak şartlı olarak başvurularını yapabilirler. Başvurusunu 
şartlı olarak yapan adayların, başvuru yaptıkları dilde duyuruda belirtilen geçerli dil 
yeterlilik belgelerinden birini 16 Mayıs 2016 saat 18.00’e kadar elden veya posta/kargo 
yoluyla Merkezi Finans ve İhale Birimine ulaştırmaları gerekmektedir. Lütfen Duyuru Bölüm 
1.5’e bakınız. 

Soru 4.12: YDS/KPDS sonuçları ile başvuran adaylara dil yeterlilik belgelerini 
sunmaları için 16 Mayıs 2016 tarihine kadar kesin süre tanınmış. Söz konusu süre 
başvuru esnasında herhangi bir dil yeterlilik belgesi sunmayan kişilere de 
sağlanmakta mdır? 

Cevap 4.12: Hayır. Lütfen Cevap 4.11’e bakınız. 

Soru 4.13: Bu sene girmiş olduğum e-YDS sınav sonucu bursa şartlı başvuru için 
geçerli midir? 

Cevap 4.13: Evet. Lütfen ayrıca Cevap 4.11’e bakınız. 

Soru 4.14: Dil yeterlilik belgesinin fotokopisi yeterli olur mu? Yoksa noter onaylı mı 
olması gerekir? 
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Cevap 4.14: Başvuru yapılan AB resmi dili ya da dillerine ait yabancı dil yeterlilik belgesi ya 
da belgelerinin orijinali, fotokopisi veya internet çıktısı başvuru için uygun belge olarak 
kabul edilmektedir. Yeterlilik belgesinin asgari 4 Nisan 2016 tarihine kadar geçerli olması 
gerekmektedir. Lütfen ayrıca Cevap 3.5’e bakınız. 

Soru 4.15: 4 Nisan 2016 tarihine kadar başvurumu yabancı dil yeterlilik belgesinin 
internet çıktısı ile yapsam ve orijinalini söz konusu tarihten sonra iletsem olur mu? 

Cevap 4.15: Dil yeterlilik belgelerinin internet çıktısı başvuru için geçerli ve yeterli bir 
belgedir. Başvuru sonrasında dil yeterlilik belgelerinin asıllarının iletilmesine gerek 
bulunmamaktadır. Lütfen ayrıca Cevap 4.14 bakınız. 

Soru 4.16: Başvuru esnasında yabancı dil yeterliliğimi göstermek üzere ETS'nin 
internet sitesinden indirdiğim TOEFL belgesini kullanabilir miyim? Yoksa sınav 
sonucunun ETS tarafından doğrudan Jean Monnet Burs Programına mı iletilmesi 
gerekiyor?  

Cevap 4.16: Lütfen Cevap 4.15’e bakınız. Ayrıca, başvuru evrakının tümünün kapalı zarfta 
ve tek seferde Başvuru Makamı olan Merkezi Finans ve İhale Birimine iletilmesi 
gerekmektedir. Bu doğrultuda, yabancı dil sınavını düzenleyen kurumlar tarafından Jean 
Monnet Burs Programına iletilecek dil belgeleri dikkate alınmayacak ve belge eksikliği 
nedeniyle ilgili başvurunun elenmesine sebep olabilecektir. 

Soru 4.17: Yabancı dil yeterlilik belgesi hariç diğer evrakları sunarak son başvuru 
tarihi olan 4 Nisan 2016’ya kadar başvurumu yapsam ve sadece yabancı dil yeterlilik 
belgesini 4 Nisan 2016’dan sonra iletsem başvurum kabul edilir mi? 

Cevap 4.17: Hayır. Duyuruda belirtilen başvuru evrakının istenilen nitelikte ve eksiksiz bir 
biçimde, belirtilen son başvuru tarihine kadar (4 Nisan 2016, saat 17:00) Merkezi Finans ve 
İhale Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.  

Soru 4.18: 27 Mart 2016 tarihinde yapılacak olan YDS'ye gireceğim. ÖSYM tarafından 
yapılan resmi açıklamada sınav sonuçlarının yayınlanma tarihi 14 Nisan 2016 olarak 
belirtilmiş. Başvuru formunda bulunan dil yeterlilik begesi ve puanı alanını YDS sınav 
sonuçları açıklandığı zaman doldurabileceğim ve bu tarih itibarıyla Jean Monnet 
Bursu başvuruları sona ermiş olacak. Bu konuda ne yapabilirim? 

Cevap 4.18: Lütfen Cevap 4.17’ye bakınız. 

Soru 4.19: Yabancı dil belgesi hariç tüm başvuru belgelerimi 4 Nisan 2016 tarihinde 
sunsam, ardından 27 Mart 2016 tarihinde YDS’ye girsem ve sonucunu 16 Mayıs 2016 
tarihinde iletsem başvurum geçerli olur mu ? 

Cevap 4.19: Hayır. Lütfen Cevap 4.17’ye bakınız. 

Soru 4.20: TOEFL notum 91 ve 2 Nisan 2016 tarihine kadar geçerli. IELTS'e 
girebileceğim en yakın tarih 7 Mart 2016. Ancak, 7 Mart 2016’da IELTS'e girersem 
sınav sonucum son başvuru tarihinde ya da öncesinde açıklanmamış olabilir. Ayrıca, 
şartlı başvuru için sunabileceğim KPDS veya YDS notum da bulunmuyor. 2 Nisan 
2016’da geçerliliği sona eren TOEFL belgemi ve 7 Mart 2016’da IELTS’e girdiğimi 
beyan eden bir yazıyı sunarak başvurabilir miyim?  

Cevap 4.20: Hayır. Lütfen ayrıca Cevap 4.15 ve Cevap 4.17’ye bakınız. 
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Soru 4.21: Daha önce girmiş olduğum IELTS sınavından 6.00 aldım ve Mart ayı 
sonunda sınava tekrar gireceğim. Ancak, sınav sonucumun son başvuru tarihi olan 4 
Nisan 2016’ya kadar açıklanmama olasılığı var. Bu durumda mevcuttaki IELTS 
belgemle başvuru yapmam ve sonucum ilan edildikten sonra yeni belgeyi size 
iletmem mümkün müdür? 

Cevap 4.21: Hayır. Lütfen ayrıca Cevap 4.15 ve Cevap 4.17’ye bakınız. 

Soru 4.22: TOEFL sonucum Mart ayı sonuna kadar elime ulaşmayacağı için 2012 
yılında almış olduğum ÜDS puanım ile başvurmayı planlıyorum. ÜDS 2012 yılına 
kadar yapılmış olup bu tarihten sonra adı YDS şeklinde değiştirilmiştir. Başvuru 
koşullarında 2011 tarihinden sonra alınmış YDS puanları ilk başvuru için yeterli 
olacaktır denilmektedir. Bu bağlamda 2012 yılında aldığım ÜDS puanım koşullu 
başvuru için geçerli olacak mıdır? 

Cevap 4.22: Hayır. ÜDS, referans mektubu, dil eğitim sertifikası, yabancı dilde öğretim 
yapan üniversitelerin diploması vb. belgeler dil yeterlilik belgesi olarak kabul 
edilmeyecektir. Lütfen ayrıca Cevap 4.3’e bakınız. 

Soru 4.23: Notre Dame de Sion lisesinden mezunum. Baccalaureat diplomam var. Jean 
Monnet Bursuna başvururken yine de DELF B2 sınavına girmem gerekiyor mu? 

Cevap 4.23: Hayır. İstanbul’da bulunan Lycées Pierre Loti, Notre Dame de Sion, Saint Michel, 
Saint Benoît, Saint Joseph, Sainte Pulchérie, Galatasaray; Ankara’da bulunan Lycées Charles 
de Gaulle, Tevfik Fikret ve İzmir’de bulunan Lycées Tevfik Fikret, Saint Joseph liselerinden 
mezun olanların Jean Monnet Burs Programına Fransızca dilinden başvuru yapmaları 
halinde yabancı dil yeterlilik belgesi olarak sadece lise diplomalarını sunmaları yeterlidir. 
Lütfen Duyurudaki “Bölüm 3: Yabancı Dil Yeterlilik Tablosu”na bakınız. 

Soru 4.24: Türkiye’de bulunan ve İngilizce dilinde öğretim yapan bir üniversitede 
lisans son sınıf öğrencisiyim. Öğrenimimi İngilizce gördüğüm halde IELTS/TOEFL 
belgesi sunmam gerekiyor mu? Üniversitemin kendi uyguladığı dil yeterlilik sınavının 
sonucu ya da üniversiteden İngilizce dilinde öğrenim gördüğümü beyan eden bir yazı 
burs başvurusunda dil yeterlilik belgesi yerine geçmekte midir? 

Cevap 4.24: Yurtdışında doğmuş/büyümüş olmak, adayın başvuru yaptığı AB resmi dilinin 
kendi anadili olması, daha önce yurt dışında çalışmış ve/veya öğrenim görmüş olmak, 
Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren bir üniversiteden mezun olmuş olmak veya Erasmus 
Değişim Programı ile yurtdışında eğitim görmüş olmak yabancı dil yeterlilik şartından 
muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yabancı dil yeterlik belgelerini 
sunmaları gerekmektedir. Lütfen Duyuruda Bölüm 2.3.3 ve “Bölüm 3: Yabancı Dil Yeterlilik 
Tablosu”na bakınız. 

Soru 4.25: Yüksek lisans ve doktora öğrenimini Almanya'daki bir üniversitede ve 
İngilizce dilinde tamamlamış olan bir öğretim üyesinin de yabancı dil belgesi (TOEFL 
vb.) ibraz etmesi gerekiyor mu? 

Cevap 4.25: Evet. Lütfen Cevap 4.24’e bakınız. 

Soru 4.26: XX Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi olarak, yurtdışındaki yüksek 
lisans programlarına hiçbir dil belgesi yeterliliğimi ya da dil sınavı sonucumu 
sunmadan, sadece ekte sunduğum diploma/larım ile başvuru yapabilir miyim?  

Soru 4.26: Hayır. Lütfen Cevap 4.24’e bakınız. 
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Soru 4.27: Sekiz yıldan bu yana XX Lisesinin hazırlık gruplarına Fransızca ve sanat 
Fransızcası dersleri vermekteyim. Ayrca, okulun Tiyatro topluluğunu da 
çalıştırmaktayım. Uluslararası Fransızca Tiyatro Festivali olan YY’nin 
organizatörüyüm. Bunu yanında, XX Lisesinde hazırlık sınıflarında okutulan dört 
kitabın konseptualizasyonunda çalıştım. Burs başvurusu yaparken DELF veya DALF 
belgesi sunmalı mıyım? 

Cevap 4.27: Evet. Lütfen Cevap 4.24’e bakınız.  

Soru 4.28: Lisans/yüksek lisans/doktora öğrenimimi İngiltere’de/Amerika'da 
tamamladım. Mezun olduğum üniversite öğretim dilinin İngilizce olduğunu onayladığı 
müddetçe ben hiçbir yabancı eğitim kurumuna başvururken TOEFL vb. sınav 
belgelerimi sunmuyorum. Üniversitemden bu doğrultuda bir yazı aldığım takdirde 
TOEFL'dan muaf tutulabiliyor muyum? 

Cevap 4.28: Hayır. Lütfen Cevap 4.24’e bakınız. 

Soru 4.29: Lisans ve yüksek lisans öğrenimimi Fransa'da tamamladım. Bursa 
Fransızca dilinden başvuracağım. Dil yeterlilik belgesi sunmam gerekiyor mu? 

Cevap 4.29: Evet. Lütfen Cevap 4.24’e bakınız. 

Soru 4.30: KPDS/YDS belgem yok. 28 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan 
TOEFL’a kayıt yaptırdım. TOEFL sonuçlarımın 4 Nisan 2016 tarihine kadar 
açıklanmaması ihtimaline karşı, okulumdan almış olduğum İngilizce Eğitim Belgem, 
TOEFL sınavına giriş belgem ve durumu anlatan bir dilekçe ile başvurumu yapıp; 
TOEFL belgemi de 10 Nisan 2016 tarihine kadar size ulaştırsam başvurum kabul 
edilir mi? 

Cevap 4.30: Hayır. Lütfen Cevap 4, 15, Cevap 4.17 ve Cevap 4.24’e bakınız. 

Soru 4.31: Gittiğim İngilizce dil kursunun sertifikası ile bursa başvura bilir miyim? 

Cevap 4.31: Hayır. Lütfen Cevap 4.24’e bakınız. Ayrıca Duyurudaki “Bölüm 3: Yabancı Dil 
Yeterlilik Tablosu”nu inceleyiniz. 

Soru 4.32: Erasmus Programı kapsamında öğrenim gördüğüm Westfalische Wilhelms 
Üniversitesinden edindiğim Unicert Zertifikat (C1 seviyesinde) belgesine sahibim. Bu 
belge Almanya’da yüksek lisans başvuruları için geçerli belge olarak kabul 
edilmektedir. Söz konusu belge ile Almanca dilinden bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 4.32: Hayır. Lütfen Cevap 4.21’e bakınız. 

Soru 4.33: Mavi Kart sahibiyim. Almanya uyruklu olduğumdan dolayı hiçbir 
uluslararası dil kurumu, dil belgesi için sınava başvurmama izin vermiyor. Ne 
yapmam gereklidir? 

Cevap 4.33: Tüm gerekli başvuru belgelerinin Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne eksiksiz 
olarak son başvuru tarih ve saatine kadar ulaştırılması adayın kendi sorumluluğundadır. 

Soru 4.34: Duyuruda belirtilen asgari yabancı dil yeterlilik puanına sahibim. Söz 
konusu dil yeterlilik sınavlarında aranan asgari şartları sağlamak yeterli mi yoksa 
sonuç ne kadar yüksek olursa başvurumuzu o denli olumlu mu etkiliyor? Son başvuru 
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tarihinden sonra daha yüksek puan almış olduğum yeni bir sınav sonucunu iletebilir 
miyim? 

Cevap 4.34:Başvuru yapılacak ilgili AB resmi diline ilişkin burs duyurusunun Duyuru 
“Bölüm 3: Yabancı Dil Yeterlilik Tablosu” bölümünde belirtilen asgari puan koşulunu 
karşılayan bir yabancı dil yeterlilik belgesi sunulması yeterlidir. Duyuruda belirtilen asgari 
puanlardan daha yüksek puan almış olmak değerlendirmede dikkate alınan bir unsur 
değildir. Dolayısıyla, son başvuru tarihinden sonra daha yüksek puanlı bir dil belgesinin 
sunulmasına gerek bulunmamaktadır. 

Soru 4.35: 5.5 IELTS sonucu ile bursa başvurup sonrasında okulların sunduğu hazırlık 
programları ile skorumu 6.5’a tamamlamam kabul edilebilir mi? 

Cevap 4.35: Hayır. 

Soru 4.36: Jean Monnet Bursuna Bulgarca dilinden başvuracağım. Elimde KPDS/YDS 
belgesi bulunmuyor. Fakat bursu kazandığım takdirde öğrenim görmeyi planladığım 
üniversiteden aldığım dil sertifikam mevcut. Söz konusu sertifika programa kabulüm 
için geçerli ve yeterli bir belge. Jean Monnet Bursu başvurumda dil yeterlilik belgesi 
olarak söz konusu belgeyi sunabilir miyim?  

