
SERTİFİKA TÖRENİ

2018-2019 ve 2019-2020 Akademik Yılları

5. Bülten



 Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse 
edilen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği 
Başkanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet 
Burs Programı çerçevesinde 2018-2019 ile 
2019-2020 akademik yıllarında Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerdeki eğitimlerini tamamlayan 
bursiyerler, 15 Haziran 2021 tarihinde 
Ankara’da düzenlenen Sertifika Töreni’nde bir 
araya geldi.

 Avrupa’nın saygın eğitim kurumlarında 
yüksek lisans ve araştırma çalışmalarını 
başarıyla tamamlayan bursiyerlerimiz için 
düzenlenen törenin açılış konuşmaları Dışişleri 

Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı 
Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Nikolaus Meyer-Landrut ile Merkezi Finans ve 
İhale Birimi Başkanı Dr. Hakan Ertürk tarafından 
gerçekleştirildi.

 Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Paul Willy 
F. Huynen ve Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi 
Dr. Johannes Wimmer’in yanı sıra çok sayıda 
yabancı misyon temsilcisi ve paydaş kurum 
yöneticisinin katıldığı etkinlik, katılımcılar için 
önemli bir deneyim paylaşımı ve ağ kurma 
imkânı sundu.



 Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Dr. Hakan Ertürk konuşmasında Jean 
Monnet Bursu’nun Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde önemli bir rol 
oynadığını, köklü geçmişi ve uygulamadaki başarısı ile mali iş birliği sürecinde hayata 
geçirilen en saygın projelerden biri olduğunu ve programla gurur duyduklarını belirtti. 



 Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut 
sözlerine pandemi koşullarına rağmen programlarını tamamlayan bursiyerlerimize 
tebriklerini ileterek başladı. Büyükelçi, Jean Monnet mezunlarının kamuda, özel sektörde 
ve üniversitede kilit bir rol oynadıklarını vurguladı. 



 Dışişleri Bakan Yardımcısı ve 
Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk 
Kaymakcı iki binden fazla bursiyeri ile 
Jean Monnet Burs Programı’nın bir 
değer olduğunu belirterek sözlerine 
başladı. Kaymakcı, bursiyerlerin 
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik 
sürecine daha etkin bir şekilde katkıda 
bulunabilmeleri için iyi bir iletişim ağı 
içinde olmalarının öneminden 
bahsetti. Bakan Yardımcısı Büyükelçi 
Kaymakcı bursiyerlerin iletişim 
ağlarının ve tamamladıkları 
çalışmalarının Avrupa Birliği üyelik 
sürecinde kullanılmasının önemini 
açıklayarak bursiyerlerin uzmanlığının 
somut çıktılar üretecek bir enerjiye 
dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı 



 “Jean Monnet Bursu sayesinde Avrupa’nın 
en prestijli üniversitelerinden birinde kendimi 
geliştirebilme şansı buldum. Aynı zamanda, bu 
süreçte beraber eğitim aldığım, benimle benzer 
ideallere sahip farklı ülkelerden gelen yaşıtlarımla 
fikir paylaşımları yapmak; farklı ülkelerin farklı 
hukuk sistemlerini, insan haklarını korumaya 
yönelik farklı yaklaşımları keşfetmemi sağladı. 
Avrupa’da geçirdiğim bu bir sene bana değerli 
akademik getiriler sunmasının yanı sıra sosyal ve 
kültürel alanda da kendimi geliştirebilmeme, 
dünyaya başka bir bakış açısıyla bakmama vesile 
oldu.

 Jean Monnet bursiyeri olmanın verdiği 
onur, motivasyon, özgüven ve sorumluluk 
bilincini her zaman koruyacağım. Biliyorum ki bu 
bursa hak kazanmış Jean Monnet ailesinin diğer 
tüm üyeleri için de bu her zaman böyle olacak. 
Araştırmayı, bilgiye erişmeyi, sorgulamayı, yeri 
geldiğinde kabul etmemeyi bilen, kendi fikirlerine 
değer veren ve onları paylaşmaktan çekinmeyen, 
üreten gençler olarak bu bursa layık olabilmek 
için her zaman elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz.”



