
        
  30 Aralık 2013 – 5 Ocak 2014 Sayı: 212

 

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2014 – 2015 

AKADEMİK YILI BAŞVURULARI BAŞLADI 

Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliğine 

tam üyelik hedefi doğrultusunda, AB alanında 

uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve bu alanda 

ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı 

sağlamayı amaçlamaktadır. Jean Monnet Burs Programı 

kapsamında 2014-2015 akademik yılında yaklaşık 170 

kişiye burs sağlanacaktır. AB müktesebatı konusunda 

uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs 

Programına; - Kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz 

meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler - 

Belediyeler, İl Özel İdareleri- 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. 

Jean Monnet Burs Programının 2014-2015 akademik 

yılına ilişkin başvurular 10 Aralık 2013 tarihinde 

başlamış olup 10 Şubat 2014 tarihine kadar devam 

edecektir. Detaylar için aşağıdaki belgeleri inceleyiniz. 

 

Duyuru metni 2014-2015 

Başvuru formu 2014-2015  (Başvuruda kullanılacak form) 

Başvuru formu 2014-2015 (Türkçe form-örnek) 

Öngörülen takvim 

Diğer Belgeler (Bilgi dokümanlarıdır. Başvuru esnasında 

kullanılmasına gerek yoktur.)  

Kaynak: AB Bakanlığı 

 

 

LETONYA 1 OCAK’TA EURO BÖLGESİ'NİN 18. 

ÜYESİ OLUYOR 

AB'de ortak para kullanan 17 ülkenin dahil olduğu Euro 

Bölgesi, borç krizinde ara verdiği genişlemeye 1 Ocak'ta 

Letonya'nın katılımıyla devam edecek. 1999'da Almanya, 

Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Portekiz, 

Avusturya, Finlandiya, İrlanda ve Lüksemburg'un kurucu 

üyeleri olduğu Euro Bölgesi'ne 2001'de Yunanistan, 

2007'de Slovenya, 2008'de Kıbrıs Rum kesimi ve Malta, 

2009'da Slovakya ve 2011'de Estonya dahil olmuştu. Euro 

Bölgesi'nde 4 yıl önce Yunanistan'la başlayan borç 

 

krizinde İrlanda, Portekiz ve Kıbrıs Rum kesimi AB+IMF 

ortak programlarıyla kurtarılmış, İspanyol bankalara 

Avrupa İstikrar Fonu'ndan 40 milyar Euro sermaye 

takviyesi yapılmıştı. Euro'ya geçiş için borç krizinin 

kontrol altına alınmasını bekleyen eski Doğu Bloku 

ülkelerinin Letonya örneğini takip ederek gelecek 10 yılda 

bu dönüşümü tamamlamaları bekleniyor. AB içinde Euro 

Bölgesi'ne geçiş, anlaşmalarla istisna tanınan İngiltere ve 

Danimarka dışında tüm üyelere zorunluyken bağlayıcı bir 

takvimin bulunmaması üye ülkelere esneklik sağlıyor. 

İngiltere ve Danimarka gibi istisna tanınmamasına rağmen 

Euro’ya geçmeyen tek eski AB üyesi olan İsveç'te 2003'te 

yapılan referandumda "evet" diyenler yüzde 44'te kalmıştı. 

Euroya geçiş için siyasi irade yanında bir dizi ekonomik 

kriterin yerine getirilmesi gerekiyor. Başvuran ülkelerden, 

bütçe açığının yüzde 3'ü aşmaması, kamu borçlarının gayri 

safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 60'ı geçmemesi ve 

enflasyonun AB'de yapılan son kamuoyu yoklamalarına 

göre halkın yüzde 35'i Euro’ya geçişi desteklerken yüzde 

54 buna karşı çıkıyor. 1 Ocak'ta yeni zamlarla uyanma 

korkusu Euro karşıtlığının en önemli nedeni olarak 

gösteriliyor. Euro Bölgesi'nin Letonya'nın ardından 

2015'te Litvanya'nın katılımıyla genişlemeyi sürdürmesi 

ve ekonomik kriterleri uygun olan Polonya ve Çek 

Cumhuriyeti'nin bir sonraki adaylar olması bekleniyor. 

Kaynak: AB Haber  

 

 

AB, GÜRCİSTAN VE MOLDOVA İLE ORTAKLIK 

ANLAŞMASI SÜRECİNİ HIZLANDIRDI 

Ortaklık Anlaşması'nı imzalama sürecini askıya alan 

Ukrayna'da yaşadıkları bocalamanın sonuçlarından ders 

çıkaran Avrupa Birliği liderleri, Gürcistan ve Molodva'nın 

süreçlerini hızlandırma kararı aldı. İki ülke ile ortaklık 

anlaşmalarının Ağustos 2014'te imzalanması planlanıyor. 

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen AB liderler zirvesinin sonuç 

metninde 'Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nin bu 

anlaşmaları en geç Ağustos 2014'te imzalamaya hazır 

olduğunu teyit eder' denildi. Zirvenin ardından 

açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Herman Van 

Rompuy, liderlerin Kiev'deki AB yanlısı protestoların 

'daha iyi bir geleceğe duyulan özlemi' yansıttığını söyledi. 

Van Rompuy, 'Avrupa Birliği ile yakınlaşma isteği 

Gürcistan ve Moldova halklarınca da paylaşılmaktadır. 

Avrupa Konseyi'nin bugünkü mesajı, seçimlerinde onların 

yanında olacağımızdır ve anlaşmaların imza sürecini, en 

geç gelecek Ağustos'ta imzalanacak şekilde hızlandırma 

niyetindeyiz' dedi. 

Kaynak: Euractiv 

http://www.abgs.gov.tr/files/JeanMonnetDuyuru/2014-2015/web_duyurusu_2014_2015_tr.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/JeanMonnetDuyuru/2014-2015/annex_1_application_form_en.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/JeanMonnetDuyuru/2014-2015/annex_2_basvuru_formu_tr.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/JeanMonnetDuyuru/2014-2015/annex_3_indicative_timetable.docx
http://www.abgs.gov.tr/files/JeanMonnetDuyuru/2014-2015/annexes_for_information.rar

