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23 yıllık serüveni ile Türkiye’de yürütülen en köklü ve saygın burs programlarından biri olan Jean Monnet 
aynı zamanda Türkiye – AB ilişkilerinde en somut çıktılara sahip ve en uzun soluklu proje. Program temel 
olarak Avrupa Birliği alanında uzmanlaşmış personel ihtiyacını karşılayarak, bu alanda ihtiyaç duyulan idari 
kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu hedefinin yanı sıra Program, AB ve Türkiye sivil 
toplumları arasında diyalog köprüleri kurulmasına katkıda bulunuyor. 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs 
Programı kapsamında 2011-2012 Akademik Yılı içerisinde Avrupa’da öğrenimlerini tamamlayan altmışa 
yakın bursiyer, 28 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen görkemli bir tören ile sertifikalarını Avrupa 
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’tan aldılar. 

2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyerleri Sertifika Töreni’ne Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Alaattin Büyükkaya, 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice Ripert, Merkezi Finans ve İhale 
Birimi Başkanı Muhsin Altun, AB üyesi ülkelerin Büyükelçileri, Avrupa Birliği Bakanlığı yetkilileri, 2011-2012 
Akademik Yılında en çok bursiyer gönderen çeşitli kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör kuruluşlarının 
temsilcileri, bursiyerler, basın ve Proje Teknik Destek Ekibi katıldı. 

Ankara’da düzenlenen Sertifika Töreni, ön-kokteyli takip eden açılış konuşmaları, plaket takdimi, sertifikaların 
verilmesi, aile fotoğrafı ve pasta kesme töreni sonrası akşam yemeği ile sona erdi. 
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2011- 2012 Akademik Yılı Jean Monnet bursiyerleri sertifika törenine ev sahipliği yapan Avrupa Birliği Bakanı 
ve Başmüzakereci Egemen Bağış açılış konuşmasında “Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa 
Birliği heyecanının en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Eğer Türkiye, Avrupa Birliği’ne üyelik konusunda 
kararlı olmasaydı böyle bir programa bu kadar fon ve enerjinin ayrılmasına gerek olmazdı. Avrupa Birliği 
fonlarıyla yürütülen birçok farklı programda geçen sene 61.000 kişi Avrupa’da eğitim aldı. Birçok kişi Avrupa 
kültürünü yerinde gördü. Belki de Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecindeki en önemli projelerinden bir tanesini 
Jean Monnet projesidir çünkü Avrupalıların bizimle ilgili farklı ön yargı ve intibalarını değiştirmelerine vesile 
olacak birçok kişi Jean Monnet ve benzer programlardan yararlanıyor.  Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz 
müzakere sürecinde en büyük engelimiz aslında önyargılardır. Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin gecikmiş bir 
üyelik olduğunun herkes farkındadır. Jean Monnet bursiyerleri Türkiye’nin doğru imajını ve mesajını aktarma 
adına en az Büyükelçilerimiz kadar önemli görevler üstlenmişlerdir. Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci bir 
reform ve çözüm sürecidir. Jean Monnet bursu ile Avrupa’da eğitim almış ve Avrupa vizyonu görmüş 
arkadaşlara çözüm sürecinde bizim çok ihtiyacımız var. Bu programlardan yararlanan herkesi müzakere 
heyetimizin doğal üyeleri olarak görüyorum” dedi.          

Sertifika Töreninde konuşma yapan 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice 
Ripert, “Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilen ve Türkiye’nin en 
prestijli burs programlarından biri 
olan Jean Monnet Burs Programı 
Avrupa’da yapılacak akademik 
çalışmalar için vazgeçilmez 
fırsatlar sunuyor. Jean Monnet 
bursiyerleri Türkiye’nin Avrupa 
Birliği sürecine birçok farklı boyutta 
yardımcı oluyor. Jean Monnet Burs 
Programı’nda 2012-2013 akademik 
yılı Jean Monnet bursiyerlerine 3 
milyon Euro fon sağlandı. Jean 
Monnet Burs Programı’nın Türkiye 
ve Avrupa Birliği arasında yürütülen 
sivil toplum diyaloğuna da önemli 
katkıları var. 22 yıldır yürütülmekte 
olan Jean Monnet Burs Programı 

