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Ankara’da 93 bursiyerimizin katılımıyla düzenlenen Burs Öncesi Bilgilendirme Semineri’nde, açılış 
konuşmaları Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Birinci Müsteşar Angel 
Gutierrez-Hidalgo tarafından gerçekleştirildi.
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2021 – 2022 akademik yılında yazılı sınava girerek Jean Monnet Bursu’nu almaya hak kazanan bursiyerler 6 
Temmuz 2021 tarihinde açıklandı.  Sınavı kazanan bursiyerler Burs Öncesi Bilgilendirme Semineri için 12 
Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da, 14 Temmuz 2021’de ise İstanbul’da bir araya geldi. Ankara ve 
İstanbul’da yüz yüze gerçekleşen etkinliğe katılamayan bursiyerlerimiz Ankara’da gerçekleşen etkinliği 
çevirim içi platform üzerinden takip ederek sorularını yöneltme imkânı buldular. 



Hidalgo Türkiye’deki iki binden fazla bursiyeri ile 
büyük bir aile olan Jean Monnet ailesine katılan yeni 
bursiyerlerimizi tebrik ederek konuşmalarına 
başladı. 

        Binden fazla adayın yarıştığı bu zorlu süreçte 
kazanan tüm bursiyerleri tebrik ediyorum. Pandemi 
nedeniyle zor bir yılı geride bıraktık. Umarım bu 
sene okullarınıza fiziki olarak gidebilirsiniz. Böylelikle 
Jean Monnet Bursu deneyiminizin yanı sıra 
gideceğiniz ülkelerin kültürlerini de daha yakından 
tanıyabilirsiniz. Jean Monnet Burs Programı Türkiye 
ile işbirliğimizin ve katılım öncesi programların 
önemli bir parçası. Jean Monnet insanları bir araya 
getirerek diyalog etkisi yaratan bir program. 

Sizler Türkiye’nin Avrupa’daki elçileri olacaksınız, 
Türkiye’yi tanıtacak ve oradaki deneyimlerinizi 
Türkiye’ye getireceksiniz. Avrupa’da edindiğiniz 
deneyimleriniz ile Türkiye’ye döndükten sonra 
önemli görevlerde yer alacak ve Türkiye’yi Avrupa 
Birliği standartlarına getirmek için çalışacaksınız. 
Jean Monnet Burs Programı ile başladığınız bu yeni 
yolculuğunuz hayatınızı değiştirecek. Bugün 
burada olmak adına gösterdiğiniz emek için sizleri 
tebrik ediyorum. 
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         Bugün Avrupa kıtasında barış, istikrar ve refah 
varsa bunda Jean Monnet’in mayası oldukça önemli. 
Jean Monnet vizyoner bir isim. Sizler de geleceğin Jean 
Monnet’lerisiniz. Ülkemizin Avrupa Birliği üyelik 
sürecinde sizler anahtar rol oynayacaksınız.  Bunun için 
kendinizi iyi yetiştirmeniz ve alanınızda uzmanlaşmanız 
bizler için çok önemli ve değerli. Umarım bundan sonra 
da bu başarınız devam edecek ve döndükten sonra 
sizler Türkiye’nin gelecek yıllarını ve gelecek dönemlerini 
yönlendirecek insanlar olacaksınız.

Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 
Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerinde mevcut durumu 
değerlendirmek ve bursiyerlerimizin konuyla ilgili 
görüşlerini de almak için bir anket uyguladı ve 
bursiyerlerimizden gelen yanıtlar ile Avrupa Birliği üyelik 
sürecini değerlendirdi.
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Program, Avrupa Birliği Başkanlığı, Proje Uygulama Daire 
Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Biriminden 
uzmanlarımızın bursiyerlerimize program onay, sözleşme ve 
izleme süreçleri hakkındaki sunumları ile devam etti. 
Uzmanlarımız konuyla ilgili detaylı bilgilendirme yaparak 
bursiyerlerimizden gelen soruları yanıtladılar. 
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Ankara’da gerçekleştirilen seminerde ayrıca, 2019 – 2020 
akademik yılında Jean Monnet Burs Programı’nı başarıyla 
tamamlayarak ülkemize dönen eski bursiyerlerimiz ile 
deneyim paylaşım paneli düzenlendi. Merve Meryem Kahya 
(İrlanda), Bulut Arın Taştan (Almanya), Mesut Halıcıoğlu 
(Belçika), Doruk Erhan (Birleşik Krallık), Cumhur Çiçekçi 
(İspanya) ve Ezgi Uysal (Hollanda) kendi deneyimlerini ve 
önerilerini bursiyerlerimiz ile paylaştılar. Mezun 
bursiyerlerimize paylaşımları için teşekkür ediyoruz.
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Jean Monnet Burs Programı’nın 2021 – 2022 akademik yılı bursiyerleri 14 Temmuz’da İstanbul’da buluştu. 
52 bursiyerin katılımıyla gerçekleşen seminere Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi 
Faruk Kaymakcı çevirim içi platform üzerinden katılarak açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Sayın Kaymakcı, 
bursiyerlerimize önlerindeki bu heyecanlı yolculuk için tavsiyeler vererek Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik 
sürecine dair detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

