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Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) uyum sürecinde 
çok sayıda proje uygulanıyor. Bu projeler üyelik 
sürecini desteklemenin yanı sıra, ülkemizdeki insan 
kaynağının geliştirilmesini teşvik ederek siyasal ve 
sosyal sistemin daha etkin işlemesine katkı sağlıyor. 
1990-1991 akademik yılında hayata geçirilen ve 
adını Avrupa bütünleşmesinin mimarlarından, 
Fransız iktisatçı Jean Monnet’den alan Burs 
Programı Türkiye’nin en uzun soluklu projelerinden 
biri olarak uygulanmaya devam ediyor.

Jean Monnet Burs Programının AB üyelik sürecini 
destekleyecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini 
hedeflediği artık pek çok kişi tarafından biliniyor. 
Aradan geçen yaklaşık 30 yılda AB müktesebatı ile 
ilgili alanlarda bilgi ve donanım sahibi çok sayıda 
birey yetiştirildi, Türkiye-AB sivil toplumları arasındaki 
diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlandı, Türkiye’nin 
nitelikli insan gücü artırıldı ve bu vesile ile birçok 
işbirliği ağı oluşturuldu.



Burs Programının hayata geçirildiği günden bu yana pek çok farklı kamu kurumu, üniversite, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşunda çalışan ya da öğrenim gören yaklaşık 2000 kişi bu program tarafından desteklendi. Bursiyerler, 
AB üye ülkelerinde AB müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans ve araştırma çalışmaları gerçekleştirdi. Jean 
Monnet bursiyerleri bugüne kadar AB üyesi olan Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Fransa, Hollanda, İngiltere, 
İrlanda, İsveç, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Bulgaristan ve Yunanistan’da öğrenim gördü. 

AB tarafından finanse edilen ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı kapsamında 
Avrupa’nın en prestijli ve gözde eğitim kurumlarında yüksek lisans ve araştırma çalışmalarını başarıyla tamamlayan 
2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 akademik yılı bursiyerleri 27 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da Avrupa Birliği 
Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın Selim Yenel ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sayın 
Gabriel Munuera-Vinals’in katıldığı törenle sertifikalarını aldı. 

2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 akademik yıllarında öğrenim görmüş yaklaşık 200 Jean Monnet bursiyerinin 
sertifikalarını aldığı törende AB üye ülkelerinin büyükelçileri; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği 
Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcileri ile Jean Monnet Burs Programına emeği geçen kişiler yer 
aldı.

2015-2016 Akademik yılı bursiyerleri



Sertifika Töreni, Hazine Müsteşarlığında görev yapmakta olan 2013-2014 akademik yılı bursiyeri Elif Gözde 
Doyuran’ın konuşması ile başladı. Ardından 2014-2015 akademik yılında üniversite sektöründen bursu almaya hak 
kazanan ve hâlihazırda Dışişleri Bakanlığında görev yapan Öncü Güneş ile 2015-2016 akademik yılı bursiyerlerinden 
olan ve kariyerini özel bir hukuk firmasında avukat olarak sürdüren Sabahat Elif İpek davetlilere hitap etti. Bursiyer 
konuşmalarını takiben Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Sayın Selim Uslu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Başkan Yardımcısı Sayın Gabriel Munuera-Vinals ve Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın Selim Yenel 
konuşmalarını gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından Sayın Müsteşar ve Delegasyon Başkan Yardımcısı 
tarafından bursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Bursiyerler ile çekilen aile fotoğraflarının ardından sertifika töreni 
akşam yemeği ile sona erdi.

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın Selim YENEL ve 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Gabriel MUNUERA VINALS



2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 akademik yılı Jean Monnet bursiyerleri sertifika törenine ev sahipliği 
yapan Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın Selim Yenel açılış konuşmasında “AB’ye üyelik, stratejik 
hedefimiz. Bu değişmiyor, değişmeyecek de. İnişler çıkışlar oldu ama her halükarda devam etti ve devam da 
edecek” diye konuştu. Sayın Yenel konuşmasında Jean Monnet bursiyerlerinin gittikleri ülkelerde bir bakıma 
Türkiye’nin elçisi olduklarına, eğitimleri sona erdikten sonra da kurdukları sosyal ve akademik ilişkilerin devamını 
sağlamaları gerektiğine dikkat çekti.

