
TÜRK EĞİTİM VAKFI – FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ 

MÜŞTEREK FRANSA BURSLARI HAKKINDA TAMAMLAYICI BİLGİLER 

 

TEV-Fransa Büyükelçiliği müşterek bursları için TEV’e son dosya verme tarihi 31 Mart 2017. 

 

Türk Eğitim Vakfı ile Fransa Büyükelçiliği, 2017–2018 öğretim yılında Fransa’da; yüksek Lisans öğrenimi için 

müşterek burs verecektir. Burslar tüm alanları kapsamaktadır. Öğrenim dili Fransızca veya İngilizcedir. 

Fransa’daki Üniversitelerin listesine www.campusfrance.org veya www.turquie.campusfrance.org den ulaşılabilinir. 

İngilizce öğrenim göreceklerin Fransızca bilmesi veya Fransız Kültürde hemen Fransızca dil kursuna başlaması 

zorunludur.  

 Yüksek lisans öğrenimi için bursun suresi 10 aydır ve pedagojik olarak gerektiği takdirde uzatılabilir. Ancak, burs 

2. bir akademik yıl için uzatılmaz. 

 Lisans düzeyindeki Türk öğrenciler Fransa’da direk Mastır 2’ye başvurabilirler. TEV/Fransa Büyükelçiliği bursları 

öncelikle Mastır 2’ye kabul edilen öğrencilere verilecektir. 

(TEV’e son dosya teslim tarihi 31 Mart 2017) 
 
ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER: 

 

1. T.C. vatandaşı olmaları ve 30 yaşından büyük olmamaları (1980 doğumlular müracaat edebilir), 

2. Yukarıda belirtilen dallarda öğretim yapan fakültelerden mezun olmaları (Son sınıf öğrencileri de başvurabilir), 

3. Yükseköğrenim süresince 4’lük sistemde en az 3, 100’lük sistemde en az 75 genel not ortalamasına sahip 

olmaları, (Türkiye’deki üniversitelerin I.Öğreniminde öğrenim görenler müracaat edebilir.) 
4. Öğrenimin gerektirdiği yabancı dili (Fransızca veya İngilizce) yüksek lisansı sürdürebilecek seviyede bilmeleri 

gerekir. 

 

YAPILACAK İŞLER ve GEREKLİ BİLGİLER: 
 
1. Müracaat etmek isteyenlerin sadece aşağıda belirtilen maddelerdeki belgeleri; 

a) TEV ve Fransa Büyükelçiliği Müracaat formu (Fransızca form 2 adet) 

b) Özgeçmiş, (Fransızca ya da İngilizce 2, Türkçe 1 adet) 

c) Adayın Fransa’da ilgi duyduğu çalışma alanları, projesi ve mezuniyetinden sonra profesyonel olarak ne 

yapacağını açıklayan bir yazı, (Fransızca ya da İngilizce 2, Türkçe 1 adet)  

d) Diploma veya çıkış belgesinin tasdikli Fransızca örneği (Mezunlar için, Okuldan ya da Noterden onaylı, 

Türkçe ekli 2 adet),  
e) Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren transkript, (Fransızca veya 

İngilizce, 2 adet.) 
f) İki öğretim üyesinden alınacak referans mektupları (Fransızca veya İngilizce olabilir, kapalı zarfta), 

g) 2 adet Fransızca dil yeterlilik belgesi, (Bu belge için ayrıca zaman verilecektir.) 

h) Eğer gidilecek kurumla yazışma yapılmışsa ve elde varsa, yapılan yazışmaların 2 adet fotokopisi. 

i) Eğer adayın yayınları varsa yalnızca 2 adet listesi. 

j) Vukuatlı nüfus kaydı ile Fransızcaya çevrilmiş nüfus cüzdanı örneği, (birer adet) 
k) İki adet vesikalık fotoğraf, 

l) Sağlık raporu herhangi bir sağlık kurumundan olabilir. 

m) Aile gelir durumlarını gösterir belgeler. (Maaş bordrosu, gelir ve emlak bilgilerini gösteren belgelerin örneği gibi.) 

(İki nüsha istenilen belgelerin bir nüshaları asıl, ikinci nüshaları fotokopi olabilir. 

 

Kapsayacak müracaat dosyasını en geç 31 Mart 2017 tarihine kadar TEV’in İstanbul Merkezine 
ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ve benzeri nedenlerle vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

 

  Adaylar müracaat etmek istedikleri Fransa’daki devlet üniversiteleri hakkında detaylı bilgi almak için İstanbul ve 

Ankara’da Campus France ofisleri ile Adana’da Alliance Francaise ve İzmir’deki Fransız Kültür Enstitüsü ile temas 

kurabilirler. 

