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Burs Programı

ALMANYA VE
İSPANYA AĞ
OLUŞTURMA
VE İŞBİRLİĞİ
GELİŞTİRME
ZİYARETLERİ

Türkiye’nin AB’ye katılım süreci, toplumun farklı
kesimlerini içine alan, yaşayan ve gelişen köklü
bir değişim sürecidir. Dolayısıyla AB’deki değişimi,
gelişimi, güncel gelişmeleri sürekli takip etmek
gerekiyor. Bu gereklilik, AB müktesebatı konusunda
yetişmiş insan gücünün, Türkiye’nin AB yolunda en
önemli önceliklerinden birisi olduğuna işaret ediyor.
Bu yüzden, AB sürecinin getirdiği dönüşümün
başarıya ulaşması, farklı sektörlerdeki çalışanların AB
müktesebatı ve normlarını yakından takip etmeleri
ve özümsemeleriyle mümkün.

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik yolunda gösterdiği çabaları desteklemek amacıyla,
1990 yılında başladı. O tarihten bu yana, Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin en uzun soluklu ve saygın burs
programlarından biri olarak başarıyla yürütülüyor.
Başlangıcından bugüne, yaklaşık 30 yıldır program kapsamında; kamu, üniversite ve özel sektörden yaklaşık 2.000
kişinin AB’ye katılım konusunda daha fazla bilgi ve beceri edinmesine imkan sağlandı.
Jean Monnet, bursiyerlerin hem profesyonel hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak, Avrupa entegrasyonu
alanında perspektiflerini ve algılarını geliştirmelerini sağlıyor. Program aynı zamanda, bursiyerler ve AB üye ülkelerinin
profesyonelleri arasında kültürel değişim, diyalog ve ağ kurma imkanı da sağlıyor. Başka bir deyişle, Jean Monnet
Burs Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki sivil toplum diyaloğuna da katkıda bulunuyor.

AB müktesebatı konusunda eğitimli insan gücü, Türkiye’nin müzakere sürecindeki en önemli kazanımlarından
birisi olarak ön plana çıkıyor. Jean Monnet bursiyerlerini bugün kamu bürokrasisinin yöneticileri, konusuna hakim
uzmanları, üniversitelerin seçkin akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarının liderleri, özel sektörün kalifiye çalışanları
ve karar alıcıları olarak görmek gurur verici. Jean Monnet Burs Programı, başarılı bursiyer adaylarını Avrupa
entegrasyonu alanındaki çalışmalara çeken bir burs programı olarak yalnızca Türkiye’deki akademik kurumlarda
değil, başvuru aldığı tüm kurumlar (kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları) arasında yüksek itibara
sahip bir program. Jean Monnet aynı zamanda bursiyerlerin çalışmalarını devam ettirdiği kurumlarda saygın bir
yere sahip; bu durum, bursiyerlerin itibarlı lisansüstü programlara yüksek kabul oranlarında da kendini gösteriyor.

Jean Monnet Burs Programının yıllar içinde AB’de bulunan ev sahibi kuruluşlar nezdinde sağladığı itibarının
sürdürülebilirliği ve AB ülkelerinde zaman içinde kurduğu ağların geliştirilmesi ve sağlamlaştırılması amacı ile
düzenli aralıklarla Avrupa Birliği üye ülkelerine “Ağ Kurma Ziyaretleri” düzenleniyor. Jean Monnet Burs Programı
kapsamında, Avrupa’nın pek çok farklı bölgesine bursiyer göndermede dengeli bir dağılım hedeflenirken, mevcut
akademik kurumlarla var olan ilişkilerin korunması ve geliştirilmesi de amaçlanıyor. Bu çerçevede, bursiyerlerin
AB üye ülkelerindeki saygın kurumlara kabul edilmeleri burs programının etkin bir şekilde uygulanmasında büyük
bir öneme sahip. Farklı AB üye ülkelerindeki akademik kurum ve programları tespit ederek potansiyel bursiyer
adaylarına yönlendirme ve rehberlik sağlamak da temel amaçlardan biri. Ayrıca, halihazırdaki ev sahibi kuruluş
veritabanının genişletilmesi ve bu veritabanına daha fazla ve daha farklı ülkeden program ve kurum ilave ederek
geliştirilmesi de “ağ geliştirme ziyaretlerini” düzenlemedeki diğer bir hedef. Ayrıca bu ziyaretler sırasında o ülkede
akademik çalışmalarını yürüten veya kariyerine orada devam eden bursiyerlerle de bir araya gelinerek akademik,
sosyal, kültürel ve maddi deneyimlerini dinleme fırsatı elde ediliyor.
Bu çerçevede, Jean Monnet Burs Programı Proje Uygulama Ekibi 2018 yılının ilk yarısında ilki Almanya (19 –
23 Mart, 2018) ve ikincisi İspanya (16 – 20 Nisan, 2018) olmak üzere iki farklı ülkeye “ağ oluşturma ve işbirliği
geliştirme ziyareti” gerçekleştirdi.

