
        
  1-8 Şubat 2015 Sayı: 263 

 

Jean Monnet Burs Programı 2015-2016 Akademik Yılı 

Başvuruları Başladı 

Jean Monnet Burs Programının 2015-2016 akademik 

yılına ilişkin başvurular 26 Ocak 2015 tarihinde başlamış 

olup 6 Mart 2015 tarihine kadar devam edecektir. Jean 

Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam 

üyelik hedefi doğrultusunda, AB alanında uzmanlaşmış 

kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari 

kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı 

amaçlamaktadır. 2015-2016 akademik yılında 210 kişiye 

burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı 

konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean 

Monnet Burs Programına; - Kamu çalışanları (Kamu tüzel 

kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, 

kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil) - Özel 

sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, 

yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar) - 

Üniversitelerin akademik veya idari personeli - 

Türkiye'deki üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf 

öğrencileri veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) 

öğrencileri başvuruda bulunabilir.  2015-2016 akademik 

yılı duyurusunda başvuru şartları ile değerlendirme ve 

yerleştirme süreçlerine ilişkin çok önemli değişiklikler 

yapıldığından duyurunun baştan sona dikkatlice okunması 

önemle tavsiye edilmektedir. Detaylar için aşağıdaki 

belgeleri inceleyiniz. 

 

Duyuru metni 2015-2016 

Başvuru formu 2015-2016 (Başvuruda kullanılacak form) 

Başvuru formu 2015-2016 (Türkçe form-örnek) 

Uygulama takvimi 

Diğer Belgeler (Bilgi dokümanlarıdır. Başvuru esnasında 

kullanılmasına gerek yoktur.) 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

2014'te AB'nin İhracattaki Payı Arttı 

Türkiye'nin dış ticaret açığı 2014 yılında yüzde 15.4 

azaldı. 2014'te Türkiye'nin AB ülkelerine gerçekleştirdiği 

ihracat yüzde 8.8 artarken, AB'nin toplam ihracattaki payı 

da 2.1 puan artarak yüzde 43.5'e yükseldi. TÜİK'in 

açıkladığı verilere göre 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı 

bir önceki yıla göre yüzde 3.9 oranında artarak 157 milyar 

715 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 3.7 azalarak 

242 milyar 224 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret 

açığı, yüzde 15.4 azalarak 84 milyar 509 milyon dolar 

oldu. Türkiye'nin 2014 yılında en çok ihracat yaptığı ülke 

Almanya oldu. Almanya'ya gerçekleştirilen ihracat bir 

önceki yıla göre yüzde 10.6 artarak 15.2 milyar dolara 

ulaştı. Almanya'yı sırasıyla 10.9 milyar dolarla Irak, 9.9 

milyar dolarla İngiltere, 7.1 milyar dolarla İtalya, 6.5 

milyar dolarla Fransa, 6.3 milyar dolarla ABD, 5.9 milyar 

dolarla Rusya izledi. 

Kaynak: Euractiv 

2014-2020 Dönemi Katılım Öncesi Yardım Aracı - 

Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Programı Avrupa 

Komisyonu Tarafından Onaylandı 

Avrupa Birliği(AB) tarafından ülkemize sağlanan katılım 

öncesi mali yardımlar kapsamında; tarım, gıda ve 

hayvancılık alanlarında üreticilerin kullanımına tahsis 

edilen hibe destekleri, Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal 

Kalkınma Bileşeni (IPARD) altında verilmektedir.  

Hâlihazırda uygulamasına devam edilen 2007-2013 

dönemi IPARD destekleri çerçevesinde Kurumumuz 

aracılığıyla yatırımcılara harcamalarının %50’si ila %65’i 

oranında hibe desteği sağlanmaktadır.  Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu 

kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 

hazırlanarak Avrupa Komisyonu’na sunulan “2014-2020 

dönemi IPARD Programı”, 27 Ocak 2015 tarihinde 

Avrupa Komisyonu tarafından resmen onaylanmıştır.  

Mevcut Programda olduğu gibi, “2014-2020 dönemi 

IPARD Programı” kapsamında da, gıda, tarım ve 

hayvancılık sektörlerinde faaliyette bulunan üreticiler veya 

bu sektörlerde yatırım yapmak isteyen girişimciler ile 

kırsal alanda belirli yerel ürünlerin üretimi, kırsal turizm, 

kültür balıkçılığı gibi çeşitli alanlarda yatırım yapmak 

isteyen vatandaşlarımızın yatırımları için değişen 

oranlarda hibe desteği verilecektir. Yeni dönem programı 

ile kırsal alanlarda yerel eylem girişimleri ve çevre dostu 

tedbirler de desteklenecektir.  “2014-2020 dönemi IPARD 

Programı” dâhilinde 800 milyon Avro AB katkısı ile 245 

milyon Avro Türkiye Cumhuriyeti katkısı olmak üzere 1 

milyar Avro’nun üzerinde hibe imkânı vatandaşlarımızın 

kullanımına sunulmuş olacaktır. 

Kaynak: TKDK  

http://www.abgs.gov.tr/files/JeanMonnetDuyuru/2015-2016/0_web_duyurusu_2015_2016.docx
http://www.abgs.gov.tr/files/JeanMonnetDuyuru/2015-2016/annex_1_application_form_2015_16.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/JeanMonnetDuyuru/2015-2016/annex_2_basvuru_formu_2015_16.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/JeanMonnetDuyuru/2015-2016/annex_3_indicative_timetable_2015_16.docx
http://www.abgs.gov.tr/files/JeanMonnetDuyuru/2015-2016/annexes.rar