Cevap 4.36: Bursa İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca dışındaki dillerden 
başvuracak adayların 2011 Mayıs ve sonrasındaki bir tarihte edinilmiş 80 puan veya üzeri 
KPDS/YDS belgesi veya akademik çalışma yapılması planlanan programın gerektirdiği dil 
yeterlilik belgesini sunmaları gerekmektedir. Başvuru belgelerinizin arasında, soruda sözü 
edilen dil sertifikasının programa kabulünüz için geçerli ve yeterli olduğunu teyit eden 
destekleyici doküman ya da dokümanlar sunmanızda fayda görülmektedir. Ayrıca Duyuru 
Düzeltme-1’e bakınız. 

Soru 4.37: Öğrencisi olduğum üniversitede hazırlığı geçmek ve Erasmus 
Programından faydalanmak için ‘COPE’ isimli bir sınava girilmesi gerekmektedir. 
Bursa COPE belgem ile başvurabilir miyim? 

Cevap 4.37: Hayır.  

Soru 4.38: ÖSYM’nin denklik tablosunda yer alan PTE, CAE ve CPE uygun yabancı dil 
yeterlilik belgeleri olarak kabul ediliyor mu? 

Cevap 4.38: Evet. Söz konusu sınavlardan istenen asgari puanlar için lütfen Duyurudaki 
“Bölüm 3: Yabancı Dil Yeterlilik Tablosu”na bakınız. 

Soru 4.39: Başvuruda istenen belgeler arasında yer alan CAE sınavindan "en az B" 
olarak belirtilen koşul “Grade B” midir yoksa “Level B” midir? 

Cevap 4.39: Grade B CAE belgesi için asgari olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Duyuru 
Düzeltme-1’e bakınız. 

Soru 4.40: Burs almaya hak kazanırsam Fransa’da bulunan ve İngilizce dilinde 
öğretim yapan bir akademik programa katılmayı planlıyorum. İngilizce’nin yanında 
Fransızcaya ilişkin dil yeterlilik belgesi de sunmalı mıyım? 

Cevap 4.40: Hayır. Adayların öğrenim görmeyi planladıkları AB resmi diline ilişkin dil 
yeterlilik belgesi sunmaları gerekmektedir. Resmi dili İngilizce olmayan bir ülkede İngilizce 
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dilinde öğrenim görecek kişilerin, ayrıca gidecekleri AB üye ülkesinin resmi diline ait bir dil 
yeterlilik belgesi sunması beklenmemektedir. 

Soru 4.41: Sainte Pulcherie Fransız Lisesinden mezun olduğum için diplomam 
Baccalaureat özelliğinde. Öğrenim görmek istediğim ülke İngiltere'dir. Bu diplomam 
İngiltere’de yüksek lisans programı için geçerli ve yeterli midir? 

Cevap 4.41: Adayların, akademik programlarını sürdürmek istedikleri dile ilişkin yabancı dil 
yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, başvuru anında yalnızca 
Fransızca diline ait bir yeterlilik belgesi sunacağınız için bursu kazanırsanız,  İngiltere’de 
yalnızca öğrenim dili Fransızca olan bir programa yerleştirilebileceksiniz. 

Soru 4.42: Burs almaya hak kazanan kişilere öğrenimlerine başlamadan önce ve 
öğrenimleri bittikten sonra yabancı dil sınavı uyguluyor musunuz? 

Cevap 4.42: Hayır. 

5. BAŞVURU YAPILAN SEKTÖR 

Soru 5.1: Kamu çalışanıyım. Öte yandan Türkiye’de bulunan bir üniversitede yüksek 
lisans/doktora yapıyorum. Bursa hangi sektörden başvurmalıyım? 

Cevap 5.1: Birden fazla sektörle ilişiği bulunan adaylar (örneğin, hem kamu çalışanı hem de 
lisansüstü öğrencisi olanlar), bursa başvuru yapacakları sektörü kendileri belirlemeli ve 
başvuru esnasında bu sektöre uygun başvuru belgelerini sunmalıdırlar. Lütfen Duyurunun 
2.3.3 bölümünü inceleyiniz. 

Soru 5.2: Türkiye’de bulunan bir üniversitede yüksek lisans öğrenimi görmekteyim. 
Aynı zamanda özel bir şirkette çalışıyorum. Jean Monnet Bursuna başvurduğum 
takdirde öğrenci olarak mı yoksa özel sektör çalışanı olarak mı değerlendirileceğim? 

Cevap 5.2: Lütfen Cevap 5.1’e bakınız. 

Soru 5.3: Kamu personeli olarak 12 yıldır görev yapmaktayım. Ayrıca Türkiye’de 
bulunan bir üniversitenin Avrupa Çalışmaları bölümünde doktora yapmaktayım. 
Bursa kamu sektöründen mi yoksa üniversite kontenjanından mı başvuru 
yapmalıyım? Bağlı bulunduğum kamu kurumundan ücretsiz izin alarak bursu 
kullanacak olsam dahi başvuru esnasında kurum yazısı vermem gerekmekte midir? 

Cevap 5.3: Lütfen Cevap 5.1’e bakınız. Kamu sektöründen başvuru yapılması durumunda, 
Duyurunun Bölüm 2.3.1.1’de belirtilen (kurum yazısı dahil) tüm evrakın sunulması 
gerekmektedir. 

Soru 5.4: Duyuru metninde "Birden fazla sektörle ilişiği bulunan adaylar (örneğin, hem 
kamu çalışanı hem lisansüstü öğrencisi olanlar) aynı anda birden fazla başvuru 
yapamazlar. Bu durumdaki adayların başvuracakları sektörü kendilerinin 
belirlemeleri ve bu sektöre uygun başvuru belgelerini sunmaları gerekmektedir" 
ifadesi yazmaktadır. Kamu çalışanı olan bir adayın lisansüstü öğrencisi olarak 
üniversite kontenjanından başvuru yapmak istemesi durumunda, çalıştığı kamu 
kurumundan istifa mı etmesi gerekmektedir? 

Cevap 5.4: Hayır. Bu durumda olan adaylar, bursa lisansüstü öğrencisi olarak başvurmayı 
seçerlerse ve burs almaya hak kazanırlarsa, yurtdışındaki öğrenim süresi için çalıştıkları 
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kurumdan ayrıca izin almaları gerekeceğini ve gerekli iznin verilip verilmemesi hususunun 
ilgili kurumun takdirinde olduğunu unutmamalıdırlar. 

Soru 5.5: Özelleştirilmiş ve şu an anonim şirket statüsünde olan bir şirkette 
çalışmaktayım. Söz konusu şirkette Hazine Müsteşarlığının da hissesi bulunmakta. 
Bursa kamu sektöründen başvuruda bulunabilir miyim? 

Cevap 5.5: Adaylar hangi sektörden başvuracaklarını çalıştıkları kurumun yasal statüsü ve 
mevzuatı ile çalıştıkları kadro çerçevesinde belirlemeli ve ilgili belgeleri buna bağlı olarak 
sunmalıdırlar. 

Soru 5.6: Kamu sektörü olarak değerlendirilen özel şirketler mevcuttur,  bu şirket 
paylarının bazıları kamuya aittir. Bu şirketler anonim şirket statüsünde, ancak 
kamunun pay sahipliği (Hazine Müsteşarlığı) nedeniyle bu şirketlerde çalışanlar 
kamu sektöründen başvurabiliyor. Benzer durumda olan, ancak banka olmayan ve 
özelleştirilmiş bir şirkette çalışıyorum. Hazinenin bu şirkette %35 oranında pay 
sahipliği var. Kamudan başvurabilir miyim? 

Cevap 5.6: Lütfen Cevap 5.5’e bakınız.  

Soru 5.7: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 138. maddesine istinaden kanunla 
kurulan, ve bu kanun hükümlerine tabi olarak faaliyet gösteren Borsa İstanbul’da 
çalışmaktayım. Esas sözleşmesi uyarınca Borsa İstanbul’un paylarının %49’u Hazine 
Müsteşarlığına aittir. Kamu kontenjanından başvuru yapabilir miyim? 

Cevap 5.7: Lütfen Cevap 5.5’e bakınız. 

Soru 5.8: Çalıştığım kurum olan XX Bankası kamu sermayeli bir banka olmasına 
karşın devlet memuru statüsünde değilim. Bursa kamu sektöründen mi yoksa özel 
sektörden mi başvurmalıyım? 

Cevap 5.8: Lütfen Cevap 5.5’e bakınız.  

Soru 5.9: Lisans son sınıf öğrencisi iken üniversite kontenjanından başvuru yapıp 
bursa almaya hak kazanan bir kişi, başvuru süreci sonrasında -yani yerleştirme 
aşamasına gelene kadar- bir kamu kurumunda işe başlarsa, bahsedilen statü 
değişikliği bursdan faydalanma koşulları ile ilgili bir uyumsuzluk ortaya çıkarır mı? 

Cevap 5.9: Hayır. Lütfen Cevap 1.16’ya bakınız. 

Soru 5.10: Halihazırda özel sektörde çalışmaktayım. 29 Şubat 2016’da işimden istifa 
edeceğim ve 18 Mart 2016’da Almanya'da yüksek lisans öğrenimine başlayacağım. 
Bursa özel sektör çalışanı olarak mı yoksa lisansüstü öğrencisi olarak mı 
başvurmalıyım? 

Cevap 5.10: Burs başvurusunda bulunacakları dönemde yurtdışında çalışan, yurtdışında 
lisans veya lisansüstü (yüksek lisans/doktora) programına devam edenler burs 
başvurusunda bulunamazlar. Lütfen Cevap 1.16’ya bakınız. 

Soru 5.11: MEB’e bağlı devlet okullarının çalışanları (memurlar, öğretmenler, 
yöneticiler) kamu sektöründen bursa başvurabilir mi? 

Cevap 5.11: Evet.  
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6. BAŞVURU YAPILAN ÇALIŞMA TÜRÜ 

Soru 6.1: Bursu üç aylık staj için kullanabiliyor muyuz?  

Cevap 6.1: Hayır, Jean Monnet Burs Programı kapsamında staj programları 
desteklenmemektedir. Bursiyerler en az 3 (üç), en fazla 12 (on iki) ay süreyle AB üyesi 
ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta lisansüstü veya 
araştırma programlarına katılabileceklerdir. 

Soru 6.2: Jean Monnet Bursunu akademik araştırma yapmak üzere kullanmak 
istiyorum. Araştırma için orada herhangi bir ders, kurs vb. katılmak zorunda mıyım? 
Yoksa ilgili üniversiteden kabul alınca gidip danışman ile çalışmak yeterli mi? 

Cevap 6.2: Araştırma programlarında bursiyerlerin ders alma yükümlülükleri 
bulunmamakta olup akademik bir araştırma gerçekleştirmeleri ve programın bitiminde de 
bir araştırma raporu sunmaları beklenmektedir. Fakat arzu eden bursiyerler gittikleri 
programda ders de alabilirler.  

Soru 6.3: Jean Monnet Bursu kapsamında sadece tezli yüksek lisans programları mı 
desteklenmektedir? 

Cevap 6.3: Hayır. Jean Monnet Burs Programı kapsamında hem tezli hem de tezsiz yüksek 
lisans programları desteklenmektedir. 

Soru 6.4: Adalet Bakanlığında tetkik hakimiyim fakat halihazırda AB üyesi bir ülkede 
adalet müşaviri olarak çalışıyorum. Görev yaptığım AB üyesi ülkede bulunan bir 
üniversitedeki yüksek lisans programına başvurabilir miyim? 

Cevap 6.4: Çalıştığı kurumun yurtdışı teşkilatında görevli olan kamu personeli -örneğin 
Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışı teşkilatında çalışan kadrolu personel- burs başvurusu 
yapabilir ve burs almaya hak kazandığı takdirde görev yaptığı AB üye ülkesinde öğrenim 
görebilir. 

Soru 6.5: Hem bir kamu kurumunda çalışıyorum hem de 2016-2017 akademik yılında 
XX Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olacağım. Jean Monnet Bursundan 
bir yıllık hukuk yüksek lisansı ya da hukuk doktorasının ilk aşaması için 
faydalanabilir miyim? 

Cevap 6.5: Bursiyerler en az 3 (üç), en fazla 12 (on iki) ay süreyle AB üyesi ülkelerdeki bir 
üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta lisansüstü veya araştırma 
programlarına katılabileceklerdir. Lütfen ayrıca Cevap 5.1’e ve   bakınız. 

Soru 6.6: Başvuru esnasında belirttiğim çalışma türünü bursu kazanmam durumunda 
değiştirebilir miyim? 

Cevap 6.6:  Evet, çalışma türünün, burs alındıktan sonra bir bildirim ile değiştirilmesi 
mümkündür, ancak bu sözleşme imzalanmadan önce yapılmalıdır. Bursiyerlerin en az 3 (üç), 
en fazla 12 (on iki) ay süreyle AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş 
değer bir kuruluşta lisansüstü veya araştırma programlarına katılabilecekleri 
unutulmamalıdır. 
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7. BAŞVURU YAPILAN ÇALIŞMA ALANI 

Lütfen Duyuru Bölüm 1.3’ü inceleyiniz. 

Soru 7.1: Jean Monnet Burs duyurusunda yer alan çalışma alanlarından Mali 
Hizmetlere hangi akademik programlar dahildir? Başvurmayı düşündüğüm 
programlar “finans”, “finans yönetimi” ya da “finans ve bankacılık” alanlarıyla ilgili. 
Bu konular söz konusu çalışma alanına dahil midir? 

Cevap 7.1: Yerleştirme aşaması dışındaki süreçte, akademik çalışma yapılacak programlara 
ilişkin herhangi bir ön onay veyahut başvuru yapılacak çalışma alanı ile öğrenim görülmesi 
planlanan akademik programların ilgililiğine ilişkin herhangi bir uygunluk beyanı 
verilememektedir. Akademik çalışma yapılacak alan ve kabul alınan program birbiri ile 
uyumlu ve “bursun amacı”na uygun olmalıdır. Çalışma alanının belirlenmesi ve yapılacak 
akademik çalışmanın bu alanla uygunluğunun gözetilmesi tamamen adayların 
sorumluluğundadır. Detaylı bilgi için;Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr), Avrupa 
Birliği Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) ve Avrupa Komisyonu’nun 
(www.ec.europa.eu) internet sitelerinde yer alan Jean Monnet Burs Programının 
kapsadığı müzakere fasıllarının içeriğinin anlatıldığı bölümlerin incelenmesi tavsiye 
edilmektedir. Ayrıca, adayların başvuru yaptıkları AB müktesebat başlığı ile ilgili program 
arayışları esnasında, Jean Monnet Burs Programı internet sayfasından, daha önceki Jean 
Monnet Bursiyerlerinin gitmiş oldukları üniversite ve program listelerini 
(http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/BURSİYERLERİMİZ/BURSİYERLERİMİZİN-
ÇALIŞMALARI) ve Jean Monnet Burs Programı Ev Sahibi Kuruluşlar Kataloğu’nu 
(http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/Kütüphane/Yayınlarımız/ArtMID/1147/ArticleID/91/J
ean-Monnet-Burs-Programı-Ev-Sahibi-Kurumlar-Kataloğu) incelemeleri tavsiye 
edilmektedir. Adaylar, program başvurularını AB üyesi ülkelerde bulunan fakat söz konusu 
katalogda yer almayan diğer üniversite veya üniversiteye eşdeğer kurum/kuruluşlara da 
yapabilirler. Jean Monnet Bursiyerleri tarafından daha önceki akademik yıllarda tercih 
edilen akademik programlar 2016-2017 akademik yılı için emsal teşkil etmemektedir. 
Bursiyerler tarafından önerilen akademik programların (lisansüstü veya araştırma 
programı) bursiyerlerin çalışma alanları (AB Müktesebat Başlığı) ile uyumu ve “bursun 
amacı”na uygunluğu her bursiyer için vaka bazında değerlendirilecektir. 