 

2. Adaylar; yabancı dil yeterlilik belgelerini, Fransızca veya İngilizce dilinde istenilen seviye B2’dir (Avrupa Dilleri 

Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasına göre). Bu nedenle, öğrenci B2’ye es değer bir sertifika veya test sonucu 

sunmalıdır. Fransızca sınavları için İstanbul, Ankara ve İzmir Fransız Kültür Enstitülerinden ve Campus 

France’den bilgi alınabilir.  

Fransızca için: DELF, TEF, CLES, DCL, CEIP, TFI. 

İngilizce için: TOEFL (En az 79–80), IELTS (En az 6), NQF, PTE General, PTE Academic, Cambridge Exam, 

TOEIC (Bu sınav sonuçları TOEFL ve IELTS sonuçlarına denk olmalıdır.)  

 

(Fransızca dil sınavında ödenecek ücretlerinizde indirim yapılması için TEV-Fransa Büyükelçiliği müşterek 

bursiyer adayı olduğunuzu bildirebilirsiniz). 

http://www.campusfrance.org/
http://www.turquie.campusfrance.org/


3. Seçilecek öğrencilere, Fransa’ya gittikten sonraki aylık burs ödemeleri CNOUS (Uluslararası Fransız Öğrenci 

Çalışmaları Merkezi) tarafından yapılacaktır. CNOUS, Fransa’ya gitmeye hak kazanan bursiyerlere; karşılama, 

konaklama, nakil ve ulaşım, oturma izni alma, Üniversite restoranlarından ve CNOUS’un kültürel aktivitelerinden 

yararlanma gibi hizmetler vermektedir. Bütün bilgiler bursiyerliğe hak kazananlara verilecektir. Bursiyerler, 

Fransa’ya ayın 15. gününden sonra varmalarında sadece yarım maaş alma hakkına sahip olacaklardır. Sosyal 

ödeneğin başlama tarihinden önce ortaya çıkacak hastalık ve kazaların sonuçlarını ve bursiyerin dışındakileri 

kapsamaz. (Adaylar, CNOUS’un bilgilerine www.cnous.fr adresinden ulaşabilirler). 

4. Yukarıda belirtilen sınavlarda başarılı olanlar, daha sonra tarihi bildirilecek mülakata alınacaklardır.  

5. TEV ve Fransa Büyükelçiliği temsilcilerinin katılacağı mülakat adayların öğrenim göreceği dile göre Fransızca ve 

İngilizce yapılacaktır. Mülakata çağırılan adayların şehirlerarası ve şehir içi vb. masrafları kendilerince 

karşılanacaktır.  

6. Bursiyerlerin giderleri TEV ile Fransa Büyükelçiliği tarafından karşılanacaktır. Bursiyerler, TEV’e Noter’den 

tasdikli Taahhütname ve Kefaletname vermeyi, yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra derhal yurda 

dönmeyi kabul ve taahhüt eder. 

7. TEV-Fransa Büyükelçiliği tarafından bursiyerlere ödenecek burslar TEV’in ödediği kısım olarak kişi başına 

hesaplanacaktır. Bursiyerler öğrenimini tamamlayıp çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk 

gencinin yetişmesi katkıda bulunmak için uygun taksitlerle Vakfa geri ödemeyi zaruri bir yükümlülük kabul 

edeceklerdir. 

 

ÖNEMLİ NOTLAR: 
 
 Yükseköğrenimini, kendi hesabına veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, aynı şartlarla 

yüksek lisans öğrenimine başlayanların burs isteme müracaatları kabul edilmez. 

 Yüksek lisans öğrenimi için burs tercihi ancak bir dalda yapılabileceğinden bu dalın müracaat formunda 

belirtilmesi gerekmektedir. 

 Fransa’da, yüksek lisans eğitimi çerçevesinde 3 aydan fazla staj gerçekleştiren her öğrenci aşağı yukarı 800.TL 

civarında bir gelir elde edebiliyor. Bursiyer bu geliri kullanabilir, bursu kesilmez. 

 Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgeler düzgün doldurularak Vakfa, yazım sırasına göre 

yukarıdan aşağıya doğru, kapaklı plastik dosyaya takılarak elden verilecek veya postalanacaktır. 

 İstenilen bilgi ve belgeleri eksik gönderenler ile zamanında göndermeyenlerin müracaatları kabul edilmez. 

http://www.cnous.fr/

