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donanımlı uzman sayısının artmasını sağlarken, inşa
ettiği diyalog köprüsü sayesinde, yurtdışında ülkemizi
başarıyla temsil eden bursiyerlerimiz vasıtasıyla
toplumlar arasında mevcut önyargıların kırılarak AB’de
ülkemizin doğru tanıtılmasına ve algılanmasına da
katkıda bulunuyor. Bursiyerlerimiz, AB üyesi ülkelerin
vatandaşlarıyla daha fazla bir araya gelerek, ortak
çalışma anlayışını içselleştiriyor; kültürel ve kimliğe
dayalı farklılıkların bazı kesimlerce öne çıkarılandan çok
daha az olduğunu deneyimliyor ve bunları zenginliğe
dönüştürebiliyor.
Büyükelçi / Ambassador

Faruk KAYMAKCI
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı
Deputy Minister of Foreign Affairs and Director for European
Union Affairs

Çağdaş ve evrensel değerlere bağlı Türkiye için Avrupa
Birliği’ne (AB) tam üyelik doğal, vazgeçilmez ve stratejik
bir hedeftir. Türkiye’nin her alanda daha da güçlenerek,
sahip olduğu yüksek standartları ileri seviyelere
taşıyabilmesinde AB’ye üyelik süreci önemli bir çıpadır.
Hem ülkemiz hem AB, ilişkilerinde tarihsel olarak
süregelen inişli-çıkışlı seyre ve zaman zaman yaşanan
olumsuzluklara rağmen, bölgemizde ve küresel ölçekte
yaşanan kaygı verici sorunlara çözüm ortağı sıfatıyla
müdahil olabilmek amacıyla bu ilişkiyi geliştirmeye
kararlı olduklarını her vesileyle dile getiriyor.

Full membership to the European Union (EU) is a natural,
indispensable, and strategic goal for Türkiye, being European
and committed to contemporary and universal values. The
EU membership process is an important anchor for Türkiye to
become stronger in every field and to carry its high standards
to the next level. Both our country and the EU express on
every occasion that they are determined to develop this
relationship in order to be able to intervene as a solution
partner to the worrying problems experienced in our region
and on a global scale, despite the historical ups and downs
in their relations.

Tam üyelik hedefimizin gerçekleşebilmesi ve sosyoekonomik dönüşümün kısa sürede başarıyla hayata
geçirilebilmesi, toplumun her kesiminden vatandaşımızın
bu süreci yakından sahiplenmesi ile mümkündür. Bu
doğrultuda, Avrupa Birliği Başkanlığı olarak AB’nin
mali desteği ile uyguladığımız Jean Monnet Burs
Programı, otuz yılı aşkın süredir kamu, özel sektör ve
akademik camia mensuplarına sunduğu prestijli burs
imkânlarıyla ülkemizin AB’ye üyelik sürecini destekliyor.
Önemli sınamalara tanık olduğumuz bu süreçte; AB
müktesebatına uyum, çok kapsamlı bir çalışma alanı
olup ciddi bir eşgüdümü zorunlu kılıyor. Jean Monnet
Burs Programı, Türkiye’de AB müktesebatı konusunda

The realisation of our goal for full membership and
the successful implementation of the socio-economic
transformation in a short period of time is possible with
the close ownership of this process by our citizens from
all segments of the society. Accordingly, the Jean Monnet
Scholarship Programme, which we are implementing as
the Directorate for EU Affairs with the financial support of
the EU, has been supporting our country’s EU membership
process with prestigious scholarship opportunities offered to
representatives of the public and private sectors as well as
the academic community for over 30 years. In this process,
where we are facing important challenges, alignment with the
EU acquis is a very comprehensive field of work and requires
serious coordination. While the Jean Monnet Scholarship
Programme brings about an increase in the number of
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Bu çerçevede, Jean Monnet Burs Programı ile sınırlarını
aşan, vizyoner, çalışkan ve AB alanında bilgi, deneyim
ve uzmanlık sahibi 2500’ün üzerinde insanımızı avrokrat
olarak yetiştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Bursiyerlerimiz, Türkiye’nin genç, çalışkan ve dinamik
yüzünü oluşturuyor. Gerek yürüttükleri akademik
çalışmalarla, gerek sonrasında bürokraside, üniversitede,
özel sektörde ve sivil toplum alanında yüklendikleri
görevlerle ayrılmaz bir parçası olduğumuz Avrupa’nın
ortak geleceğini inşa ediyorlar. Bursiyerlerimiz; şirketler,
fikri mülkiyet ve rekabet hukukundan çevre ve enerjiye,
yargı ve temel haklardan sosyal politika ve istihdama
kadar AB müktesebatının her alanına katkı sağlayacak
konularda çalışmalarını ilerletiyor. Jean Monnet ailesi
genişledikçe AB üyelik sürecinde her adımı daha emin
ve güçlü atıyor, bu hedef doğrultusunda kararlılığımızı
pekiştiriyoruz.
MonneTime Dergisini Jean Monnet Burs Programı
kapsamında gerçekleşen faaliyetleri paylaşmak,
bursiyerlerimizin Jean Monnet çatısı altında birbirleri ile
olan etkileşimlerini artırmak ve onların gurur duyduğumuz
başarılarını kamuoyuna duyurmak amacıyla hazırladık.
Bu vesileyle AB üyelik sürecimize katkı sağlayan
bursiyerlerimize ve Jean Monnet Burs Programı’nın
yürütülmesinde birlikte çalıştığımız paydaş kurumlarımıza
içtenlikle teşekkür ediyor, yolumuza kararlılıkla devam
ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum.

qualified experts in Türkiye on the EU acquis, by means of
the dialogue bridge built, it also contributes to the correct
promotion and positive perception of our country in the EU
countries by breaking down the existing prejudices among
societies through our scholars who also successfully represent
our country in the rest of Europe. Our scholars are able to
get together more with the citizens of EU member states,
internalising the understanding of joint work, experiencing
that cultural diversity and identity-based differences are much
less than what is emphasised by some parties, and transform
these into intellectual richness.
In this context, we are proud of more than 2500 Eurocrats,
who are self-transcended, visionary, hardworking and have
a strong knowledge, experience and expertise of the EU
thanks to the Jean Monnet Scholarship Programme. Our
scholars represent the young, hardworking and dynamic face
of Türkiye. They are building the common future of Europe
of which we are an integral part, both through the academic
studies they carry out and also duties they undertake in
public administration, universities, private sector and nongovernmental organisations. Our scholars advance their
studies on topics that will contribute to chapters of the acquis,
from company law, intellectual property law and competition
law to environment and energy, from judiciary and fundamental
rights to social policy and employment. As the Turkish Jean
Monnet family expands, we take every step more confidently
and stronger in the EU membership process, and we reinforce
our determination towards this goal.
We have prepared the MonneTime Magazine to share the
activities carried out within the scope of the Jean Monnet
Scholarship Programme, to increase interaction among our
scholars under the umbrella of Jean Monnet, and to announce
their proud achievements to the public.
I would like to take this opportunity to thank our scholars
who contribute to our EU membership process and our
stakeholder institutions with whom we work together in the
execution of the Jean Monnet Scholarship Programme. I also
wish to emphasize once again that we will continue on our EU
accession path with determination to the benefits of all of us
in Europe.
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Jean Monnet
Burs Programı Hakkında
Avrupa’da Eğitim,
Eğitimde Jean
Monnet!
Jean Monnet Burs Programı,
otuz yılı aşkın süredir kamu,
özel sektör ve akademik camia
mensuplarımıza yönelik sağladığı
prestijli burs imkânlarıyla ülkemizin
Avrupa Birliği’ne uyum sürecini
destekliyor.
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Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin en köklü
projelerinden biri olarak Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği
Başkanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu işbirliğinde AB mali kaynaklarıyla
yürütülmektedir.
Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Avrupa Birliği’nin üye
ülkelerinde eğitim ve araştırma imkânı sunan Jean
Monnet Burs Programı ile AB müktesebatı konusunda
bilgi sahibi insan kaynağımız güçlendirilmekte, böylece
müktesebatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli
idari kapasitenin oluşmasına katkı sağlanmaktadır. Gerek
kamu ve özel sektörde gerekse akademik camiada,
özellikle AB uyum sürecini destekleyecek nitelikli iş
gücünün artırılması ve böylelikle sürecin hızlandırılması
amaçlanmaktadır. Bugüne kadar Jean Monnet Burs
Programı ile 2500’ün üzerinde bursiyer eğitimini ve
araştırma çalışmasını tamamlayarak AB alanında bilgi,
deneyim ve uzmanlık sahibi olmuştur.