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın Selim YENEL



Törende konuşma yapan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Gabriel Munuera-Vinals, üç 
kuşak bursiyeri bir araya getiren törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.  Sayın Vinals konuşmasının 
devamında “Programın kültürlerarası etkileşimin ve sınır ötesi hareketliliğin artırılması ile birlikte düşünce ve 
deneyimlerin paylaşılmasında en başarılı araçlardan bir tanesi haline gelmesinden memnuniyet duyduğumu 
belirtmek isterim. Bütün bu faaliyetler, kalıp yargıların ortadan kaldırılmasına yardım edecek ve AB ile Türkiye 
arasında sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Programa katılanların ve şüphesiz toplum 
üzerinde yarattığı etkinin beklentilerin çok ötesinde olduğunu söyleyebilirim” dedi. Sayın Vinals, geçmişte bu bursu 
alan kişilerin bugün Türkiye’de önemli karar alma mekanizmalarında yer aldığının altını çizdi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel MUNUERA VINALS



Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı 
Sayın M. Selim Uslu ise konuşmasında, 
Jean Monnet Burs Programı sayesinde 
toplumun her kesiminden kişilerin, AB ile 
ilgili konularda uzman olarak yetiştirilmesine 
katkı sağlandığını söyledi. Sayın Uslu,  
“Gençlerimize yeni fırsatlar sunması yanında 
ülkemizde AB ile ilgili konularda uzmanlaşmış 
kişi sayısını artırarak katılım sürecine olumlu 
etkide bulunan bu gibi programların artarak 
devam etmesi en büyük dileğimiz” dedi. 

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Sayın M. Selim USLU



2013 - 2014 AB’ye katılım sürecinde özellikle kamu 
kurumlarımızın idari kapasitesinin artırılması 
açısından büyük önem taşıyan Jean Monnet 
Burs Programı kapsamında 2013 – 2014 
akademik yılında desteklenen 165 bursiyerin 
51’i kamu personeli, 82’si üniversite öğrencisi 
veya akademik/idari personel, 32’si ise özel 
sektör çalışanı olmuştur. Bu akademik yılda 
desteklenen bursiyerlerin %49’u kadın, %51’i 
ise erkeklerden oluşmaktadır. Burs programına 
İstanbul ve Ankara dışındaki 31 farklı ilden 
başvuru alınmıştır. Bu akademik dönemde 
bursiyerlerimiz İngiltere, Hollanda, Polonya, 
İtalya, İrlanda, Almanya, Fransa, Estonya, 
Belçika ve Avusturya olmak üzere 10 farklı AB 
üyesi ülkede öğrenim görmüştür. 

2014 - 2015 Bu akademik yılda 170 bursiyerin 86’sı kamu 
personeli, 63’ü üniversite öğrencisi veya 
akademik/idari personel, 21’i ise özel sektör 
çalışanı olmuştur. 2014-2015 akademik yılında 
desteklenen bursiyerlerin %49’u kadındır.

Bu akademik yılda 50 farklı ilden başvuru 
alınmış, 22 farklı ilden aday yazılı sınava 
katılmıştır. Bursiyerlerimiz İngiltere, Fransa, 
İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, İrlanda, 
İspanya, Portekiz, İsveç ve Avusturya olmak 
üzere 11 farklı AB üyesi ülkede öğrenim 
görmüştür. 
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2015 - 2016 Bu akademik yılda desteklenen 226 
bursiyerin 99’u kamu personeli, 93’ü 
üniversite öğrencisi veya akademik/idari 
personel, 34’ü ise özel sektör çalışanıdır 
2015-2016 akademik yılında burstan 
faydalananların  %47’si kadındır. Burs 
programına Ankara, İstanbul, Adana, Ağrı, 
Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, 
İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Muğla, Siirt ve 
Tekirdağ’dan başvurular gerçekleşmiştir. 
Bursiyerler İngiltere, Hollanda, Almanya, 
Belçika, Fransa, İrlanda, İtalya, İspanya, 
İsveç ve Malta olmak üzere 10 farklı AB üyesi 
ülkede öğrenim görmüştür. 

“Hayatımda önemli bir katma değer yaratan Jean Monnet bursu 
ile yüksek lisans eğitimimi tamamladığım 2013-2014 dönemini 
temsilen burada bulunmak ve duygularımı aktarıyor olmaktan büyük 
onur ve mutluluk duyuyorum. 



Hayatımda önemli bir katma değer yaratan Jean Monnet 
Bursu ile yüksek lisans eğitimimi tamamladığım 2013-2014 
dönemini temsilen burada bulunuyor ve duygularımı aktarıyor 
olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. 