ALMANYA AĞ OLUŞTURMA VE
İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME
ZİYARETİ
(19 - 23 Mart, 2018)
Jean Monnet Burs Programı Uygulama Ekibi 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında Almanya’ya ağ geliştirme ziyaretinde
bulundu. Heyet Almanya’da 8 farklı üniversite ve 1 akademik kurumu ziyaret etti.
Ziyaret edilen kurumlardan biri olan DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi), Almanya’daki üniversiteler için özerk
teşkilatlanması olan bir kuruluş. Farklı eğitim sistemleriyle ilgili yoğun bölgesel deneyimi olan DAAD’ın öncelikli
çalışma alanları burslar, uluslararası yapılanma ve akademik işbirliği. 19 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen DAAD
ziyareti sırasında da, Bölüm Başkanlarıyla birlikte DAAD ile geliştirilebilecek işbirliği alanları saptandı.
DAAD ziyaretinde;
•
•
•
•
•

Philipp Effertz, Bölüm Başkanı, Üçüncü Taraf Fonlama
Wiebke Bachmann, Bölüm Başkanı, Türk Alman Üniversitesi
Meltem Göben, Bölüm Başkanı, Yurtdışındaki Alman Okulları, Stajlar, Yaz Okulları
Claudia Nospichel, Kıdemli Uzman
Andreas Pascal, Proje Yöneticisi

hazır bulundu.

Kurum ve üniversitelerde yapılan toplantılar sırasında, heyet tarafından
gerçekleştirilen Jean Monnet Burs Programını tanıtan sunumların ardından
burs programıyla ilgili konular ve üniversitelerin bursiyerlere ne gibi olanaklar
sağlayabileceği detaylıca konuşuldu.
Bu doğrultuda, söz konusu hafta boyunca aşağıdaki üniversiteler ziyaret edildi:
• University of Bonn-ZEI - www.zei.uni-bonn.de
• University of Cologne - www.portal.un-koeln.de/index.php?id=9441&L=1
(50.000 öğrencisi ve 6 fakültesi ile Almanya’daki en büyük 4. Üniversite)
• Hochschule Bremen City University of Applied Sciences - www.hsbremen.de/internet/en/index.html
• Bucerius Law School - www.law-school.de/international/ (‘Bucerius
Spirit’ adlı oldukça güçlü bir mezun ağına sahip.)
• University of Hamburg - www.uni-hamburg.de/en.html
• Free University of Berlin - www.fu-berlin.de/en/index.html (Sosyal bilimler
alanında önde gelen okullardan biri.)
• Berlin School of Economics and Law - www.hwr-berlin.de/en/home/
(Küresel olarak tanınan bir işletme üniversitesi.)
• Hertie School of Governance - www.hertie-school.org/en/
Heyet, 23 Mart 2018 tarihinde Almanya’da yaşayan Jean Monnet bursiyerleri ile
Berlin’de bir araya geldi. AB Başkanlığı yetkilileri ve Jean Monnet bursiyerlerini
buluşturan bu toplantıda aşağıdaki başlıklar konuşuldu:
• AB üye ülkelerinde öğrenim görecek potansiyel Jean Monnet bursiyerlerine,
ülkeye gelişinden önce online olarak destek verilmesi (örneğin; webinar
aracılığıyla) veya gidecekleri ev sahibi ülkede bir karşılama etkinliğinin
organize edilmesi.
• Yerleştirme ve sözleşme süreçleri sırasında, gelecekteki Jean Monnet
bursiyerlerine ev sahibi kuruluş, konaklama, vize, vb. konularda online
destek sağlanması (örneğin; webinar aracılığıyla).
• Gelecekteki Jean Monnet bursiyerleri için ev sahibi ülke ve/veya kuruluş
ile ilgili YouTube videoları üretilmesi.