About the Jean Monnet
Scholarship Programme
Jean Monnet Scholarship Programme, being one of
the most long-standing projects in Türkiye, is funded by
the European Union managed in cooperation with the
Ministry of Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs,
Central Finance and Contracts Unit and the Delegation of
the European Union to Türkiye.
Through the Jean Monnet Scholarship Programme which
provides education and research opportunities in the
member states of the European Union, of which we are an
inseparable part, our human resources with knowledge
of the EU acquis are strengthened, contributing to the
formation of the necessary administrative capacity for
effective implementation of the acquis. It is aimed to
increase the qualified workforce that will support the EU
harmonisation process, both in the public and private
sectors and in the academic community, and thus
accelerate the process. So far more than 2500 scholars
have completed their education and research studies
within the Jean Monnet Scholarship Programme and
have gained knowledge, experience and expertise in the
EU field.

Study in Europe with
Jean
Monnet!
The Jean Monnet Scholarship
Programme
supports
the
harmonisation process of our country
with the European Union through
prestigious scholarship opportunities
it has provided for members of the
public, private sector and academic
community for more than thirty years.
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Jean Monnet Burs Programı, yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden bursiyerler sayesinde toplumlar arasında
mevcut olan karşılıklı önyargıların kırılarak diğer Avrupa ülkelerinde Türkiye’nin doğru bir şekilde anlatılmasına ve
algılanmasına da katkıda bulunuyor. Bursiyerler, AB üyesi ülkelerin vatandaşlarıyla daha fazla bir araya gelerek ortak
çalışma anlayışını içselleştiriyor, kültürel ve kimliğe dayalı farklılıkların bazı kesimlerce öne çıkarılandan çok daha az
olduğunu deneyimliyor. Jean Monnet Burs Programı sayesinde Türkiye ve AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun
güçlendirilmesine de önemli bir katkıda bulunulmakta, ülkelerarası akademik ilişkiler geliştirilmekte, Türk ve Avrupalı
meslektaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımında da bulunularak kalıcı köprüler kurulmaktadır.

The Jean Monnet Scholarship Programme also contributes to the correct explanation and perception of Türkiye
in other European countries by breaking the mutual prejudices between societies thanks to the scholars who
successfully represent our country abroad. Scholars are able to get together more with the citizens of EU member
states, internalising the understanding of joint work, experiencing that cultural and identity-based differences are
much less than emphasised by some segments. Through the Jean Monnet Scholarship Programme, an important
contribution is made to the strengthening of the civil society dialogue between Türkiye and the EU, international
academic relations are developed and permanent bridges are built by sharing knowledge and experience between
Turkish and European colleagues.

Kariyerine AB alanında yön vermek isteyen ve Jean Monnet Bursunu almaya hak kazanan bursiyerlere, en az 3, en
fazla 12 ay süreyle AB üyesi ülkelerde yerleşik bir üniversite veya eşdeğer kuruluşta araştırma veya lisansüstü
eğitim yapma imkânı tanınmaktadır. Burslar, ülkemizin AB’ye uyum süreci kapsamında, AB müktesebatı ile ilgili
konularda gerçekleştirilecek nitelikli akademik çalışmalara tahsis edilmektedir.

Scholars who want to steer their careers in the EU field and who are entitled to receive a Jean Monnet Scholarship
are given the opportunity to to pursue academic research or graduate studies in a university or equivalent
institution in the EU member states for a period of at least 3 to 12 months. Scholarships are allocated to qualified
academic studies on issues related to the EU acquis within the scope of our country’s EU harmonisation process.

Program’dan kamu sektöründe ya da özel sektör kuruluşlarında çalışanlar; üniversitelerimizde akademik ya da idari
personel olarak görev yapanlar ile lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olarak öğrenim görenler
faydalanabilmektedir. Burs kapsamında okul ücreti, günlük ihtiyaçlar ile ulaşım masrafları gibi yaşam giderleri
karşılanmakta ve bir defaya mahsus vize, sağlık sigortası gibi harcamalar için sabit ödenek sağlanmaktadır.
Jean Monnet Burs Programı için başvuru dönemi her yıl değişmekte ve yaklaşık iki ay boyunca başvuru süreci açık
tutulmaktadır.
Detaylı bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.jeanmonnet.org.tr
Jean Monnet Burs Programı’nı sosyal medyadan da takip edebilirsiniz: @JeanMonnetBursu
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Those who work in the public sector or private sector organisations, those who work as academic or administrative
staff at our universities, and those who are studying as senior undergraduate, graduate or doctoral students can
benefit from the Programme. Within the scope of the scholarship, tuition fees and living expenses, daily needs and
transportation expenses are covered and a lump sum allowance is provided for expenses such as visa and health
insurance.
The application period for the Jean Monnet Scholarship Programme changes every year and the application process
is open for approximately two months.
For detailed information please visit our website:

www.jeanmonnet.org.tr

You can also follow the Jean Monnet Scholarship Programme on social media:

@JeanMonnetBursu

MonneTime
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News From
the Programme

2022 – 2023 Akademik Yılı Yazılı Sınavı Düzenlendi

2022 – 2023 Academic Year Written Exam was organized

Jean Monnet Burs Programı 2022-2023 akademik yılı yazılı sınavı, 19 Mart 2022 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sınav
sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla 6 Haziran 2022 tarihinde kazananlara bildirildi. Burs almaya hak
kazanan 2022-2023 Akademik Yılı Jean Monnet bursiyerlerimize başarılar diliyoruz.

Jean Monnet Scholarship Programme 2022-2023 academic year written exam was held on Saturday, 19 March 2022.
The results of the exam were announced to the winners on 6 June 2022, upon the completion of the evaluation process.
We wish success in their studies to our 2022-2023 Academic Year Jean Monnet scholars who are recipients of Jean
Monnet scholarship grants.

Yurt Dışı Eğitim Fuarında Jean Monnet Burs Programı’nı Tanıttık

We Promoted the Jean Monnet Scholarship Programme at the
International Education Fair

Jean Monnet Burs Programı olarak 5 Nisan 2022’de Ankara’da gerçekleşen Akare Yurt Dışı Eğitim Fuarı’na katıldık.
Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim almak isteyen gençlerle bir araya geldiğimiz fuarda standımıza gösterilen yoğun ilgi için
herkese teşekkür ederiz.
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As the Jean Monnet Scholarship Programme, we participated in the Akare International Education Fair organized in
Ankara on 5 April 2022. We would like to thank everyone for the intense interest shown to our stand at the fair where
we came together with young people who want to receive education in other European countries.
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2021–2022 Akademik Yılı
Bursiyerlerimiz ile Brüksel
Çalışma Ziyaretini Gerçekleştirdik
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We Organised a Brussels Study
Visit for our 2021–2022 Academic
Year Scholars

2021 – 2022 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyerlerimiz ile
Brüksel’de buluştuk. Eğitimlerine Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ve
Birleşik Krallık’ta devam eden bursiyerlerimiz, 12-13 Mayıs 2022
tarihlerinde AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanlığı ile
Merkezi Finans ve İhale Birimi Temsilcileri ve Jean Monnet Burs
Programı Proje Teknik Destek Ekibi ile Brüksel’de bir araya geldi.

We met with our 2021-2022 Academic Year Jean Monnet
Scholars in Brussels. Our scholars, who continue their education
in European Union member countries and the United Kingdom,
came together with representatives of the Directorate for EU
Affairs Project Implementation Department, the Central Finance
and Contracts Unit and Jean Monnet Scholarship Programme
Project Technical Assistance Team on 12-13 May 2022.

Çalışma ziyareti, bursiyerlerin birbirlerini daha yakından
tanımalarına ve ağ oluşturmalarına fırsat yaratacak bir akşam
yemeği ile başladı. Yemekte, AB Başkanlığı Proje Uygulama
Daire Başkanı A. Hakan Atik ve Merkezi Finans ve İhale Birimi
Kıdemli İhale Yöneticisi Vekili Saygın Tozlu konuşma yaptı.

The study visit started with a dinner, which provided opportunity
for the scholars to get to know each other better and to form
networks. At the dinner, the Head of Project Implementation
Department of the Directorate for EU Affairs, A. Hakan Atik and
Central Finance and Contracts Unit Acting Senior Procurement
Manager, Saygın Tozlu gave welcome speeches.

Yoğun temaslarla geçen programın birinci günü, AB Nezdinde
Türkiye Daimî Temsilcimiz Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay
tarafından gerçekleştirilen açılış konuşması ile başladı. Avrupa
Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve
Avrupa Komisyonu’ndan Katerina Fatsea, Türkiye-Avrupa Birliği
ilişkilerindeki güncel durumu değerlendirdi ve bursiyerlerden
gelen soruları yanıtladı. Bursiyerlerin karşılıklı görüş alışverişinde
bulunup yoğun ilgi gösterdiği programın ardından Avrupa Koleji
ziyareti için Belçika’nın Brugge kentine geçildi. Söz konusu
ziyaret kapsamında, Avrupa Koleji İletişim Görevlisi Margaux
Cognard, Koleje ilişkin bir tanıtım sunumu gerçekleştirdi. AB
Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Departmanı Akademik Asistanı
Stef Borgers ise AB ve AB’nin karar alma mekanizmalarına ilişkin
bilgilendirmede bulundu. Aynı günün akşamı, Jean Monnet
bursiyerleri TÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte
TÜSİAD Brüksel Temsilcisi Dilek Aydın tarafından ağırlandı.