Soru 7.2: Diş hekimliği öğrencisiyim/turizm işletmeciliği mezunuyum. Hangi alandan 
başvuru yapmalıyım? 

Cevap 7.2: Bursa başvuru aşamasında adaylara başvuru yapacakları çalışma alanlarına 
ilişkin herhangi bir yönlendirmede bulunulamamaktadır. Çalışma alanının belirlenmesi ve 
seçilen çalışma alanı ile kabul alınan akademik programın birbiri ile uyumlu olmasının 
gözetilmesi tamamen adayların sorumluluğundadır.  

Soru 7.3: Adayların, araştırma konusuyla en çok ilintili olan fasıl başlığını belirlerken 
kullanacakları veya araştırma konusunun bir fasıl başlığı ile alakalı olup olmadığını 
inceleyebilecekleri bir belge, başvuru kaynağı vb var mıdır? 

Cevap 7.3: Lütfen Cevap 7.1’e bakınız.  

Soru 7.4: Yargı alanında faaliyet gösteren bir kamu kurumunda Pedagog ve Proje 
Uzmanı olarak çalışmaktayım. Hem yargı hem de psikoloji alanını kapsayan bazı 
yüksek lisans programları/tez konuları (Örn: Psikoloji ve Hukuk Yüksek Lisans 
Programı) ile ilgileniyorum. Bursa hangi müktesebat başlığından başvuru 
yapmalıyım? 

http://www.ab.gov.tr/
http://www.avrupa.info.tr/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/BURSİYERLERİMİZ/BURSİYERLERİMİZİN-ÇALIŞMALARI)%20ve
http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/BURSİYERLERİMİZ/BURSİYERLERİMİZİN-ÇALIŞMALARI)%20ve
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Cevap 7.4: Lütfen Cevap 7.1 ve 7.2’ye bakınız. 

Soru 7.5: Üniversitelerdeki Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Rekabet 
Hukuku programları aynı/benzer ders programlarına sahip., Başvuru formunda 
şirketler hukukunu mu, fikri mülkiyet hukukunu mu başka bir fasıl başlığını mı 
yazmalıyım? 

Cevap 7.5: Lütfen Cevap 7.1 ve 7.2’ye bakınız. 

Soru 7.6: Jean Monnet Bursuna “Malların Serbest Dolaşımı” alanından başvurmak 
istiyorum. Burs almaya hak kazandığım takdirde “International/Strategic Marketing” 
başlıklı yüksek lisans programlarına katılmayı planlıyorum. Bursa başvurmayı 
düşündüğüm çalışma alanı ile devam etmeyi planladığım akademik programlar 
birbiri ile uyumlu mu? 

Cevap 7.6: Lütfen Cevap 7.1’e bakınız. 

Soru 7.7: Bursa “Şirketler Hukuku” alanından başvuracağım. Amsterdam 
Üniversitesinde bulunan “International and European Law: International Trade and 
Investment Law” başlıklı program bursa başvurduğum fasıl ile uyumlu mu? 

Cevap 7.7: Lütfen Cevap 7.1’e bakınız. 

Soru 7.8: MEB'e bağlı bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktayım ve 
Kadın Çalışmaları alanında yüksek lisans derecem var. Jean Monnet Bursunu almaya 
hak kazanırsam eğitim sektöründe görevde yükselmede cinsiyet eşitsizliği 
konusunda çalışmayı planlıyorum. Bursa “Eğitim ve Kültür” faslından mı yoksa 
“Sosyal Politika ve İstihdam” faslından mı başvurmalıyım? 

Cevap 7.8: Lütfen Cevap 7.1 ve 7.2’ye bakınız. Ayrıca, Duyuru Önemli Not-1’de belirtildiği 
üzere, Program kapsamında, 26. Fasıl “Eğitim ve Kültür” alanında burslar, doğrudan AB’nin 
eğitim, gençlik, spor ve kültür politikaları üzerine hazırlanacak akademik çalışmalara 
verilecektir. Bu kapsamda akademik çalışmaların, Eğitim Öğretim 2020 Stratejisi, Gençlik 
Stratejisi, Spor Üzerine Beyaz Kitap ve Avrupa Kültür Gündemi dahil olmak üzere ilgili 
konularda olması gerekmektedir. “Eğitim ve Kültür” başlığının kapsamı hakkında daha fazla 
bilgi almak için, lütfen http://www.ab.gov.tr/index.php?p=91&l=1 adresini inceleyiniz.  

Soru 7.9: Türkiye’de bulunan bir üniversitede Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
lisans son sınıf öğrencisiyim. Alanım “Bilim ve Araştırma” faslı kapsamına mı 
girmektedir? 

Cevap 7.9: Lütfen Cevap 7.1 ve 7.2’ye bakınız. Ayrıca, Duyuru Önemli Not-1’de belirtildiği 
üzere, Program kapsamında, 25. Fasıl “Bilim ve Araştırma” alanında burslar, başta 
Yenilikçilik Birliği Girişimi, 2020 ERA Vizyonu, Çerçeve Programlar gibi konular olmak üzere 
AB’nin bilim ve araştırma politikasına ilişkin yürütülecek akademik faaliyetler için 
verilecektir. “Bilim ve Araştırma” başlığının kapsamı hakkında daha fazla bilgi almak için, 
lütfen http://www.ab.gov.tr/index.php?p=90&l=1 adresini inceleyiniz.  

Soru 7.10: Halihazırda doktora öğrencisiyim ve insan nörofizyolojisi ve 
rehabilitasyon ile ilgili bilimsel çalışma yürütüyorum. Bursa “Bilim ve Araştırma” 
faslından başvurabilir miyim? 

Cevap 7.10: Lütfen Cevap 7.1, Cevap 7.2 ve 7.9’a bakınız. 

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=91&l=1
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=90&l=1
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Soru 7.11: Uluslararası kamu hukuku ve insan hakları alanlarında yüksek lisans 
başvurularında bulundum. Bu durumda Jean Monnet Bursu için başvuruda 
bulunurken “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” çalışma alanını mı yoksa “Yargı ve Temel 
Haklar” alanını mı seçmeliyim? 

Cevap 7.11: Lütfen Cevap 7.1 ve 7.2’ye bakınız. 

Soru 7.12: Mülteci hukuku alanında uzmanlaşmak istiyorum. Bu çerçevede, “İnsan 
Hakları” ya da “Uluslararası Göç” başlıklı yüksek lisans programlarına katılmayı 
planlıyorum. Bursa “Yargı ve Temel Haklar” faslında mı yoksa “Dış, Güvenlik ve 
Savunma Politikaları” faslından mı başvurmalıyım? 

Cevap 7.12: Lütfen Cevap 7.1 ve 7.2’ye bakınız. 

Soru 7.13: Daha önce benim gitmek istediğim programa benzer programlara gidenler 
“Information Society and Media” ya da “Free Movement of Capital” gibi alanları 
seçmişler. Bu alanlar hangi programları kapsamaktadır? 

Cevap 7.13: Lütfen Cevap 7.1’e bakınız. 

Soru 7.14: AB üyesi ülkelerde herhangi bir üniversitede Ekonomi/İletişim/Yazılım 
Mühendisliği/Tıp/Moleküler Biyoloji/Genetik/Psikoloji/Tıbbi Biyokimya/Deprem 
Mühendisliği/Mimarlık alanında yapacağım bir yüksek lisans burs kapsamında 
mıdır? 

Cevap 7.14: Lütfen Cevap 7.1’e bakınız. 

Soru 7.15: Kamu personeli olarak şu anda çalışmakta olduğum kurumun ilgili olduğu 
konu başlığından farklı olarak, mesleki kariyerime daha yakın farklı bir konu başlığı 
altındaki yüksek lisans programına başvuru yapabilir miyim? 

Cevap 7.15: Jean Monnet Burs Programı tarafından gözetilen husus akademik çalışma 
yapılacak alan ve akademik çalışma yapılacak programın birbirleri ile uyumlu ve “bursun 
amacı”na uygun olmasıdır. Ayrıca, adayın önerdiği (lisansüstü veya araştırma) programın 
uygunluğu, söz konusu programın adayların başvuru yaptıkları AB Müktesebatı konusunda 
bilgilerini artırıp artırmayacağı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda 
bursiyerlerin seçmiş oldukları akademik programların akademik ya da mesleki 
geçmişleriyle uyumlu olması Burs Programı açısından dikkate alınan bir husus olmamakla 
birlikte, görevlendirme prosedürleri sırasında bağlı bulunulan kurum tarafından 
gözetilebilecek bir unsur olabilir. Bu konunun çalıştığınız kurum tarafından 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Soru 7.16: Çalışmakta olduğum alanın tamamen dışında olan bir müktesebat 
başlığında başvuru yapmam, yeterli sınav başarısını göstersem dahi değerlendirme 
sırasında bir dezavantaj oluşturur mu? 

Cevap 7.16: Lütfen Cevap 7.15’e bakınız. 

Soru 7.17: MEB'e bağlı bir okulda psikolojik danışman olarak çalışmaktayım. Bursa 
yalnızca "Eğitim ve Kültür" alanında mı başvurabilirim? 

Cevap 7.17: Lütfen Cevap 7.8’e ve Cevap 7.15’e bakınız. 

Soru 7.18: MEB’e bağlı çalışan bir öğretmen olarak, “Sosyal Politika ve İstihdam” 
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faslından başvuru yapabilir miyim? Yoksa öğretmen olduğum için bursa yalnızca 
“Eğitim ve Kültür” faslından mı başvurabilirim? Değerlendirme sırasında seçilen fasıl 
ve yaptığım meslek arasında bir ilişki kurulması gerekiyor mu? 

Cevap 7.18: Lütfen Cevap 7.8’e ve Cevap 7.15’e bakınız. 

Soru 7.19: Üniversite lisans son sınıf  oğrencisiyim. Başvuru yapacağım AB 
müktesebatı başlığı şu an okumakta olduğum bölümle ilgili olmak zorunda mı? 

Cevap 7.19: Lütfen Cevap 7.15’e bakınız. 

Soru 7.20: Bir devlet okulunda kadrolu matematik öğretmeniyim. Bursa “Eğitim ve 
Kültür” alanından başvuru yapıp matematik eğitimi üzerine bir araştırma yapabilir 
miyim? 

Cevap 7.20: Lütfen Cevap 7.8 ve Cevap 7.15’e bakınız. 

Soru 7.21: Çalışma alanlarına göre bir kota uygulanıyor mu? 

Cevap 7.21: Hayır.  

Soru 7.22: Daha az talep gören AB müktesebat başlıklarını tercih etmek 
değerlendirmede olumlu bir etki yaratır mı? 

Cevap 7.22: Başvuru yapılan AB müktesebat başlığının değerlendirme sürecine olumlu ya 
da olumsuz yönde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bursiyerler yazılı sınav puanlarına 
göre oluşturulan başarı sıralaması ve her sektöre ayrılmış kotalar dikkate alınmak suretiyle 
belirlenmektedir. Bunun yanında, adayların yazılı sınav esnasında bir niyet mektubu 
yazması istenmektedir. Söz konusu niyet mektubunda adayların Jean Monnet Burs 
Programına başvuru yapma nedenlerini, gitmeyi planladıkları akademik programları, bu 
programların başvuru esnasında belirttikleri AB müktesebat başlığı ile ilgisini ve Jean 
Monnet Burs Programının adayın konuya ilişkin bilgisini artırmasına ve kariyerine hangi 
açılardan katkı sağlayacağını anlatmaları istenecektir. Niyet mektubu, 
puanlandırılmayacaktır ancak Değerlendirme Komitesi tarafından adayın başvuru yaptığı 
AB müktesebat başlığı ve Jean Monnet Burs Programının amaçları ile ilgisini değerlendirmek 
amacıyla kullanılacaktır. İlgili bulunmayan adaylar, yazılı sınavdan kaç puan aldıklarına 
bakılmaksızın değerlendirme sürecinden çıkarılacaklardır. Bu doğrultuda, başvuru yapılacak 
AB müktesebat başlığının akademik çalışma yapılması planlanan programlar ile uyumuna 
adaylarca azami titizlik gösterilmeli ve sonrasında değişikliğe gitmek mümkün olmadığı için 
çalışma alanı başvuru esnasında dikkatlice seçilmelidir. 

Soru 7.23: Başvuru esnasında belirtmiş olduğumuz çalışma alanını kabul aldığımız 
programlar netlik kazandıktan sonra değiştirebilir miyiz? 

Cevap 7.23: Hayır. Adayların başvuru formunda, duyuruda yer alan AB müktesebat 
başlıklarından yalnızca bir tanesini “çalışma alanı” olarak belirtmesi gerekmektedir. Başvuru 
sonrasında, seçilen çalışma alanında herhangi bir değişiklik yapılması mümkün 
olmayacaktır. 
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8. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Lütfen Duyuru Bölüm 2.3.2 ve 2.3.3’ü inceleyiniz. 

Soru 8.1: Başvuru belgeleri hangi tarihe kadar ve nereye teslim edilmelidir? 

Cevap 8.1: Başvuruların teslimi için son tarih 4 Nisan 2016 – Pazartesi, saat 17:00’dır 
(yerel saat). Başvurular kapalı zarf içinde posta, kargo yoluyla veya elden aşağıdaki adrese 
gönderilmeli/teslim edilmelidir: 

Başlık: Jean Monnet Burs Programı – 2016-2017 Akademik Yılı 
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) 
Sn. Emine DÖĞER (Başkan V.) 
Eskişehir Yolu 4.Km 2180 Cad.  
(Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok 
06510 Söğütözü / Ankara 

Başka yollarla (örneğin, faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka 
adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir. 

Posta/kargo ile yapılacak başvurularda esas olan, belirtilen son teslim tarih ve saatine kadar 
başvuru evrakının posta/kargoya verilmiş olmasıdır. Posta/kargo ile yapılacak 
başvurularda, belgenin son başvuru tarihi ve saatinden önce gönderildiğinin posta/kargo 
hizmet sağlayıcısı tarafından zarf/dosya üzerinde açık bir şekilde belirtilmiş olması 
tamamen adayın sorumluluğundadır. 

Bununla birlikte Sözleşme Makamı, değerlendirme sürecinin etkinliğini korumak için, 
belirtilen son başvuru tarihine kadar postaya verilen ancak İdari Uygunluk Değerlendirme 
Raporunun onay tarihinden sonra gelen başvuruları reddedebilir.  

Soru 8.2: Bursunuza başvuracağım fakat ana sayfanızda online başvuru bölümünü 
göremedim. 

Cevap 8.2: Jean Monnet Burs Programının online başvuru sistemi bulunmamaktadır. 

Soru 8.3: E-posta ile başvuru yapabilir miyim? 

Cevap 8.3: Hayır. Lütfen Cevap 8.1’e bakınız. 

Soru 8.4: Burs evrakını gönderdiğim kargonun elinize ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili 
tarafınızdan herhangi bir bilgilendirme alamadım. Kargonun ulaşıp ulaşmadığını 
kontrol edip beni bilgilendirebilir misiniz? 

Cevap 8.4: Başvuru belgelerinin Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne eksiksiz olarak son 
başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmasından adayın kendisi sorumludur. Başvuru Makamı 
tarafından posta/kargo ile iletilen başvuruların teslim alınıp alınmadığına ilişkin bilgi 
verilememektedir.  

Soru 8.5: 2016-2017 Akademik Yılı Jean Burs Programına başvurmak istiyorum ama 
nasıl başvuracağımı ve belgelerimi nasıl ve nereye teslim edeceğimi bilmiyorum. 
Kimse bana yardımcı olmuyor. Bana yardımcı olur musunuz? 