Avrupa’da saygın üniversitelerde eğitim görerek çalışacağı 
alanlarda donanımlı AB uzmanlarının yetişmesini teşvik eden 
ve örneğine az rastlanacak derecede saygın böyle bir burstan 
yararlanmaya özel sektörden hak kazanan azınlığa dâhil 
olmanın verdiği gururla İngiltere’de eğitimimi tamamladım. 

Eğitimim sırasında, ilgili olduğum konu dâhilinde temel AB 
ilkelerinin en iyi uygulamaları ve başta İngiltere olmak üzere 
diğer Avrupa ülkelerinde kaydedilen ilerlemelere;  bunun 
yanı sıra Türkiye’nin Avrupa’ya daha iyi tanıtılması adına 
geliştirilmeye açık alanlara yönelik fikir edinme ve çalışmalar 
yapma fırsatı elde ettim.

Bunun sonucunda ise uygulamalarını AB prensipleri ile 
bütünleştirerek Türkiye’nin gelişme potansiyelini daha üst 
noktalara taşımakla kalmayacağı, tam üyeliğinin gerçekleşmesi 
durumunda AB içerisinde önemli bir oyuncu konumuna 
ulaşacağı ve bunun ülkenin farklı sektör temsilcilerinin 
katkılarıyla mümkün olacağı inancıyla ülkeme geri döndüm.   

Bu doğrultuda, bir Jean Monnet bursiyeri olarak yer edindiğim 
ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliği hedefinin yarattığı 
platformda ben de payıma düşeni aldım ve çalışmış olduğum 
alanda Türkiye’de söz sahibi kamu kurumlarından biri olan Hazine 
Müsteşarlığında görevimi sürdürmekteyim. 
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Elif Gözde DOYURAN
2013-2014 akademik yılı bursiyeri



Bu vesileyle, eğitim dönemimiz boyunca bizi özveriyle destekledikleri ve kıymetli yardımlarını üzerimizden eksik 
etmedikleri için Jean Monnet ekibine teşekkürü bir borç olarak görüyorum.

2014 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans 
öğrencisiyken, bilhassa hocalarımın yönlendirmesi sayesinde 
Jean Monnet Burs Programına başvurdum ve 2015 yılında Jean 
Monnet Bursiyeri olarak London School of Economics and 
Politics’te (LSE) yüksek lisans eğitimimi “Avrupa Birliği’nin Orta 
Asya’ya Yönelik Dış Politikası”nı konu alan bir tez ile tamamladım. 
2017 yılında Dışişleri Bakanlığında Aday Meslek Memuru olarak 
göreve başladım.

Jean Monnet sayesinde LSE gibi dünyaca tanınan, lisans 
öğrencisiyken “keşke ileride akademik kariyerime burada devam 
etsem” dediğim, bu bağlamda hep hayallerimde olan bir okulda 
eğitim gördüm. Londra gibi, bence her açıdan muhteşem bir 
şehirde iki yıl yaşadım. Avrupalıların AB’ye karşı bakış açılarını, AB 
sayesinde elde ettikleri kazanımları, dış dünyayı nasıl gördüklerini 
ve yorumladıklarını, ve bu bilinçle gelecekten ne beklediklerini 
gördüm. Avrupa’nın diğer şehirlerini gezdim, AB kurumlarını 
ziyaret ettim, bu kurumların düzenlediği çeşitli etkinliklere katıldım.

Jean Monnet bursiyeri iken edindiğim tecrübeler ışığında şunun 
farkına bir kez daha vardım; Avrupa Birliği, sadece siyasi ve 
iktisadi veçhelerden sağlayacağı kazanımlar için değil, aynı 
zamanda her bir bireyin yaşam niteliğine doğrudan etki edecek 
toplumsal değerler ve fikirler ile bunların getireceği kültür ve 
bilinç anlamında da Türkiye için doğru bir hedef. Öte yandan 
coğrafyamız, tarihimiz, eşsiz kültürümüz ve sahip olduğumuz 
devlet ve siyaset geleneğimiz ile Türkiye olarak bizim de Avrupa 
Birliğine katabileceğimiz çok şey var. Dolayısıyla, AB ve Avrupa 

ülkeleri ile olan ilişkilerimizin geliştirilmesi, ileri bir boyuta taşınması ve bu kazanımlara matuf bir politika izlenmesi 
büyük önem taşıyor.  İşte bu tecrübeler ve farkındalıklar, lise yıllarından beri diplomat olmayı hayal etmiş biri olarak 
beni, bu idealime ulaşma ve ülkeme hizmet etme noktasında bir kez daha teşvik etti. Henüz kariyerimin başında 
olmakla birlikte, gelecekte Türkiye – AB ilişkilerine katkı sunabileceğim bir misyonda görev almayı ve ülkeme gururla 
hizmet etmeyi isterim.daha teşvik etti. Henüz kariyerimin başında olmakla birlikte, gelecekte Türkiye - AB ilişkilerine 
katkım olabilecek bir misyonda görev almayı ve ülkeme gururla hizmet etmeyi isterim.