The first day of the programme, which included extensive
meetings, started with the opening speech of the Permanent
Representative of Türkiye to the EU, Ambassador Mehmet
Kemal Bozay. European Parliament’s Rapporteur on Türkiye
Nacho Sanchez Amor, and Katerina Fatsea from European
Commission evaluated the current situation in Türkiye-European
Union relations and answered questions from scholars. After
the programme, in which the scholars exchanged views and
showed great interest, study visit group went to Bruges,
Belgium for a visit to the College of Europe. Within the scope of
the visit, the Communication Officer of the College of Europe,
Margaux Cognard, made an introductory presentation about
the College. Stef Borgers, Academic Assistant at the EU
International Relations and Diplomacy Department, provided
information on the EU and its decision-making mechanisms. In
the evening of the same day, Jean Monnet scholars were hosted
by TÜSİAD (Turkish Industry & Business Association) Brussels
Representative Dilek Aydın.

Programın ikinci günü Avrupa Komisyonu ziyareti ile başladı.
“Avrupa Komisyonu’nun Rolü ve Öncelikleri” başlıklı oturumda
Kıdemli Uzman Petr Mooz bursiyerlere bilgilendirmede
bulunurken, “Yeşil Mutabakat”, ve “İklim Diplomasisi” konularında
güncel durum ile ilgili sunum Avrupa Komisyonu’ndan Politika
Sorumlusu Fabien Porcher tarafından gerçekleştirildi.

The second day of the programme started with a visit to the
European Commission. In the session titled “The Role and
Priorities of the European Commission”, Senior Expert Petr
Mooz briefed the scholars, while the current situation on the
“Green Deal” and “Climate Diplomacy” was presented by the
European Commission Policy Officer, Fabien Porcher.

Öğleden sonraki oturum TOBB Brüksel Temsilciliğinde İKV &
TOBB Temsilcisi Haluk Nuray’ın açılış konuşması ile başladı.
“AB’de Staj, İş ve Araştırma Olanakları” başlıklı oturumda
Avrupa Komisyonu’ndan Celine Nellen ve Sohail Luka ile Avrupa
Araştırma Konseyi’nden European Research Council Anthony
Lockett , AB’nin sunduğu farklı staj, burs ve araştırma fırsatlarını
bursiyerlere tanıttılar.

The afternoon session started with the opening speech of
Economic Development Foundation and Union of Chambers
and Commodity Exchanges of Türkiye Representative Haluk
Nuray at TOBB Brussels Representative Office. In the session
titled “Internship, Job and Research Opportunities in the EU”,
Celine Nellen and Sohail Luka from the European Commission
and Anthony Lockett from the European Research Council
introduced different internship, scholarship and research
opportunities offered by the EU.

MonneTime
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“AB İşlerinde Lobicilik ve Ağ Oluşturma” konulu programın son oturumu
Université libre de Bruxelles’de Siyaset Bilimi ve Avrupa Çalışmaları Öğretim
Üyesi ve mezun Jean Monnet bursiyeri Dr. Seda Gürkan, Brüksel’de bulunan
German Marshall Fund Kıdemli Araştırmacı Kadri Taştan ve AB-Türkiye
Dostluk Grubu Genel Sekreteri İpek Tekdemir’in katkılarıyla gerçekleşti.
Jean Monnet bursiyerlerine gelecek planlarını yaparken ilham vermeleri
amacıyla farklı konularda alanında uzman kişiler ile bir araya getiren çalışma
ziyareti programı, AB Başkanlığı Jean Monnet Program Koordinatörlerinin
etkinliğin genel bir değerlendirmesini yapmasının ardından sona erdi.

At the last session of the programme on “Lobbying and Networking in
EU Affairs”, presentations were made by Political Science and European
Studies Lecturer at Université libre de Bruxelles and Jean Monnet alumna,
Dr. Seda Gürkan, Resident Senior Fellow at the German Marshall Fund in
Brussels Kadri Taştan, and İpek Tekdemir, Secretary General of the EUTürkiye Friendship Group.
The study visit programme brought together experts from different fields
in order to inspire Jean Monnet scholars in making their future plans and
ended after the Jean Monnet Programme Coordinators of the Directorate
for EU Affairs made a general evaluation of the event.

Jean Monnet
Burs Programı’nı Gençlere Anlattık

We Introduced the Jean Monnet Scholarship
Programme to Young People

Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinde (ATAUM) 16 Mayıs
2022 tarihinde düzenlenen “AB Eğitim Programları ve Gençlik Kariyer
Olanakları” etkinliğe katıldık. Etkinliğin açılış konuşmaları Dışişleri Bakan
Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından yapıldı.
Jean Monnet Burs Programını öğrencilere tanıtarak gelen soruları yanıtladık.

We attended the “EU Education Programmes and Youth Career
Opportunities” event held at European Union Research and Application
Center (ATAUM) on May 16, 2022. The opening speeches of the event were
made by Ambassador Faruk Kaymakcı, Deputy Minister of Foreign Affairs
and Director for EU Affairs. We introduced the Jean Monnet Scholarship
Programme to the students and answered their questions.
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2022 – 2023 Akademik Yılı Bursiyerleri
Burs Öncesi Bilgilendirme Toplantılarında
Buluştu
2022 – 2023 Akademik Yılında Jean Monnet Bursu’nu almaya hak kazanan
bursiyerler yazılı sınav sonuçlarının 6 Haziran 2022 tarihinde açıklanması
ile belirlendi. Program kapsamında yaklaşık 160 bursiyere 6 milyon avro
bütçe ile Avrupa’nın en saygın eğitim kurumlarında yüksek lisans ve
araştırma yapma olanağı sağlandı.
Burs sürecinin ve bursiyerlerin yükümlülüklerinin açıklanması için
düzenlenen Burs Öncesi Bilgilendirme Toplantıları 13 Haziran 2022
tarihinde Ankara’da ve 15 Haziran 2022 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.
Ankara’da gerçekleşen Burs Öncesi Bilgilendirme Toplantısı’na Dışişleri
Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı katılım
sağlayarak açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı
ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Jean Monnet Burs Programı’na
ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Uzun ve zorlu bir değerlendirme
süreci sonunda Jean Monnet Bursunu almaya hak kazanarak diğer
Avrupa ülkelerinde yüksek lisans ve araştırma programlarına katılma
olanağı kazanan tüm bursiyerlerimizi gönülden kutladığını, bursiyerlerin
yapacakları akademik çalışmalar ile AB sürecimize katkıda bulunmanın
yanı sıra, ülkemizin avrokrat insan gücü olarak Avrupa’nın geleceğinin
şekillenmesine de katkıda bulunacaklarını” ifade etti.
Ankara’daki etkinliğe Programın yürütücü kurumlarından olan Avrupa
Birliği Türkiye Delegasyonundan Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm
Başkan Yardımcısı Müsteşar Laurent Guirkinger ve Hazine ve Maliye
Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Barbaros Murat
Köse de katılım sağladı.
15 Haziran 2022 tarihinde İstanbul’da düzenlenen toplantıda Dışişleri
Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı A.
Hakan Atik’in konuşmasının ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB
Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı çevrim içi katılarak Jean Monnet
bursiyerlerine hitap etti.
Toplantılarda; program onay süreci, sözleşme ve izleme süreçleri hakkında
ayrıntılı bilgilendirme Avrupa Birliği Başkanlığı ve Merkezi Finans ve
İhale Birimi uzmanları tarafından yapıldı ve bursiyerlerden gelen sorular
yanıtlandı.
Jean Monnet mezun bursiyerlerinin, eğitimlerini tamamladıkları ülkelerde;
eğitim, sosyal hayat, konaklama ve ulaşım gibi çeşitli konularda edindikleri
tecrübe ve önerilerini yeni bursiyerler ile paylaştığı deneyim paylaşım
panelinin ardından program sona erdi.
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2022 – 2023 Academic Year Scholars Met
at Pre-Departure Information Meetings
Awardees of the Jean Monnet Scholarships for the 2022-2023 Academic
Year were announced on 6 June 2022. Within the scope of the programme,
approximately 160 scholarship holders are provided with the opportunity
to conduct graduate studies and research in Europe’s most prestigious
educational institutions with a budget of 6 million euro.
The Pre-Departure Information Meetings, which were held to explain the
scholarship processes and responsibilities of the scholars, were held in
Ankara on 13 June 2022 and in Istanbul on 15 June 2022.
Deputy Minister of Foreign Affairs and Director for EU Affairs, Ambassador
Faruk Kaymakcı attended the Pre-Departure Information Meeting held in
Ankara and made the opening speech. In his evaluation of the Jean Monnet
Scholarship Programme, Deputy Minister of Foreign Affairs and Director
for EU Affairs, Ambassador Faruk Kaymakcı said, “I sincerely congratulate
all our scholars who have been awarded a Jean Monnet Scholarship after
a long and difficult evaluation process. They have now the opportunity to
pursue graduate and research programmes in other European countries.
In addition to contributing to our EU process with their academic studies,
they will also contribute to shaping the future of Europe as our country’s
Eurocrats.”
Deputy Head of Economic and Social Development Department, Mr.
Laurent Guirkinger from the Delegation of the European Union to Türkiye,
and Deputy Head of Central Finance and Contracts Unit of the Ministry of
Treasury and Finance, Mr. Barbaros Murat Köse also attended the event
in Ankara.
The meeting held in Istanbul on 15 June 2022 started with the speech of A.
Hakan Atik, Head of Project Implementation Department of the Directorate
for EU Affairs. Deputy Minister of Foreign Affairs and Director for EU Affairs
Ambassador Faruk Kaymakcı joined the meeting online and addressed the
Jean Monnet scholars in Istanbul.
In the meetings, detailed information about the programme approval,
contracting and monitoring processes was provided by the Directorate for
EU Affairs and the Central Finance and Contracts Unit experts, and the
questions of the scholars were answered.
The programme ended after the experience sharing panel where Jean
Monnet Alumni shared their experiences and suggestions with new
scholars on various subjects such as education, social life, accommodation
and transportation in the countries where they completed their studies.
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Basarı
Hikayelerimiz