Cevap 8.5: Lütfen Cevap 8.1’e bakınız ve Duyuruyu inceleyiniz. 
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9. BURS SÜRESİ 

Lütfen Duyuru Bölüm 1.8’i inceleyiniz. 

Soru 9.1: Türkiye’de bulunan bir üniversitede lisans son sınıf öğrencisiyim. AB üyesi 
ülkelerde çalışma alanıma ilişkin yüksek lisans programları en az 18 ay sürmekte. 
Jean Monnet Bursunu bu çeşit bir program için kullanabilir miyim? 

Cevap 9.1: Hayır. Bursiyerler en az 3 (üç), en fazla 12 (on iki) ay süreyle AB üyesi 
ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta lisansüstü veya 
araştırma programlarına katılabileceklerdir. Süresi 12 aydan fazla olan akademik çalışmalar 
(örneğin iki yıllık yüksek lisans programları ya da doktora programları), geri kalan sürenin 
masrafları bursiyer tarafından karşılansa dahi desteklenmeyecektir.  

Soru 9.2: Başvuracağım programın süresi 2 yıl. Bu programın 1 yılı aşan kısmını kendi 
imkanlarımla karşılayacağımı beyan ettiğim taktirde Jean Monnet Bursundan 
yararlanabilir miyim? 

Cevap 9.2: Hayır. Lütfen Cevap 9.1’e bakınız. 

Soru 9.3: Bursiyerler öğrenimlerine en geç hangi tarihte başlamalı? 

Cevap 9.3: Öğrenim süresine ilişkin asgari ve azami kısıtlar göz önünde tutulmak koşuluyla, 
bursiyerler akademik çalışmalarının bitiş tarihi 1 Mart 2018 tarihini geçmeyecek şekilde ve 
2016-2017 akademik yılı içerisinde yer almak koşuluyla programlarına başlayabilirler. 

Soru 9.4: Burs kapsamında Ocak 2017 başlangıçlı ve bir yıl süreli akademik 
programlar uygun mudur? 

Cevap 9.4: Evet. Ancak, akademik çalışmalarının bitiş tarihi 1 Mart 2018 tarihini geçmemeli 
ve programlar 2016-2017 akademik yılı içerisinde yer almalıdır. 

10. BURS MİKTARI 

Lütfen Duyuru Bölüm 1.9’u inceleyiniz. 

Soru 10.1: Burs miktarı ne kadardır, neleri kapsamaktadır? Burs ödemesi aylık mı 
yapılmaktadır? 

Cevap 10.1: Her akademik yıl için burs miktarı ve ödenecek okul ücretlerine ilişkin tavan 
miktar, bursiyerlere gidecekleri ülkede asgari bir yaşam düzeyi sağlayacak şekilde 
belirlenmektedir. Burs okul ücreti, yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel 
ulaşım, kültürel faaliyetler, vb.) ve çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödeneği 
(vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve 
sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için kullanılmak üzere) kapsamaktadır. Burs 
miktarının %90’ı burs sözleşmeleri imzalandıktan sonra, geriye kalan %10’u ise eğitim 
programının tamamlanıp kapanış işlemlerinin yapılmasından sonra ödenmektedir. 

Soru 10.2: Burslar karşılıksız mı veriliyor? 

Cevap 10.2: Bursiyerler akademik çalışmalarını başarıyla tamamlamalı ve sözleşme 
yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Sözleşme Makamı, öğrenimini başarıyla ve/veya 
zamanında tamamlayamayan veya sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
adaylardan, alınan bursun tamamının veya bir kısmının iade eedilmesini isteme hakkını 



 

41/61 

 

saklı tutar.. Ancak, burs sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir Türkiye’ye dönüş ya da 
zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Soru 10.3: Burs tutarı gidilen ülkenin pahalılığına göre değişkenlik gösteriyor mu? 
Yoksa tüm bursiyerlere gittikleri ülkeden bağımsız olarak aynı tutar mı ödeniyor? 

Cevap 10.3: Cevap 10.1’de de detaylarına yer verilen burs miktarı gidilen AB üye ülkesine 
göre değişmemekte olup tüm üye ülkeler için bursiyerlere aynı geçim masrafı ve sabit 
ödenek verilmektedir. 

Soru 10.4: 2016-2017 akademik yılı bursiyerlerine ödenecek aylık yaşam gideri 
nedir? 

Cevap 10.4: Söz konusu meblağ burs almaya hak kazanan kişiler ile yerleştirme sürecinde 
paylaşılacaktır. 

Soru 10.5: 2016-2017 akademik yılında okul ücretleri için bursiyerlere ödenecek 
tavan miktarı nedir?  

Cevap 10.5: Söz konusu meblağ “2016-2017 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı 
Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar Listesi”nde belirtilecektir. 

Soru 10.6: Okul ücreti Jean Monnet Bursu tarafından belirlenen tavan tutarın 
üzerinde kalan bir programı tercih edersem, söz konusu tavanın üzerinde kalan 
masrafları kendim karşılamak koşuluyla programa katılabilir miyim? 

Cevap 10.6: Evet. 

Soru 10.7: Burs kapsamında sağlık giderleri karşılanmakta mıdır? Burs sağlık 
giderlerini karşılıyor ise sağlık giderlerinin kapsamı hakkında bilgi verir misiniz? 
Ayrıca bir sigorta yaptırmamız gerekli mi? SGK güvencemiz eğitim süresince 
yurtdışında geçerli olacak mı? 

Cevap 10.7: Bursiyerlere tek defaya mahsus sağlanacak sabit ödenek, sağlık ve sigorta 
masraflarını da kapsamaktadır. Sağlık ve sigorta prosedürleri her AB üye ülkesinde farklılık 
göstermekte olup söz konusu işlemlerin tamamlanması tamamen bursiyerlerin 
sorumluluğundadır. Çalışan adayların SGK güvence kapsamının eğitim sürelerince geçerli 
olup olmadığını kendi kurumları ile değerlendirmeleri gerekmektedir. 

Soru 10.8: Burs kitap, fotokopi, ekipman vb. akademik çalışma giderlerini 
karşılamakta mıdır? Yoksa söz konusu harcamaların aylık yaşam gideri olarak 
verilen tutarın içinden mi karşılanması beklenmektedir? 

Cevap 10.8: Bursiyerlere tek defaya mahsus sağlanacak sabit ödenek, eğitim materyali 
masraflarını da kapsamaktadır.  

Soru 10.9: Jean Monnet Bursu ile eş zamanlı olarak başka kurumların (STK’ların, 
büyükelçiliklerin, üniversitelerin, vb.) verdiği burslara da başvurabilir miyim? 

Cevap 10.9: Adaylar Jean Monnet Burs Programına başvururken eş zamanlı olarak farklı 
burs programlarına da başvuru yapabilirler. Ancak adaylar, Jean Monnet Burs Programı 
kapsamında çalışma yapmayı planladıkları program için birden fazla burstan aynı anda 
yararlanamazlar. Ev sahibi kuruluşların sağladığı okul ücretindeki indirim/ödül miktarı, 
burs olarak değerlendirilmemektedir. 
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11. KİMLER BAŞVURAMAZ? 

Lütfen Duyuru Bölüm 2.1 ve 2.2’yi inceleyiniz. 

Soru 11.1: Halihazırda Türkiye’de bulunan bir üniversitede lisans 
birinci/ikinci/üçüncü sınıf öğrencisiyim. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 11.1: Hayır. Jean Monnet Burs Programına üniversite sektöründen Türkiye’deki 
üniversitelerin halihazırdaki lisans son sınıf ve lisansüstü öğrencileri veya 
üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışanlar başvuru yapabilir. 

Soru 11.2: Bursa neden lisans birinci, ikinci, ya da üçüncü sınıf öğrencileri değil de 
sadece lisans son sınıf öğrencileri başvurabiliyor?  

Cevap 11.2: Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya 
üniversiteye eş değer bir kurum/kuruluşta lisansüstü veya araştırma programları 
çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları desteklemektedir. Ayrıca bursların verildiği 
akademik yıl içinde kullanılması esastır. Kazanılan bursların ertelenmesi ve/veya uzatılması 
mümkün değildir. Dolayısıyla, bursa lisans öğrencisi olarak başvuracak kişilerin başvuru 
yaptıkları akademik yıl içerisinde kayıtlı oldukları lisans programlarından mezun olabilir 
durumda olan lisans son sınıf öğrencileri olmaları gerekmektedir. 

Soru 11.3: Şu anda yurt dışında yüksek lisans öğrenimi görüyorum. Ayrıca yine 
yurtdışında bulunan özel bir şirkette çalışıyorum. 2016-2017 akademik yılı için burs 
başvurusunda bulunabilir miyim? 

Cevap 11.3: 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 veya çalıştığı kurumunun 
yurtdışı teşkilatında görevli olan kamu personeli (Örn: Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışı 
teşkilatında çalışan kadrolu personel) bursa başvurabilir.  

Soru 11.4: Erasmus Mundus Mamaself adlı master programının ilk yılını Fransa’da 
tamamlıyorum ve Master1 diploması alacağım. İkinci yıl için programdan ayrılıp 
Fransa’da İngilizce dilinde başka bir programa geçeceğim. Bursa başvuru yapabilir 
miyim ? 

Cevap 11.4: Lütfen Cevap 11.3’e bakınız. 

Soru 11.5: İsveç Enstitüsünün vermiş olduğu bursla Stockholm Üniversitesinde 
Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim alanında yüksek lisans yapıyorum. Aynı 
zamanda Türkiye’deki bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında da 
Tezsiz Yüksek Lisans yapıyorum. Bu durumda Jean Monnet Bursuna başvurabiliyor 
muyum? 

Cevap 11.5: Burs başvurusu döneminde yurtdışında çalışan ya da yurtdışında lisans ya da 
lisansüstü (yüksek lisans/doktora) programına devam edenler Jean Monnet Burs 
Programına başvuramazlar. Lütfen ayrıntılı bilgi için Duyuru Bölüm 2.1.3 ve 2.2’yi 
inceleyiniz. 

Soru 11.6: Türkiye’deki bir üniversiteye bağlı olan ve KKTC’de bulunan bir 
üniversitede işletme bölümü lisans son sınıf öğrencisiyim. Burs duyurusunda 
Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim görmem gerektiği yazıyor. Öğrenim gördüğüm 
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üniversite Türkiye’de bulunan bir üniversitenin KKTC kampüsü olduğu için bursa 
başvurabilir miyim? 

Cevap 11.6: Hayır. Halihazırda Türkiye’deki üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü 
öğrencileri ile akademik ve idari personeli Jean Monnet Burs Programına üniversite 
sektöründen başvurabilir. 

Soru 11.7: KKTC'de İngilizce Öğretmenliği bölümünde son sınıf öğrencisiyim ve genel 
not ortalamam halihazırda 4.00 üzerinden 3.10. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 11.7: Lütfen Cevap 11.6’ya bakınız. 

Soru 11.8: AB üyesi olmayan ya da Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından 
faydalanmayan bir ülke vatandaşıyım ve Türkiye’de bulunan bir üniversitede 
lisans/yüksek lisans/doktora öğrenimi görüyorum. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 11.8: Hayır.  

Soru 11.9: AB üyesi olmayan ya da Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından 
faydalanmayan bir ülkede üniversite öğrencisiyim. Türkiye’de eğitimime devam 
etmek istiyorum. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 11.9: Hayır. Bursiyerler, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş 
değer bir kuruluşta lisansüstü veya araştırma programlarına katılabilirler. 

Soru 11.10: Ben halihazırda İngiltere'de EVS programı kapsamında gönüllü olarak 
çalışıyorum. Bursa başvururabilir miyim? 

Cevap 11.10: Lütfen Cevap 11.3’e bakınız. 

Soru 11.11: Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışanlar bursa başvurabilir 
mi? 

Cevap 11.11: Sivil toplum kuruluşlarında belli bir ücret karşılığında ve belli bir sosyal 
güvenlik ağı kapsamında çalışan kişiler bursa özel sektör kontenjanından başvurabilir. 

Soru 11.12: Üniversite mezunuyum fakat ne kamuda ne de özel sektörde çalışıyorum, 
işsizim. Jean Monnet Bursuna başvurabilir miyim? 

Cevap 11.12: Hayır. Halihazırda Türkiye’deki kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve 
üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü öğrencileri ile akademik ve idari personeli Jean 
Monnet Burs Programına başvurabilir. 

Soru 11.13: İstanbul Barosuna kayıtlı avukatım. Halihazırda herhangi bir yerde 
çalışmıyorum. Baroya kayıtlı olmam burs başvurusu yapmam için yeterli mi? 

Cevap 11.13: Lütfen Cevap 11.12’ye bakınız. 

Soru 11.14: Halihazırda avukatlık stajımı yapıyorum. Ücretli çalışmadığım için maaş 
bordrom ve SGK kaydım yok. Ancak staj yaptığımı kayıtlı olduğum Barodan ve 
çalıştığım Hukuk bürosundan alacağım belgeyle gösterebilirim. Söz konusu belgeler 
özel sektör çalışanlarından istenen maaş bordrosu ve hizmet dökümü yerine geçer 
mi? 
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Cevap 11.14: Hayır. Lütfen Cevap 1.47’ye bakınız. 

Soru 11.15: İki senelik bankacılık bölümü mezunları/son sınıf öğrencileri burs 
başvurusunda bulunabilir mi? 

Cevap 11.15: Hayır. İki yıllık ön lisans mezunlarının ya da söz konusu programlarda ikinci 
sınıf öğrencisi olanların burs başvurusu uygun başvuru kabul edilmemektedir. 

Soru 11.16: 2007-2008 akademik yılında Jean Monnet Burs programından 
yararlanarak istatistik alanında yüksek lisans öğrenimi gördüm. Başka bir AB 
müktesebat başlığında olmak kaydıyla, tekrar burs başvurusu yapabilir miyim? 

Cevap 11.16: Hayır. Daha önce Jean Monnet Bursundan yararlanmış olanlar Jean Monnet 
Bursuna başvuru yapamazlar. 

Soru 11.17: İngilizce Öğretmenliği mezunuyum. Şu anda kamuda İngilizce öğretmeni 
olarak çalışıyorum ve aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans 
yapmaktayım. Bu yıl tez aşamasındayım ve bu dönemin sonunda tezimi bitirmeyi 
planlamaktayım. Yüksek lisansımı söz konusu alanda yapıyor olmam bursa 
başvurmama olanak sağlar mı? 

Cevap 11.17: Hayır. Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile 
Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar, ancak 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. Lütfen Duyuru Önemli Not-3’e bakınız. 

Soru 11.18: Ben İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. Erasmus   
Plus Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı bahar dönemini Almanya’da 
okuyacağım. Bana verilen hibe miktarı yeterli değil. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 11.18: Hayır. 

12. 36 AYLIK İŞ DENEYİMİ 

Lütfen Duyuru Bölüm 2’yi inceleyiniz. 

Soru 12.1: Lisans ortalamam 2.50’nin altında. İş tecrübesinin başvuruda belirtilecek 
çalışma alanı ile uyumlu olması gerekiyor mu? Örneğin, tarım ve kırsal kalkınma 
alanında 36 ay iş tecrübesi olan bir aday bilim ve araştırma alanından burs 
programına başvurabilir mi? 

