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Türkiye’de yürütülen en köklü burs programlarından biri olan Jean Monnet Burs Programı 
1990‘dan beri gençlerin Avrupa’da yüksek lisans eğitimi alma veya araştırma yapma hayallerini 
gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor! AB tarafından finanse edilen ve T.C. Dışişleri Bakanlığı 
Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin AB’ye 
tam üyelik hedefi çerçevesinde AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi kişi sayısını artırarak 
müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını 
amaçlamaktadır. 

Ülkemizin AB’ye katılım sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektöre, sivil toplum 
kuruluşlarımızdan üniversitelere toplumun her kesimine önemli görevler düşüyor. Dolayısıyla, 
toplumun her kesiminde AB ile ilgili konuları takip eden ve bu konularda uzmanlaşan kişilere 
ihtiyaç duyuluyor. Jean Monnet bursiyerleri ülkemizin en başarılı öğrencileri, en nitelikli kamu ve 
özel sektör çalışanları, en başarılı akademisyenleri arasında yer alıyor ve Türkiye ve AB’nin ortak 
geleceğine çok değerli katkılar sunuyor. 





Jean Monnet Burs Programının 2019-2020 akademik yılı bursiyerleri belirlendi. Gerçekleştirilen 
yazılı sınavı geçerek burs almaya hak kazanan bursiyerlere yönelik Ankara ve İstanbul’da 
Bursiyer Bilgilendirme Toplantıları düzenlendi.

29 Mayıs 2019 tarihinde Ankara'da 118 katılımcıyla gerçekleşen Bursiyer Bilgilendirme 
Toplantısında Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu, AB Türkiye 
Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Müsteşar Gabriel Munuera Vinals; T.C Dışişleri Bakan 
Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın açılış konuşmalarının 
ardından bursiyerlere burs programının işleyişi konusunda bilgilendirme yapıldı. 



Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Merkezi Finans 
ve İhale Birimi Başkanı Sayın Mehmet Selim Uslu 
Jean Monnet Burs Programının ilk olarak 1989 yılında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği arasında 
imzalanan bir anlaşma ile başladığını, programın 2006 
yılından itibaren katılım öncesi mali yardım sistemine 
dahil edilmiş olduğunu belirtti ve bu burslar ile kamu 
görevlilerine, sivil toplum kuruluşu çalışanlarına, 
üniversitelerin lisans son sınıf, lisansüstü öğrencilerine, 
üniversitelerin akademik ve idari personeli ile özel sektör 
çalışanlarına sağlanacak olan eğitim imkânının 
öneminden bahsetti. 2019-2020 akademik yılı yapılan 
başvurular arasından toplamda 180 kişinin burs almaya 
hak kazandığını ve 90 kişinin kamu sektörü, 54 kişinin 
üniversite sektörü ve 36 kişinin özel sektöre tahsis 
edildiğini söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi 
Müsteşar Sayın Gabriel Munuera-Vinals açılış 
konuşmasına bursiyerleri tebrik ederek başladı ve Jean 
Monnet Bursunun eğitimde en eski örneklerden biri 
olduğunu belirtti. Bu burs programının tamamının AB 
desteği ile sağlanmakta olduğunu belirten Vinals, AB ve 
Türkiye ilişkileri arasındaki köprünün en önemli yapı 
taşlarından birinin Jean Monnet bursiyerleri olduğunu 
belirtti.



T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın 
Faruk Kaymakcı konuşmasına bursiyerleri tebrik 
ederek başladı. Bursiyerlerin bu program ile hem 
siyasette başarılı olabileceklerini hem de kamu, STK ve 
özel sektöre katkı sağlayacaklarını belirterek onlara 
alanında en iyi okullara gitmelerini tavsiye etti. 
Bursiyerlere gittikleri ülkelerdeki konsolosluklarımıza 
gidip kendilerini tanıtmalarını ve ne şartta olursa olsun 
kendilerini bu ülkelerde güvende hissetmeleri gerektiğini 
belirtti. Uzun ince bir yolda ilerlendiğini ve Türkiye-AB 
ilişkilerinde bursiyerlerin de önemli bir role sahip 
olduklarını söyleyen Bakan Yardımcısı bursiyerlere AB 
algısına yönelik kısa bir anket düzenledi. 

Açılış konuşmalarından sonra programa ilişkin teknik 
sunumlar gerçekleştirildi.



30 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Bursiyer Bilgilendirme Toplantısı bursiyerlerin 
ve Jean Monnet Burs Programı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. T.C. Dışişleri Bakanlığı 
Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür V. Bülent Özcan ile 
Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu’nun açılış konuşmalarından sonra 
teknik sunumlar yapıldı ve son oturumda yeni bursiyerler ile eski bursiyer bir araya gelerek 
sohbet etme imkânı buldular.





Bursiyer Bilgilendirme Toplantıları hem yeni bursiyerlerin eski bursiyerler ile bir araya 
gelerek deneyim paylaşımında bulunmasına ve tanışmalarına olanak sağlıyor hem de 
bursiyerler burs programı sürecine ilişkin sorularını uzmanlara sorabiliyor. 

Jean Monnet Burs Programı ailesi olarak 2019-2020 akademik yılında burstan 
faydalanmaya hak kazanan tüm bursiyerlerimize eğitimlerini sürdürecekleri AB 
ülkelerinde ve öğrenim hayatlarında başarılar diliyoruz. 





Bu belge Avrupa Birliği’nin mali desteği ile üretilmiştir. 
Bu yayının içeriğinden yalnızca WYG Türkiye sorumlu olup, bu içerik hiçbir şekilde 

Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.