Zeynep Günder
2020 – 2021 Akademik Yılı
Southampton Üniversitesi
Sosyoloji ve Uluslararası Sosyal Politika
Yüksek Lisans Programı
Sosyal Güvenlik Kurumu / Baş Danışman
1. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kariyeriniz
nasıl şekillendi?
Kariyerime 2004 yılında bankacılık sektöründe başladım. 2008
yılında Hazine ve Maliye Bakanlığında Muhasebe Denetmen
Yardımcısı olarak işe girdim. 2009 yılındaysa Sosyal Güvenlik
Kurumuna Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak atandım. Bildiğiniz
gibi Türkiye’de kamu kurumları, 2006 yılından itibaren Avrupa
Birliği’ne uyum çalışmalarını hızlandırmıştı. Ben de Avrupa Birliği
üyesi ülkelerde uygulanmakta olan sosyal güvenlik sistemlerini
tanırsam, Türkiye’de daha modern ve eşitlikçi bir sosyal güvenlik
yapısının oluşturulmasına katkım olabileceğini düşündüm. Bu
nedenle kurumumda Avrupa Birliği projelerinde çalışmak için
gönüllü oldum. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma
ve Uygulama Merkezi’nin sunduğu temel AB eğitimine katıldım
ve kurumumun Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nda
çalışmak için ısrarcı oldum. Bununla birlikte Avrupa Birliği’ne
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yönelik bilgim, kariyerim çerçevesinde sınırlı bir alanda
şekilleniyordu. Kariyerimin gelişimi için kendine has olan
bu yapının bütününü kavramam gerektiğini düşündüm
ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Çalışmaları
bölümünde Yüksek Lisans eğitimimi tamamladım.
Kıymetli hocam Doç. Dr. Gamze Öz danışmanlığında
yazdığım “European Union Non-Discrimination Principle:
Rereading Statutory Social Security Schemes in Türkiye”
başlıklı yüksek lisans tezimde, Türkiye’de uygulanmakta
olan sosyal güvenlik düzenlemelerinin, Avrupa Birliği’nde
ayrımcılık yasağına uyumunu analiz ettim. 2020 yılında
söz konusu tez çalışmamdan türettiğim, “Avrupa Birliği
Cinsiyet Eşitliği İlkesi Perspektifinden Türk Sosyal
Güvenlik Sistemi” ve “Avrupa Birliği’nin Vatandaşlığa
Dayalı Ayrımcılık Yasağı Perspektifinden Türkiye’de
Sosyal Güvenlik Mevzuatına Bakış” adlı makalelerimin,
ülkemizde daha eşitlikçi bir sosyal güvenlik sistemi
hayalimin dışa vurumu olduğunu söyleyebilirim. Söz
konusu çalışmalarda; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ile İşsizlik Sigortası Kanunu’nun
cinsiyete ve vatandaşlığa dayalı uygulama farklılıklarına
odaklanarak hayata geçirilebilecek düzenlemeleri tespit
etmeye çalıştım. Son olarak, 2021 yılında Jean Monnet
Burs Programı’nın ayrıcalığıyla Birleşik Krallık’ta bulunan
Southampton Üniversitesi’nde Sosyoloji ve Uluslararası
Sosyal Politika Yüksek Lisansımı tamamladım.
Hâlihazırda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet
Ceylan’nın baş danışmanlığı görevini yürütüyor ve
edindiğim bilgi ve tecrübeyle sosyal güvenlik alanındaki

Zeynep Günder
2020 – 2021 Academic Year
University of Southampton
MSc in Sociology and International Social
Policy
Social Security Institution / Senior Advisor
1. Could you tell us a little about yourself? How has your
career been shaped?
I started my career in the banking sector in 2004. In 2008, I
got a job as an Assistant Accounting Auditor at the Ministry of
Treasury and Finance. In 2009, I was appointed to the Social
Security Institution as a Social Security Expert. As you know,
public institutions in Türkiye have accelerated their efforts
for harmonisation with the European Union since 2006.
I believed that if I became familiar with the social security
systems implemented in the EU member countries, I could
contribute to the creation of a more modern and egalitarian
social security structure in Türkiye. For this reason, I
volunteered to work on EU projects in my institution. I attended
the basic EU training offered by Ankara University European
Communities Research and Application Centre and insisted
on working in my institution’s European Union and Foreign
Relations Department. However, my knowledge of the EU
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çalışmalara katkı sağlıyorum. Ülkemizde sosyal güvenlik
alanında insan haklarının güçlendirilmesi ve çağdaş yaşam
standartlarının geliştirilmesine ilişkin hayalim, kariyer ve
eğitim hayatımın şekillenmesinde etkili olmuştur.
2. Jean Monnet Bursu ile eğitim gördüğünüz
üniversite ve çalışma yaptığınız konu hakkında bilgi
verir misiniz?
Jean Monnet Burs Programı ile Birleşik Krallık’ta eğitim
gördüğüm Southampton Üniversitesi, dünyanın ilk yüz
üniversitesi arasında yer almaktadır. Üniversite’nin
özellikle eğitim ve kampüs imkânlarının çok çeşitli
olduğunu belirtmeliyim. Sosyoloji ve Uluslararası Sosyal
Politika Yüksek Lisans Programı, sadece Avrupa Birliği
üyesi ülkeler ile Birleşik Krallık’ta değil, aynı zamanda
dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan gelişmeleri
kavramamda da etkili oldu. Bu şekilde dünyada cereyan
eden gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkisini de daha
iyi anlayabildim. Yüksek lisans eğitimim sırasında, son
yıllarda gittikçe önem kazanan bir konu olan gerontoloji
(yaşlılık ve yaşlanma bilimi) alanında da araştırma yapma
imkânı buldum. Dünya genelinde olduğu gibi Avrupa
Birliği üyesi ülkelerde ve Türkiye’de de nüfus yaşlanmakta
ve bu nedenle sosyal politika alanında yaşlılara yönelik
politikalara daha fazla ağırlık verilmekte. Bu çerçevede,
yaşlıların bağımsız bir yaşam sürdürmelerini amaçlayan
yaşlı bakım hizmetlerindeki gelişmelerin ve bununla

was being shaped in a limited area within the framework of
my career. I thought that for the development of my career,
I needed to understand the whole of this unique structure,
and I completed my Master’s degree in European Studies at
Middle East Technical University. In my master’s thesis titled
“European Union Non-Discrimination Principle: Rereading
Statutory Social Security Schemes in Türkiye”, which I
wrote under the supervision of my esteemed professor,
Assoc. Prof. Dr. Gamze Öz, I analysed the compliance of
the social security regulations implemented in Türkiye with
the prohibition of discrimination in the EU. I can say that
my articles named “Turkish Social Security System from
the Perspectiave of the European Union Gender Equality
Principle” and “a View on the Social Security Legislation
in Türkiye from the Perspective of the European Union’s
Prohibition of National Origin Discrimination”, which I derived
from my aforementioned thesis in 2020, are the expression
of my dream of a more egalitarian social security system in
our country. In these studies, I tried to identify the regulations
that could be implemented by focusing on gender and
citizenship-based differences in the Social Insurance and
General Health Insurance Act, and the Unemployment
Insurance Act. Finally, in 2021, I completed my MSc in
Sociology and International Social Policy at the University
of Southampton in the United Kingdom with the privilege of
the Jean Monnet Scholarship Programme. Currently, I am
the senior advisor to the President of the Social Security
Institution, Mr. Cevdet Ceylan. I contribute to the work in the

field of social security with the knowledge and experienceI
have gained. My dream of strengthening human rights in the
field of social security and improving modern living standards
in our country has been influential in shaping my career and
education life.
2. Could you give some information about the university
you studied at with the Jean Monnet Scholarship and
the subject you pursued your study on?

