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2018 – 2019 ve 2019 – 2020 
akademik yıllarında öğrenimlerini 
tamamlayarak Türkiye’ye dönen 
Jean Monnet Bursiyerleri, 15 
Haziran 2021 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirilen Türkiye’ye Dönüş 
ve Ağ Kurma Etkinliği’nde bir araya 
geldi. Etkinliğe fiziksel katılım 
sağlayamayan bursiyerlerimiz 
çevrimiçi platform üzerinden 
etkinliği takip ettiler. 



Etkinliğin açılış konuşması Dışişleri Bakanlığı 
Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire 
Başkanı A. Hakan Atik tarafından gerçekleştirildi. 
Sayın Atik konuşmasında Türkiye’nin Avrupa 
Birliği standartlarına erişerek, medeni ve çağdaş 
dünyada hak ettiği yeri alabilmesi ve karar 
süreçlerinde aktif rol oynayabilmesi için Jean 
Monnet Burs Programı’nın ve Jean Monnet 
mezunlarının önemli bir rolü olduğunu belirtti ve 
Avrupa Birliği Başkanlığı olarak Jean Monnet 
mezunlarının bundan sonraki süreçte de 
yanlarında olacaklarının altını çizdi. Jean Monnet 
Burs Programı’nın Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne 
taşımada önemli bir diyalog köprüsü olduğunu 
belirten Atik, bursiylerimize birlikte hareket 
etmenin önemini vurgulayarak, bursiyerlerimizi 
Jean Monnet Bursiyerleri Derneği’ne ve ilk defa 
geliştirilen Jean Monnet Mentorluk Programı’na 
aktif katkı yapmaya davet etti.



Günün ilk oturumunda Ağ Kurma ve Geliştirme Uzmanı Erdal Uzunoğlu, 
ağ kurma ve geliştirmeye yönelik örneklerle bursiyerlerimize tavsiyelerde 
bulundu. Bağ kurma, dinleme, kendini etkin anlatma gibi ağ kurma 
dinamikleri ile hayatın her alanında karşılaşılabileceğini ve her türlü fırsatın 
değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Uzunoğlu, Jean Monnet ailesinin 
mezunlarımız için ne kadar büyük bir fırsat olduğunun da altını çizerek 
bursiyerlerimizin bu fırsatı fark etmelerini ve bu bağın akademik hayatın 
ötesinde, bursiyerlerin kişisel marka oluşturmasına da katkı sağlayacağını 
belirtti. 

Ağ Kurma ve
Geliştirme Oturumu



“Jean Monnet’nin 
gücünün farkına 

varın!” 

Erdal Uzunoğlu ağ kurmada iletişim kurulan 
kişiyi iyi hissettirmenin önemini ve bursiyerlerin 
ağ kurarken dikkat etmeleri gereken noktaları 
da anlattı. Hayatın içinden verdiği örneklerle ağ 
kurmanın günün her anında mümkün 
olabileceğinin altını çizen Erdal Uzunoğlu 
konuşmasını “Ağ kurmak vermektir. Jean 
Monnet Mezunu olarak programa ne veririm 
düşüncesiyle bakarsanız verimliliğiniz artmış 
olur. Jean Monnet ailesinin ne kadar büyük bir 
fırsat olduğunu hissedin, fark edin ve 
uygulayın.” diyerek tamamladı.



Jean Monnet
Mentorluk Programı

“Fark et,
harekete geç!”

Jean Monnet Burs Programı kapsamında uygulaması yeni başlatılan Jean Monnet Mentorluk Programı bursiyerlere 
tanıtıldı. Prof. Dr. Nezih Orhon mentor ve menti ilişkilerinin hayattaki öneminden bahsetti. Bursiyerlerin mentorluk 
programı sayesinde ortak bir değerde buluşabileceklerini ve bunun kendilerine neler kazandırabileceğini açıkladı. 
Jean Monnet’nin bir değer, marka ve kimlik olduğunu belirten Orhon, Jean Monnet deneyimlerinin aktarılması 
gerektiğini vurguladı. Nezih Orhon ortak özellikler, takım arkadaşına güvenme gibi oyunlarla katılımcılara keyifli anlar 
yaşatırken, toplantıda Jean Monnet Mentorluk Programı’nın ilk adımları atıldı.  



“Jean Monnet yolculuğunuza devam 
edin. Hikayeniz yarım kalmasın.”



Jean Monnet Mentorluk Programı Nedir?
Jean Monnet Mentorluk Programı hem mezunların kendi 
aralarında hem de mezunlar ile öğrenimlerine devam eden 
bursiyerler arasındaki etkileşimin artırılması amacıyla 
geliştirilen bir programdır. Gönüllü olarak mentor olan 
bursiyerlerin, bursu yeni kazanan bursiyerler ile deneyimlerini 
paylaşmaları ve onlara yol gösterici olmaları beklenmektedir. 
Gidilen ülkeye dair konaklama, ulaşım, kültürel ve sosyal 
yaşam gibi konularda tavsiyelerde bulunulması ve bunun yanı 
sıra bursiyerlerin Avrupa Birliği müktesebatı kapsamındaki 
çalışma alanları ve diğer akademik konularda da bilgi alışverişi 
sağlanması Program’ın genel amacı olan Avrupa Birliği 
alanındaki insan kaynağını geliştirmeye hizmet edecektir.