ile kamu temsilcilerinden, özel sektör çalışanlarına, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine 
kadar binlerce Türk vatandaşına Avrupa’da akademik araştırma yapma ve yüksek lisans eğitimi için burs 
imkânı sağlanıyor. Bugüne kadar 1500 bursiyer bu programdan faydalanmıştır. Jean Monnet Burs Programı 
şüphesiz ki Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecindeki en önemli aktörlerinden biridir” şeklinde görüşlerini 
kaydetti. 
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Eski bir Jean Monnet Bursiyeri olan ve 
2010 – 2012 döneminde Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi Başkanlığı yapan, 
Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ise 
konuşmasında “Jean Monnet Burs Programı 
ile Avrupa’da almış olduğum eğitim ve orada 
geçirdiğim süre hayatımın önemli dönüm 
noktalarından biri oldu.  Burs Programı ile 
gittiğim London School of Economics’te 
lobi çalışmaları yürüttük. İngiltere demokrasi 
tarihinde önemli bir yeri olan Türk Derneği’ni 
kurarak, siyasete ilk adımlarımı Londra’da 
atmış oldum. Bugün Avrupa Konseyi başta 
olmak üzere parlamenter diplomasiyi 
uygularken Jean Monnet Burs Programı 
sayesinden LSE’de yapmış olduğum 
diplomasi çalışmalarını her zaman hatırlayıp 
orada edindiğim deneyimlerimin faydalarını 
halen görüyorum. Böylesine önemli bir 
okulda okumuş olmanın avantajları çok 
başka, orada sınıf arkadaşımız olanlar şimdi 
kendi ülkelerinde Başbakan, Başbakan 
Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, 
Ekonomi Bakanı olarak çalışıyorlar. Bunun 
da şu anda iletişim ağımız için çok büyük 
faydasını görüyoruz.” diyerek geçmiş 
tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı. 

Jean Monnet Burs Programı’nın hazırlık, değerlendirme ve uygulama aşamalarında çok değerli katkıları 
olan Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Muhsin Altun ve İhale Yöneticisi Dr. İlkay Kılıç Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’tan plaketlerini alırken…
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2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyerleri sertifikalarını Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-

Maurice Ripert’ten aldılar…
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2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyerleri, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 
Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Alaattin Büyükkaya, Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice Ripert, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Mehmet Cangir, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Muhsin Altun, Avrupa Birliği Bakanlığı Proje 
Uygulama Başkanı Bülent Özcan ile birlikte aile fotoğrafı çektirdiler.

Aile fotoğraf çekiminin ardından Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış 2011 -2012 
Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeleri ile pasta kesti…
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2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet bursiyerleri arasında 21 farklı kamu ve 11 farklı özel sektör kurumu 
çalışanı ile 15 üniversitenin öğrencileri yer alıyor. Bursiyerler İngiltere, Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya, 
Avusturya, İspanya, İrlanda, İtalya ve Polonya gibi 10 farklı AB üyesi ülkede 23 farklı müktesebat başlığında 
akademik çalışmalarını tamamladı.

2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyerleri’nden kamu sektörü, üniversite ve özel sektörü 
temsilen üç konuşmacı; burs programı kapsamında yurt dışında edindikleri kazanım, bilgi ve 
deneyimleri konuklarla paylaştılar. 