ilgili olan teknolojik ürünlerdeki çeşitlenmenin önemli
fırsatlar sunduğunu ifade etmeliyim. Diğer taraftan,
yaşlıların refahının artmasında aile içi desteğin önemi
giderek artmakta. Bu nedenle, unutmaya meyilli olsak da
ülkemizde yaşayan değerlerden biri olan aile bağlarının
korunmasının önemli bir unsur olarak karşımıza çıktığını
eklemeliyim.
3. Jean Monnet Burs Programı sayesinde
tamamladığınız eğitiminiz, Avrupa Birliği ile ilgili
düşüncelerinizi nasıl etkiledi?
“Çeşitlilik içinde Birlik”, Avrupa Birliği’nin vurguladığı
önemli değerler arasında yer almaktadır. Bu kavram,
farklı geleneklerden, kültürlerden ve kimliklerden gelen
bireylerin bir araya geldiklerinde ortaya çıkan zenginliği
ifade etmektedir. Jean Monnet Burs Programı sayesinde
tamamladığım eğitimim de bana farklı kültürleri tanıma ve
anlama imkânı verdi. Daha da önemlisi yüksek lisansımı
gerçekleştirdiğim yıl; dünyanın COVID-19 kriziyle
mücadele etmek için bir anda durduğu, çatışmaların
bıçak gibi kesildiği ve bir araya geldiğimiz bir zaman
oldu. Dolayısıyla Avrupa Birliği’nin kurucularından olan
Jean Monnet’in, “Krizler harika bir birleştiricidir [Crises
are the great unifier]” ifadesinde yer aldığı gibi bu süreçte
kendimizi korumanın yolunun, diğerlerini de korumaktan
geçtiğini bir kez daha anlamış olduk. Bu anlamda
dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerle birlikte aynı

26

MonneTime

The University of Southampton, where I studied in the UK
with the Jean Monnet Scholarship Programme, is among
the top 100 universities in the world. I should mention that
the university’s educational and campus opportunities are
particularly diverse. The Sociology and International Social
Policy Master’s Programme has been instrumental in my
understanding of developments not only in EU member
countries and the United Kingdom, but also in different parts
of the world. In this way, I was able to better understand the
impact of developments around the world on Türkiye. During
my postgraduate education, I also had the opportunity
to do research in the field of gerontology (ageing process
and ageing science), which has become an increasingly
important subject in recent years. As in the rest of the world,
the population is ageing in EU member countries and in
Türkiye, and therefore more emphasis is placed on policies
for the elderly in the field of social policy. In this context, I
should state that the developments in elderly care services
aiming at helping the elderly lead an independent life and
the diversification in related technological products offer
important opportunities. On the other hand, the importance
of family support in increasing the welfare of the elderly is
increasing. For this reason, I should add that although we
tend to forget, the preservation of family ties, one of the most
important values in our country, is a significant factor.
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kaygıları taşımak, gelişmek için bir arada olmanın önemini
kavramak unutulmaz bir deneyimdi.
4. Jean Monnet bursuna başvurmak isteyen kişilere
neler tavsiye etmek istersiniz?
Bildiğiniz gibi Program kapsamında bursiyerler, en fazla
12 ay süren lisansüstü veya araştırma programlarına
katılabilmekte. Bir yıllık kısa bir sürede, dünyanın sayılı
üniversitelerinde alanında söz sahibi profesörlerin yol
göstericiliğinde yüksek lisans eğitimi alabilmek eşsiz bir
fırsat. Bununla birlikte zor ve odaklanma gerektiren bir
yılın kendilerini beklediğini de ifade etmek isterim. Bu
nedenle Jean Monnet bursiyer adaylarına; merak ettikleri,
kendilerini geliştirmeyi istedikleri ve nihayetinde ülkemize
katkı sunmayı hedefledikleri bir alanı seçmelerini öneririm.
Dolaysısıyla Jean Monnet Burs Programı yazılı sınavına
hazırlık süreci kadar seçecekleri üniversite ve programı
bulmak için de titizlikle zaman ayırmalarının önemli
olduğunu düşünüyorum. Seçilen değil seçen taraf olma
avantajını elde etmek amacıyla, üniversite ve program
başvurularını mümkün olduğu kadar arttırmalarını tavsiye
ederim. Son olarak aday bursiyerlerin; öğrendiğini dahi
eleştirmekten kaçınmama ve farklı perspektiflerden
olaylara yaklaşabilme becerilerine sahip olması
gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda Avrupa Birliği’ni
anlamaya çalışırken ve Türkiye’yi bu büyük yapı
içerisinde konumlandırırken birbirlerine olan etkilerini
değerlendirmelerini öneririm.
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3. How did the education you completed within the
Jean Monnet Scholarship Programme affect your
understanding of the European Union?

Elif Nisa Polat
2018 - 2019 Akademik Yılı

“United in Diversity” is among the important values
emphasised by the EU. This concept expresses the richness
that emerges when individuals from different traditions,
cultures and identities come together. My education,
which I completed thanks to the Jean Monnet Scholarship
Programme, also gave me the opportunity to get to know
and understand different cultures. More importantly, the
year I completed my master’s degree was a time when the
world stood together to fight the COVID-19 crisis. Therefore,
as Jean Monnet, one of the founders of the EU, said in his
statement “Crises are the great unifier”, we once again
understood that the way to protect ourselves is to protect
others in the process. In this sense, it was an unforgettable
experience to have the same concerns with students from
all over the world and to realise the importance of being
together for improvement.

Johns Hopkins Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı
Dünya Bankası / Ekonomist
1. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kariyeriniz
nasıl şekillendi?
2016 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nden mezun oldum. Ardından Leiden Üniversite’sinden
burs kazanarak yine Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek
lisans yaptım. Ertesi sene Jean Monnet Burs Programı’nın
yazılı sınavında başarılı oldum ve Johns Hopkins School of
Advanced International Studies’in (SAIS) İtalya – Bologna’da
bulunan kampüsünde ekonomi ve dış politika ağırlıklı ikinci
yüksek lisansımı tamamladım. Jean Monnet Bursu, hayatımı
her anlamda değiştiren bir fırsat oldu. Siyaset bilimi ve ekonomi
alanlarında son derece prestijli bir okuldan mezun olmak
bana hem Türkiye’de hem de yurt dışında çok fazla kapı açtı.
Mezuniyetimin ardından Washington DC’ye gittim, herhangi bir
işim ya da stajım olmadan 3 ay boyunca her gün Dünya Bankasının

4. What advice would you like to give to those who want
to apply for a Jean Monnet Scholarship?
As you know, within the scope of the Programme,
scholarship holders can participate in postgraduate or
research programmes that last for a maximum of 12 months.
It is a unique opportunity to receive graduate education in a
short period of one year under the guidance of esteemed
professors in the world’s leading universities. At the same
time, I would like to express that a tough year that requires
focusing is waiting for them. For this reason, I recommend
Jean Monnet scholarship candidates to choose an area
which they are curious about, want to develop themselves
in, and ultimately aim to contribute to our country. Therefore,
I think it is important for them to spend time meticulously
to find the university and programme they will choose, as
well as the preparation process for the written exam of the
Jean Monnet Scholarship Programme. In order to gain the
advantage of being the one to choose and not the chosen
one, I would recommend them to expand their university and
programme applications as much as possible. Finally, I think
that candidate scholars should be skilled in not refraining
from criticising what they have learned and in approaching
issues from different perspectives. In this sense, I would
recommend that whilst understanding the European Union
and positioning Türkiye within this great structure, they
should evaluate the impact on eachother.

