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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.

Bu amaç doğrultusunda, 1989 yılında Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan anlaşma ile başlatılmış olan
Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’de AB ile ilgili konularda toplumun farklı kesimlerinden uzmanlar yetiştirmeyi
hedefleyen çok özel bir program.
Yaklaşık 30 yıldır yürütülen ve AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacının karşılanmasına destek
sağlayan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’deki en köklü ve prestijli burs programlarından biridir. Bu çok özel ve
Türkiye’ye katma değer sağlayan programa başvuru sayısının artırılması amacı ile Bilgilendirme Toplantıları da dahil
olmak üzere etkin duyuru ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bilgilendirme Toplantıları ile:
• olabildiğince çok kişiye ulaşarak eşitlikçi bir başvuru imkanı yaratmak,
• başvuru sayısını artırarak süreci daha rekabetçi hale getirmek
amaçlanıyor.

Bu toplantılarda potansiyel başvuru sahipleri ile yüz yüze gelerek etkili iletişim kurulması da hedefleniyor. Bilgilendirme
toplantılarında başvuru koşulları, bursun kapsamı ve sağladığı olanaklar potansiyel başvuru sahiplerine anlatılıyor.
Teknik bilgilendirme dışında bu eşsiz burs imkanı ve Türkiye’nin kazanımları ile ilgili farkındalığın arttırılmasını da
sağlayan bu tür etkinlikler programın tanıtımına büyük katkı sağlıyor.
25 Aralık 2017 tarihinde 2018-2019 akademik yılı burs duyurusunun yayınlanmasını takiben, Ankara’da kamu
sektörüne yönelik olarak ve neredeyse tüm kamu kurumlarından yaklaşık 150 temsilcinin iştirak ettiği Bilgilendirme
Toplantısı, 23 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Türkiye’deki AB eğitim programlarının öncüsü olan Jean
Monnet Burs Programı 2018–2019 akademik yılı duyuru ve tanıtım çalışmaları kapsamında tüm kamu kurumlarının

davet edildiği Kamu Bilgilendirme Toplantısı Avrupa Birliği Bakanlığı Volkan Vural Toplantı Salonunda düzenlendi.
Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan’ın yaptığı açılış konuşması ve Jean Monnet Burs
Progamından sorumlu uzmanların teknik sunumundan sonra gerçekleşen soru-cevap bölümü oldukça interaktif
geçti ve Jean Monnet Burs Programı ekibi bursiyer adaylarının tüm sorularını cevaplandırarak burs programı
hakkında oldukça detaylı bilgi verdi.

JEAN MONNET
33. IEFT YURTDIŞI
EĞİTİM FUARLARINDA TANITILDI

19 Mart 2018 Ankara
Sheraton Otel
24-25 Mart 2018
İstanbul Kongre Merkezi
Avrupa’nın en kapsamlı uluslararası eğitim fuarı
olan IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları (International
Education Fairs of Turkey) Türkiye’de bu
sene 33. kez düzenlendi. Ankara, Eskişehir,
İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen fuarlar
boyunca pek çok konferans düzenleniyor ve bu
konferanslarda yurtdışı eğitime dair akıllardaki
sorular uzmanlarca cevaplandırılıyor. Pek çok
yükseköğretim kurumu hakkında detaylı bilgi
verilen konferanslarda ziyaretçiler ülkeleri de tek
tek inceleme imkanı buluyor.
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Jean Monnet Burs Programı geçmiş
yıllarda düzenli bir şekilde ziyaretçi
olarak katıldığı fuarın Ankara ve İstanbul
etkinliklerine bu yıl stand açarak katıldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcileri Ankara’daki etkinlikte katılımcılara burs programını anlattı.

Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcileri İstanbula’daki etkinlikte
katılımcılara burs programını anlattı.

Jean Monnet Burs Programı olarak, bursu tanıtmak ve sağladığı
olanakları çeşitli sektörlerden katılımcıları içeren bir hedef kitleye,
yüzyüze görüşmeler ve mini-konferanslar yoluyla ulaştırmak, AB
üye ülkelerinden fuara gelen çok sayıda eğitim kurumu temsilcisi ile
tanışmak ve uygun yüksek lisans programlarını tespit ederek Jean
Monnet Burs Programı Ev Sahibi Kuruluşlar Kataloğuna eklemek
amacıyla 19 Mart 2018 tarihinde Ankara’da, 24–25 Mart 2018
tarihlerinde ise İstanbul’da düzenlenen IEFT Uluslararası Eğitim
Fuarlarında yer aldık.
Bu yıl 33.’sü düzenlenen uluslararası fuara AB üye ülkelerinden
İngiltere, İsveç, Avusturya, Polonya, Almanya, İspanya, Fransa,
İrlanda, Malta, İtalya, Estonya, Yunanistan, Romanya ve
Bulgaristan’da bulunan eğitim kurumlarından temsilciler stand
açarak katıldı. Jean Monnet Burs Programı ekibi olarak bu ülkelerin
temsilcileri ile görüşmelerimiz sırasında hem programı tanıttık hem
de bu ülkelerde bulunan uygun programları tespit ettik. Yenilikçi
bir yaklaşım ile uluslararası eğitim fuarlarını da tanıtım stratejisinin
içine alarak, toplumun her kesiminden potansiyel başvuru sahibine
daha etkili bir şekilde ulaşmak ve Avrupa’nın farklı ülkelerindeki
bir yıllık yüksek lisans programlarına erişerek Jean Monnet Bursu
adaylarını bilgilendirmek amacı ile bundan sonraki dönemlerde de
bu tür uluslararası eğitim fuarlarına katılım hedefleniyor.

