JEAN MONNET BURS PROGRAMI
2020-2021 Akademik Yılı
Son Başvuru Tarihi: 5 Kasım 2019

JEAN MONNET BURS PROGRAMI
 1990 yılından bu yana yürütülen
 Bugüne kadar 2000’den fazla kişinin faydalandığı
 AB müktesebatı konusunda ülkemizin AB’ye
katılım sürecinde ihtiyaç duyulan bilgi sahibi
personel sayısını artırmayı amaçlayan

 AB tarafından finanse edilen bir burs
programıdır.
2

Avrupa
Birliği
Başkanlığı

Jean Monnet
Burs
Programı
Merkezi
Finans ve
İhale Birimi

Avrupa
Birliği
Türkiye
Delegasyonu

3

JEAN MONNET BURS PROGRAMI
AB üye
ülkelerinde

3 ay-12 ay
süren

Üniversite veya
eşdeğer
kuruluşlarda

Yüksek lisans
veya araştırma
programları

12 aydan daha uzun programlar uygun kabul edilmemektedir.

DESTEKLENEN ÇALIŞMA ALANLARI-I
Burslar, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda
gerçekleştirilecek yüksek lisans ve araştırma çalışmalarına tahsis edilmektedir.
 Malların Serbest Dolaşımı
 İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu
Serbestisi
 Kamu Alımları

 Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve
Parasal Politika
 Sosyal Politika ve İstihdam
 Trans-Avrupa Şebekeleri

 Fikri Mülkiyet Hukuku

 Yargı ve Temel Haklar

 Mali Hizmetler

 Bilim ve Araştırma

 Tarım ve Kırsal Kalkınma

 Çevre

 Balıkçılık

 Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği
ve/veya Dış İlişkiler)

 Enerji

 Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası
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DESTEKLENEN ÇALIŞMA ALANLARI-II
 İşçilerin Serbest Dolaşımı

 Vergilendirme

 Sermayenin Serbest Dolaşımı

 İşletmeler ve Sanayi Politikası

 Şirketler Hukuku

 Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların
Koordinasyonu

 Rekabet Politikası

 Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

 Bilgi Toplumu ve Medya

 Eğitim ve Kültür

 Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı

 Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

 Taşımacılık Politikası

 Mali Kontrol

 İstatistik

Başvuru esnasında seçilen AB müktesebat başlığının sonradan
değiştirilmesi mümkün değildir.
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SEKTÖR KOTASI
2020 - 2021 akademik yılı: 160 bursiyer

Adayların/bursiyerlerin sektörlerini değiştirmelerine izin verilmemektedir.
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BURSUN KAPSAMI
Eğitim/Okul Ücreti (20.000 avro’ya kadar)
Sabit Ödenek (3000 avro)
Vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma
ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her
türlü vergi vb. masraflar için kullanılmak üzere bir
defaya mahsus
Aylık Yaşam Ücreti (gidilecek ülkeye göre farklılık
göstermekte)

Yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel
faaliyetler vb. masraflar için
Ailesi ile birlikte gidecek olanlara ek ödenek verilmemektedir.
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ÜLKERE GÖRE AYLIK YAŞAM ÖDENEKLERİ
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KİMLER BAŞVURABİLİR?
Türkiye’de kamu sektöründe çalışanlar
• Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler belediyeler, il özel idareleri- kalkınma ajansları, kamu kalkınma ve yatırım
bankaları, kamu mevduat bankaları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil
Türkiye’de özel sektörde çalışanlar
• Yerleşik diplomatik temsilciliklerde ve STK vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil
Türkiye’de üniversitede çalışanlar/okuyanlar
• Üniversite lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile
üniversitelerin akademik ve idari personeli (kamu ya da vakıf üniversiteleri)
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KİMLER BAŞVURAMAZ?
 2 yıllık programlardan mezun olanlar
 Burs başvurusunda bulunacakları dönemde yurtdışında çalışan
ya da yurtdışında lisans veya lisansüstü (yüksek lisans/doktora)
programına devam edenler
 Herhangi bir AB üye ülkesi veya AB kurumu tarafından finanse
edilen başka bir burs programı (Chevening, DAAD, Eiffel, SIDA,
vb.) kapsamında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar
(Erasmus Değişim Programları veya kısa dönemli akademik
çalışma/dil eğitimi bursları hariç)
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KİMLER BAŞVURAMAZ?
 Daha önce Jean Monnet Bursundan faydalanmış olanlar
 Stajyer avukatlar
 Lisans ana dal programlarından mezun olup sadece yan dal
programlarına devam edenler
 Özel öğrenci statüsündeki lisansüstü öğrencileri
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BAŞVURU KOŞULLARI
 AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından
faydalanan ülke vatandaşı olmak;