ofisine giderek beraber çalışmak isteyebileceğim
insanlarla tanıştım. Bu sürecin sonunda Dünya
Bankasından istediğim gibi bir iş teklifi geldi ve ben
de kabul ettim. Yaklaşık 3 yıldır Dünya Bankasında
ekonomist olarak çalışıyorum. Bankada genel
itibariyle gelişmekte olan ülkelere yönelik finans,
rekabet ve inovasyon alanlarında yürütülen
projelerin uygulamasında görev alıyorum. Buna
ek olarak bir yapay zekâ aracılığıyla dünyanın dört
bir yanından danışmanları şirketlerle buluşturan
web tabanlı bir start-up’da çalışıp deneyim elde
ettim. Şu anda Dünya Bankasındaki işimin yanı
sıra Hollanda’da blockchain ve web3 teknolojileri
ile kalkınma sektörünü birleştirme hedefiyle kendi
şirketimi kuruyorum, yepyeni maceralara yelken
açıyorum. Bol şans dileyin! : )
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2. Jean Monnet Bursu ile eğitim gördüğünüz
üniversite ve çalışma yaptığınız konu hakkında bilgi
verir misiniz?
Johns Hopkins SAIS dünya genelinde çok tanınan bir
okul. İtalya’daki kampüsü de ufacık ama tam bir aile
ortamı sağlıyor. En yakın arkadaşlarımı kazandığım,
çok farklı bakış açılarıyla büyümüş kişilerle konuşup
karakterimi tanımladığım yıllar oldu yüksek lisans
yıllarım. Jean Monnet ile Avrupa Birliği’nin Dış, Güvenlik
ve Savunma Politikaları üzerine çalışıp, tezimi AB mülteci
politikası üzerine yazdım. Bu sayede Brüksel’de alanında
uzman olan düşünce kuruluşlarına sunum yapma fırsatı
da buldum. Jean Monnet Burs Programı’nın sınavına
çalışırken döktüğüm terin her damlasına değdi. İyi ki ama
iyi ki bu fırsatı değerlendirmişim.
3. Jean Monnet Burs Programı sayesinde
tamamladığınız eğitiminiz, Avrupa Birliği ile ilgili
düşüncelerinizi nasıl etkiledi?
Jean Monnet sayesinde Avrupa Birliği’nin yumuşak
gücünün ve prestijinin farkına vardığımı söyleyebilirim.
Son derece büyük ideallerle, güzel işler yapmaya çalışan
çok sayıda teknokratın tarihte eşi benzeri görülmemiş bir
şekilde ortak bir hedefe doğru çalışıyor olması son derece
etkileyici.
4. Jean Monnet bursuna başvurmak isteyen kişilere
neler tavsiye etmek istersiniz?
Avrupa Birliği’nin lokomotifi sayılabilecek Batı Avrupa
ülkelerinin gündemini takip ederek başlamalarını öneririm.
AB’nin çözmeye çalıştığı sorunları, bunlara getirdiği bakış
açılarını birebir kendi kaynaklarından okumalarını tavsiye
ederim. İngilizce makale yazımı becerilerini geliştirmeleri
de çok yararlı olacaktır. Bu tarz sınavlarda bilgiyi bilmek
kadar bildiğini temiz ve akıcı bir dille aktarabilmek de
önemli oluyor.
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innovation for developing countries. In addition, I gained
experience working in a web-based start-up that brings
together consultants from all over the world with companies
through artificial intelligence. Currently, in addition to my job
at the World Bank, I am establishing my own company in
the Netherlands with the aim of combining blockchain and
web3 technologies with the development sector, and I am
sailing on brand new adventures. Wish me good luck! :)
2. Could you give some information about the university
you studied within the Jean Monnet Scholarship and
the subject you pursued your study on?

Elif Nisa Polat
2018 - 2019 Academic Year
Johns Hopkins University
MA in Interntional Affairs
World Bank / Economist
1. Could you tell us a little about yourself? How has your
career been shaped?
I graduated from Bilkent University, Department of
International Relations in 2016. Then I received a
scholarship from Leiden University and completed my
master’s degree in International Relations as well. The
following year, I succeeded in the written exam of the Jean
Monnet Scholarship Programme and completed my second
master’s degree in economics and foreign policy at the
Johns Hopkins School of Advanced International Studies
(SAIS) campus in Bologna, Italy. Jean Monnet Scholarship
was an opportunity that changed my life in every sense.
Graduating from a highly prestigious school in political
science and economics has opened many doors for me both
in Türkiye and abroad. After my graduation, I went to the
World Bank office in Washington DC, every day for 3 months
without any job or internship and met people I would like to
work with. At the end of this process, I received a job offer
from the World Bank as I desired and accepted the offer. I
have been working as an economist at the World Bank for
about 3 years. In general, I take part in the implementation of
projects carried out in the fields of finance, competition and

Johns Hopkins SAIS is a worldwide well-known school. Its
campus in Italy is relatively small but provides a complete
family atmosphere. My graduate years were times when
I made my closest friends, talked to people who grew up
with very different perspectives and defined my character.
Thanks to Jean Monnet, I studied on Foreign, Security
and Defence Policies of the European Union and wrote
my thesis on EU refugee policy. In this way, I had the
opportunity to make presentations to think tanks that are
experts in their fields in Brussels. It was definitely worth
every moment of my hard work while studying for the exam
of the Jean Monnet Scholarship Programme. I am very
happy that I seized this opportunity.
3. How did the education you completed through the
Jean Monnet Scholarship Programme affect your
thoughts on the European Union?
Thanks to Jean Monnet, I can say that I became aware of
the soft power and prestige of the European Union. It is very
impressive that so many technocrats who are trying to do
good work with such grand ideals are working towards a
common goal in an unprecedented way in history.
4. What advice would you like to give to people who
want to apply for the Jean Monnet Scholarship?
I suggest that they start by following the agenda of Western
European countries, which can be considered as the
locomotive of the European Union. I recommend that they
read the problems that the EU is trying to solve and the
perspectives it brings to them from their own sources. It will
also be very useful for them to improve their English article
writing skills. In such exams, being able to convey what
you know in a clear and fluent language is as important as
having the knowledge.
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Bursiyerlerimizden Haberler
News From Our Scholars

Dr. Sinem Ogiş
2013-2014 akademik yılı bursiyerimiz olarak İngiltere’de Southampton
Üniversite’sinde deniz ticaret hukuku alanında yüksek lisansını
tamamlayan Avukat Dr. Sinem Ogiş, Norveç’te Nor-Shipping yönetimi
ve Norveçli genç denizci profesyonellerin oluşturduğu YoungShip Oslo
tarafından düzenlenen ve denizcilik sektöründe uluslararası başarı
göstermiş kadın profesyonellerin seçildiği “Deniz Taşımacılığında Göze
Çarpan 10 Kadın” yarışmasında ödül aldı.
Ödül, denizcilik sektöründeki yetenekli kadın profesyonelleri belirlemek,
mezunları ve gençleri denizcilik alanında aktif olmaya teşvik etmek için
veriliyor. Bursiyerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Zeynep Günder
2020-2021 akademik yılı bursiyerimiz Zeynep Günder Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanı Baş Danışmanı olarak göreve başladı. Bursiyerimizi
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Our 2020-2021 academic year scholar, Zeynep Günder has started to
work as the Chief Advisor to the President of the Social Security Institution
of Türkiye. We congratulate our scholar and wish her continued success.

Having completed her master’s degree in maritime law at Southampton
University in the United Kingdom as our 2013-2014 academic year
scholar, Attorney Dr. Sinem Ogiş received an award in the “10 Outstanding
Women in Maritime Transportation” competition organised by Nor-Shipping
management in Norway and YoungShip Oslo, which was formed by young
Norwegian seafaring professionals, where internationally successful women
professionals in the maritime industry were selected.
The award is given to identify talented female professionals in the maritime
industry and to encourage graduates and young people to be active in the
maritime field. We congratulate our scholar and wish her continued success.

Deniz Ünsal
Trinity College Dublin’de eğitimini tamamlayan, 2019-2020 akademik yılı
Bursiyerimiz Deniz Ünsal’ın doktora çalışması kapsamında hazırladığı,
nükleer caydırıcılık kavramını uluslararası hukuk açısından inceleyen “Time
for a Sober Look at NATO Nuclear Deterrence: International Law and Nuclear
Deterrence” başlıklı makalesi NATO’nun önde gelen akademik kuruluşu olan
NATO Defense College tarafından kabul edildi. Makalesini Kolej bünyesinde
6-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında Roma’da düzenlenen “Early-Career
Nuclear Strategists’ Workshop” isimli NATO üye ülkelerinden akademisyenleri,
araştırmacıları, öğrencileri ve diplomatları bir araya getiren konferansta sunan
bursiyerimizi tebrik ediyoruz.
Our 2019-2020 academic year Scholar Deniz Ünsal, who completed his education
at Trinity College Dublin, has prepared an article titled “Time for a Sober Look
at NATO Nuclear Deterrence: International Law and Nuclear Deterrence”, which
examines the concept of nuclear deterrence in terms of international law, within
the scope of his doctoral study. His article has been recognised by the NATO
Defense College, which is NATO’s leading academic institution. We congratulate
our scholar who presented his article at the conference called “Early-Career
Nuclear Strategists’ Workshop” held in Rome between 6-8 July 2022 within the
scope of the College, which brought together academics, researchers, students
and diplomats from NATO member countries.
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Yaşar Murat Yetişkin
Imperial College London’da Çevre Teknolojisi bölüm birincisi
olarak mezun olan 2020-2021 akademik yılı Bursiyerimiz Yaşar
Murat Yetişkin’in yüksek lisans tezi, 2022’de Tokyo’da gerçekleşen
43. Uluslararası Enerji Ekonomisi Konferansı’na kabul aldı.
Bursiyerimiz, çalışması kapsamında iklim değişikliği ile mücadele
sürecinde kritik önem taşıyan karbon yakalama teknolojilerinin
Türkiye’de hayata geçirebilmeleri için kullanılabilecek politik ve
ekonomik araçları inceledi. Bursiyerimizi tebrik ediyoruz.
The master’s thesis of our 2020-2021 academic year Scholar Yaşar
Murat Yetişkin, who graduated from Imperial College London,
Environmental Technology as the top student in the department, was
accepted to the 43rd International Association for Energy Economics
(IAEE) Conference held in Tokyo in 2022. Within the scope of his
work, our scholar has examined the political and economic tools that
can be used to implement carbon capture technologies, which are
critical in the fight against climate change, in Türkiye. Congratulations
to our scholar.
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Bursiyerlerimizin Gözünden
Jean Monnet Burs Programı
Jean Monnet Scholarship Programme
Through the Eyes of Our Scholars

