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24 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 
kurulmasına katkıda bulunuyor. 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Jean 
Monnet Burs Programı kapsamında Avrupa’nın en prestijli ve gözde eğitim kurumlarında 
öğrenimlerini tamamlayarak Türkiye’ye dönüş yapan bursiyerler 17 Haziran 2014 tarihinde 
Bilkent Otel’de Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa 
Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Stefano Manservisi’nin katıldığı törende 
sertifikalarını aldılar. 

JEAN MONNET BURS PROGRAMI
2012 - 2013 AKADEMİK YILI BURSİYERLERİ 
SERTİFİKA TÖRENİ
ANKARA, 17 Haziran 2014



Sertifikalarını alan 2012-2013 akademik yılı Jean Monnet bursiyelerinin bu anlamlı gecesinde 
Büyükelçiler, Meclis AB Uyum Komisyonu temsilcileri, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, 
Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcileri, Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcileri ve Jean Monnet 
Burs Programının sözlü ve yazılı sınav değerlendirmelerinde emeği geçen değerlendiriciler 
de davetliler arasındaydı.

Tören, 2012-2013 akademik yılında kamu sektörü, üniversite ve özel sektör kontenjanlarından 
burs almaya hak kazanan Tuğba Oğuz, Elvan Eda Karaismailoğlu ve Zeynep Gülen 
Hashmi’nin konuşmalarıyla başladı. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Mevlüt 
Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Eski Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa 
Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Stefano Manservisi konuşmalarının 
ardından bursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Tören, bursiyerlerle beraber çekilen aile 
fotoğrafının ardından akşam yemeği ile sona erdi.

2012 – 2013 Akademik Yılı Jean 
Monnet bursiyerleri sertifika 
törenine ev sahipliği yapan Avrupa 
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu açılış 
konuşmasında “Akademik 
çalışmalarını tamamlayarak 
ülkemize dönen bursiyerlerimizle 
bir araya gelmekten ötürü 
duyduğum memnuniyeti ifade 
ederek sözlerime başlamak 
istiyorum. Geçen sene eski bir 
Jean Monnet bursiyeri olarak 
sertifika törenine katılmıştım, 
bugün Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci sıfatıyla bu törene 
ev sahipliği yapıyor olmaktan 
büyük mutluluk duyuyorum. Jean Monnet bursiyerleri Türkiye’nin genç, çalışkan ve 
dinamik yüzünü oluşturuyor. Gerek yürüttükleri akademik çalışmalarla, gerekse sonrasında 
bürokraside, üniversitelerde, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında, Türkiye ve Avrupa’nın 
ortak geleceğini inşa ediyorlar. Jean Monnet ailesi genişledikçe, AB üyelik sürecindeki 
gücümüz daha da artıyor. Sizlerle beraber sayımız 1700’lere ulaştı. Bu program toplumun her 
kesiminden her meslek grubundan yoğun ilgi görüyor. Değişen ve gelişen Türkiye’nin dört 
bir tarafından gençlerimizin Avrupa Birliği sürecimizin sağladığı fırsatlardan çok daha fazla 
yararlanması gerekiyor. Her sene daha fazla gencimiz, kamu çalışanımız Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerde eğitim görmek istiyor. Bu isteği karşılamak yolunda Jean Monnet Burs Programıyla 
az da olsa katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize.

Hükümetimiz AB sürecine reform perspektifinden bakıyor. Bu süreci, karşımıza çıkarılan 
siyasi engeller üzerinden değerlendirmiyoruz. Ülkemizin daha demokratik, daha özgür ve 
daha saygın bir ülke haline gelmesinde en önemli itici güçlerden biri de AB sürecidir. Bu 
süreç toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren köklü bir dönüşüm süreci. Bu noktada Jean 
Monnet bursiyerlerine de çok önemli roller düşüyor. Jean Monnet bursiyerleri arasındaki ağın 
güçlendirilmesi, somut katkıların öne çıkarılması ve ülkemizin AB sürecine ivme kazandırılması 
yolunda sizlere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.” dedi.
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Sertifika Töreninde konuşma yapan 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Büyükelçi Stefano Manservisi, 
“Bu Program sadece Türkiye’deki en uzun 
soluklu ve en prestijli programlardan biri 
değil, aynı zamanda benim için manevi 
değeri de çok fazla olan bir Program’dır. 
Akademik araştırmalarınızda edindiğiniz 
deneyimlerin paylaşılması hiç kuşkusuz 
çok önemli ancak günlük yaşam 
içerisinde edinilen deneyimler de bir o 
kadar önemli olabilmekte. İnanıyorum 
ki, Jean Monnet bursiyerlerinden oluşan 
aile, Jean Monnet deneyimlerinden yola 