 Lisans derecesine sahip olmak ya da bir lisans programında
son sınıf öğrencisi olmak;
 4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden en az 65 not
ortalamasına sahip olmak(*);
 Başvuru yaptıkları bir veya iki farklı AB resmi dili için son
başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği olan yabancı dil yeterlilik
belgesine/lerine sahip olmak.
(*) Not ortalamasının kabul edilen not sistemlerindeki karşılığını gösteren belge sunmak başvuru sahibinin
sorumluluğundadır. Not ortalaması belirtilen puanların altında kalanlar; yüksek lisans veya doktora
öğrenimlerini tamamlamışlarsa veya en az 36 ay iş deneyimine sahiplerse bursa başvurabilirler.
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GEÇERLİ YABANCI DİL BELGELERİ -I
İNGİLİZCE

ALMANCA

İSPANYOLCA

İTALYANCA

 TOEFL IBT en az
86 veya PBT en
az 567
 IELTS (Akademik)
en az 6.5, IELTSUKVI (Akademik)
en az 6.5
 PTE (Akademik):
en az 58
 CAE: en az B
 CPE: en az C

 DSH en az 2
 Goethe Zertifikat
en az C1
 TestDaF en az 4
 Sprachdiplom
Zweite Stüfe
(DSD II)
 Abitur
 International
Baccalaureat en
az 4

 DELE en az
B2
(Intermedio)

 CELI en az B2
(Universita per Stranieri
of Perugia)
 CILS en az B2
(Universita per Stranieri
of Siena)
 Int IT&IT en az B2
(Universita degli Studi
di Roma Tre)
 PLIDA en az B2 (Dante
Alighieri)
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GEÇERLİ YABANCI DİL BELGELERİ -II
FRANSIZCA













DELF B2
Eylül 2005’ten sonra alınan DALF en az C1 veya Eylül 2005’ten önce alınan Genel DALF
TCF, TCF Quebec, TCF RI (2 yıl geçerli) en az 400
TEF en az 541 (1 yıl geçerli)
CLES Level 2 veya 3
Alliance Française DL, DSLCF veya DHEF
DCL Level 4 veya 5
DFP en az B2
TIF en az 785
Diplome Universitaire DEF, DAEF, DSEF, DUEF&CPLF en az B2
Baccalaureat (Türkiye’de bulunan şu kurumların lise diplomaları Baccalaureat olarak kabul
edilmektedir:
• İstanbul: Lycées Pierre Loti, Notre Dame de Sion, Saint Michel, Saint Benoît, Saint
Joseph, Sainte Pulchérie, Galatasaray
• Ankara: Lycées Charles de Gaulle, Tevfik Fikret
• İzmir: Lycées Tevfik Fikret, Saint Joseph
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GEÇERLİ YABANCI DİL BELGELERİ -III
Geçtiğimiz yıllarda uygulanan YDS ile koşullu başvuru 2020-2021
akademik yılı için geçerli değildir. Başvuru sahiplerinin Duyuruda
listelenen geçerli ve istenen düzeydeki dil belgelerini son başvuru
tarihine kadar (5 Kasım 2019) diğer başvuru belgeleriyle birlikte
sunmaları gerekmektedir.
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YABANCI DİL KOŞULUNA İLİŞKİN
ÖNEMLİ HUSUSLAR
 Başvuru esnasında seçilen yabancı dilin/dillerin sonradan değiştirilmesi
mümkün değildir.
 Seçilen yabancı
bulunmamaktadır.

