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Türkiye’nin AB üyeliği yolunda en önemli gücü ve
avantajı genç ve nitelikli insan kaynağı. Jean Monnet
Burs Programı, bu niteliğin daha da geliştirilmesi
ve AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının
artırılması yolunda önemli katkılar sağlayan çok özel
bir program. Türkiye’nin AB üyelik süreci, toplumun
tüm kesimlerini ilgilendiren köklü bir dönüşüm
süreci. Bu noktada Jean Monnet bursiyerlerine çok
önemli görevler düşüyor. Jean Monnet bursiyerleri
gerek yaptıkları akademik çalışmalarla gerekse
profesyonel hayatlarında bu sürecin öncüleri. Zira
hızla değişen küresel dinamikler ve ortak çıkarlar

Türkiye-Avrupa Birliği bütünleşmesini giderek daha önemli ve vazgeçilmez kılıyor. Türkiye, geniş ve büyümekte
olan iç pazarı, deneyimli ve dinamik özel sektörü, bölgedeki lider rolü, nitelikli işgücü, gelişmiş altyapısı ve dinamik
ekonomisiyle AB’ye önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatların belki de en önemlisi Türkiye’nin genç, girişimci, akıllı ve
eğitimli insan gücü. Bu potansiyelin en somut göstergelerinden biri ise akademik, sosyal ve profesyonel açıdan
donanımlı Jean Monnet bursiyerleri. AB üyesi ülkelerin en gözde eğitim kurumlarında AB müktesebatının çeşitli
başlıklarında yüksek lisans eğitimi alan, araştırma programlarına katılan bursiyerler, Türkiye’ye farklı boyutlarda çok
değerli katkılar sağlıyor.

Bursiyerlerin yaptıkları akademik çalışmalarda AB’deki değişimi, gelişimi ve güncel konuları yakından takip
etmelerinin sonucu olarak, Türkiye’deki toplumsal reforma destek veren çok kıymetli öneriler getirdiklerini de
memnuniyetle görüyoruz. Jean Monnet bursiyerleri ülkemizin en başarılı öğrencileri, en nitelikli kamu ve özel sektör
çalışanları, en başarılı akademisyenleri arasında yer alıyor. Önceki bursiyerlerimiz gibi 2018 – 2019 akademik yılı
bursiyerleri de önce AB üyelik sürecine, sonrasında ise Türkiye ve AB’nin ortak geleceğine çok değerli katkılar
sunacaklar.

2018-2019 akademik yılı Jean Monnet Burs Programı çerçevesinde 20 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen yazılı
sınavın değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından bursa hak kazanan adaylar belirlendi. Jean Monnet
Burs Programı kuralları gereğince, yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylara, başarı sıralaması
ve sektörel kotaların doldurulması esasına dayalı olarak burs veriliyor. Bu doğrultuda, 2018-2019 akademik yılı için
180 asil bursiyer belirlendi.
2018-2019 akademik yılı Jean Monnet Burs Programı Burs Öncesi Bilgilendirme Seminerleri Ankara ve İstanbul’da
düzenlendi. Seminerlerin ilki 1 Ağustos 2018 tarihinde Ankara’da yaklaşık 100 bursiyerin katılımı ile gerçekleşti.
Seminerde burs almaya hak kazanan bursiyerlere sözleşme sürecine ilişkin teknik bilgilendirmede bulunuldu ve
bursiyerlerin soruları Avrupa Birliği Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi uzmanları tarafından yanıtlandı.
Ayrıca etkinliğe davet edilen Jean Monnet Mezunlar Derneği Başkanı Özlem Suzi Erdoğan ile 2015 – 2016
akademik yılı bursiyerleri Çağrı Sağıroğlu, Şakir Karakaya, Çağla Koçtürk, Refia Kadayıfçı ve İrem Yazar; Birleşik
Krallık, Hollanda, Fransa, Almanya ve İtalya deneyimlerini 2018-2019 akademik yılı bursiyerleri ile paylaştı.

Seminerde tüm bursiyerlerin ve program yöneticilerinin yer aldığı aile fotoğrafı çekildi ve seminer bitiminde
bursiyerlerin geçmiş yıllarda Jean Monnet Bursundan faydalanmış mezunların ve program yöneticilerinin de katılımı
ile kokteyl düzenlendi.
İkinci burs öncesi bilgilendirme semineri ise 2 Ağustos 2018 tarihinde İstanbul’da yaklaşık 60 bursiyerin katılımı ile
gerçekleştirildi. Ankara’da olduğu gibi bu seminerde de burs almaya hak kazanan bursiyerlere sözleşme sürecine
ilişkin teknik bilgilendirmede bulunuldu ve bursiyerlerin soruları yanıtlandı.
Ayrıca etkinliğe davet edilen Jean Monnet Mezunlar Derneği İstanbul sorumlusu Burcu Yiğiter ve 2015 – 2016
akademik yılı bursiyerleri Buse Niseoğlu, Fatih Özer, Ozan Ahmet Çetin ve 2014 - 2015 bursiyeri Burcuhan
Şener, 2018-2019 akademik yılı bursiyerleri ile Birleşik Krallık, Hollanda, İrlanda, Belçika ve İspanya deneyimlerini
paylaştılar. Seminerde tüm bursiyerlerin ve program yöneticilerinin yer aldığı aile fotoğrafı çekildi ve seminer bitiminde
bursiyerler ve program yöneticilerinin de katılımı ile kokteyl düzenlendi.

Bursiyerlerin yerleştirme sürecini tamamlayıp öğrenim görmeye hak kazandıkları
ülkelere gitmeden önce hem pek çok teknik konuda bilgi edindikleri hem de
eski bursiyerler ve program yöneticileri ile bir araya gelerek sorularına cevap
buldukları bir etkinlik olan Burs Öncesi Bilgilendirme Seminerleri Ankara ve
İstanbul’da başarı ile gerçekleştirildi. Bu seminerler yeni bursiyerlerin birbirleri
ile ağ kurmalarına ve benzer ülkelere giden bursiyerlerin pek çok konuda
birbirlerine destek olmalarına olanak sağlarken, bursiyerler arasında ilk
iletişimin gerçekleştiği bir platform olarak çok faydalı geçiyor.
Jean Monnet Burs Programı ailesi olarak 2018 – 2019 akademik yılında
burstan faydalanmaya hak kazanan tüm bursiyerlerimize gittikleri ülkelerde ve
öğrenim hayatlarında başarılar diliyoruz.
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