çıkarak Türkiye’nin AB üyeliği sürecine muazzam bir katkıda bulunabilir. Jean Monnet Burs 
Programı’nın Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yürütülen sivil toplum diyaloğuna da önemli 
katkıları var. 24 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 1500den fazla bursiyer bu programdan faydalanmıştır. 
Avrupa Birliği, Türkiye ve bu ikisi arasındaki kapsamlı işbirliği ilişkisi sürekli değişmekte ve 
gelişmekte. Diğer taraftan, Türkiye’nin AB yolundaki bu değişiklikleri ve gelişmeleri izleme, 
anlama ve bunlara yardımcı olma gerekliliği ve arzusu mevcut. Bu nedenledir ki Avrupa 
Birliği’ni, işleyişini ve politikalarını anlayan, kaliteli, iyi eğitimli insanlara sahip olmak bir öncelik 
haline gelmiştir. Benim için, bu son derece prestijli burs programının uygulandığı her bir yıl, 
bahse konu öncelikli hedefe doğru atılmış bir adımdır.” şeklinde görüşlerini kaydetti. 

2012 – 2013 akademik yılı Jean Monnet bursiyerleri sertifikalarını Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Eski Bakanı ve Başmüzakereci Sayın 

Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Stefano 
Manservisi’den aldılar…
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2012 – 2013 akademik yılı Jean Monnet bursiyerleri, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın 
Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Eski Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış, Avrupa 
Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Stefano Manservisi, 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.



2012 – 2013 Akademik Yılı Jean Monnet bursiyerleri arasında 31 farklı kamu ve 12 farklı 
özel sektör kurumu çalışanı ile 13 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.

2012 – 2013 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 ile İngiltere’de almış 
olduğum eğitim ve orada geçirdiğim sürenin kişisel 
gelişimime hem akademik anlamda, hem de mesleki 
anlamda önemli katkıları oldu. Tezimin bir kısmını bir 
AB ülkesi olan İngiltere’de yazabilmek konuya geniş bir 
perspektiften ve Avrupa Birliği açısından bakabilmemi 
sağladı. Ülkemizi yurtdışında tanıtma fırsatı bize Jean 
Monnet Bursu ile sağlanmış oldu ki bu kendi adıma 
çok gurur vericiydi. Kısacası Jean Monnet Bursu 

sayesinde İngiltere’de geçirdiğim süre hayatımın önemli dönüm noktalarından biri oldu 
diyebilirim.”

Tuğba Oğuz, 2012-2013 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri 
Kamu Sektörü

“AB tarafından finanse edilen, prestij katsayısı son 
derece yüksek bir burs programı aracılığıyla son 
dönemde marka değeri hızla artan ülkemizi tanıtma 
misyonunun önem ve anlamı apaçık ortadadır. Bu zor 
görevi, üstün sorumluluk anlayışı rehberliğinde başarılı 
bir şekilde yerine getirdiğimize inanıyor, ülkemizle ilgili 
bazı yanlış ve son derece haksız algıların düzeltilmesine 
katkı yaptığımızı düşünüyorum. Sadece yüksek lisans 
eğitimi değil, AB proje süreci ve aşamaları hakkında da 
bilgi sahibi olduğumuzu düşünüyorum. Jean Monnet 

Burs Programı’nın her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşarak ülkemizi AB’ye uzanan bu uzun 
ve meşakkatli yolda daha da ileriye götüreceğine yürekten inanıyorum.” 

Elvan Eda Karaismailoğlu, 2012-2013 akademik yılı Jean Monnet Bursiyeri 
Üniversite 

“Çevre Yönetimi master’i bana sürdürülebilirlik 
kavramının güzel Türkiye’miz için ne kadar geçerli ve 
önemli olduğunu öğretti. Bu konuda gelişmemiz için 
ülkemizde inanılmaz bir gelişme potansiyeli olduğunun 
farkına vardım. Bu farkındalık, yaklaşık iki senedir 
İsviçre’de yapmakta olduğum işletme doktorama da 
zengin bir perspektif kattı ve sürdürülebilirlik konulu 
tezimi toplumsal mutluluk hedefiyle ilişkilendirmemi 
sağladı. Bu prestijli bursun sürdürülebilirliğine değer 
katmak amacıyla, ileriye dönük olarak yoğunlaşmamız 
gereken hedeflerden biri, özel sektör çalışanları olarak 

çeşitli proje ve organizasyonların bir parçası olarak kamu sektörüyle sıkı işbirliği içinde 
olmaktır. Bu çok değerli Jean Monnet tecrübesini, hayatımda her zaman bir donum noktası 
olarak hatırlayacağım. JM sayesinde tohumlarını attığımız birlikteliğin sürdürülebilirliğini 
işbirliği ile başaracağımıza tüm kalbimle inanıyorum.” 

Zeynep Gülen Hashmi, 2012-2013 akademik yılı Jean Monnet Bursiyeri 
Özel Sektör 



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. 

Jean Monnet Burs Programı ailesi olarak ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz… 
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2012 – 2013 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyerleri Sertifika Töreni’nden bazı kareler…
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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.


