
Kimler Basvurabilir?

1990 yılından bu yana yürütülen

Bugüne kadar 2500’den fazla kişinin faydalandığı

Ülkemizin AB’ye katılım sürecinde ihtiyaç duyulan AB müktesebatı 
konusunda bilgi sahibi kişi sayısını artırmayı amaçlayan

Süresi en az 3, en fazla 12 ay olan, AB üye ülkelerinde bulunan üniversite ve 
üniversiteye eşdeğer kuruluşlarda AB müktesebat başlıkları ile ilgili alanlarda 
ve AB resmi dillerinde gerçekleştirilecek lisansüstü düzeydeki akademik 
çalışmaları destekleyen

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından 
Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile 
işbirliği içerisinde yürütülen bir burs programıdır.

Türkiye’deki kamu sektörü çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek 
kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler-belediyeler, il özel idareleri-, kalkınma 
ajansları, kamu kalkınma ve yatırım bankaları, kamu mevduat bankaları vb. 
kuruluşlarda çalışanlar dahil)

Türkiye’deki üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü (yüksek lisans veya 
doktora) öğrencileri

Türkiye’deki üniversitelerin akademik ve idari personeli

Türkiye’deki özel sektör çalışanları [Yerleşik diplomatik temsilciliklerde ve sivil 
toplum kuruluşlarında (STK) vb. çalışanlar dahil]

facebook.com/jeanmonnetbursprogrami 

twitter.com/jeanmonnetbursu 

youtube.com/jeanmonnetbursu

instagram.com/jeanmonnetbursu

linkedin.com/jeanmonnetbursu

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır.
İçerik tamamıyla WYG Türkiye konsorsiyumu sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini

yansıtmak zorunda değildir.

Bu program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.



KAMU SEKTÖRÜ

Malların Serbest Dolaşımı

İşçilerin Serbest Dolaşımı

İş Kurma Hakkı ve Hizmet

Sunumu Serbestisi

Sermayenin Serbest Dolaşımı

Kamu Alımları

Şirketler Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Rekabet Politikası

Mali Hizmetler

Bilgi Toplumu ve Medya

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve

Bitki Sağlığı

Balıkçılık

Taşımacılık Politikası

Enerji

Vergilendirme

Lütfen www.jeanmonnet.org.tr adresinde yer alan, ilgili akademik
yılın duyuru metnini inceleyiniz. Lütfen kesin miktarlar için ilgili akademik yılın duyuru metnine bakınız.

Ekonomik ve Parasal Politika

İstatistik

Sosyal Politika ve İstihdam

İşletme ve Sanayi Politikası

Trans-Avrupa Şebekeleri

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların

Koordinasyonu

Yargı ve Temel Haklar

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

Bilim ve Araştırma

Eğitim ve Kültür

Çevre ve İklim Değişikliği

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

Gümrük Birliği

Dış İlişkiler

Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

Mali Kontrol

ÜNİVERSİTE SEKTÖRÜÖZEL SEKTÖR

Jean Monnet Burs Programı duyurusu yılda bir kere yapılır.

Başvurular elden veya posta/kargo ile duyuruda belirtilen son başvuru 
tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine iletilir.

Geçerli, doğru ve eksiksiz başvuru evrakı sunan adaylar yazılı sınava davet 
edilir.

Burs almaya hak kazananlar, yazılı sınav puanları ve sektörlere ayrılan kotalar 
dikkate alınarak belirlenir.

Okul ücreti

Yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel 
faaliyetler, vb.)

Sabit ödenek (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, 
yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri 
masraflar)