Cevap 12.1: Not ortalamasının Duyuruda belirtilen asgari puanların altında kalmasından 
ötürü 36 ay iş tecrübesine ilişkin belge sunacak adayların iş tecrübelerinin, bursa başvuru 
yapacakları çalışma alanı ile ilgili olması gerekmemektedir. Ancak, 36 aylık iş deneyimi AB 
Müktesebat başlıklarıyla ilişkili olmalıdır. “İş deneyimi” ifadesi profesyonel olarak, belli bir 
ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları içermektedir. 
Doğum izni, askerlik gibi işten ayrı geçirilen süreler fiili çalışma süresine dahil değildir. 
Ayrıca “Eğitim ve Kültür” ile “Bilim ve Araştırma” fasıl başlıkları için Duyuru Önemli Not-1’e 
bakınız. 

Soru 12.2: Bir üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığında sekiz seneden bu yana 
idari personel olarak görev yapıyorum. Lisans not ortalamam 4.00 üzerinden 2.14. 
Ancak, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde yüksek lisansımı 
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tamamladım ve yüksek lisans not ortalamam 4.00 üzerinden 3.02. Tamamlamış 
olduğum yüksek lisans ya da üniversitedeki görevim gereği yürüttüğüm çalışmalar 
AB müktesebatı ile ilgili sayılır mı? 

Cevap 12.2: Soruda bahsedilen çalışma alanının ya da yüksek lisans programının 
uygunluğuna dair herhangi bir görüş ya da onay verilememektedir.. Göreviniz esnasında 
çalışma yaptığınız alan, AB müktesebat başlıklarından biriyle ya da birkaçıyla ilgili ise ve 
kurumunuzdan bu doğrultuda destekleyici resmi bir belge alabiliyorsanız veya AB fasıl 
başlıklarıyla ilişkili bir lisansüstü çalışmanız varsa başvuruda bulunabilirsiniz. Lütfen ayrıca 
Cevap 2.5’e bakınız. 

Soru 12.3: Lisans ortalamam 2.50’nin altında. Bankada iç kontrol/audit pozisyonunda 
beş yıldır çalışmaktayım. Görev tanımım içerisinde “Kurumun SPK mevzuatına ve 
Basel kriterlerine uygunluk çalışmaları” da yer almaktadır. Bursa başvurabilir 
miyim? 

Cevap 12.3: Çalışma alanının ya da yüksek lisans programının uygunluğuna dair herhangi 
bir görüş ya da onay verilememektedir. Lütfen ayrıca Cevap 2.4’e bakınız. 

Soru 12.4: İngilizce öğretmenliği bölümünden mezunum ve 2012 yılından bu yana 
Dışişleri Bakanlığında Konsolosluk ve İhtisas Memuru olarak çalışmaktayım. Söz 
konusu çalışma tecrübemi belgelendirerek bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 12.4: Soruda bahsedilen çalışma alanının/iş deneyiminin uygunluğuna dair herhangi 
bir görüş ya da onay verilememektedir. 

Soru 12.5: Beş yıldır XX Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Haller Müdürlüğünde 
çalışıyorum. Lisans düzeyinde İşletme bölümünden mezunum ve bitirme notum 2.48. 
Halen İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisans öğrenimime devam ediyorum ve 
şu anda tez aşamasındayım. Çalışma alanım AB’nin gıda güvenliği müktesebatı ile 
yakından ilgili. 5 yıllık iş tecrübemi belgelendirerek Jean Monnet Bursuna 
başvurabilir miyim? Bu mümkün değilse, İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek 
lisans programına kayıtlı olduğumu belgelendirerek başvuru yapabilir miyim? 

Cevap 12.5 Lütfen Cevap 12.2 ve Cevap 12.3’e bakınız. Duyuruda belirtilen asgari lisans not 
ortalaması kriterini sağlayamayan adaylar ancak 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. Bu doğrultuda halen devam etmekte olduğunuz bir yüksek lisans programı 
olduğunu belgelendirmeniz başvuru için yeterli değildir. 

Soru 12.6: Kalkınma Ajansında dört senedir çalışmaktayım. Aynı zamanda işletme 
bölümü doktora öğrencisiyim. Lisans not ortalamam 2.42 fakat yüksek lisans not 
ortalamam 2.50’nin üstünde. Ajanstaki çalışma deneyimimi (44 ay) belgelendirerek 
başvuru yapabilir miyim? 

Cevap 12.6: Lütfen Cevap 12.2 ve Cevap 12.3’e bakınız. 

Soru 12.7: İngilizce öğretmenliği bölümünden mezunum ve not ortalamam 100 
üzerinden 64,45. Fakat üç yıldan fazladır bünyesinde çalıştığım üniversitenin 
Erasmus Ofisinde öğrenci-personel hareketliliği alanında görev yapıyorum. Bu 
durumda bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 12.7 Lütfen Cevap 12.2 ve Cevap 12.3’e bakınız. 
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Soru 12.8: Lisans ortalamam 2.50’nin altında. Üç yılı aşkındır bir bakanlıkta uzman 
olarak çalışmaktayım. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 12.8: Lütfen Cevap 12.2 ve Cevap 12.3’e bakınız. 

Soru 12.9: XX Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans son sınıf öğrencisiyim 
ve Temmuz 2016’da mezun olacağım. Mevcut lisans ortalamam 2.23. Öte yandan, 
Aralık 2013 tarihinden bu yanan YY Üniversitesinde idari personel olarak görev 
yapmaktayım. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 12.9: Lütfen Cevap 12.2 ve Cevap 12.3’e bakınız. 

Soru 12.10: 2003 senesinde Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun 
oldum. Ardından özel sektörde tercümanlıktan farklı bir alanda çalışmaya başladım. 
2012 senesinde “Music Business&Management” başlıklı tezsiz yüksek lisans 
programını tamamladım. Bitirme projem için de "Erken Müzik Eğitiminin Faydaları" 
üzerine çalışma yaptım. Bursa “Eğitim ve Kültür” faslından başvurabilir miyim? 

Cevap 12.10: Lütfen Cevap 12.2 ve Cevap 12.3’e bakınız.. Ancak, 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 olanlara ilişkin 
şartların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Lütfen Duyuru Önemli Not-1 (Eğitim 
ve Kültür fasıl başlığıyla ilgili kısım) ve Önemli Not-3’e bakınız. 

Soru12.11: Lisans düzeyinde İngilizce/Almanca Mütercim Tercümanlık bölümü 
mezunuyum. 1 Kasım 2010 tarihinden bu yana bir belediyede AB ile ilgili alanlarda 
çalışmalar yürütmekteyim. Söz konusu iş tecrübesi, AB müktesebatı alanında en az 36 
ay çalışma kriterini karşılamakta mıdır? Burs programına başvurabilir miyim? 

Cevap 12.11: Lütfen Cevap 12.2, Cevap 12.3 ve Cevap 12.10’a bakınız. 

Soru 12.12: Mütercim tercümanlık bölümlerinden mezun olanlar AB tarafından 
desteklenen teknik destek veya twinning projelerinde dil asistanlığı veya proje 
asistanlığı görevini yürütmüşlerse söz konusu iş tecrübesi “AB müktesebatı ile ilgili 
konularda en az 36 ay iş deneyimi” kriteri açısından uygun bir iş tecrübesi kabul 
edilir mi? 

Cevap 12.12: Lütfen Cevap 12.2, Cevap 12.3 ve Cevap 12.10’a bakınız. 

Soru 12.13: Bir kamu kurumunda Mütercim kadrosunda çalışıyorum. Bakanlığın 
farklı birimlerinde 2001 yılından bu yana görev yapıyorum. Bursa başvurabilir 
miyim? 

Cevap 12.13: Lütfen Cevap 12.2, Cevap 12.3 ve Cevap 12.10’a bakınız. 

Soru 12.14: XX Üniversitesi Avrupa Birliği Ana Bilim Dalında doktora öğrencisiyim. 
Lisans düzeyinde Mütercim-Tercümanlık Bölümünden mezunum. “Siyaset 
Çalışmaları” başlıklı yüksek lisans programını bitirdim ve yüksek lisans tezimde 
Bologna Süreci bağlamında Türkiye'de yüksek öğretimin yeniden yapılandırılmasının 
ardındaki ulusal ve uluslararası dinamikleri interdisipliner bir perspektif 
çerçevesinde ele aldım. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 12.14: Lütfen Cevap 12.10’a bakınız. 
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Soru 12.15: Fransızca/İngilizce Tercümanlık mezunuyum. Bir yılı özel sektörde, iki 
yılı ise uluslararası bir STK'da olmak üzere toplam üç yıldır profesyonel olarak 
çalışmaktayım. Bursa başvurabilir miyim? 

Cevap 12.15: Soruda sözü edilen farklı kurumlardaki profesyonel çalışma süresinin toplamı 
en az 36 ay ise, bu süre zarfında yürüttüğünüz görevler AB Müktesebat başlıklarından bir ya 
da birkaçıyla ilgili ise ve bunu belgelendirebiliyorsanız burs başvurusunda bulunabilirsiniz.  

Soru 12.16: 36 aylık iş tecrübesi hesaplanırken aday hangi sektörden bursa 
başvuruyorsa o sektördeki iş tecrübesi mi dikkate alınır? Örneğin, kamu 
kontenjanından başvuran bir adayın özel sektördeki geçmiş iş tecrübesi de dikkate 
alınır mı? 

Cevap 12.16: “İş deneyimi” ifadesi profesyonel olarak, belli bir ücret karşılığında, belli bir 
sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları içermektedir. Doğum izni, askerlik gibi 
işten ayrı geçirilen süreler fiili çalışma süresine dahil değildir. Bu doğrultuda 36 aylık iş 
tecrübesinin hesaplanmasında farklı sektörlerdeki ve farklı alanlardaki tüm iş tecrübeleri 
AB Müktesebat başlıklarından bir ya da birkaçıyla ilgili konularda olmak koşuluyla kabul 
edilmektedir. 

Soru 12.17: Stajyer avukat olarak geçirilen süre 36 aylık iş tecrübesi kapsamında 
değerlendirilmekte midir? 

Cevap 12.17: Stajyer avukat olarak geçirilen süre zarfında profesyonel olarak, belli bir ücret 
karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında çalışılmışsa ve bu durum 
belgelendirilebiliyorsa söz konusu çalışma 36 aylık iş tecrübesi kapsamında 
değerlendirilebilir. 

Soru 12.18: 36 aylık çalışma tecrübesini belgelendirmek üzere SGK hizmet belgesi 
sunmam yeterli midir? 

Cevap 12.18: 36 aylık çalışma tecrübesini belgelendirmesi gereken adayların söz konusu 
sürede AB müktesebatı ile ilgili alan/alanlarda çalıştıklarını net bir şekilde ortaya koyan 
belge/belgeler sunmaları gerekmektedir. 

Soru 12.19: XX kurumunda çalışıyorum. Ayrıca YY proje/lerinde 17 ay görev aldım. İş 
deneyimimi kanıtlamak için ekte sunduğum destekleyici belgeler dışında başka bir 
belge sunmam gerekmekte midir? 

Cevap 12.19: Başvuru evrakının uygunluğuna dair herhangi bir görüş ya da ön onay 
verilememektedir. 

Soru 12.20: Tüm özel sektör ve kamu çalışanları 36 ay iş deneyimine sahip 
olduklarını belgelendirmeli mi? 

Cevap 12.20: Hayır. Asgari 36 ay iş deneyimi ya da AB müktesebatı ile ilgili konularda bir 
lisansüstü program (yüksek lisans/doktora) tamamlamış olma koşulunu karşılaması 
gerekenler; lisans düzeyinde Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi 
ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar ya da anılan bölümlerde lisans son sınıf öğrencisi 
olanlar ile lisans not ortalaması 4.00 üzerinden 2.50 ya da 100 üzerinden 65’in altında kalan 
kişilerdir. 

 



 

48/61 

 

Soru 12.21: XX Belediyesinde 2013 yılı Ağustos ayından itibaren Zabıta Memuru 
olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Jean Monnet Bursuna başvuracağım Nisan ayı 
itibarıyla memuriyette 32 ayımı doldurmuş olacağım. Dolayısıyla bursa kamu 
sektöründen değil üniversite sektöründen başvurabileceğim. Bununla birlikte bağlı 
olduğum belediyece gerekli iznin ancak memuriyetimden dolayı bursu kazanmam 
halinde verileceği; öğrenciliğimden dolayı bursu kazanmam halinde ise izin 
verilmeyeceği söylenmektedir. 36 aylık çalışma süresiyle ilgili bir esneklik 
sağlanabilir mi? 

Cevap 12.21: Birden fazla sektörden başvuru yapma hakkına sahip adayların hangi 
sektörden (kamu, üniversite veya özel sektör) başvuracaklarına karar vermeleri ve ilgili 
sektöre ilişkin başvuru evrakını eksiksiz bir şekilde sunmaları gerekmektedir. Lütfen ayrıca 
Cevap 12.20’ye bakınız. Üniversite sektöründen lisans öğrencisi olarak başvurmaya karar 
vermeniz durumunda başvuru evrakı için Duyuru Bölüm 2.3.1.3.2’ye bakınız. 

Soru 12.22: Lisans not ortalamam 2.50’nin altında, AB müktesebatı ile ilgili konularda 
en az 36 ay iş deneyimine sahip olmanın ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum. 
CIP, COSME, Erasmus+ gibi projelerde çalışmış olmak yeterli midir? 

Cevap 12.22: Lütfen Cevap 12.1 ve Cevap 12.3’e bakınız. 

13. YURTDIŞI GÖREVLENDİRME 

Lütfen Duyuru Bölüm 2.6’yı inceleyiniz. 

Soru 13.1: Kamu kurumunda çalışıyorum. Bursu kazanmam halinde kurumumun beni 
dış burs kapsamında göndermesi zorunlu mudur? Kurum dilerse ücretsiz izin ile de 
gönderebilir mi? 

Cevap 13.1: Kamu çalışanlarının nasıl görevlendirileceği hususu bağlı oldukları kurumun 
takdir ve yetkisindedir. 

Soru 13.2: Kamu çalışanıyım. Bursu almam halinde maaşımın ne kadarı bana kurum 
tarafından ödenecektir?  

Cevap 13.2: Kamu sektöründen başvuru yapan adaylar, burs almaya hak kazandıkları 
takdirde, kurumlarındaki istihdam şekillerine göre tabi oldukları mevzuat hükümleri 
çerçevesinde görevlendirilmektedirler. Dolayısıyla söz konusu adayların nasıl/hangi şekilde 
görevlendirilecekleri çalıştıkları kurumun kendi takdir ve yetkisindedir. Ancak, 
“Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” 
hükümlerine tabi kamu kurumu personeli Jean Monnet Bursunun, yapılacak ödemelerin 
detaylandırıldığı ilgili yönetmeliğin 12. maddesinin (b) fıkrası hükmü doğrultusunda “dış 
burs” kapsamında değerlendirilmesinin önerilemkte olduğunu unutmamalıdır.  

Soru 13.3: Kamu sektöründen Jean Monnet Bursuna başvuracağım. Bağlı bulunduğum 
kurum kamu çalışanlarından beklenen muvaffakat yazısını vermek konusunda 
isteksiz davranıyor. Bu aşamadaki sorun hallolup da burs almaya hak kazanır fakat 
görevlendirme aşamasında tekrar sıkıntı yaşarsam ücretsiz izin kullanarak burstan 
yararlanabilir miyim? 

