YÜKSEK ÖĞRETİMDE ULUSLARARASILAŞMA FIRSATLARI:
JEAN MONNET BURSU VE AVRUPA KOLEJİ

Jean Monnet Bursu nedir?
• 1989 yılından bu yana AB ülkelerinde akademik çalışmalara destek veren köklü
ve saygın bir burs programı olan Jean Monnet Bursu, aslında bir AB projesidir
ve diğer AB projeleri gibi belli kurallar çerçevesinde yürüyen bir burs
programıdır.
• Burs programı adını AB’nin kurucularından sayılan Fransız bürokrat Jean
Monnet’den almaktadır.

Bu burs programı, Türkiye-AB sürecinin getirdiği bir imkandır. Bildiğiniz gibi Türkiye çok uzun
yıllardır AB’ye üyelik yolunda ve yerine getirmesi gereken kriterler, ulaşması gereken standartlar
var. Jean Monnet Burs Programı bu alanda çalışacak kamu personeli, akademisyen ve özel

sektör temsilcilerinin AB konularında kapasitelerinin artırılmasını amaçlıyor. Bir anlamda,
Türkiye’nin AB üyelik sürecinde ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetişmesini hedefliyor.

Programın yürüten kurum Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı. Ancak bir AB projesi olduğu için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve AB Türkiye Delegasyonu da
sürecin sözleşme ve onay makamları.

Jean Monnet Burs Programı’nın kapsamı nedir?
Hangi alanları destekliyor?
• Bu program bir lisansüstü eğitim programıdır.
• Burs programı kapsamında AB ülkelerindeki üniversitelerde AB
müktesebatı alanlarında yüksek lisans eğitimi veya bir araştırma
programına katılım mümkün.

• AB Müktesebatı 33 başlıkta yürümektedir.
Adaylar, bu alanlardan birinde eğitim

görebilecekleri ülkelere ve üniversitelere
gidebiliyorlar. Bu müktesebat başlıkları aslında
neredeyse hayatın her alanını ilgilendiriyor; enerji,
balıkçılık, dış politika, tarım, yargı, temel haklar..
gibi pek çok alanda eğitim imkanı mevcut.
• Bursa başvuran adaylar başvuru formunda hangi
alanda eğitim görmek istediklerini belirtiyor ve
bursu kazandıkları takdirde o alanda kabul
aldıkları bölüme yerleştirmeleri yapılıyor.

Kimler başvurabilir? Diploma notu ve yabancı dil bilgisi
önemli mi?
• Türkiye’deki kamu ve özel sektör çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli
ile lisans son sınıf ve lisansüstü (yüksek lisans ya da doktora) öğrencileri Burs
Programına başvurabilir.
• 4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden en az 65 lisans not ortalamasına sahip

olmak;
• Not ortalaması belirtilen puanların altında kalanlar; lisansüstü (yüksek lisans veya
doktora) öğrenimini tamamlamışlarsa veya en az 36 ay iş deneyimine sahiplerse burs
başvurusunda bulunabilirler.

• Dil kriteri olarak İngilizce için TOEFL 86, IELTS 6.5 şartı bulunuyor. Diğer diller için de
benzer kriterler mevcut.

• Buradaki husus, adayların başvuru sırasındaki statüleri dikkate alınmaktadır.
• Burs başvurusu döneminde yurtdışında lisans ya da lisansüstü (yüksek lisans/doktora)

öğrenimine devam edenler burs başvurusunda bulunamazlar. Ancak başvuru
şartlarına haiz olup kısa dönemli değişim programları - örneğin; Erasmus kapsamında yurtdışında bulunanlar da başvuru yapabilirler.

Burs programıyla ilgili süreç nasıl ilerliyor?
• Her yıl Jean Monnet Burs programı için bir duyuru yayınlanır. Genellikle sonbahar
döneminde bir rehber yayınlanarak Burs Programının kurallarını, içeriğini ve sınav
takvimi ve diğer konular ilan edilir.
• Adaylar öncelikle gerekli belgeleri hazırlayıp ilan edilen son başvuru tarihine kadar
Merkezi Finans ve İhale Birimine gönderirler.
• Belgelerinde sorun olmayan adaylar yine ilan edilen tarihte genellikle ilkbahar aylarında

yazılı sınava girerler. Yaza doğru da sonuçlar açıklanır.
• Sonrasında da bursiyerlerin gidecekleri okula yerleşme süreçleri başlıyor ve takip eden
akademik yıl başlangıcında eğitimlerine başlıyorlar.

Bursiyerlerin gidecekleri okula yerleştirme süreci nasıl işliyor?
Gidilecek okulların bir listesi var mı ?
• Buradaki sorumluluk adaylara ait. Adayların bir yandan burs programı sınavına
hazırlanırken diğer yandan da gitmek istedikleri okullardan kabul almaları
gerekiyor.
• Bursu kazandıklarında kabul aldıkları üniversiteye yerleşme sürecinde AB
Başkanlığı destek oluyor ancak okullardan kendilerinin kabul almaları gerekiyor.
• Buradaki temel kriter AB üyesi ülkelerde (Avrupa ülkesi değil) AB müktesebatı
konularında çalışmak için ilgili bölümlerden/alanlardan kabul almaları gerekiyor.

Bursiyerleri seçerken sınav harici herhangi bir kritere dikkat
ediyor musunuz? Gidilecek olan projenin bir önemi var mı?
• Sektö rlere ayrılan kotalar dikkate alınarak belirlenir.

