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Jean Monnet Burs Programı ile diğer Avrupa ülkelerinde
eğitimlerini tamamlayan Jean Monnet Mezunları, 2 Ekim 2021
Cumartesi günü Ankara’da düzenlenen Mezunlar Günü’nde bir
araya geldi.
Jean Monnet Mezunlar Günü, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği
Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Sayın A. Hakan Atik’in
açılış konuşması ile başladı. Atik konuşmasına 30 yılı aşkın
süredir iki bin beş yüze yakın bursiyeri ile Jean Monnet ailesinin
her geçen gün büyüdüğünü dile getirerek başladı. Atik; Jean
Monnet Burs Programı’nın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin en
somut kazanımlarından olduğunu belirterek, Avrupa Birliği
Başkanlığı olarak yürüttükleri projelerin hepsinin çok değerli
olduğunu ancak ülkemizin insan kaynağına yapılan bir yatırım
olmasından dolayı Jean Monnet Burs Programı’nın diğerlerinden
ayrılan çok kıymetli ve özel bir program olduğunu vurguladı. Sayın
Hakan Atik sözlerine şöyle devam etti; “Arzu ediyoruz ki
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hangi boyutta devam ederse etsin
Jean Monnet bursiyerleri, evrensel değerlere saygıyla sahip çıkan
bir ülke olan Türkiye’nin en kıymetli destekçileri ve bu yapının en
önemli taşları olarak bizleri bu yolculukta yalnız bırakmasın. Yeni
dostluklar elde edebilmek, muhitimizi genişletmek ve
kazanımlarımızı başkalarıyla paylaşabilmek adına bu buluşmalar
bizim için çok kıymetli.”