Cevap 13.3: Kamu çalışanları Jean Monnet Bursu ile yurtdışında öğrenim görecekleri dönem 
için kurumlarından ücretsiz izin alabilir. Fakat söz konusu ücretsiz iznin verilip 
verilmeyeceği hususunda yine kurumun takdir hakkının bulunduğu unutulmamalıdır. 
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Soru 13.4: Bir devlet okulunda matematik öğretmenliği yapmaktayım. Jean Monnet 
Bursundan yararlanmam halinde öğrenim için yurtdışında bulunacağım süre için 
tarafıma ücretsiz izin mi verilmekte? Yoksa yurt dışı çalışan öğretmenlerde olduğu 
gibi maaşım yatmaya devam mı etmekte? 

Cevap 13.4: Lütfen Cevap 13.2 ve Cevap 13.3’e bakınız. 

Soru 13.5: Kamu kontenjanından başvuracağım. Bursu kazanmam ve kurumumun 
ücretsiz izin vermediği durumda yine de bursu kullanma hakkım bulunmakta mıdır? 

Cevap 13.5: Lütfen Cevap 13.2 ve Cevap 13.3’e bakınız. Lütfen ayrıca Duyuru Düzeltme-1’e 
bakınız. 

Soru 13.6: Kamu kurumunda çalışan bursiyerlerin, bursun yanı sıra maaşlarının 
%60’lık bir bölümünü de alabildiklerini biliyorum. Ancak, kurumların kamu 
kaynakları ile yurtdışına yüksek lisansa gönderdikleri çalışanları için yaş sınırı, ilgili 
Yönetmeliğe göre 40’tır. 40 yaşından büyük ve kamu çalışanı olan bir aday burs 
almaya hak kazandığı takdirde bursun yanı sıra maaşının bir bölümünü alabilir mi? 

Cevap 13.6: Lütfen Cevap 13.1 ve Cevap 13.2’ye bakınız. 

14. EĞİTİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME 

Lütfen Duyuru Bölüm 1.6 ve 2.5’i inceleyiniz. 

Soru 14.1: Önceki akademik yıllarda bursiyerler tarafından tercih edilen okullara 
ilişkin listeye nasıl ulaşabilirim? 

Cevap 14.1: Önceki akademik yıllarda Jean Monnet Bursiyerleri tarafından tercih edilmiş 
olan üniversite ve programlara ilişkin listeye Jean Monnet Burs Programı internet 
sayfasındaki http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/BURSİYERLERİMİZ/BURSİYERLERİMİZİN-
ÇALIŞMALARI linkinden (http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/ --> Bursiyerler --> 
Bursiyerlerimizin Çalışmaları) ulaşılabilir. 

Soru 14.2: Burs kapsamında “Music Management/Business” başlıklı yüksek lisans 
programı desteklenmekte midir? 

Cevap 14.2: Bursiyerler tarafından önerilen akademik programların (lisansüstü veya 
araştırma programı) bursiyerlerin çalışma alanları (AB Müktesebat Başlığı) ile uyumu ve 
“bursun amacı”na uygunluğu her bursiyer için vaka bazında değerlendirilecektir. Söz konusu 
değerlendirme, ancak yerleştirme sürecinde yapılmakta olup başvuru aşamasında ve 
bursiyerlerin seçimi sürecinde program uygunluğuna dair herhangi bir ön onay ya da görüş 
verilememektedir. 

Soru 14.3: “İnsan Kaynakları”, “Çalışma ve Örgütsel Psikoloji” veya “Sosyoloji” 
alanlarındaki programlar “Sosyal Politika ve İstihdam” başlığı altında desteklenir mi? 

Cevap 14.3: Lütfen Cevap 7.1 ve Cevap 14.2’ye bakınız. 

Soru 14.4: “Taşımacılık Politikası” başlığı altında Vrije Üniversitesinde bulunan 
“Business Administration: Specialization in Transport and Supply Chain Management” 
başlıklı yüksek lisans programına katılabilir miyim? 

Cevap 14.4: Lütfen Cevap 7.1 ve Cevap 14.2’ye bakınız. 

http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/BURSİYERLERİMİZ/BURSİYERLERİMİZİN-ÇALIŞMALARI
http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/BURSİYERLERİMİZ/BURSİYERLERİMİZİN-ÇALIŞMALARI
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Soru 14.5: Geçmiş yıllarda “İstatistik” faslı altında “Actuarial Management” başlıklı 
programa gitmiş olan bir bursiyeriniz olduğunu gördüm. “İstatistik” başlığı altında 
“Actuarial Sciences” başlıklı yüksek lisans programlarına katılabilir miyim? 

Cevap 14.5: Lütfen Cevap 7.1 ve Cevap 14.2’ye bakınız.Ayrıca, Jean Monnet Bursiyerleri 
tarafından daha önceki akademik yıllarda tercih edilen programlar 2016-2017 akademik yılı 
için emsal teşkil etmemektedir.  

Soru 14.6: Jean Monnet Burs Programı kapsamında AB Ombudsmanı bünyesinde 
araştırma yapabilir miyim? 

Cevap 14.6: Hayır. Jean Monnet Burs Programı, AB üye ülkelerinde bulunan üniversite ve 
üniversiteye eşdeğer kurum/kuruluşları kapsamaktadır. 

Soru 14.7: Jean Monnet Burs Programının 2016-2017 akademik yılı duyurusunda “en 
az iki farklı AB üyesinde bulunan en az iki farklı akademik programdan kabul 
mektuplarını almaları zorunludur” ifadesi bulunmaktadır. Bu ifadede kastedilen iki 
farklı ülkeden birer (toplam iki) kabul mektubu sunulması mı yoksa iki farklı 
ülkeden ikişer kabul mektubu (toplam dört) sunulması mıdır? 

Cevap 14.7: Duyuruda yer alan “Adayların Jean Monnet Burs Programının başvuru ve 
değerlendirme süreçleri devam ederken en az iki farklı AB üye ülkesinde bulunan ve 
seçilen AB müktesebatı ile ilgili en az iki farklı akademik programa başvurup kabul 
mektuplarını almaları zorunludur.” ifadesi ile kastedilen her biri farklı bir AB üyesi 
ülkede bulunmak koşuluyla toplamda en az iki farklı akademik programdan kabul alınması 
gerektiğidir (Örneğin; AB üyesi olan X ülkesinden alınmış bir kabul mektubu ve AB üyesi 
olan Y ülkesinden alınmış bir kabul mektubu). 

Soru 14.8: İki farklı AB üye ülkesinden kabul mektubu isteniyor. Sadece iki farklı 
ülkeye başvurulması yeterli olur mu? 

Cevap 14.8: Adayların Jean Monnet Burs Programının başvuru ve değerlendirme süreçleri 
devam ederken en az iki farklı AB üye ülkesinde bulunan en az iki farklı akademik programa 
(seçilen AB müktesebatı ile ilgili) başvurup kabul mektuplarını almaları zorunludur. Ayrıca 
adaylar ikiden daha fazla AB üye ülkesinden de kabul mektubu alma hususunda 
serbesttirler. Lütfen  ayrıca Cevap 14.7’ye bakınız. 

Soru 14.9: XX Üniversitesinin hukuk yüksek lisans programı hem Londra hem de 
Paris kampüslerinde bulunmaktadır. Hem Paris’teki bu programdan hem de 
Fransa’daki başka bir üniversiteden kabul alırsam, iki farklı ülkeden kabul almış 
sayılır mıyım? Burs süresince, aynı anda başka bir yüksek lisans programına da 
kayıtlı olmam sıkıntı yaratır mı? 

Cevap 14.9: Eğer sözkonusu iki program da Fransa’da ise, kabul mektupları “tek bir 
ülkeden” alınmış olarak değerlendirilecektir. İki akademik programa kayıtlı olma adayın 
kendi kararına bağlıdır. Ancak bu programlardan sadece biri Jean Monnet Burs Programı 
tarafından değerlendirmeye alınacak ve bu programın masrafları burs programı kapsamında 
karşılanabilecektir. Ayrıca Cevap 10.2’ye bakınız. 

Soru 14.10: “En az iki AB üye ülkesinde bulunan en az iki farklı akademik program” 
ile kastedilen şey programların iki farklı alana ilişkin olması mıdır? Örneğin X üye 
ülkesinde Bankacılık ve Finans Hukuku yüksek lisans programına kabul alırken, Y 



 

51/61 

 

üye ülkesinde de Fikri Mülkiyet Hukuku yüksek lisans programına mı kabul almamız 
bekleniyor? 

Cevap 14.10: Hayır. Adayların Jean Monnet Burs Programının başvuru ve değerlendirme 
süreçleri devam ederken en az iki farklı AB üye ülkesinde bulunan ve seçilen AB 
müktesebatı ile ilgili en az iki farklı akademik programa başvurup kabul mektuplarını 
almaları zorunludur. Fakat kabul alınan her iki programın da adayın başvuru esnasında 
belirlemiş ve başvuru formunda belirtmiş olduğu, başvuru süreci tamamlandıktan sonra 
değiştirilemeyen, çalışma alanı ile ilgili olması ve her bir programın farklı bir AB üye 
ülkesinde bulunması gerekmektedir. 

Soru 14.11: Yerleştirme esnasında sunulması gereken iki farklı akademik programın 
türünün de mi farklı olması gerekmektedir? Örneğin biri MSc diğeri LLM programı mı 
olmalıdır? Yoksa iki farklı AB üye ülkesinde bulunan iki programın türü de LLM 
olabilir mi? 

Cevap 14.11: Başvuru yapılan program türlerinin/isimlerinin (örneğin, MSc, LLM, MA) aynı 
ya da birbirinden farklı olması zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Soru 14.12: 2016-2017 akademik yılı için sadece bir AB üye ülkesinde bulunan 
üniversitelere başvuruda bulundum ve halihazırda birkaç farklı üniversiteden kabul 
mektubu almış durumdayım. Diğer ülkelerde bulunan üniversiteler farklı sınav 
sonuçları talep etmekte ya da çoğu programın başvuru dönemi de bitmek üzeredir. 
Yerleştirme aşamasında sadece bir AB üye ülkesinde bulunan üniversitelere ait kabul 
mektuplarımı sunmam yeterli olur mu? 

Cevap 14.12: Lütfen Cevap 14.7’ye bakınız. Bununla birlikte, bursiyerin başvuru esnasında 
tek bir AB resmi dilini seçmesi ve o dilde başvuru yaptığı AB müktesebat başlığı ile uyumlu 
akademik programların sadece tek bir AB üye ülkesinde bulunması halinde yerleştirme 
sürecinde, bursiyerin başka bir AB üye ülkesinden ikinci bir kabul mektubu sunma 
zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Soru 14.13: Duyuruda en az iki farklı AB üye ülkesinde iki farklı akademik programa 
başvurmuş ve kabul almış olmamız gerektiği söyleniyor. Bu maddeyle ilgili herhangi 
bir esneklik sağlanacak mı? 

Cevap 14.13: Lütfen Cevap 14.12’ye bakınız. 

Soru 14.14: London School of Economics’ten kabul aldım ve bu programa gitmek 
istiyorum. Bu durumda ikinci bir okuldan kabul alıp, Temmuz ayına kadar o kabulün 
açık kalması için emek harcamama gerek olmayabilir mi? Bu konuda bir esneklik 
olabilir mi? 

Cevap 14.14: Lütfen Cevap 14.12’ye bakınız. 

Soru 14.15: Burs Programına tek bir dilden (Fransızca) başvuru yapacağım. Fransa 
dışındaki üniversiteler için sadece Fransızca dil belgesi yeterli değil, bazıları için 
Almanca isteniyor.  Okul başvurularının bir kısmı Şubat’ta bitti, bazıları da Nisan’da 
bitecek. Bu durumda burs alırsam benden yine de ikinci bir ülkeden kabul mektubu 
sunmak zorunda mıyım? Duyuru metninde; "Bursiyerin başvuru esnasında tek bir AB 
resmi dilini seçmesi ve o dilde başvuru yaptığı AB müktesebat başlığı ile uyumlu 
akademik programların sadece tek bir AB üye ülkesinde bulunması halinde yerleştirme 
sürecinde, bursiyerin başka bir AB üye ülkesinden ikinci bir kabul mektubu sunma 
zorunluluğu bulunmamaktadır” ifadesi yer alıyor. Bu durum beni de kapsıyor mu?  
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Cevap 14.15: Başvuru esnasında adayın uygunluğuna ilişkin görüş ya ad ön onay 
verilememektedir. Lütfen Cevap 14.7 ve Cevap 14.12 ile Duyuru Önemli Not-5’e bakınız. 

Soru 14.16: Jean Monnet Bursuna Fransızca dilinden başvuru yapacağım. Her ne 
kadar Lüksemburg ya da Belçika'da Fransızca dilinde öğretim yapan programlar 
bulunsa da söz konusu programlarda Fransızca dışında bir dil (özellikle İngilizce) 
daha bilme zorunluluğu var. Ancak ben Fransızca öğrenim görmek istiyorum ve 
İngilizce ya da başka bir dile ait yeterlilik belgem yok. Bu durumda sadece Fransa'da 
bulunan bir programdan kabul mektubu sunmam yeterli mi? 

Cevap 14.16: Lütfen Cevap 14.15’e bakınız. 

Soru 14.17: Jean Monnet Burs Programı yazılı sınavında ilk yüzde 50’lik başarı 
diliminde yer aldığım halde tek bir üye ülkesinden kabul mektubumun olması 
durumunda Jean Monnet Bursundan faydalanabilir miyim? 

Cevap 14.17: Lütfen Cevap 14.8 ve Cevap 14.12’ye bakınız. 

Soru 14.18: Büyük çoğunluk tarafından tercih edilme olasılığı olmayan bir üye ülkeye 
gitmek isteyen bir aday yine de ikinci bir ülkeden kabul mektubu temin etmeli mi? 

Cevap 14.18: Lütfen Cevap 14.8 ve Cevap 14.12’ye bakınız. 

Soru 14.19: Jean Monnet Bursuna “çevre” başlığından başvurmak istiyorum. Çevre 
başlığı ile ilgili son derece fazla akademik program mevcut olsa da çalışmak istediğim 
akademik niteliklere sahip program sayısı oldukça kısıtlı. Bu durum en az iki ülke ve 
okuldan kabul mektubu alma zorunluluğumu ortadan kaldırabilir mi? 

Cevap 14.19: Hayır. Lütfen Cevap 14.12’ye bakınız. 

Soru 14.20: Kabul mektuplarının hangi aşamada Jean Monnet Burs Programına 
sunulması gerekmektedir? 

Cevap 14.20: Kabul mektuplarının burs almaya hak kazanan adayların ilan edilmesinin 
ardından başlayan yerleştirme sürecinde sunulması gerekmektedir. Ancak, adaylar burs 
başvurusu ve seçim süreci devam ederken akademik çalışma yapmak istedikleri AB üyesi 
ülkeleri belirlemelidir. ‘Jean Monnet Burs Programı’na başvuru yapmak ve ‘üniversite veya 
üniversiteye eşdeğer kurum/kuruluşlar’a başvurmak birbirinden ayrı ancak tamamlayıcı 
süreçlerdir. Akademik programlardan koşulsuz kabul mektuplarını almak tamamen adayın 
kendi sorumluluğundadır. Söz konusu kabul mektupları adaylardan başvuru sürecinde 
istenmemektedir. Ancak yine de adaylar, kabul mektupları burs almaya hak kazandıkları 
takdirde ellerinde olacak şekilde üniversite veya üniversiteye eşdeğer kurum/kuruluşlara 
başvurularını zamanında yapmalıdırlar. 

Soru 14.21: Burs kapsamında Ocak 2017 başlangıçlı ve bir yıl süreli akademik 
programlar uygun kabul edilmekte midir? 

Cevap 14.21: Evet, akademik çalışmaların bitiş tarihi 1 Mart 2018 tarihini geçmediği ve 
program 2016-2017 akademik yılı kapsamında olduğu sürece kabul edilmektedir. 