Bursiyerlerin konuşmalarından satır araları… 

“Jean Monnet Burs Programı sayesinde aldığım eğitimin, Türkiye’nin, 
AB’ye tam üyelik sürecindeki rolüne katkı sağlayacağına inancım 
tam. Bu süreçte, ülkemizin bizler gibi Avrupa’da eğitim almış, 
hedeflerini iyi belirleyen, ülkemizi ve değerlerimizi doğru anlatabilen 
bireylere ihtiyacının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Jean Monnet 
burs programının bizlere en büyük katkısı, birey olarak bizlerin de 
AB sürecine kendimizi ait hissetmemizi sağlamış olmasıdır. Farklı 
kültürleri tanımak, farklı bakış açılarıyla ortak bir zeminde buluşmak, 
var olan önyargıları kırabilmek, ülkemizi bulunduğumuz ortamlarda 
doğru ifade edebilmek ve eğitim programını başarı ile tamamlamak 
benim için ve eminim tüm diğer bursiyer arkadaşlarım için en büyük 
kazanımdır .”

Burcu Demirtaşoğlu, 2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri- Özel Sektör

“Jean Monnet bursunu kazanmış olmanın bana katkısı, iki yönlü 
oldu. Öncelikle Jean Monnet, hem İngiltere’den bir yüksek 
lisans derecesi almamı sağladı, hem de döndükten sonra 
iki ay İsrail’de, Tel Aviv Üniversitesi’ndeki kendi araştırmamı 
finanse etti. Dolayısıyla şu ana kadarki akademik kariyerimin 
en enteresan bölümlerini Jean Monnet bursuna borçluyum. 
Öte yandan hem İngiltere’deki okulumun Orta Doğu çalışmaları 
üzerine uzmanlaşmış olması hem de Londra’da yaşamak bana 
Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu eksenli üçayaklı bir düşünme 
pratiği kazandırdı.” 

Berkay Gülen, 2011-2012 akademik yılı Jean Monnet Bursiyeri-Üniversite 

“Paris Amerikan Üniversitesi’ndeki bir yıllık İngilizce Uluslararası 
İlişkiler eğitimim sonucunda, sadece bilgilerimi yenilemekle kalmayıp, 
aynı zamanda güvenlik ve savunma alanındaki güncel tartışmaları 
ve yayınları takip edebilecek seviyeye gelmek profesyonel anlamda 
en önemli kazancım oldu. Avrupa’nın güzel başkentlerinden biri olan 
Paris’te bir yıl geçirmek ve mümkün oldukça diğer ülkeleri ziyaret 
etmek de bir o kadar Avrupa kültürünü anlamak açısından öğretici 
ve aynı zamanda da keyifliydi. Benim açımdan en önemli sonuç, 
kültürlerimiz farklı olsa da ortak insani değerlere sahip olduğumuzu 
görmek oldu.” 

İnci Nur Özbıyık, 2011-2012 akademik yılı Jean Monnet Bursiyeri- Kamu Sektörü
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“Jean Monnet Burs Programı ile Prag’da ya da Strazburg’da eğitim almış olmak isterdim”
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış

Jean Monnet Bursiyerlerini müzakere heyetinin doğal üyeleri olarak gören Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış “Siz Jean Monnet Burs Programı’na başvurmak ister miydiniz?” sorusuna 
“Prag’da ya da Strazburg’da okumuş olmak isterdim” diye cevap verdi…

“Türkiye’nin farklı kesimlerini temsil eden genç ve pırıl pırıl insanlar Jean Monnet Bursu ile Avrupa’daki eğitim, 
kamu, üniversite ve özel sektör standartlarını ülkemize taşımak için ele ele vermişler. Orada aldıkları eğitimi 
ve edinmiş oldukları deneyimleri Türkiye’ye taşıyorlar. Bu da Avrupa Birliği sürecinin gerçek anlamını ortaya 
koyuyor. Türkiye her geçen gün daha iyi noktalara doğru ilerliyor, bu da reformlarla gerçekleşiyor. Avrupa 
Birliği sürecinin bir reform ve çözüm süreci olduğunu, Türkiye’nin zenginleşme, kalkınma, demokratikleşme, 
şeffaflaşma süreci olduğunu bugün Jean Monnet Burs Programı Sertifika Töreni’ne katılarak yerinde 
gözlemlemiş oldum. Jean Monnet Bursiyerleri’nin hem Türkiye’nin yurt dışındaki tanıtımına çok önemli 
katkıları oluyor hem de bursiyerler Türkiye’nin standartlarını yükseltme sürecine çok önemli aktörler.”

