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İŞKUR HİZMETLERİNİ TANITACAK 'BİLGİ 

OTOBÜSÜ' AB DESTEĞİYLE YOLA ÇIKIYOR 
 

Avrupa Birliği ve Türkiye, Türkiye emek piyasası 

politikalarını ve kurumlarını güçlendirmek için işbirliği 

yapıyor. İŞKUR hizmetlerini tanıtmak amacıyla 21 ili 

dolaşacak kampanya çerçevesinde bilgilendirme otobüsü 6 

Mayıs 2012'de Çankırı'dan başlayarak Doğu Karadeniz ve 

Orta Anadolu bölgesindeki 21 ile (Çankırı, Kastamonu, 

Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, 

Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, 

Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat ve Kayseri) 

uğrayacak. Kampanyanın amacı kamu istihdamı 

hizmetlerinden daha fazla kişinin yararlanabilmesi için en az 

21 bin kişiye ulaşmak. Otobüs turu 28 Haziran'da Kayseri'de 

sona erecek. Etkinlikle AB fonuyla yürütülen “kamu istihdam 

hizmetlerinin geliştirilmesi” operasyonun ara sonuçlarını 

değerlendirme fırsatı da sağlayacak. 2011 Şubat ayında 

başlayan ve 36 ay sürecek olan 12 milyon Euro bütçeli kamu 

istihdam hizmetlerinin geliştirilmesi projesi, işverenler ve iş 

arayanlar için kamu istihdam hizmetlerinin kalitesini ve 

etkinliğini geliştirmekte İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı'na destek olmayı hedefliyor. Operasyon, 

kişi başına düşen milli geliri az, işsizlik oranı yüksek 

bölgelerdeki 43 İŞKUR il müdürlüğüyle merkezi ve yerel 

düzeyde yürütülüyor. 

 
Kaynak: Euractiv 

 

JEAN MONNET BURSİYERLERİ BRÜKSEL 

BULUŞMASI  
 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi 

çerçevesinde, Avrupa Birliği alanında uzmanlaşmış personel 

ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülmekte olan Jean 

Monnet Burs Programı kapsamında 2011-2012 akademik yılı 

bursiyerlerine yönelik Brüksel’e bir çalışma ziyareti 

düzenlendi. 2011-2012 akademik yılı bursiyerleri ve Avrupa 

Birliği Bakanlığı yetkililerinin katıldığı ziyarette AB’deki 

değişimi, gelişimi, güncel gelişmeleri sürekli ve yerinde takip 

edebilmek ve Türkiye’deki değişimi de eşzamanlı olarak 

Avrupalı muhataplarımıza göstermek ve hissettirmek 

amaçlanıyor. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen 

Jean Monnet Burs Programı’nın Brüksel çalışma ziyareti 

Türkiye AB Daimi Temsilciliğinde yapılacak açılış 

konuşmalarıyla başladı. Daha sonra Brüksel’de lobi faaliyeti 

yürütmekte olan İKV, TUSKON, TURBO ve TÜSİAD 

yetkilileri Jean Monnet bursiyerlerine faaliyetleri hakkında 

bilgilendirmede bulundu. Çalışma ziyaretinin ikinci gününde 

ise Jean Monnet bursiyerlerinin AB Komisyonu Genişleme 

Genel Müdürlüğü, Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü ile  

 

Staj Ofisi ve AB Parlamentosuna gerçekleştirecekleri 

ziyaretlerle son buldu. 
Jean Monnet Burs Programı Hakkında 
20 yılı aşkındır yürütülmekte olan Jean Monnet Burs 

Programı, Türkiye'deki en köklü ve en prestijli burs 

programlarından biri ve Türkiye – AB ilişkilerinin de en 

dinamik ve en renkli boyutlarından. Program temel olarak 

Avrupa Birliği alanında uzmanlaşmış personel ihtiyacını 

karşılayarak, bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin 

oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu hedefinin 

yanı sıra Program, AB ve Türkiye sivil toplumları arasında 

diyalog köprüleri kurulmasına katkıda bulunuyor. Jean 

Monnet Burs programı kapsamında her yıl 100 kişiye burs 

verilmesi, bursların da %60’ının kamu sektörüne, %30’unun 

üniversitelere, %10’unun ise sivil toplum kuruluşları ve özel 

sektöre kullandırılması hedefleniyor. Avrupa Birliği 

tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı sadece 

Türkiye’ye özel bir program ve 2007 yılından bu yana 

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bursiyerler 

en az 3, en fazla 12 aylık dönemlerde AB üyesi ülkelerdeki 

bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta 

yüksek lisans eğitimi alıyor veya araştırma programlarına 

katılabiliyorlar. Uygulamaya konulduğu 1990 yılından bu 

yana burs programından, kamu çalışanlarından özel sektör 

temsilcilerine, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere, 

sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden yerel yönetim 

çalışanlarına yararlananların sayısı yaklaşık 1.300’ü buluyor. 

 
Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 

 

EURO BÖLGESİ'NDE İŞSİZLİK YENİ REKOR 

KIRDI  
 

Avrupa Birliği'nin açıkladığı son verilere göre işsizlik Euro 

Bölgesi'nde Mart ayında yüzde 10.9'a yükselerek rekor kırdı. 

Eurostat'ın açıkladığı verilere göre Euro Bölgesi'nde işsizlik, 

15 yılın zirvesine çıktı. Mart ayında işsiz sayısı 169 bin 

artışla 17 milyon 370 bine çıktı. İspanya, yüzde 24.1 ile Euro 

Bölgesi'ndeki en yüksek işsizlik oranına sahip ülke olma 

konumunu korudu. 2010 yılından bu yana kurtarma programı 

kapsamında olan Yunanistan ise, Ocak tarihli son verilere 

göre yüzde 21.7 ile ikinci sırada geliyor. En düşük oranlar 

yüzde 4 ile Avusturya'da, yüzde 5 ile Hollanda'da, yüzde 5.2 

ile Lüksemburg'da ve yüzde 5.6 ile Almanya'da kaydedildi. 
17 üyeli Euro Bölgesi'ndeki işsizlik artışına karşın AB'nin 

tüm 27 ülkesindeki işsizlik oranları sabit kaldı. Avrupa'da 

kemer sıkmaya önlemlerine odaklanan kriz politikalarına 

karşılık büyümeyi teşvik edici politikaların gerekliliği 

tartışılıyor.  

Kaynak: Euractiv  