Soru 14.22: Ocak 2017’de başlayan yüksek lisans programları için kabul mektupları 
en erken Eylül 2016’da alınabilmekte. Kabul mektuplarını bahsedilen tarihte 
sunmamız sorun yaratır mı? 
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Cevap 14.22: Hayır. Bununla birlikte, asil listede yer alıp burs almaya hak kazananların, 
görevlendirme prosedürleri de dahil olmak üzere yerleştirme ve sözleşme süreçlerine ilişkin 
belgelerini burs almaya hak kazananların açıklandığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde veya 
28 Ekim 2016’ya kadar (bu tarihlerden hangisinin daha geç olduğuna bağlı olarak, geç olan 
tarihe kadar) sunmaları zorunludur. Aksi takdirde, burstan feragat etmiş kabul 
edileceklerdir. Lütfen ayrıca Duyuru Önemli Not-6’ya bakınız. 

Soru 14.23: Birinci tercihimizin bir yıllık bir yüksek lisans programı olması şartıyla, 
ikinci program tercihimiz süresi iki yıl olan bir yüksek lisans programı olabilir mi? 

Cevap 14.23: Hayır. Bursiyerler en az 3 (üç), en fazla 12 (on iki) ay süreyle AB üyesi 
ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta lisansüstü veya 
araştırma programlarına katılabileceklerdir. 12 aydan dah uzun süren (örneğin iki yıllık 
yüksek lisans programları ya da doktora programları), bursiyerler geriye kalan süreyi 
kendileri karşılamak isteseler dahi desteklenemeyecektir. Lütfen ayrıca Cevap 14.11’e 
bakınız. 

Soru 14.24: İngiltere’deki bazı okulların diğer Avrupa ülkelerinde sundukları yüksek 
lisans programları mevcut. Yerleştirme aşamasında söz konusu programlar 
İngiltere’de bulunan bir program gibi mi değerlendirilecek? 

Cevap 14.24: Hayır. Söz konusu programların öğretimi hangi ülke sınırları içerisinde 
yapılıyorsa programların ilgili olduğu AB üye ülkesi de o ülke olarak değerlendirilecektir.  

Soru 14.25: Şu anda birinci tercihim olan ülkedeki programdan kabul mektubu aldım. 
İkinci bir AB üye ülkesindeki programa yapacağım başvuru 4 Nisan 2016'ya kadar 
sonuçlanmayabilir. Bursa başvurumda sorun olur mu? 

Cevap 14.25: Hayır. Lütfen Cevap 14.20’ye bakınız. 

Soru 14.26: Jean Monnet Bursunu almaya hak kazanan kişiler yüksek lisans 
programlarına ilişkin başvurular sonuçlandıktan sonra mı belli oluyor? 

Cevap 14.26: Lütfen Cevap 14.20’ye bakınız. 

Soru 14.27: Öğrenim göreceğimiz üniversiteyi siz mi belirliyorsunuz? 

Cevap 14.27: Lütfen Cevap 14.20’ye bakınız. 

Soru 14.28: Jean Monnet Burs Programı Ev Sahibi Kuruluşlar Kataloğunda yer 
almayan akademik programlara da başvurabiliyor muyuz? Katalog dışında 
önereceğimiz programların değerlendirmesi neye göre yapılıyor? 

Cevap 14.28: Adaylar, söz konusu katalogda yer almayan programlara da başvurabilir. 
Yerleştirme sürecinde adaylarca önerilen lisansüstü veya araştırma programlarının 
uygunluğu, söz konusu programın adayların başvuru yaptıkları AB Müktesebatı 
konusundaki bilgilerini artırıp artırmayacağı çerçevesinde değerlendirilecektir. Bursiyerin 
kabul aldığı programın süresinin 3-12 ay arasında olup olmadığı, programın ders içeriği ve 
adayın belirlediği tez/araştırma konusunun başvuru yaptığı AB müktesebat başlığı ile 
uyumlu olup olmadığı program onay sürecinde dikkate alınan en önemli kriterlerdir. 

Soru 14.29: Ev sahibi kuruluşlar kataloğunda her bir programın ilgili olduğu AB 
müktesebat başlığı da belirtilmiş. Katalogdaki belirli bir programa, dokümanda 
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programla ilgili olduğu belirtilmemiş bir çalışma alanından burs başvurusu yapmış 
kişiler de katılabilir mi? 

Cevap 14.29: Evet. Her ne kadar programların ilgili olabilecekleri çalışma alanları katalogda 
belirtilmiş olsa da adaylar söz konusu alanlarla sınırlı bulunmamaktadır. Başvuru yapılan 
çalışma alanı ile programın ilgili olması hususu gözetildiği müddetçe, dokümanda belirtilen 
çalışma alanlarının dışındaki alanlardan başvuran kişiler de söz konusu programlara 
katılabilir. 

Soru 14.30: Başvurduğum üniversiteler son başvuru tarihi olan 4 Nisan 2016’dan 
daha önce bursa başvurduğuma dair bir yazı göndermemi talep ediyor. Bu konuda 
bana yardımcı olabilir misiniz? 

Cevap 14.30: Söz konusu yazının ancak İdari Uygunluk Değerlendirme aşaması sonuçlanıp 
yazılı sınava davet edilecek adaylar arasında isminizin ilan edilmesi halinde Avrupa Birliği 
Bakanlığınca tarafınıza, talebe bağlı olarak verilmesi mümkün olabilecektir. Bu aşamadan 
önce gelen bir talep olursa, Burs Programının uygulama kurallarından kaynaklı kısıtlar 
yönelik bir açıklama üniversitelere bildirilebilir. Bu yazışma adayın talebine bağlı olarak ve 
ilgili üniversite yetkililerinin iletişim bilgisinin sağlanması durumunda yapılabilir. 

Soru 14.31: Başvuru yapacağım okul başvuru aşamasında öğrenim masraflarımı nasıl 
karşılayacağımı soruyor. Eğer bir bursa başvurdum dersem de 'sponsorluk mektubu' 
istiyor. Ne yapmalıyım? 

Cevap 14.31: Lütfen Cevap 14.30’a bakınız. 

Soru 14.32: AB üyesi bir ülkede bulunan bir üniversiteden “Şartlı Kabul” almış 
bulunmaktayım. Fakat söz konusu kabul mektubunda koşulan tek şart okul ücretinin 
%50’sinin önden ödenmesi. Bu gibi durumlarda ne yapılıyor? 

Cevap 14.32: Lütfen Cevap 14.30’a bakınız. 

Soru 14.33: Bazı üniversiteler yüksek lisans programlarına başvuru sürecinde 
depozito talep etmektedir. Jean Monnet burs başvuruma dair İngilizce dilinde resmi 
bir yazı gönderebilir misiniz? 

Cevap 14.33: Lütfen Cevap 14.30’a bakınız. 

Soru 14.34: Herhangi bir sebeple burs ödemesinin akademik programın 
başlangıcından sonra gerçekleşmesi durumunda okul ücreti ödemesinin 
ertelenmesine ilişkin bir yazı sağlayabiliyor musunuz? 

Cevap 14.34: Evet. Lütfen Cevap 14.30’a bakınız. 

Soru 14.35: Kabul aldığımız yüksek lisans programı 2016 yılının Haziran ayında 
mezun olma ya da belli bir ortalama ile mezun olma ya da dil yeterlilik sınavında belli 
bir bölümden (örneğin konuşma, yazma) alınan puanın daha yüksek olması gibi 
şartlar koşuyorsa, söz konusu şartlı kabul mektupları ile burstan faydalanamıyor 
muyuz? 

Cevap 14.35: Burs almaya hak kazanan adayların koşullu kabul mektuplarına sahip olması 
halinde program onayları koşullu olarak verilecek ve ancak koşulsuz kabul mektuplarını 
sundukları takdirde sözleşme sürecine geçilecektir.  
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Soru 14.36: “Indicative timetable” incelendiğinde programa yerleştirme sürecinin 1 
Temmuz 2016’dan sonra olacağı ve bu süreçte adayların üniversitelerden aldıkları 
kabul mektuplarının değerlendirileceği anlaşılmaktadır. AB üyesi ülkelerde bulunan 
üniversitelerin kabul prosedürleri gereği adayların en geç Mayıs ortası ya da sonuna 
kadar bir üniversitede karar kılması ve söz konusu üniversiteye resmi bir dönüş 
yapması gerekmektedir. Yerleştirme sürecinin başlayacağı Temmuz ayı başlarında 
ellerinde resmen geçerliliğini koruyan birden fazla kabul mektubunun bulunması 
pratikte oldukça zor gözükmektedir. Bu durumda ne yapılabilir? 

Cevap 14.36: Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından adayların bursa başvuruların hangi 
aşamada olduğuna bağlı olarak (değerlendirme süreci, yerleştirme süreci, vb) üniversitelere 
sunulmak üzere erteleme/sponsorluk yazıları verilebilmektedir. 

Soru 14.37: AB üyesi bir ülkede bulunan bir üniversiteden “depozito yatırılması” ya 
da “burs kazanmış olmak” şeklinde şartlı kabul aldım. Dil şartı ya da öğrenim durumu 
gibi asli bir konuda olmayan şartlı kabulü bursu kazanmam halinde kullanabilir 
miyim? 

Cevap 14.37: Evet, bursu kazanmanızın ardından Jean Monnet Burs Programı tarafından 
sağlanacak burs yazısı aracılığıyla üniversiteler başvuru şartını kaldırabilecektir. 

Soru 14.38: Jean Monnet Burs Programı duyurusunda “lisansüstü veya araştırma 
programları” ifadesi geçiyor. Acaba yurt dışı doktora programı da burs kapsamda 
kabul ediliyor mu? 

Cevap 14.38: Hayır. Süresi bir yıldan uzun yüksek lisans programları veya doktora 
programları için destek verilmemektedir. Lütfen Cevap 14.23’e bakınız. 

Soru 14.39: Ekte CV'mi paylaşıyorum. Jean Monnet Bursu'ndan yararlanabilir miyim? 
Katılmak istediğim doktora programının ilk senesi için Jean Monnet Programı 
dahilinde burs alabilir miyim? 

Cevap 14.39: Başvuru aşamasında adayın uygunluğuna dair görüş ya da ön onay 
verilememektedir. Süresi bir yılı aşan lisansüstü programlar burs kapsamında 
desteklenmemektedir. Ayrıca Cevap 14.38’e bakınız. 

Soru 14.40: ‘Executive Master’ programları burs programı kapsamında 
desteklenmekte midir? 

Cevap 14.40: Bursiyerler en az 3 (üç), en fazla 12 (on iki) ay süreyle AB üyesi ülkelerdeki 
bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta lisansüstü veya araştırma 
programlarına katılabileceklerdir. Yerleştirme aşaması dışındaki süreçte, akademik çalışma 
yapılacak programların içeriğinin ya da türünün uygunluğuna ilişkin herhangi bir ön onay 
verilememektedir. 

Soru 14.41: Kamuda çalışıyorum ve araştırma programı için bursa başvurmak 
istiyorum. Akademik program niteliğinde olmayıp üniversite ile beraber çalışmanın 
yapılacağı bir araştırma kabulü geçerli midir? 

Cevap 14.41: Lütfen Cevap 14.40’a bakınız. 

Soru 14.42: XX Üniversitesinin Kütüphanesi’nden alınmış araştırma yapacağıma dair 
bir kabul yazısı, kabul mektubu olarak değerlendirilir mi?  
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Cevap 14.42: Yerleştirme aşamasının dışındaki süreçte kabul mektubunun uygunluğuna 
ilişkin herhangi bir görüş ya da ön onay verilememektedir. 

Soru 14.43: Bitirme şartları arasında staj yapma/araştırma projesi hazırlama olan 
programlar Jean Monnet Burs Programı kapsamında kabul edilebiliyor mu? 

Cevap 14.43: Evet, staj yapma/araştırma projesi hazırlama süreci de dahil olmak üzere 
program süresinin 12 ayı geçmemesi koşuluyla kabul edilebilir. 

Soru 14.44: AB üyesi bir ülkede istediğimiz herhangi bir üniversiteye gidebilmemiz 
mümkün müdür?  

Cevap 14.44: Evet. Jean Monnet Burs Programı, AB üye ülkelerinde bulunan tüm üniversite 
ve üniversiteye eşdeğer kurum/kuruluşları kapsamaktadır. Ancak, bursiyerlerin %50’sinden 
fazlasının aynı AB üye ülkesini birinci tercih olarak belirtmesi halinde, başarı sıralamasında 
yüksek sıralarda yer alan bursiyerlerin birinci tercihlerine yerleşme hakkı bulunacaktır; 
aynı AB üye ülkesini ilk tercih olarak belirten ancak başarı sıralamasında daha alt sıralarda 
yer alan bursiyerler ise sıradaki en uygun program tercihlerine (bir başka ifadeyle, başka bir 
AB üye ülkesindeki programa) yerleştirileceklerdir. 

Soru 14.45: Duyuru metninde “bursiyerlerin %50’sinden fazlasının aynı AB üye 
ülkesini birinci tercih olarak belirtmesi halinde, başarı sıralamasında yüksek sıralarda 
yer alan bursiyerlerin birinci tercihlerine yerleşme hakkı bulunacaktır; aynı AB üye 
ülkesini ilk tercih olarak belirten ancak başarı sıralamasında daha alt sıralarda yer 
alan bursiyerler ise sıradaki en uygun program tercihlerine (bir başka ifadeyle, başka 
bir AB üye ülkesindeki programa) yerleştirileceklerdir” ifadesi bulunmaktadır. Söz 
konusu başarı sıralaması salt yazılı sınav sonucuna göre mi yoksa yazılı sınav sunucu, 
TOEFL/IELTS, lisans not ortalaması, vb kriterlerin ağırlıklandırılmış bir ortalamasına 
göre mi yapılacaktır? 

Cevap 14.45: Başarı sıralaması düzenlenecek olan yazılı sınavın sonucuna göre yapılacaktır. 

Soru 14.46: Burs kapsamında İsviçre ve Norveç’te öğrenim görebilir miyim? 

Cevap 14.46: Hayır. İsviçre ve Norveç AB üye ülkesi değildir.  

Soru 14.47: Geneva Academy önceleri üniversite iken sonradan akademi adını 
almıştır fakat halen LLM derecesi vermektedir. Söz konusu akademi tarafından 
yürütülen LLM programı Jean Monnet Bursu tarafından desteklenmekte midir? 

Cevap 14.47: Hayır. Jean Monnet Burs Programı, AB üye ülkelerinde bulunan tüm üniversite 
ve üniversiteye eşdeğer kurum/kuruluşları kapsamaktadır. Soruda sözü edilen kurum 
üniversiteye eş değer bir kurum olarak nitelendirilebilecekse de AB üyesi olmayan İsviçre’de 
bulunduğu için Jean Monnet Bursu açısından uygun bir akademik kurum değildir. 

Soru 14.48: İngiltere, İskoçya ve Galler farklı ülkeler olarak kabul edilmekte midir? 

Cevap 14.48: Hayır. Söz konusu ülkeler Birleşik Krallık adı altında tek bir ülke olarak kabul 
edilmektedir. 

Soru 14.49: İrlanda Cumhuriyeti (başkenti Dublin olan) farklı bir AB üye ülkesi olarak 
kabul ediliyor mu? 

Cevap 14.49: Evet. 
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Soru 14.50: Birden fazla yüksek lisans programına başvuru yapmak istiyorum. Bunu 
başvuruda nasıl beyan edebilirim? 