Jean Monnet Bursiyeri olmak insanı her anlamda büyüten ve
yaşam kalitesini arttıran bir deneyim bence. Yurt dışında eğitim
kararı alırken birçok şeyden feragat edebiliyoruz; diğer taraftan
yepyeni kültürlere de yelken açıyor ve aslında kendimizi de
farklı açılardan keşfetmeye başlıyoruz. Jean Monnet Burs
Programı’nın tüm kaynaklarıyla bu yolculuğa eşlik etmesi ve
bizleri desteklemesi çok kıymetli. Program bizleri eğitimimiz
bitince de unutmuyor. Birçok etkinlik düzenleyerek ve iş birliği
imkânları sunarak yolculuğumuzun yalnızca bir seneden ibaret
olmadığını gösteriyor; hatırlı dostluklar kuruyor bizimle. Böylesine
ayrıcalıklı bir sürecin içerisinde yer alma imkânı bulmuş olduğum
için kendimi çok şanslı hissediyor ve yolculuğumuza eşlik eden
herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Duygu Yücesoy
2018 - 2019 Akademik Yılı
Belçika - Kent Üniversitesi
AB Dış İlişkileri

Jean Monnet Burs Programı yurt dışında tanınan, sayılan, köklü
bir burs. Burs’un tanınır olması, mezunlarına sanıldığından daha
fazla kapı açıyor.
Burs almaya hak kazanma kriterlerinin objektif ve öngörülebilir
olduğunu, burs kapsamının oldukça yeterli olduğunu ve sınava
çalışıldığında emeğin karşılık bulduğunu düşünüyorum.

2018 - 2019 Academic Year
Belgium - University of Kent
MA EU External Relations

I believe that being a Jean Monnet Scholar is an experience that
makes people grow in every sense while also improving their quality
of life. We can renounce many things when making the decision to
study abroad. On the other hand, we are sailing towards new cultures
and in fact we are starting to discover ourselves from different angles.
It is very valuable that the Jean Monnet Scholarship Programme is
accompanying this journey and supporting us with all its resources.
The programme continues to support us after we complete our studies
by organising many events and offering cooperation opportunities,
showing us that our journey is not just one year. Moreover, it creates
memorable friendship with us. I feel very lucky to have had the
opportunity to be part of such a privileged process and I would like to
thank everyone who accompanied us on our journey.

Program’ın yürütülmesinde görev alanların bursiyerlerle süreç
boyunca irtibatta olması ve her aşamadaki desteği güvende
hissettiriyor. Bu sayede yalnızca akademik çalışmalara
odaklanmak mümkün oluyor.

Baran Kızılırmak

The Jean Monnet Scholarship Programme is a well-known scholarship
that is recognised and distinguished abroad. The recognition of the
Scholarship provides more opportunities to its graduates than one
might imagine.

2019 - 2020 Akademik Yılı
Almanya - Hamburg Üniversitesi
Avrupa ve Avrupa Yasal Çalışmalar

I believe that the selection criteria for eligibility are objective and
predictable, that the financial coverage is quite sufficient, and that the
effort put into studying for the exam is rewarded.

2019 - 2020 Academiv Year
Germany - University of Hamburg
Master in European and European Legal Studies

The fact that those involved in the execution of the Programme are in
contact with the scholars throughout the process and their support at
every stage makes them feel safe. Therefore, it is possible to focus
only on academic studies.
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Osman Toksöz
2019 - 2020 Akademik Yılı
Belçika - Avrupa Koleji
AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları
2019 - 2020 Academic Year
Belgium - College of Europe
MA in EU International Relations and Diplomacy Studies
Jean Monnet, alanında en önde gelen akademisyenlerle ve
Avrupa’nın önemli okullarında eğitim alarak geleceğin liderleri
olacak farklı milletlerden insanlarla arkadaşlık fırsatı sunan eşsiz
bir burs. Ayrıca bursun sahip olduğu prestij her platformda ve
herkes tarafından vurgulanmakta, böylece bursiyerlere daha
motive bir şekilde eğitimlerini sürdürme şansı da sağlamakta.
Jean Monnet is a unique scholarship that offers the opportunity to make friends with distinguished academics and people
from various nationalities studying in top schools of Europe who will become leaders of the future. Moreover, the prestige
of the scholarship is emphasised on every platform by everyone. Therefore, this situation gives the scholarship holders the
chance to pursue their education in a more motivated manner.
Jean Monnet Bursiyeri olarak İngiltere’de, dünyanın her yerinden
insanlarla çevrili uluslararası bir ortamda öğrenim görmek benim
için kesinlikle ufuk açıcı bir deneyimdi. Çalışma alanımla ilgili farklı
ülkelerden birbirinden çeşitli yaklaşımları dinlemek ve akademik
düzeyde tartışmalarda bulunmak algımı, bilgimi ve görgümü daha
önce hayal bile edemediğim bir şekilde artırdı.
Her açıdan hayatımı değiştiren ve unutulmaz bir deneyim yaşamamı
sağlayan bu bursun katkısının salt finansal bir destekten ibaret
olmadığını belirtmem gerekir. Jean Monnet Bursiyeri olmaya hak
kazanmış olmak, Avrupa’daki öğrenim sonrasında da tek başına bir
bursun kolayca yerine getiremeyeceği ayrıcalıklarla, kariyerinizde
yerel ve uluslararası düzeyde prestijli fırsatlar sağlıyor.

Engin Fırat
2020 - 2021Akademik Yılı
Birleşik Krallık - Essex Üniversitesi
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
2020 - 2021 Academic Year
United Kingdom - University of Essex
LLM in International Human Rights Law
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Studying in the UK in an international environment surrounded by
people from all over the world as a Jean Monnet scholar was an
absolutely inspiring experience. Listening to various approaches
from different countries about my field of study and having academic
discussions increased my perception, knowledge and experience in a
way that I could not even imagine.
I should state that the contribution of this scholarship, which changed
my life in every aspect and which provided me with an unforgettable
experience, is not merely a financial support. Being entitled to be a
Jean Monnet Scholar provides prestigious opportunities in your career
at local and international level after studying in Europe with privileges
that a single scholarship cannot easily fulfil.

Yasemin Tosun
2015 - 2016 Akademik Yılı
Birleşik Krallık - Exeter Üniversitesi
Avrupa Çalışmaları
2015 - 2016 Academic Year
United Kingdom - University of Exeter
MA in European Studies
Burs almanın çok zor olduğu üniversitelerde okuyabilmemize
imkân tanıyan Jean Monnet Bursu bence Türkiye’deki
öğrencilerin en büyük şansı. Bu şans sayesinde ben de
İngiltere’nin en gözde okullarından birinde yüksek lisans
eğitimimi tamamladım. Sonrasında akademik kariyerime devam
etme kararımda büyük etkisi olan bu eğitimim sırasında birçok
kültürel ve sosyal aktiviteye de dâhil olmak benim için eşsiz bir
tecrübeydi. Bu sürecin olabildiğince sorunsuz geçmesini sağlayan Jean Monnet Burs ekibine de bu vesileyle teşekkürü
borç bilirim.
Jean Monnet Scholarship, which enables us to study at universities where it is very difficult to gain a scholarship, is the
greatest chance for students in Türkiye. Thanks to this chance, I completed my master’s degree in one of the most popular
schools in the United Kingdom. It was a unique experience for me to be involved in many cultural and social activities during
my education which had a great impact on my decision to continue my academic career afterwards. I would also like to thank
the Jean Monnet Scholarship team, who made this process run as smooth as possible.
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Can Karacan
2020 - 2021 Akademik Yılı
İtalya - Guido Carli Üniversitesi
Avrupa Çalışmaları
2020 - 2021 Academic Year
Italy - LUISS Guido Carli University
MA European Studies
Jean Monnet Burs Programı sayesinde yurt dışında çalıştığım
alanla ilgili akademik çalışma yaparken aynı zamanda çok
sevdiğim bir ülkede farklı kültürleri tanıyabildiğim ve güzel
dostluklar kurduğum çok keyifli bir sene geçirdim.