Programın açılışında konuşan, Merkezi Finans ve
İhale Birimi Başkan Vekili Sayın Barbaros Murat
Köse konuşmasına Merkezi Finans ve İhale Birimi ve
yürüttükleri projeler hakkında bilgi vererek başladı.
1989’dan beri uygulanan köklü ve kesintisiz
geçmişi, niteliği ve uygulamasındaki başarısı ile mali
işbirliği sürecinde hayata geçirilen en saygın
programlardan biri olan Jean Monnet Burs
Programı’nın bir parçası olmaktan kurum olarak
gurur duyduklarının altını çizdi. Sayın Köse; AB’ye
üyelik sürecinde Türkiye’nin ihtiyaç duyacağı idari
kapasitenin geliştirilmesinde ve var olan insan
kaynağının güçlendirilmesinde Jean Monnet Burs
Programının önemini aktardı. Merkezi Finans ve
İhale Birimi Başkan Vekili Sayın Barbaros Murat
Köse Jean Monnet bursiyerlerinin aldıkları akademik
eğitimler sırasında edindikleri tecrübelerin yanı sıra;
Avrupa Birliği’nin işleyişine dair geniş bir bakış
açısına sahip olma fırsatı edindiklerini belirtti ve Jean
Monnet bursiyerlerinin bu kapsamda müktesebatın
etkin bir şekilde uygulanabilmesi için idari
kapasiteye gerekli desteği verebilecek yetkin isimler
haline geldiklerini sözlerine ekledi. Köse sözlerini
tüm mezunlarımıza başarılarından ve ülkemize
yaptıkları ve yapacakları katkılardan dolayı teşekkür
ederek tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından mezunlarımızın
arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amacıyla lego ve
maket atölyesi düzenlendi.
Gruplara ayrılan mezunlarımız önce kendilerine verilen
lego görevlerinden; kep, tenis raketi, metrobüs, kitap
ve kupa gibi farklı ürünlerin lego tasarımlarını yaptılar.
Lego görevlerini başarıyla tamamlayan ekipler daha
sonra kendi seçtikleri Avrupa’nın sembol binalarının
maketlerini yaptılar. Grupların birbirleriyle yarıştığı
atölyede grup üyeleri arasındaki sürpriz değişimler de
oyunun dinamizmini devam ettirirken bursiyerler
arasında ağ oluşumuna katkı sağladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi
Sayın Faruk Kaymakcı ve Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm
Başkanı Birinci Müsteşar Sayın Angel Gutierrez
Hidalgo yapılan maketleri ve legoları inceleyerek
bursiyerlerimizin Avrupa’da aldıkları eğitim ve
devam etmekte olan kariyerleri hakkında sohbet
ettiler.
Lego görevlerini ve sembol binaların maketlerini en
hızlı şekilde tamamlayan grup madalyalarını
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi
Faruk Kaymakcı ve Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm
Başkanı Birinci Müsteşar Angel Gutierrez
Hidalgo’nun elinden teslim aldılar.
Mezunlar günü etkinliği lego atölyesinin ardından
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi
Faruk Kaymakcı ve Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm
Başkanı Birinci Müsteşar’ı Angel Gutierrez
Hidalgo’nun Jean Monnet mezunlarına hitapları ile
devam etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal
Kalkınma Bölüm Başkanı Birinci Müsteşar Angel Gutierrez
Hidalgo konuşmasına lego çalışmalarından dolayı grupları
tebrik ederek başladı. Mezunlar Günü’nün bilgi değişimi ve ağ
oluşturma açısından eşsiz bir fırsat olduğunu dile getiren
Hidalgo Jean Monnet ailesinin bir parçası olarak
gelenekselleşen bu mezunlar günü etkinliklerine katılmaları
yönünde bursiyerlere tavsiyede bulundu. Birinci Müsteşar
Angel Gutierrez Hidalgo Jean Monnet Burs Programı’nın 30
yıldır devam eden çok başarılı bir program olduğunu ve
programın akademik deneyimin yanı sıra kişisel deneyim
kazandırması açısından da önemli olduğunu vurguladı.
Programın başarısının bursiyerlerin başarıları ile arttığını dile
getiren Hidalgo, Jean Monnet Burs Programı’nın
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu
ve Jean Monnet bursiyerlerinin eğitimleri sırasında Türkiye’nin
Avrupa elçileri olduklarını belirtti. Bu program ile Avrupa
entegrasyonuna verdikleri önemin altını çizen Hidalgo
bursiyerlerimize başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin güncel
durumunu da değerlendirdiği konuşmasında Jean Monnet bursiyerlerine şöyle seslendi;
“Jean Monnet ilginç bir isim. Tarihin popülist akımlarına karşı duran, en kritik ve en zor dönemlerde yapılması doğru
olan şeyleri öneren bir lider. Bizler Türkiye’de hepinizi Jean Monnet gibi vizyoner, liderlik gerektiren, bilgiye,
deneyime ve uzmanlığa dayalı insanlar olarak görüyoruz. Her birinizi Türkiye’nin Jean Monnet’leri olarak görüyoruz.
Jean Monnet Bursunun tarihine baktığımızda 30 yıllık geçmişimiz ve iki bin beş yüzün üzerinde bursiyerimiz var. Bu
bilgi birikiminin iletişim ve etkileşim içinde olması önemli. Jean Monnet Mezunları Derneği ve Avrupa Birliği
Başkanlığı olarak bursiyerlerimizi düzenli olarak bir araya getirme kararı aldık. Bu sene iletişim ağı toplantımızı
pandemiye rağmen burada açık havada gerçekleştirdiğimiz için çok memnunum. Sizler de bizi beklemeden kendi
aranızda Jean Monnet iletişimini gerçekleştirebilirsiniz. Jean Monnet’li çalışkan insan demek, sorumlu insan
demek, vizyonu olan insan demek. Bunun kıymetini bilin. Biz size öncülük ettik ve zemin hazırladık ama siz kendi
aranızda da bu etkileşimi ve iletişimi güçlendirmeye devam edin. Hem kamuda hem özel sektörde hem akademide
AB konusunda uzmanlaşmış Türk Avrokrat ordumuz var. Biz sizlerle gurur duyuyoruz.”
Bursiyerlerimize Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerini ve gelişmeleri yakından takip etmeleri yönünde tavsiyelerde
bulunan Sayın Bakan Yardımcımız üyelik sürecine dair öngörülerini de aktardı.

Protokol konuşmalarının ardından
diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alan
mezun bursiyerlerimizin özlediği
Avrupa lezzetleri ikram edildi. Her
ülkenin ünlü yemeklerinin yer aldığı
ikramlar mezunlarımıza da Avrupa
deneyimlerini hatırlattı.

Mezunlar günü etkinliği ünlü sanatçı Fatih
Erkoç’un konseri ile sona erdi. Zengin müzik
repertuarı ile farklı tarzlardan şarkılarını bir araya
getiren Erkoç keyiﬂi bir müzik dinletisi sahneledi.

Tüm mezunlarımıza Mezunlar Günü'ne
katıldıkları için teşekkür ediyoruz.

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.