Jean Monnet Mentorleri, bulundukları kurum, üniversite veya 
işyerlerinde Jean Monnet Burs Programı için tanıtım 
toplantıları düzenlenmesine katkı vererek yeni başvuruda 
bulunacak kişiler için motivasyon kaynağı olabilir; kurum içi 
izin, görevlendirme vb. uygulamalar gibi sıkça sorulan 
konularda adayları yönlendirebilirler.

Mentor olan bursiyerlerimiz, mezun ağının daha da 
güçlendirilmesi konusunda Program ekibi ve Jean Monnet 
Bursiyerleri Derneğiyle yakın iş birliği içinde olacaklardır. 
Türkiye’de ve yurtdışında bulunan bursiyerlerimiz ile 
kurulacak ağlar ve yapılan başarılı faaliyetlerle Program’ın 
prestijine ve tüm bursiyerlerimizin kariyerlerine de olumlu katkı 
sağlanacaktır.

Jean Monnet Mentoru olmak isteyen bursiyerlerimiz 
bizimle iletişime geçebilir. (info@jeanmonnet.org.tr) 



Jean Monnet
Bursiyerleri Derneği
Jean Monnet Bursiyerleri Derneği üyeleri Ilgın Kökleşmişefe ve Burcu Yiğitay, Derneğin faaliyetleri 
konusunda yaptıkları bilgilendirmede, Jean Monnet mezunları olarak birlikte hareket etmenin kazanımlarını 
paylaşarak bursiyerlerimizi Derneğe üye olmaya davet ettiler.

Jean Monnet Bursu mezunlarını aynı çatı altında bir araya getirme hedefinden hareketle, 2005 yılında 
Ankara’da kurulan Jean Monnet Bursiyerleri Derneği, üyeleri arasındaki dayanışmanın ve iş birliğinin 
artırılmasını; üyelerinin Avrupa Birliği uyum sürecine ilişkin bilgi, deneyim ve birikimlerinin toplumla, Avrupa 
Birliği kurum ve organlarıyla ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerle uygun ve fonksiyonel biçimlerde paylaşılmasını 
amaçlamaktadır.



Dernek, Türkiye’de Avrupa Birliği’nin temel değerleri, 
işleyişi ve politikalarına ilişkin doğru algının 
içselleştirilmesine katkıda bulunma; uyum sürecinde 
gerektiğinde bilimsel araştırma ve inceleme 
süreçlerinin başlatılması ve yürütülmesi; Avrupa Birliği 
sürecinde yer alan tüm özel, kamu ve sivil toplum 
aktörleri ile iş birliği ve eşgüdüm yaratılması amacıyla 
iletişim kurma, karar alma, örgütlenme ve faaliyetleri 
yürütme işlevlerini görmektedir.

Dernek ayrıca, Türkiye ile Avrupa Birliği toplumları 
arasındaki sivil toplum diyaloğunun gelişimine katkıda 
bulunulmasına ilişkin projeler de yürütmektedir. Jean 
Monnet Bursiyerleri Derneği çalışmalarında tüm 
bursiyerler ‘doğal üye’ olarak kabul edilmektedir. 

Jean Monnet Bursiyerleri Derneği hakkında daha 
detaylı bilgi için internet sitesiniz ziyaret edebilirsiniz: 
http://www.jeanmonnetalumni.org/



Kariyer Planlama 
Oturumu
Öğleden sonra gerçekleştirilen oturumda Kişisel Marka ve Kariyer Uzmanı Rüzgar Mira Okan, 
bursiyerlerimize kişisel marka oluşturmanın öneminden ve bu alanda dikkat edilmesi gereken konulardan 
bahsetti. Okan ayrıca, sıçramalı kariyer haritası, yönetici duruş, yönetici tavır ve yönetici mevcudiyet gibi 
kavramları bursiyerlerimize aktardı. Kariyer planlamasında artikülasyon, diksiyon, üslup, beden dili ve yazılı 
iletişimin öneminden de bahseden Okan görüntü yönetimine dair ipuçlarını bursiyerlerimiz ile paylaştı.



Okan, bursiyerlerden geçmiş deneyimleriyle ilgili gelen 
soruları da yanıtlayarak kariyer planlaması yönünde 
tavsiyelerde bulundu.

“Kendi kariyerinizi 
kendiniz yönetin!”

“Keşfet, yönet,
ilham ol!”



Türkiye’ye Dönüş ve Ağ Kurma Etkinliği, müzik dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen kokteylin ardından sona erdi.



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

Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

facebook.com/jeanmonnetbursprogrami 

twitter.com/jeanmonnetbursu 

youtube.com/jeanmonnetbursu

instagram.com/jeanmonnetbursu

linkedin.com/jeanmonnetbursu