2011- 2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyerlerinden ….

Jean Monnet Burs Programı’nı birkaç kelime ile özetlemek isterseniz, nasıl ifade 
edersiniz? 

“Benim için çok büyük bir fırsattı. 
Böyle bir imkân olmasaydı yurt dışında 
okumak benim için bir hayalden 
öteye geçemezdi. Jean Monnet Burs 
Programı’nı hayallerimin gerçekleşmesi 
için bir fırsat olarak gördüm, bu yüzden 
çok önemli ve değerli.” 

Sinem Dumlu, 2011-2012 Akademik 
Yılı Jean Monnet Bursiyeri 
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“Üniversite eğitimimin son senesinde yurt dışında yüksek lisans yapma planları yapıyordum fakat Jean Monnet 
Burs Programı olmasaydı bu fikrim sadece plan olarak kalacaktı ve gerçekleştirme fırsatı bulamayacaktım. 
Jean Monnet Burs Programı’nı başıma gelebilecek en güzel şeylerden biri olarak görüyorum.” 

Ezgi Sarıbaloğlu, 2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri 

Jean Monnet Burs Programı’na katılmış olmanın size ne gibi bir katkı sağladığını 
düşünüyorsunuz? 

“Kendimi yurt dışındaki kişilerle karşılaştırma ve burada edindiğim tecrübe ve bilgilerin Avrupa’da değer ifade 
edip etmediğini görme imkanını buldum.  Uluslararası İşletme dalında İngiltere’de Essex Üniversitesi’nden 
“Girişimcilik ve KOBİ’lerin Uluslararasılaşması” alanında bir eğitime katıldım ve “Türkiye’deki Aile İşletmelerinin 
Uluslararasılaşması” üzerine bir tez yazdım. Türkiye’nin çalışmış olduğum alanda ve eğitim almış olduğum 
yere göre çok daha gelişmiş olduğunu söyleyebilirim. Bunu gözlemleme imkânı buldum. Jean Monnet Burs 
Programı kendi hayalim olan yurt dışında eğitim olanağını daha uygun şartlarda sağladı.” 

Abdullah Taşkın, 2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri 

“Ben Jean Monnet Burs Programı ile karşılaştırmalı hukuk çalıştım. Karşılaştırmalı hukuk bakış açısıyla 
Türk Hukukuna yeni bir bakış kazandırabileceğimi düşünüyorum. Burs Programını “inovasyon” diyerek 
özetleyebilirim.”

Hasan Kadir Yılmaztekin, 2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

“Jean Monnet Burs Programı ile yapmış olduğum çalışma, yapmayı planladığım doktora programının 
başlangıcını oluşturuyor, dolayısıyla akademik çalışmalarıma temel teşkil etti diyebilirim. Yenilikçi bir program, 
kişinin kabuğunu kırmasına olanak ve zemin hazırlıyor.” 

Yusuf Biçer, 2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

“Jean Monnet Burs Programı sayesinden İngiltere’de almış olduğum eğitimi ileride ülkeme hizmet ederek 
değerlendireceğimi umuyorum. Bizi destekleyen ve yurt dışında kendimize güvenmemize olanak sağlayan 
bir program olduğunu düşünüyorum.” 

Erdem Özer, 2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

“Aldığım eğitim ile Avrupa’dan Türkiye’ye bakmayı öğrendim. Türkiye’nin dışarıdan nasıl gözüktüğünü ve 
algılandığını anladım. Uluslararası ortamda önemli bir deneyim kazandım. Jean Monnet Burs Programı 
tecrübelerimize tecrübe katan bir program.” 

Muratcan  Akel, 2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri
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“Jean Monnet Burs Programı ile İngiltere’de “Girişimcilik ve Yenilikçilik Programı” üzerine eğitim aldım. Farklı 
kültürlerin girişimciliğe ve yenilikçiliğe nasıl baktığını gördüm. Buna göre Türkiye’yi değerlendirme fırsatım 
oldu. Milli kültürümüzden çok uzaklaşmadan bizlere evrensel bir bakış açısı sağlayan bir program.” 