Cevap 14.50: Burs başvurusu esnasında öğrenim görmek üzere başvuru yaptığınız 
akademik programlara ilişkin bir beyanda bulunulması gerekmemekte olup, söz konusu 
bilgiye yazılı sınavın bir parçası olan “Niyet Mektubu”nda yer verilecektir.  

Soru 14.51: Yüksek lisans programları için kabul durumu henüz kesinlik kazanmadı. 
Burs hakkı kazanmış olduğum halde herhangi bir akademik programa kabul 
alamazsam burs hakkımı bir sonraki akademik yıl için saklı tutabilir miyim? 

Cevap 14.51: Hayır. Bursların, verildiği akademik yıl içinde kullanılması esastır. Kazanılan 
bursların ertelenmesi ve/veya uzatılması mümkün değildir. Ayrıca, akademik çalışmaların 
bitiş tarihi 1 Mart 2018 tarihini geçmemelidir. 

Soru 14.52: Başvurduğum yüksek lisans programlarından biri ilk semester İtalya 
Venedik'te bulunan yerleşkede eğitim almayı öngörmekte iken; diğer semester 
okulun anlaşması olan ve tümü AB üye ülkelerinde bulunan 41 partner üniversiteden 
birinde tamamlanmaktadır. Jean Monnet Bursu kapsamında söz konusu programa 
katılabilir miyim? 

Cevap 14.52: Evet. İki ya da daha fazla AB üye ülkesinde öğrenim görmeyi gerektiren ortak 
yüksek lisans programları, öğrenim süresi 3-12 ay olması koşuluyla ve bursiyerin ilgili 
ülkelere yerleştirilme hakkı olması halinde uygun kabul edilmektedir. 

Soru 14.53: Kabul mektubu aldığım program 3 farklı ülkede eğitim alma imkanı 
sağlıyor. Bu program için burs almam mümkün müdür? 

Cevap 14.53: Lütfen Cevap 14.52’ye bakınız. 

Soru 14.54: Fransa’da bulunan XX Üniversitesinin “LLM in International and European 
Investment Law” başlıklı programının bir dönemi Lyon'da, bir dönemi ise New York' 
ta yürütülmekte. Hollanda’dan da alacağım kabulle beraber, iki farklı ülke şartını 
sağlamış olur muyum? 

Cevap 14.54: Hayır. Soruda detaylarına yer verilen program AB üye ülkesi olmayan ABD’de 
öğrenim görmeyi gerektirdiği için uygun bir program değildir.  

Soru 14.55: ODTÜ ve Joseph Fourier Üniversitesi ortaklığında yürütülen Erasmus 
Mundus yüksek lisans programının Fransa’da yürütülen bölümünü kapsayacak 
şekilde Jean Monnet Bursundan yararlanmak mümkün mü? 

Cevap 14.55: Hayır. Lütfen Cevap 14.52’ye bakınız. 

Soru 14.56: Nisan-Haziran 2016 tarileri arasında üç ay süreyle ABD ‘de klinik 
gözlemci olarak bulunacağım. Burstan yararlanabilir miyim? 

Cevap 14.56: Hayır, bu çalışma için burstan faydalanamazsınız. Bursiyerler en az 3 (üç), en 
fazla 12 (on iki) ay süreyle AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer 
bir kuruluşta lisansüstü veya araştırma programlarına katılabileceklerdir. 

Soru 14.57: Burs almaya hak kazanılması halinde, yurtdışına gitme süreci ne zaman 
başlayacaktır? 
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Cevap 14.57: Yurtdışına ne zaman çıkılacağı burs almaya hak kazanan kişinin kabul alındığı 
ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yerleştirme sürecinde onaylanan akademik 
programın başlangıç tarihine bağlıdır.  

Soru 14.58: Üç ayı uzaktan öğretim ile yürütülen 12 aylık bir yüksek lisans 
programına katılacak olursam, uzaktan öğrenim süresince programın yürütüldüğü 
ülkede bulunmam zorunlu mudur? 

Cevap 14.58: Jean Monnet Bursundan yararlanan kişilerin burs sözleşmesine esas öğrenim 
süreleri boyunca programın yürütüldüğü ülkede bulunmaları gerekmektedir. Lütfen ayrıca 
Cevap 16.2’ye bakınız. 

Soru 14.59: Bursa yüksek lisans öğrencisi olarak başvuracak kişilerin, bursu 
kullanacakları tarih itibarıyla yüksek lisanstan mezun olmaları gerekmekte midir? 
Yoksa Türkiye’de sürdürdükleri yüksek lisans programındaki öğrenciliklerini 
dondurarak Jean Monnet Bursunda faydalanabilirler mi? 

Cevap 14.59: Jean Monnet Bursuna üniversite sektöründen yüksek lisans öğrencisi olarak 
başvuracak kişilerin bursu kullanacakları tarih itibarıyla programlarından mezun olmuş 
olmaları koşulu aranmamaktadır. Eğer programlarına devam ettikleri kurumdan izin 
alınırsa Türkiye’de kayıtlı olunan yüksek lisans programının dondurulması yoluyla Jean 
Monnet Bursundan faydalanılması mümkündür. 

Soru 14.60: XX Üniversitesi (İşletme-MBA) öğrencisiyim ve Jean Monnet Burs 
Programını kullanarak 2016 ya da 2017 yılı içinde bir eğitim imkanı arıyorum. Biri 
Hollanda’dan bir diğeri de Türkiye’den olmak üzere diplomalarım var. Ayrıca, AB 
içinde burs imkanı buluncaya kadar ailemin desteğiyle serbest akademik çalışmalar 
yapmakla ilgilenmekteyim. Böyle bir durumda hem okuyup hem de çalışmam 
mümkün müdür? Okul parası, konaklama, vb. için ne kadarlık bir ödeme yapmalıyım? 
Yüksek lisansımdan sonra yüksek yetenekli göçmen olarak aynı üniversitede kalarak 
öğretim görevlisi olabilir miyim? 

Cevap 14.60: Başvuru aşamasında adayın uygunluğuna dair görüş ya da ön onay 
verilememektedir. Eğitim esnasında ya da programın tamamlanmasından sonra çalışmak, ve 
bu imkanları araştırmak adayların kendi kararına bağlıdır. Lütfen ayrıca Cevap 10.1’e 
bakınız. 

Soru 14.61: Yerleştirme aşamasında, bursiyer tarafından önerilen araştırma 
konusunun uygun bulunmaması durumunda adaylara bir başka konu ya da 
müktesebat başlığı seçme hakkı verilecek midir? 

Cevap 14.61: Başvuru sonrasında, seçilen çalışma alanında (AB müktesebat başlığında) 
herhangi bir değişiklik yapılması mümkün olmayacaktır. Fakat yerleştirme aşamasında, burs 
almaya hak kazanan adaylar, önerdikleri araştırma konularında –belirlenecek yeni 
araştırma konusunun seçilen çalışma alanı ile uyumlu olması şartıyla– değişiklik yapma 
hakkına sahiptir. 

15. YAZILI SINAV VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

Lütfen Duyuru Bölüm 2.4’ü inceleyiniz. 

Soru 15.1: İdari uygunluk değerlendirmesi hakında bilgi alabilir miyim? 
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Cevap 15.1: İdari Uygunluk Değerlendirmesinde, adaylar tarafından gönderilen başvuru 
belgelerinin doğru ve eksiksiz olup olmadığı ve belgelerdeki bilgiler esas alınarak ilgili 
adayın başvuru kriterlerini sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmektedir. Bu aşamada kontrol 
edilen hususlar için adayların duyuru ekinde yer alan İdari Uygunluk Değerlendirme 
Formunu (Administrative Compliance and Eligilibility Checklist) (Ek-4) incelemeleri tavsiye 
edilmektedir. 

Soru 15.2: İdari uygunluk aşamasını geçen her aday yazılı sınava davet edilmekte 
midir? 

Cevap 15.2: Evet. 

Soru 15.3: Yazılı sınavın içeriği ve kapsamı hakkında detaylı bilgi almam mümkün 
mü? Kaç saat sürüyor ve nasıl değerlendiriliyor? 

Cevap 15.3: Yazılı sınavda, adaylara Avrupa Birliği, AB-Türkiye ilişkileri ve başvuru 
yaptıkları AB müktesebat başlığı ile ilgili çeşitli sorular sorulabilmektedir. Bu sorulara ek 
olarak, yazılı sınav sırasında adayların, Jean Monnet Burs Programına başvuru yapma 
nedenlerini, gitmeyi planladıkları akademik programları, bu programların başvuru 
esnasında belirttikleri AB müktesebat başlığı ile ilgisini ve Jean Monnet Burs Programının 
adayın konuya ilişkin bilgisini artırmasına ve kariyerine hangi açılardan katkı sağlayacağını 
anlatan, vb. kısa bir niyet mektubu yazmaları istenecektir. Niyet mektubu, 
puanlandırılmayacaktır ancak Değerlendirme Komitesi tarafından adayın başvuru yaptığı 
AB müktesebat başlığı ve Jean Monnet Burs Programının amaçları ile ilgisini değerlendirmek 
amacıyla kullanılacaktır. Bu bağlamda ilgili bulunmayan adaylar, yazılı sınavdan kaç puan 
aldıklarına bakılmaksızın değerlendirme sürecinden çıkarılacaklardır. Yazılı sınav, 
kompozisyon tarzında ve adayların başvuruda belirtmiş oldukları AB resmi dilinde 
yapılmaktadır. Yazılı sınav değerlendirme sürecinde dikkat edilen ve göz önüne alınan 
kriterler, duyuru ekinde yer alan Yazılı Sınav Değerlendirme Formu’nda (Written Exam 
Evaluation Form-Annex 5) belirtilmektedir. Adayların sınavdan önce bu formu incelemeleri 
tavsiye edilmektedir. Sınav süresi hakkında bilgi verilememektedir. 

Soru 15.4: Yazılı sınavda salt AB ile ilgili genel sorular mı, yoksa sadece başvuru 
yaptığım AB müktesebat başlığı ile ilgili sorular mı cevaplandıracağım? 

Cevap 15.4: Adayların tüm soruları cevaplamaları beklenmektedir. Lütfen ayrıca Cevap 
15.3’e bakınız. 

Soru 15.5: Türkiye'de bir üniversitede lisans son sınıf öğrencisiyim ve şu anda 
Erasmus Programı ile İspanya'da bulunmaktayım. Yazılı sınav tarihi olan 21 Mayıs 
2016'da Ankara'da bulunmam gerektiği belirtilmiş. Ancak o tarihlerde Erasmus 
eğitimim devam etmekte olacağı için yurtdışında olacağım. Ne yapabilirim? 

Cevap 15.5: Yazılı sınavın yapılması planlanan tarih Öngörülen Takvim’de (Indicative 
Timetable) 21 Mayıs 2016 olarak belirtilmektedir ancak söz konusu tarihte değişiklik 
olabilir. Jean Monnet Burs Programına ilişkin yazılı sınav Ankara’da yapılacaktır. Herhangi 
bir mazerete bağlı olarak yazılı sınava girmeyen veya giremeyen adaylara bir istisna 
tanınması ya da bir telafi sınavı yapılması mümkün değildir. Yazılı sınava girmeye hak 
kazanan adayların listesi ile yazılı sınavın kesin tarihi, saati ve yeri 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 yayımlanacaktır.  

http://www.cfcu.gov.tr/
http://www.ab.gov.tr/
http://www.avrupa.info.tr/
http://www.jeanmonnet.org.tr/
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Soru 15.6: 21 Mayıs 2016 tarihinde pek çok üniversitede final sınavları var. Bu 
durumda ikinci bir sınav ya da telafi sınavı düzenlenmesi mümkün mü? 
Üniversitelere hitaben Jean Monnet Burs Programının sınav tarihinin göz önüne 
alınmasına ilişkin resmi bir yazı sağlanması mümkün mü? 

Cevap 15.6: Lütfen Cevap 15.5’e bakınız. Ayrıca talebe bağlı olarak, yazılı sınav 
gerçekleştikten sonra, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından adayın sınava girmiş olduğuna 
ilişkin bir yazı hazırlanabilir. 

Soru 15.7: 2016-2017 akademik yılına ilişkin değerlendirme süreci kapsamında sözlü 
sınav yapılacak mı? 
Cevap 15.7: Hayır. 

16. SÖZLEŞME SÜRECİ VE BURSİYER YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Lütfen Duyuru Bölüm 2.7, 2.8 ve Annex 9’u inceleyiniz. 

Soru 16.1: Kazananlar açıklandıktan ne kadar süre sonra yurt dışındaki 
üniversitelerde öğrenim görülmeye başlanıyor? 

Cevap 16.1: Burs almaya hak kazanan kişiler katılmayı planladıkları akademik programa 
ilişkin program onaylarını aldıktan sonra eğitimlerine başlayabilirler. Lütfen ayrıca Cevap 
14.57’ye bakınız. 

Soru 16.2: Bursiyerlerin öğrenim süreleri boyunca yerleştikleri ülkede kalmalarına 
ilişkin herhangi bir kural var mı? Tatillerde ve diğer zamanlarda kısa süreliğine 
Türkiye'ye gelip gitmek ile ilgili bir kısıtlama mevcut mu? 

Cevap 16.2: Bursiyerlerin belirlenen akademik programlarının öğrenim sürelerinin tamamı 
boyunca ev sahibi üye ülkede bulunmaları gerekmektedir. İlgili programı tamamlama şartı 
yerine getirilene kadar ev sahibi AB üye ülkesinden tek seferde ayrı kalma süresinin,- 4 
haftayı (28 gün) -seyahat edilen günler dahil olmak üzere- aşmaması gerekmektedir. 

Soru 16.3: Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredisi ile eş zamanlı olarak burstan 
faydalanabilinir mi? 
Cevap 16.3: Evet. 
 
Soru 16.4: Bursu almaya hak kazanmam halinde askerlik vazifemin tecili için yazı 
verebiliyor musunuz? 
Cevap 16.4: Evet. Askerlik tecili için Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, talebe bağlı olarak 
bir resmi yazı sağlanabilmektedir. 

Soru 16.5: Halihazırda İngiltere'deki bir üniversiteden kabul aldım. Burs 
kazanamasam dahi söz konusu üniversitede yüksek lisans öğrenimi görmeyi 
planlıyorum. Bunu yapabilmem için de en geç Nisan ayında okulun sunduğu teklifi 
kabul etmem, depozito yatırmam ve vizeye başvurmam gerekiyor. Jean Monnet 
Bursunu kazanır ve söz konusu okula yerleşme hakkı elde edersem depozitoyu 
önceden yatırmış olmam sorun olur mu? Bu durumda alacağım burs iptal mi edilir 
yoksa o ana kadar yaptığım harcamaların ücreti almaya hak kazandığım burstan mı 
düşülür? 

Cevap 16.5: Burs programının hangi aşamasında bulunulduğuna bağlı olarak 
(değerlendirme süreci, yerleştirme süreci, vb) Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından talebe 
bağlı olarak uzatma talebi/burs yazısı sağlanabilmektedir. Bununla birlikte, yerleştirme 
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aşaması sürecinde başvuru yaptığınız programın kabul edilmesi şartıyla söz konusu burstan 
faydalanabilirsiniz. Bursiyerlere ödemeler Sözleşme Özel Koşulları ve Sözleşme Genel 
Koşulları doğrultusunda yapılmaktadır. 

Soru 16.6: Bursiyerlerin vize işlemlerini kolaylaştırmak için Konsoloslukları 
bilgilendiriyor musunuz? 

Cevap 16.6: Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından talebe bağlı olarak bursiyerlere burs 
yazıları (sponsorhip letter) verilmektedir. 