dil

ile

ilgili

herhangi

bir

kota

uygulaması

 Başvuru esnasında seçilen AB resmi dilinde öğretim yapan bir programa
gidilmesi gerekmektedir.
 Başvuru esnasında seçilen yabancı dilin resmi dil olduğu AB üyesi ülkeye gitme
koşulu bulunmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, İngilizceden başvuru yapan bir
bursiyer, örneğin Hollanda’da veya İspanya’da bulunan İngilizce dilinde öğretim
yapan bir yüksek lisans veya araştırma programına gidebilir.
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BAŞVURU BELGELERİ
(Tüm Başvuru Sahiplerinden İstenen Belgeler)
 2020-2021 akademik yılı İngilizce Başvuru Formu (elektronik
ortamda AB resmi dillerinden birinde doldurulmuş, tarih atılmış,
renkli veya siyah-beyaz çıktısı alınmış ve tercihen mavi
mürekkepli kalemle ıslak imzalı)
 Tercihen son 6 ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf
 Nüfus cüzdanı/pasaport fotokopisi (kimlikle ilgili olan sayfalar)
 Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi (Lisans son sınıf öğrencileri
hariç)
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BAŞVURU BELGELERİ
(Tüm Başvuru Sahiplerinden İstenen Belgeler)
 Üniversitenin hazırlamış olduğu dilde, öğrenci işlerinden alınmış imzalı
ve damgalı (eşdeğer tasdikli) resmi lisans not çizelgesi (transkript) (*)
 Başvuru Formunda belirtilen AB resmi dili/dilleriyle ilgili yabancı dil
yeterlilik belgesi/belgeleri (nihai sınav sonucunu gösterir internet
çıktıları da olabilir) (Sınav sonucu son başvuru tarihine kadar geçerli
olmalıdır.)
(*) 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 lisans not ortalamasına sahip
olmayan adaylar için; yüksek lisans/doktora diploması veya belli bir ücret karşılığında,
belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında en az 36 ay iş deneyimine sahip olduklarını
belgeleyen hizmet belgesi/belgeleri
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BAŞVURU BELGELERİ
(Kamu Sektörü için Ek Belgeler)
 Adayın çalıştığı kamu kurumundan alınan resmi yazı
(Antetli kağıda hazırlanmış, duyurunun yayımlandığı
tarihten sonraki bir tarihi taşıyan, resmi sayılı,
elektronik veya ıslak imzalı, ‘adayın halihazırda
çalıştığı kurumun bilgisi dahilinde 2020-2021
Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programına
başvuru yaptığını’ gösterir resmi yazı)
20

BAŞVURU BELGELERİ
(Özel Sektör için Ek Belgeler)
 Adayın halihazırda çalıştığını gösteren resmi belge
İmzalı ve kaşeli (eşdeğer tasdikli) maaş bordrosu veya çalıştığı yerden
alacağı yazı

(Elektronik/ıslak imzalı ve damgalı/kaşeli (eşdeğer tasdikli), duyurunun
yayımlandığı tarihten sonraki bir tarihi taşıyan, ‘adayın halihazırda o özel
sektör kurum/kuruluşunda çalıştığını’ gösterir resmi yazı)
 Sigortalı Çalıştığına Dair Belge
Hizmet Dökümü (duyurunun yayımlandığı tarihten sonraki bir tarihi
taşıyan)
1 Temmuz 2019’dan sonra işe başladığı için hizmet dökümü boş
görünen adayların işe giriş bildirgesi sunması gerekmektedir.
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BAŞVURU BELGELERİ
(Özel Sektör için Ek Belgeler)
Fatura düzenleyen ve maaşını kendi firması/şirketi
kapsamında alan başvuru sahiplerinin:

