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Jean Monnet Burs Programı, 
otuz yılı aşkın süredir kamu, 
özel sektör ve akademik 
camia mensuplarımıza 
yönelik sağladığı prestijli 
burs imkânlarıyla ülkemizin 
Avrupa Birliği’ne uyum 
sürecini destekliyor.

Türkiye Cumhuriyeti ile o zamanki 
adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) arasında 1989 yapılan bir an-
laşma ile hayata geçirilen Jean Mon-
net Burs Programı, Türkiye’nin en 
köklü projelerinden biri olarak Dışiş-
leri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlı-
ğı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
işbirliğinde yürütülmektedir. 

Ayrılmaz bir parçası olduğumuz 
Avrupa Birliği’nin üye ülkelerinde 
eğitim imkânı sunan Jean Monnet 
Burs Programı ile Türkiye’nin AB 
müktesebatı konusunda bilgi sahi-
bi insan kaynağı güçlendirilmekte, 
böylece müktesebatın etkin bir 
şekilde uygulanabilmesi için ge-
rekli idari kapasitenin oluşmasına 
katkı sağlanmaktadır. Gerek kamu 
ve özel sektörde gerekse akademik 

camiada, özellikle AB uyum sürecini 
destekleyecek nitelikli iş gücünün 
artırılması ve böylelikle sürecin hız-
landırılması amaçlanmakta; bursi-
yerlerin eğitim aldıkları alanda yet-
kinlikleri artmakta, AB’nin işleyişi ile 
ilgili bakış̧ açıları genişlemektedir. 
Aynı zamanda, AB üyesi ülkelerde 
kalınan süre zarfında tesis edilen 
bireysel ilişkiler üzerinden karşılıklı 
önyargıların aşılmasına da katkı-
da bulunulmaktadır. Jean Monnet 
Burs Programı sayesinde bursiyerler 
aracılığıyla Türkiye ve AB arasındaki 
sivil toplum diyaloğunun güçlendi-
rilmesine de uzun zamandır önemli 
bir destek sağlanmakta, ülkelerarası 
akademik ilişkiler geliştirilmekte, 
Türk ve Avrupalı meslektaşları ara-
sında kalıcı köprüler kurulmaktadır.

Program’dan yararlanmaya hak ka-
zanan bursiyerlere, en az 3 en fazla 
12 ay süreyle AB üyesi ülkelerde 
yerleşik bir üniversite veya eşdeğer 
kuruluşta araştırma veya lisansüstü 
eğitim yapma imkânı tanınmaktadır. 
Burslar, ülkemizin AB’ye uyum süreci 
kapsamında, AB müktesebatı ile ilgili 
konularda gerçekleştirilecek akade-
mik çalışmalara tahsis edilmektedir. 
Türkiye’nin AB’ye katılım müzake-
relerindeki önceliklere bağlı olarak 
çalışma alanları belirli dönemlerde 
güncellenmektedir. Her akademik 
yılda, bursların %50’si kamu sektörü 
çalışanlarına, %30’u üniversite öğ-
rencileri ile üniversitelerin akademik 

ve idari personeline, %20’si ise özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşu çalı-
şanlarına tahsis edilmektedir.

Türkiye’nin, uygulama süreci en uzun 
soluklu projeleri arasında yer alan, 
münhasıran ülkemize yönelik bir 
imkân sunan Program’dan, bugüne 
kadar iki binin üzerinde kişi faydala-
narak AB ile ilgili konularda akademik 
çalışmalar yapmıştır. Program’dan 
kamu sektöründe ya da özel sektör 
kuruluşlarında çalışanlar; üniversite-
lerimizde akademik ya da idari per-
sonel olarak görev yapanlar ile lisans 
son sınıf, yüksek lisans veya doktora 
öğrencisi olarak öğrenim görenler 
faydalanabilmektedir. Burs kapsamın-
da okul ücreti, iaşe ve ibate ile ulaşım 
masrafları gibi yaşam giderleri karşı-
lanmakta ve bir defaya mahsus vize, 
sağlık sigortası gibi masraflar için sa-
bit ödenek sağlanmaktadır.

Jean Monnet Burs Programı için 
başvuru dönemi her sene değiş-
mekte ve yaklaşık iki ay boyunca 
başvuru süreci açık tutulmaktadır.

Detaylı bilgi ve başvuru dönemi için 
Jean Monnet Burs Programı inter-
net sitesi ve sosyal medya hesapları 
ziyaret edilebilir:

www.jeanmonnet.org.tr
Facebook: @jeanmonnetbursprogramı
Twitter: @jeanmonnetbursu
Instagram: @jeanmonnetbursu
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