
JEAN MONNET BURS PROGRAMI 

2022-2023 AKADEMİK YILI BAŞVURU FORMU

 TÜRKÇE FORM BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR; LÜTFEN BU FORMU KULLANMAYINIZ. 

Başvuru formu el yazısı ile doldurulmamalıdır. Bu form AB resmi dillerinden herhangi birinde elektronik olarak doldurulmalı, renkli 

ya da siyah beyaz çıktısı alınıp tercihen mavi renkli kalemle imzalanmalı ve diğer başvuru dokümanları ile birlikte sunulmalıdır. 

ÖNEMLİ: Bu formun son sayfasındaki ilgili yerlere başvuruyu yaptığınız tarihi yazmayı and ıslak imzanızı (kalem ile atılan orijinal imza) atmayı unutmayınız! 

BÖLÜM 1: KİŞİSEL BİLGİLER 

Ad(lar) 

Uyruk 

Soyad(lar)
(nüfus cüzdanındaki/pasaporttaki şekliyle) 

TC Kimlik/Pasaport Numarası1 

BÖLÜM 2: BAŞVURU SAHİBİNIN SEKTÖRÜ VE KURUMU 

Sektör Kamu Üniversite Özel Sektör 

Başvuru Sahibinin Hâlihazırdaki 

Kurumu2 

Şehir 

Bölüm/Başkanlık (Birim)3 

Mevki/Unvan 
(Sadece Kamudan ya da Özel Sektörden başvuru yapanlar 

dolduracaktır) 

Mevki/Unvan 
(Sadece Üniversite Sektöründen başvuru yapanlar 

dolduracaktır)

Beklenen Mezuniyet Tarihi (aa/yyyy) 
(Sadece Üniversite Sektöründen lisans son sınıf öğrencisi 

olarak başvuru yapanlar dolduracaktır)

BÖLÜM 3: BAŞVURU YAPILAN PROGRAMIN TÜRÜ VE ÇALIŞMA ALANI 

Çalışma Alanı4 (AB Müktesebat Başlığı)

BÖLÜM 4: DİL5

AB Resmi Dili 

1. Tercih6

(Jean Monnet Yazılı Sınavına 

Gireceğiniz AB Resmi Dili) 

2. Tercih
(varsa ve geçerliliği olan uygun bir

dil yeterlilik belgesi ile

kanıtlanabiliyorsa)

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Türkiye harici ülke vatandaşlarının pasaport numaralarını; TC vatandaşlarının ise sadece TC kimlik numaralarını belirtmeleri gerekmektedir. 
Lütfen Türkiye’de halen çalıştığınız ya da öğrencisi olduğunuz kurumun ismini yazınız. Lütfen yurtdışında okumak istediğiniz okulun adını yazmayınız. 
Lütfen Türkiye’de halen çalıştığınız ya da öğrencisi olduğunuz kurumdaki bölümünüzün/başkanlığınızın (birim) adını yazınız.

Çalışma alanının belirtilmemesi durumunda, başvuru geçersiz sayılacaktır.
İki dil seçeneği belirten başvuru sahiplerinin, belirttikleri her iki dile ait yabancı dil yeterlilik belgelerini başvuru aşamasında sunmaları gerekmektedir. Bu 
bağlamda, bu kişiler (bursu kazanmaları durumunda) ilgili dil/lerde eğitim veren akademik programlarda okumayı seçebileceklerdir.
 Tüm başvuru sahipleri bu bölümü doldurmalıdır.

FOTOĞRAF 

(Lütfen fotoğrafınızın 

arkasına isminizi 

yazıp buraya 

yapıştırınız) 

(Başvuru sahiplerinden talep edilen geçerli dil belgeleri Duyuru metni bölüm 3 Yabancı Dil Yeterlik Tablosunda listelenen belgelerdir.)

Doğum Tarihi (gg/aa/yyyy) 
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a) Başvuru sahibinin güncel iletişim bilgileri7:

Adres

Sabit Telefon Numarası
(Ör. +90 (312) xxx xx xx)

Cep Telefonu 
(Ör. +90 (5xx) xxx xx xx)

E-posta-1

E-posta-2 (varsa)

b) Acil durumlarda Türkiye’de ulaşılabilecek bir yakınınızın iletişim bilgileri7:

Acil durum kişisiyle olan yakınlık dereceniz 

(Ör: eş, anne, iş arkadaşı, arkadaş, amca) 

Ad/Soyad 

Adres 

Sabit Telefon Numarası 
(Örn. +90 (312) xxx xx xx)

Cep Telefonu 
(Ör. +90 (5xx) xxx xx xx)

E-posta

7 Adresler Türkçe yazılmalıdır. Lütfen tüm alanlara aynı telefon numaralarını yazmayınız.

BÖLÜM 5: İLETİŞİM BİLGİLERİ 
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BÖLÜM 6: AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 

Yandal 

8  Üniversitelerin lisans son sınıf öğrencileri bu alana beklenen mezuniyet tarihlerini yazmalıdır.
9 Üniversitelerin lisans son sınıf öğrencileri Jean Monnet Burs Programına başvuru yaptıkları tarihteki ve başvuru evrakı arasında 
sundukları transkriptlerinde gözüken mevcut kümülatif ortalamalarını yazmalıdırlar. 
10 Eğer lisans not ortalamanız farklı bir not sisteminde ifade edilmişse (ör: 20’lik, 10’luk ya da nümerik olmayan), ortalamanızın kabul 
gören not sistemlerindeki (başka bir ifadeyle 4.00’lük ya da 100’lük)  denkliğini gösteren üniversitenizden alınan resmi yazı veya 
üniversiten izin yönetmeliği gibi bir denklik belgesi sunmanız gerekmektedir.
11 Devam etmekte olan programlar için lütfen beklenen mezuniyet tarihini yazınız.
12 Devam etmekte olan programlar için lütfen Jean Monnet Burs Programına başvuru yaptığınız tarihteki mevcut kümülatif ortalamanızı 
yazınız.