Çalışma belgesi olarak “meslek kuruluşlarına kayıt
belgesi” veya “vergi levhası”, ve
Sigortalı çalışma belgesi olarak “ilgili
firmanın/şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu kaydını”
veya “hizmet dökümü” sunmaları gerekmektedir.
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BAŞVURU BELGELERİ
(Lisans Son Sınıf ve Lisansüstü Öğrencilerden
İstenen Ek Belgeler)
 Üniversitenin hazırlamış olduğu dilde, öğrenci
işlerinden alınmış, duyurunun yayımlandığı tarihten
sonraki bir tarihi taşıyan, imzalı ve damgalı/kaşeli
(eşdeğer tasdikli) resmi Öğrenci Belgesi (E-Devlet
veya üniversitenin e-sisteminden alınan öğrenci
belgeleri kabul edilmemektedir.)
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BAŞVURU BELGELERİ
(Akademik veya İdari Personel için Ek Belgeler)
 Adayın çalıştığı üniversiteden alınan resmi yazı

Antetli kağıda hazırlanmış, duyurunun yayımlandığı
tarihten sonraki bir tarihi taşıyan, resmi sayılı,
elektronik veya ıslak imzalı, ‘adayın halihazırda
çalıştığı kurumun bilgisi dahilinde 2020-2021
Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programına
başvuru yaptığını’ gösterir resmi yazı
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BAŞVURU ŞEKLİ
Başvuru Adresi
Jean Monnet Burs Programı 2020-2021 Akademik Yılı
Merkezi Finans ve İhale Birimi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü E Blok, İnönü
Blv. No:36 06510 Emek ANKARA
Online başvuru yapılmamaktadır. Başvuruların elden teslim edilmesi
veya posta/kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Faks ve elektronik
posta aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
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BURSİYERLERİN BELİRLENMESİ
İdari Uygunluk Kontrolü
 Adayın Duyuruda belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadığının
tespiti amacıyla yapılan değerlendirmedir.
 Başvuru koşullarının sağlamayan veya eksik/yanlış evrak sunan
adaylar ön elemeyi geçememektedir.

Yazılı Sınav
 Adayın belirlediği çalışma alanı, AB ve Türkiye ilişkileri ile ilgili
konularda sorulardan oluşur. Soruların başvuru esnasında
belirtilen AB resmi dilinde cevaplanması gerekmektedir.
 Sınav Ankara’da yapılmaktadır.
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BURSİYERLERİN BELİRLENMESİ
 Yazılı sınavda geçer not 100 üzerinden 60’tır.
 Başarılı olan adaylar, sektörlere tahsis edilmiş kotaların
doldurulması esasına göre belirlenmektedir.
 Burs programının seçme ve değerlendirme sürecinin
akışı burs duyurusu ile beraber yayımlanan «öngörülen
takvimde (indicative timetable)» belirtilmektedir.
 Değerlendirme ve sınav süreçleriyle ilgili
bilgilendirmeler adaylara yazılı olarak yapılacaktır.

tüm

 Başvuru sahipleri için yaş sınırı bulunmamaktadır.
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YERLEŞTİRME SÜRECİ
 Başvuru esnasında AB üye ülkelerindeki üniversiteden
kabul mektubu sunulması gerekmemektedir. Ancak, burs
başvurusu ile eş zamanlı olarak üniversite başvurularının
yapılması önemle tavsiye edilmektedir.

 Bursiyerlerin %50’sinden fazlasının aynı ülkede eğitim
görmesi mümkün değildir. Bu nedenle bursiyerlerin
yerleştirme aşamasında en az 2 farklı AB üye
ülkesindeki üniversiteden veya eşdeğer kuruluştan kabul
mektubu sunması zorunludur.
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ÖNEMLİ HUSUSLAR
 Yayımlanan
incelenmesi

Duyuru

metninin

dikkatlice

 Başvuru formunun eksiksiz doldurulması

 Sektöre göre (Kamu/Üniversite/Özel) başvuru
aşamasında talep edilen tüm belgelerin
başvuru dosyasının içinde eksiksiz olarak
sunulması
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İlginiz için teşekkürler
Jean Monnet Burs Programı Ofisi
Avrupa Birliği Başkanlığı
e-posta: jm2020-2021@jeanmonnet.org.tr
www.jeanmonnet.org.tr
facebook.com/jeanmonnetbursprogrami

twitter.com/jeanmonnetbursu
youtube.com/jeanmonnetbursu