İstanbul
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     Jean Monnet bugün Avrupa’da barış, istikrar ve 
refahın oluşmasında en önemli birkaç isimden biri 
diyebiliriz. Jean Monnet kurumlara inanan bir insan. Bir 
ülkenin veya bir örgütün başarısının mutlaka 
kurumsallaşmasından geçtiğini vurgulayan biri. Sizler de 
Jean Monnet’liler olarak artık Türkiye’de kurumsal bir 
yapısınız. Bugün gururla söylüyoruz 2000’den fazla Jean 
Monnet’limiz var. Artık Türkiye’nin yetişmiş nitelikli ve 
Avrupa Birliği konularına hâkim güçlü bir insan kaynağı 
var. Jean Monnet’in kurumsallığa verdiği önemi sizin de 
vermeniz gerektiğine inanıyorum. Jean Monnet ağınızı 
sağlam tutun. Dostluklarınız kalıcı olsun. Sadece 
Türkiye’den giden Jean Monnet bursiyerleri ile değil aynı 
zamanda yurt dışında eğitim ve araştırma yaptığınız 
üniversitelerde kuracağınız dostluklar ve ağlar da çok 
önemli. Sizler Avrupa’nın ve Türkiye’nin geleceğini 
şekillendiren insanlar olacaksınız. Dolayısıyla yaşamış 
olduğumuz küresel köyde kurumsallık ve iletişim ağı çok 
önemli. Buna sizin de önem vermenizi rica ediyorum.

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik süreci zor bir süreç, kolay 
değil. ‘Türkiye Avrupalı mı? ‘Avrupa’ya üye olabilir mi?’ 
gibi sorularla karşılaşacaksınız. Bu konularda donanımlı 
ve objektif olmanız sizin yararınıza olur. Türkiye için 
Avrupa Birliği üyeliği adeta bir zorunluluk. AB üyeliği 
egemenliğimizi ve ülke çıkarlarımızı layıkıyla korumamıza 
ve ayrıca hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi 
alanlarda ülkemizi daha da ileri taşımamıza yardımcı 
olacak. Ben her birinizi Türkiye’nin Jean Monnet’si ve 
Türkiye’nin gelecek avrokatı olarak görüyorum ve sürece 
katkılarınızı çok önemsiyorum.
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Program Avrupa Birliği Başkanlığı, Proje Uygulama Daire 
Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Biriminden uzmanlarımızın 
program onay, sözleşme ve izleme süreçleri hakkındaki 
sunumları ile devam etti. Bursiyerlerden gelen sorular yanıtlandı. 
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Öğleden sonra gerçekleşen deneyim paylaşımı panelinde ise Jean Monnet eski 
bursiyerlerimizden Ayda Kansu Aydoğan Yeşilaltay (Almanya), Melike Şengül 
(Belçika), Müge Yetkin Ataer (İspanya) ve Melis Özhan (Hollanda); konaklama, 
ulaşım, günlük hayat ve okul hayatına dair deneyim paylaşımında bulundurlar.

Burs Öncesi Bilgilendirme Seminerleri, bursu almaya hak kazanarak kariyerlerine AB alanında yön 
çizecek olan bursiyerlerimiz için hem birbirleriyle hem de mezun bursiyerlerimiz ile ağ oluşturma 
imkânı da sağlamış oldu.

Tüm bursiyerlerimize yeni eğitim hayatlarında başarılar 

diliyoruz ve Jean Monnet Ailesine hoş geldiniz diyoruz!



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