Ömer Çağrı Özdemir, 2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

Jean Monnet Burs Programı’na üniversite 
kontenjanından başvuran ve Londra’da 
yüksek lisan eğitimlerini tamamlayan 2011-
2012 Akademik Yılı Bursiyerleri’nden Öznür 
Sava ve Oytun Sevgili yurt dışında almış 
oldukları eğitim ile vizyonlarının değiştiğini ve 
geliştiğini düşünüyorlar. Jean Monnet Bursu 
ile akademik çalışmalarını yapmak üzere 
gittikleri İngiltere’de farklı kültürden gelen 
kişilerle bir arada yaşamanın ve akademik 
çalışmalar içerisinde yer almanın kişinin 
kişisel gelişimine büyük katkı sağladığını 
düşünüyorlar. 

“Aldığım eğitimin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum.  
Jean Monnet Bursu ile yapmış olduğum Kalkınma Çalışmaları yüksek lisansından sonra AB’deki uygulamaları 
görme ve bunları Türkiye’ye uyarlama ve analizini yapma imkanı buldum.” 

Oytun Sevgili, 2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri

“Avrupa Birliği’ni AB’de görerek deneyimlemiş olmanın bize çok şey kattığını gördüm. Türkiye’nin AB yolunda 
hedeflediklerini tutturabilmesinde biz Jean Monnet bursiyerlerinin büyük katkıları olacağını düşünüyorum.”

Öznür Sava, 2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri 
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ACI KAYBIMIZ…
Jean Monnet Bursu ile Londra’da Goldsmiths Üniversitesi’nde “Bilgi Toplumu ve Medya” 
başlığı alanında yüksek lisans yapmakta olan 2012-2013 Akademik Yılı Bursiyerimiz, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın değerli uzmanı Nalan Dirik’in Eylül 2013’de eğitimini başarıyla tamamlayıp 
yurdumuza dönmesini beklerken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmesi üzerine 
aldığımız vefat haberinin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakareci Egemen Bağış 2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet 
Bursiyerleri Sertifika Töreni’nde yaptığı konuşmasında Nalan Dirik’i rahmetle andı.  

Jean Monnet Burs Programı ailesi olarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz… 
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Jean Monnet Burs Programı Ekibi 
Avrupa Birliği Bakanlığı, Jean Monnet Teknik Destek Ekibinin de katkılarıyla burs programının etkin bir şekilde 
yürütülmesinden sorumlu uygulama makamıdır. Burs Programının duyurusu, tanıtılması, burs almaya hak 
kazananların uygun eğitim programlarına yerleştirilmesi, bursiyerlerin eğitimleri boyunca ve sonrasında 
izlenmesi, bursiyerlere her türlü desteğin sağlanması ve bursiyerlerle sürdürülebilir iletişim kanallarının 
oluşturulmasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumludur. 
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2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyerleri Sertifika 
Töreni’nden bazı kareler…
Sertifika Töreni’ne başlamadan önce düzenlenen ön kokteyl esnasında bursiyerler kurulan “Jean Monnet 
Hatırası” afişi önünde hatıra fotoğrafı çektirme imkânı buldu. Fotoğraflar gecenin sonunda bursiyerle 
gecenin anısı olarak paylaşıldı.





Türkiye Cumhuriyeti
Avrupa Birliği Bakanlığı 
Jean Monnet Burs Programı Ofisi 
Eskişehir Yolu 9. km
TOBB İkiz Kuleler D Blok K: 25
06800 Bilkent / Ankara / Türkiye

Tel : +90 (312) 219 77 89
Faks : +90 (312) 219 76 89
www.jeanmonnet.org.tr

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır.
Bu yayının içeriğinden yalnızca Türk Eğitim Derneği liderliğindeki konsorsiyum sorumludur

ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin
görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.