İSPANYA AĞ OLUŞTURMA VE
İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME
ZİYARETİ
(16 - 20 Nisan, 2018)
Almanya ziyaretinde olduğu gibi, Jean Monnet Burs Programı Uygulama Ekibi İspanya’daki 8 farklı üniversiteye ve
SEPIE’ye (İspanyol Üniversitelerin Uluslararası Yapılanma ve Erasmus+ Ajansı) 16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında
“ağ oluşturma ve işbirliği geliştirme ziyareti” düzenledi.
Madrid’deki SEPIE ziyaretinde;
• Alfonso Gentil, Uluslararası Yapılanma Başkanı
• Luis Badosa, Uluslararası Yapılanma Birimi
• Loreta Paulauskaite, Uluslararası İrtibat Noktası, Erasmus+
hazır bulundu.
İspanya’da 50’si devlet, 34’ü özel olmak üzere toplamda 84 üniversite bulunuyor. Ayrıca, SEPIE’nin web sitesinde,
öğretim dili İngilizce olan 367 yüksek lisans programının aratılabileceği bir arama motoru bulunuyor. (http://sepie.
es/aplicaciones-web/i18n/html/tablamasters.html) Akademik sıralamalarda İspanya Avrupa’da 5, dünyada 11.
sırada yer alıyor ve en çok tercih edilen alanlar tarım, biyokimya, otomobil sanayii ve sağlık bilimleri.

İspanya’da ziyaret edilen üniversiteler:
• Universitat Pompeu Fabra - www.upf.edu/home
• Barcelona Graduate School of Economics - www.barcelonagse.eu/
• Institut Barcelona d’Estudis Internacionals - www.ibei.org/en/
• Universitat Autonoma de Barcelona - www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467954774.
html
• ESADE, Ramon Llull University - www.esade.edu/web/eng
• Universidad Carlos III de Madrid - www.uc3m.es/Home
• Universitat Autonoma de Madrid - www.uam.es/ss/Satellite/en/home.htm
• Universidad Complutense de Madrid - http://www.ucm.es/english
Toplantılarda ev sahibi kuruluşlara Jean Monnet Burs Programını detaylıca tanıtan sunumlar yapıldı. Sunumların
ardından, üniversite yetkilileri ve Jean Monnet Burs Programı Uygulama Ekibi ev sahibi kuruluşların Jean Monnet
bursiyerlerine nasıl olanaklar sağlayabileceğini etraflıca tartıştılar.

Kurumsal ziyaretlerin yanı sıra, İspanya’da bulunan Jean Monnet bursiyerleriyle 17 Nisan 2018 tarihinde
Barselona’da bir araya gelindi. Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat’ın da katıldığı buluşmada aşağıdaki konular
ön plana çıktı:
• Türkiye özel sektöründe lider şirketlerin İnsan Kaynakları departmanları ile işbirliği içinde iş olanakları sağlanması.
• AB üye ülkelerindeki Türk Konsolosluklarına, o ülkede bulunan Jean Monnet bursiyerleriyle ilgili bilgi verilmesi ve
Konsoloslukların kendi bünyelerindeki faaliyetlere, projelere, vs. mevcut ve mezun Jean Monnet bursiyerlerinin
dahil edilmesi.
Bursiyerlerin nitelikli üniversite ve akademik kuruluşlarla bağlantı kurabilmeleri ve kabul alabilmeleri amacı ile farklı
AB üye ülkelerine ve üniversitelere gerçekleştirilen ağ geliştirme ziyaretleri oldukça verimli geçti. AB’deki eğitim
kuruluşları ile irtibat noktalarının bulunması Jean Monnet Burs Programının gerekli ve öncelikli hedeflerinden olduğu
için, bu ziyaretlerin önemi daha da artıyor. Potansiyel bursiyerlerin, Almanya ve İspanya’da İngilizce eğitim veren bir
yıllık yüksek lisans veya araştırma programlarına katılabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri ayrıca önem taşıyor.
Sevindirici olarak, Almanya ve İspanya ziyaretleri esnasında temas kurulan üniversiteler, daha önce öğrenim görmüş
Türk Jean Monnet bursiyerlerinin akademik başarıları ile ilgili çok olumlu geri bildirimlerde bulundular.
Bu ziyaretler sayesinde, Jean Monnet Burs Programı Ev Sahibi Kuruluşlar Kataloğunda yer alması için Almanya
ve İspanya’daki 1 yıllık İngilizce programlara ilişkin bilgi elde edildi. Söz konusu bilgilerin kataloğa eklenmesiyle
önümüzdeki dönemde potansiyel adaylar için AB genelinde daha fazla alternatif sunulabilecek. Tüm bu çabaların
sonucunda, potansiyel bursiyeler için Kıta Avrupasındaki üniversitelerin daha görünür ve çekici kılınması sağlanırken,
Jean Monnet bursiyerlerinin AB üye ülkelerindeki dengeli dağılımları da desteklenmiş oluyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı
Jean Monnet Burs Programı Ofisi
Eskişehir Yolu 9. Km TOBB İkiz Kuleler D Kule K: 25 06800 Bilkent/Ankara
Tel: +90 (312) 219 77 89 Faks: +90 (312) 219 76 89
e-mail: info@jeanmonnet.org.tr
web: www.jeanmonnet.org.tr
facebook.com/jeanmonnetbursprogrami
twitter.com/jeanmonnetbursu
youtube.comjeanmonnetbursu