Lisans 

Üniversite 

Fakülte 

Bölüm 

 Şehir/Ülke

Mezuniyet Tarihi8  
(aa/yyyy) 

Kümülatif Ortalama9,10

(E.g. 70/100, 2.70/4.00)

Çiftanadal veya Yandal (varsa) 

Tür  Çiftanadal

Fakülte 

Bölüm 

 Şehir/Ülke

Mezuniyet Tarihi8,11

(aa/yyyy) 

Kümülatif Ortalama9,10,12

(Ör. 70/100, 2.70/4.00)

Yüksek Lisans (varsa) 

Üniversite 

Fakülte 

Bölüm

Şehir/Ülke

Mezuniyet Tarihi11 
(aa/yyyy) 
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13 Devam etmekte olan programlar için lütfen beklenen mezuniyet tarihini yazınız.

Doktora (varsa) 

Üniversite 

Fakülte 

Bölüm 

Şehir/Ülke 

Mezuniyet Tarihi13

(aa/yyyy) 

Diğer (varsa) 

Program Türü 

Üniversite 

Fakülte 

Bölüm 

Şehir/Ülke 

Mezuniyet Tarihi13

(aa/yyyy) 
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BÖLÜM 7: İŞ TECRÜBESİ13 

İş Deneyimi 1 

Kurum/Kuruluş  

Bölüm/Başkanlık (Birim) 

Mevki/Unvan 

Çalışılan Tarihler:  Başlangıç Bitiş14 

(aa/yyyy) (aa/yyyy) 

İş Deneyimi 2 

Kurum/Kuruluş  

Bölüm/Başkanlık (Birim) 

Mevki/Unvan 

Çalışılan Tarihler:  Başlangıç Bitiş 

(aa/yyyy) (aa/yyyy) 

İş Deneyimi 3 

Kurum/Kuruluş  

Bölüm/Başkanlık (Birim) 

Mevki/Unvan 

Çalışılan Tarihler:  Başlangıç Bitiş 

(aa/yyyy) (aa/yyyy) 

14 Lütfen yaptığınız stajları belirtmeyiniz. İş tecrübelerinizden en fazla 3 tanesini en yeniden en eskiye doğru kronolojik şekilde 
listeleyeniz. 

15 Halihazırda çalışmaya devam ediyorsanız bu alanı boş bırakınız.  
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BÖLÜM 8: BEYANLAR 

Daha önce Jean Monnet Bursundan faydalandınız mı? Cevabınız evetse, lütfen katıldığınız akademik programın adını, süresini, 

türünü (ör: yüksek lisans, araştırma) ve üniversitenin adını ve ülkesini belirtiniz. 

Evet Hayır 

Daha önce bir AB üye ülkesi ya da Birleşik Krallık ya da AB kurumu tarafından finanse edilen herhangi bir burstan

faydalanarak yüksek lisans ya da doktora derecesi elde ettiniz mi? Cevabınız evetse, lütfen burs programının adını ve 

katıldığınız akademik programın adını, süresini, türünü (ör: yüksek lisans, doktora), bağlı bulunduğu üniversiteyi ve ilgili ev 

sahibi ülkeyi belirtiniz. 

Evet Hayır 

Daha önce Erasmus Değişim Programından faydalandınız mı? Cevabınız evetse, lütfen gittiğiniz üniversiteyi, ülkeyi ve 

öğrenim sürenizi belirtiniz. (Daha önce Erasmus Değişim Programına katılmış olmak bursa başvurmanıza engel değildir. Bu 

soru yalnızca istatistîki amaçla sorulmaktadır.) 

Evet Hayır 

Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda verdiğim bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ediyor, sağlanan bilgilerin 

gerekli görüldüğü takdirde daha detaylı uygunluk kontrollerinde kullanılabilmesine onay veriyorum. 

Bursu almaya hak kazanırsam, bu formda verdiğim bilgilerin istatistiki amaçlarla yayımlanabilmesine ve iletişim bilgilerimin 

Jean Monnet Burs Programı Ofisi tarafından Burs Programının amaçları ve faaliyetleri doğrultusunda kullanılabilmesine ve 

paylaşılabilmesine izin veriyorum.  

İmza15 Tarih16 

(gg/aa/yyyy) 

ÖNEMLİ NOT: Sadece elektronik ortamda doldurulmuş ve tarih atılarak imzalanmış olan başvuru formundaki bilgiler 

dikkate alınacaktır. Başvuru formunun elektronik hali ile çıktısının aynı bilgiyi içerip içermediğini kontrol etmek 

tamamen başvuran adayın sorumluluğundadır. 

16 Lütfen bu alana elle atılmış imzanızın taranmış görüntüsünü ya da herhangi bir dijital imzanızı koymayınız. Bu belge elle ve tercihen
mavi tükenmez kalem ile imzalanmalıdır. 

17 Lütfen tarihi elektronik olarak ya da el yazısıyla yazmayı unutmayınız.
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