Burs miktarı ne kadardır ve neleri kapsar?
● Okul ücreti (okul ücretinin 20.000 Avro'ya kadar olan bölümü)

● Yaşam giderleri yani burs miktarı. Örn; Almanya 1300 Euro, Hırvatistan 800 Euro, İsveç 1700
Euro, Portekiz 1000 Euro
● Çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (3000 Avro) (vize-pasaport, eğitim
materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi
ve benzeri masraflar için kullanılmak üzere).
● Burslar aylık olarak ödenmemektedir. Burs miktarının %90’ı sözleşmeler imzalandıktan sonra,
geriye kalan %10’u ise eğitim programı tamamlanıp kapanış işlemleri yapıldıktan sonra

ödenmektedir.

En fazla kaç yıllık projelere destek verir? Sınırlama var mı?

• En az 3 en fazla 12 aylık bir sü re boyunca AB ü yesi ü lkelerde
bulunan bir ü niversite veya ü niversiteye eş değ er bir kuruluş ta
araş tırma veya lisansü stü eğ itim yapma hakkı tanınmaktadır.

Burs kazanabilecek kişi sayısında herhangi bir sınırlama
mevcut mudur?

• Geçtiğimiz yıl 160 kişiye burs verildi.
• Bursiyerlerin % 50’si kamu sektöründen, %30’u
üniversiteden, %20’si de özel sektör ve sivil toplum
temsilcilerine ayrılıyor.

Başvurmayı düşünen adaylar için öneri ve
tavsiyeleriniz nelerdir?
• Jean Monnet Bursu her yıl yayınlanan bir burs programı, dolayısıyla şu
anda 2. ve 3. Sınıflarda olan arkadaşlardan istekliler varsa şimdiden
yavaş yavaş hazırlanmalarını öneririz, dil puanı gibi gerekli belgeleri
almak için hazırlanabilirler.
• 2021-2022 akademik yılında destekleyeceğimiz bursiyerler için 2020
yılının sonbahar aylarında duyuru yayınlanacak.

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın sağladığı diğer bir burs imkanı
olan Avrupa Koleji Bursu’ndan kısaca bahsedebilir misiniz?

Avrupa Koleji 1949
yılında Avrupa
değerlerini yüceltmek
amacıyla kurulan bir
enstitü ve yüksek
lisans eğitimi veriyor.
Avrupa çalışmaları
alanında en saygın
yükseköğretim
kurumlarından biri.

Avrupa Birliği Başkanlığı;
özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarının
destekleriyle toplanan
bursları, akademik
alanda başarılı, İngilizce
ve Fransızca dillerinin
her ikisine de hâkim
öğrencilere
aktarmaktadır.

Gerekli
Kriterler:
Sağlanan burslar
öğrencilerin okul
giderlerinin yanı
sıra, yurt ve 3
öğün yemek
ihtiyaçlarını da
karşılamaktadır.

• 35 yaşından gün
almamış
olmak,ingilizce ve
fransızca
dillerinin her
ikisine de hâkim
olmak.

• Avrupa Koleji’nin 2 kampüsü var:

• Bruges kampüsü için Ekonomi, Hukuk, Siyaset Bilimi, Uluslararası
İlişkiler, Avrupa Çalışmaları veya Tarih bölümlerinde
• Natolin kampüsü için Hukuk, Ekonomi, Gazetecilik, Siyaset Bilimi,
Tarih, Sosyal Bilimler, İngilizce / Fransızca Dil Çalışmaları, Felsefe,
Coğrafya bölümlerinde öğrenim görmüş olmak şartı bulunuyor.

• Avrupa Koleji yüksek lisans programlarına kabul için; Avrupa Koleji internet sitesine
(www.coleurope.eu) online başvuru yapılır. Sonrasında Ön eleme listesi oluşturulur ve
listeye giren adaylar Türkiye’de sözlü mülakata davet edilir. Mülakatlarda adayların
akademik bilgileri, dil yeterlilikleri ve temsil yetenekleri ölçülür.
• Burslar bursiyerlerin eline geçmemekte, bursiyer adına doğrudan Avrupa Koleji’ne
ödeme yapılmaktadır.
• 1 yıl süreyle burs imkanı tanınır.

Merhaba,Ben Elif Cemre Beşgür. 2019-2020 akademik yılında Jean Monnet
Bursu ile Vrije Universiteit Brussels'da Advanced Master in European
Integration programını tamamladım.
Jean Monnet Burs Programı sayesinde alanında en başarılı hocalardan ve
bizzat AB kurumlarında çalışan üst düzey uzmanlardan ders alma şansım
oldu. Bu deneyimi AB'nin kalbi olan Brüksel'de gerçekleştirmek, AB’nin
temsil ettiği değerler ve bunların çerçevesinde şekillenen politika yapım

sürecine yakından tanıklık etme imkanı sağladı. Ayrıca, farklı AB
ülkelerinden öğrencilerle beraber akademik çalışmalar yapmak sadece
çalışma alanımı değil; farklı bakış açılarını ve kültürleri de yakından görüp

anlamama olanak tanıdı. Bursun sağladığı prestij ve finansal imkanlar ile
yurtdışında olduğum süreyi, güzel bir deneyim elde ederek tamamladım.

İLETİŞİM
Adres: T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km TOBB İkiz Kuleler
C Blok Kat: 12, 06530 Bilkent / Ankara

Tel: + 90 (312) 219 77 89
E-posta: info@jeanmonnet.org.tr