Öncü GÜNEŞ
2014-2015 akademik yılı bursiyeri



Üç sene önce, gece gündüz Jean Monnet sınavına çalıştığım bu zamanlarda siz saygıdeğer dinleyicilere karşı bu 
konuşmayı gerçekleştireceğimi hayal edemezdim, dolayısıyla bu fırsatı bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum. 
Ben yüksek lisans eğitimimi Queen Mary University of London’ın Paris kampüsünde, uluslararası ticaret hukuku 
üzerine tamamladım. Yüksek lisans eğitimimi özellikle hukuk alanında prestijli bir üniversitenin Fransa kampüsünde 
almış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Öncelikle küçük bir öğrenci grubu ile birlikte ve hocalarla birebir iletişim 
halinde oldukça verimli bir eğitim aldım. Aynı şekilde, okulumuzun geniş 
ağı sayesinde Paris’te ve Avrupa’nın diğer şehirlerinde düzenlenen 
konferanslara katılma imkânı elde ettim. Yüksek lisansımı, ülkemizde 
Avrupa ülkelerine kıyasla henüz daha kısıtlı ölçüde uygulama alanı bulunan 
tahkim alanında yazdığım tez ile tamamladım. Akademik çalışmalarıma 
ek olarak, Fransızca öğrenme fırsatı yakaladım. Jean Monnet Bursu 
sayesinde, Paris gibi bana göre gerçek üstü denebilecek kadar güzel 
bir şehirde, herhangi bir ekonomik endişe duymadan yaşadım.  Güçlü 
ilişkiler ve dostluklar kurdum, hem hocalarım hem de arkadaşlarımın 
Türkiye hakkındaki samimi fikirlerini öğrendim. Bu sayede dolaylı olarak 
Türkiye’nin gücünü, potansiyelini ve farkını görme şansı elde ettim. 

Bu bilinç ve farkındalık ile bir senelik yüksek lisans eğitimi sonunda ülkesine 
dönmüş genç bir avukat olarak bugün burada üzerinde durmak istediğim 
en önemli husus, biz gençlerin yurtdışında edindiğimiz kültürü ve bilgi 
birikimini ülkemizi daha da ileriye taşımak için kullanmamız gerektiğidir. 
Geride bırakmış olsam da hayatım boyunca hep izlerini taşıyacağım 
bu deneyimlerimden sonra ülkemizi biz ve bizim gibi gençlerin ileriye 
götüreceğine ve Avrupa Birliğine tam üyelik yolunda gerek özel sektör, 
gerekse de kamu sektöründe özveriyle ve eskisinden de çok çalışmamız 
gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle kendim ve 2015-2016 dönemi Jean Monnet bursiyerleri adına bizlere bu 
deneyimi yaşatan Avrupa Birliğine ve Avrupa Birliği Bakanlığımıza, aynı zamanda süreç boyunca bize destek olan 
Jean Monnet Burs Programı ekibine tekrardan teşekkürlerimi sunuyor, Fransa’da edindiğim sosyal, kültürel ve 
akademik deneyimi ülkemin gelişiminde layıkıyla kullanacağıma söz veriyorum. 

Sabahat Elif İPEK
2015-2016 akademik yılı bursiyeri





2013-2014, 2014-2015 ve 2015-
2016 akademik yılı Jean Monnet 
bursiyerleri sertifikalarını Avrupa Birliği 
Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Selim YENELve Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sayın 
Gabriel MUNUERA VINALS’den aldılar…

























ACI KAYBIMIZ…
Jean Monnet Bursu ile İtalya’da bulunan LUISS Guido Carli School of Government’da “Avrupa Çalışmaları” 

alanında yüksek lisansını başarı ile tamamlayan 2015-2016 Akademik Yılı Bursiyerimiz, Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığının kıymetli Hava Ulaşım Daire Başkanı Serkan Çelik’in Nisan 2018’de geçirdiği rahatsızlık 

sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Jean Monnet Burs Programı ailesi olarak tüm yakınlarına sabır diliyoruz…