 “Jean Monnet Bursu sayesinde finans 
alanında dünyaca ünlü profesörlerden dersler 
alma ve onların tecrübelerini ilk ağızdan dinleme 
fırsatına eriştim. Profesörlerim ile yaptığım 
konuşmalar esnasında Türkiye’den Jean Monnet 
bursiyeri olarak geldiğimi öğrendiklerinde, 
bölümlerinde eğitim almış önceki dönemlerdeki 
bursiyerlerin başarılarından söz ederek; Jean 
Monnet Bursu’nun saygın ve seçici bir burs 
olarak zihinlerinde yer edindiğinden bahsettiler. 
Bu izlenim, kazandığım başarının ne kadar 
değerli olduğunu bana bir kez daha hatırlattı ve 
bu geleneği devam ettirmem için elimden gelenin 
en iyisini yapmam gerektiğini gösterdi.

 Bu program sayesinde ben de birçok 
farklı insana ve hayata dokunarak kendimi 
zenginleştirdim ve ufkumu genişlettim. Dünyanın 
farklı yerlerinden gelen ancak benzer dünya 
görüşüne sahip ve aynı amaca yönelen 
insanların; farklılıkları ortadan kaldırıp bir birlik 
içerisinde çalışıp üretebileceğini bizzat tecrübe 
edindim.”



 “Jean Monnet Burs Programı sırasında ve sonrasında yaptığım stajda farklı ülkelerden çok 
değerli uzmanlar ile uluslararası bir organizasyondaki saygılı ve profesyonel çalışma ortamını tecrübe 
ederek sosyal ve kültürel olarak Avrupa değerlerini yakından tanıma fırsatı elde ettim.

 Her sene Jean Monnet Burs Programı kapsamında yüzlerce öğrenci Avrupa’da yüksek lisans 
yapma şansı elde ediyor ve bu sayede ülkemizde Avrupa Birliği müktesebatı konusunda bilgi sahibi 
olan insan kaynağı güçleniyor. Farklı sektörlerde benim gibi birçok bursiyer eğitim gördükleri alanda 
uzmanlıkları ve çalışmalarıyla Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım ve uyum sürecinde önemli bir köprü 
görevi üstleniyor. Bizler de bugüne kadar verilen emeğin ne kadar değerli olduğunun bilincinde bireyler 
olarak farkındalığın artırılması kapsamında çalışmalarımıza devam edeceğiz.”



 “Jean Monnet Bursu ile gittiğim Oxford şehrinde 
bir yıl yaşama deneyimi, bana günlük hayatın 
kendisini, dünyamı ve ufkumu genişleten önemli 
olanaklar sundu. Oxford akademik olarak kendi 
sesimi, yönümü bulmamı sağladı. 

 Dönüp geriye baktığımda, düşünce dünyamda 
birçok şeyin başlangıcı olarak bu yılı göstereceğimden 
eminim. Bu programın gücünün de burada yattığına 
inanıyorum. Salondaki bütün bursiyerlerin hayatında 
‘Jean Monnet Yılım’ diyebilecekleri mutlu, 
dönüştürücü bir zaman dilimi var. Avrupa Birliği ile 
entegrasyon, özgür düşünme, Avrupa Birliği’nin 
kurucu değerleri gibi soyut ifadeler, benim için Jean 
Monnet Yılında somutluk kazandı.”



Konuşmaların ardından 2018-2019 ve 
2019-2020 akademik yıllarında eğitimlerini 
tamamlayan bursiyerlerimiz sahneye davet 
edildi ve sertifikaları Dışişleri Bakan Yardımcısı 
ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk 
Kaymakcı ve Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus 
Meyer-Landrut tarafından takdim edildi. 
Sertifikalarını alan bursiyerlerimiz ile fotoğraf 
çekimi yapıldı.



Çekilen aile fotoğraflarından sonra gerçekleştirilen müzik dinletisinin ardından tören sona erdi.

Jean Monnet Bursu ile eğitimlerini tamamlayarak ülkemize dönüş yapan tüm bursiyerlerimize 
bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. Jean Monnet ailesi olarak her zaman 
yanınızdayız.



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.