Thanks to the Jean Monnet Scholarship Programme, I had a wonderful year carrying out academic study relevant to my field
in a country that I adore while making friends with new people and experiencing various cultures.

Meltem Ece Oba
2018 - 2019 Akademik Yılı
Birleşik Krallık - Oxford Üniversitesi
Hukuk
2018 - 2019 Academic Year
United Kingdom - University of Oxford
Magister Juris
Jean Monnet burs programı sayesinde Oxford Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ndeki yüksek lisans eğitimimi (MJur) burslu olarak
tamamlayabildim. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik hedefi
çerçevesinde uzman bireylerin yetişmesine katkıda bulunma
amacı taşıyan bu saygın Program’ın bir parçası olabildiğim için çok
mutluyum.
Thanks to the Jean Monnet Scholarship Programme, I was able to complete my master’s degree (MJur) at the University
of Oxford, Faculty of Law with a scholarship. I am very happy to be a part of this prestigious Programme, which aims to
contribute to the training of experts within the framework of Türkiye’s EU membership goal.
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Hüseyin Derici

Seray Kılıç

2019 - 2020 Akademik Yılı
İrlanda - Trinity Kolej
Finans

2018 - 2019 Akademik Yılı
Belçika - Kent Üniversitesi
Uluslararası Çatışma ve Güvenlik

2019 - 2020 Academic Year
Ireland - Trinity College
MSc in Finance

2018 - 2019 Academic Year
Belgium - University of Kent
MA International Conflict and Security

Burs, uluslararası bir ortamda, teknik olarak farklı
geçmişlerden gelen öğrencilerle kişisel ve mesleki
deneyim alışverişinde bulunmak için mükemmel bir
fırsat. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin politika oluşturma sürecini
destekleyebilecek ve AB’nin küreselleşmiş bir dünyada
rolünü güçlendirebilecek bilgi ve anlayışlar üretmeme
yardımcı oldu. Bana istikrar verdi ve eğitim ile iş hayatımı
dengelememe yardımcı oldu.

Jean Monnet Bursiyeri olarak University of Kent Brüksel’de
geçirdiğim yıl bana kaliteli bir yüksek lisans eğitimi ve
profesyonel bağlantılara erişme olanağı sağlamasının
yanı sıra hayatımın en keyifli deneyimlerini sundu. Yaşam
standardı, ülke içinde ve ülke dışına ulaşım kolaylığı,
kültürel ve entelektüel zenginliği ile Brüksel’de yaşamak
benim için unutulmaz bir tecrübeydi.

The scholarship is an excellent opportunity to share personal
and professional experiences with students from technically
diverse backgrounds in an international environment. It also
helped me develop my knowledge and insights that could
support the European Union’s policy-making process and
strengthen EU’s role in a globalised world. Additionally, the
scholarship provided stability helping me balance education
with my profession.

I had the most pleasurable experiences of my life during
my year as a Jean Monnet Scholar at the University of Kent
in Brussels. The scholarship also provided me access to
professional networks and a quality master’s degree during
this time. Living in Brussels was an unforgettable experience
for me with its standard of living, ease of transportation within
and outside the country, and its cultural and intellectual
richness.
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Bursiyerlerimizin Çalısmaları
Studies of Our Scholars
Bevran Belgin Alhas Molero Rosas
2020 - 2021
Bevran Belgin Alhas Molero Rosas 1983 yılında Diyarbakır’da doğdu. 2005 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans derecesi ile mezun oldu. İspanya’nın Ankara Büyükelçiliğinde 5
yıl boyunca tercüman olarak ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi’nde (Türkiye Ulusal
Ajansı) 7 yıl boyunca yükseköğretim uzmanı olarak çalıştıktan sonra İspanya’daki Bask Üniversitesi’nde
Çok Dillilik ve Eğitimde Avrupa Yüksek Lisansı eğitimi konusunda 2020- 2021 Akademik Yılı için Jean
Monnet Bursiyeri olmaya hak kazandı.
Bevran Belgin Alhas Molero Rosas was born in Diyarbakır in 1983. She graduated from Middle East
Technical University with a bachelor’s degree in Business Administration in 2005. After working as an
interpreter at the Embassy of Spain in Ankara for 5 years and as a higher education expert at the Centre for
European Union Education and Youth Programmes (Turkish National Agency) for 7 years, she was awarded
a Jean Monnet Scholarship for the 2020-2021 Academic Year to study European Master in Multilingualism
and Education at the University of the Basque, Spain.

Göknil Şenel
2020 - 2021
Göknil Şenel, 2015 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu
ve Ankara Barosu’na kaydoldu. 2020 yılında Hollanda Tilburg Üniversitesi’nde
Uluslararası Ticaret Hukuku alanında Hukuk Yüksek Lisans Derecesi yapmak
üzere 2020-2021 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyeri olmaya hak kazandı
ve onur derecesi ile mezun oldu. 2016 yılından bu yana Sermaye Piyasası
Kurulu’nda Hukuk Uzmanı olarak görev yapmaktadır.
Göknil Şenel graduated from Ankara University Law School and registered with
Ankara Bar Association in 2015. In 2020, she was awarded the Jean Monnet
Scholarship for the 2020-2021 Academic Year to study LLM in International
Business Law at Tilburg University, the Netherlands, and graduated with an
honors degree. She has been working as a Legal Expert at the Capital Markets
Board of Türkiye since 2016.
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Yaşar Murat Yetişkin
2020 - 2021
Yaşar Murat Yetişkin, ICF’nin Londra ofisinde görev yapan ve dünya çapında devletleri,
uluslararası kuruluşları ve özel şirketleri karbondan arındırma çabalarında destekleyen kıdemli
bir danışmandır. Daha önce kısa bir süre Imperial College London’da ve SOCAR Türkiye ve
bağlı kuruluşu PETKİM’de çeşitli görevlerde bulundu. 2020-2021 eğitim öğretim yılı Jean Monnet
bursiyeri olarak Yüksek Lisans eğitimi almaya hak kazandı. Londra Emperyal Koleji’nde Çevre
Teknolojisi alanında birinci oldu. Ayrıca İZTECH’ten Mühendislik Yönetimi yüksek lisansına ve
Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği lisansına sahiptir.
Yasar is a senior consultant based in ICF’s London office, supporting governments, international
organizations, and private companies across the world in their decarbonization efforts. He
previously worked at Imperial College London for a short period, and at SOCAR Türkiye and its
subsidiary PETKIM, in various roles. Yasar was awarded the Jean Monnet scholarship for the
2020-2021 academic year to study MSc. Environmental Technology at Imperial College London,
where he ranked 1st. He also holds an Msc. Engineering Management degree from IZTECH and
a BSc. Chemical Engineering degree from Ege University.
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Yükseköğretim öğrencilerinin ikinci dile veya yabancı dillere yönelik
tutumları:

Attitudes of higher education students towards second or foreign
languages:

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı ile Türkiye’den İspanya’ya giden
öğrencilerin durumu

The case of students who went from Türkiye to Spain with Erasmus+
Programme of European Union

Bevran Belgin Alhas Molero Rosas

Bevran Belgin Alhas Molero Rosas

Bu tez, Avrupa yurt dışı eğitim programı Erasmus+ Programına katılan ve Türkiye’den İspanya’ya giden yükseköğretim
öğrencilerinin dil konusundaki tutumlarını incelemektedir.

This thesis focused on the language attitudes of higher education students from Türkiye who participated in the wellknown European study abroad programme, Erasmus+ Programme, in Spain.

Şekil 1 - Araştırma Alanı

Figure 1 - Area of research interest
Bu araştırmanın amacı, Erasmus+ Programı kapsamında
Türkiye’den İspanya’ya giden ve 2017, 2018 ve 2019 yılları
arasında en az 2 ve en çok 12 ay boyunca öğrenim ve staj
amacıyla orada bulunan yükseköğretim öğrencilerinin ikinci
veya yabancı dile yönelik tutumlarını araştırmaktır. Bu nedenle
burada incelenen konu, tutumlar ve yurtdışında eğitim gibi iki
ana alanın alt konuları olan dil konusundaki tutumlar ve
Erasmus+ Programı olmak üzere iki özel alanın kesişme
noktasında yer almaktadır (bkz. Şekil 1).

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur
Araştırmanın soruları aşağıdaki gibidir:
1. Erasmus öğrencilerinin davranışsal, bilişsel ve duygusal
yönleriyle Erasmus döneminde ikinci veya yabancı dile
yönelik tutumları nelerdir?
2. Erasmus öğrencilerinin ikinci veya yabancı dile yönelik
tutumları ile yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, çok dillilik,
motivasyon, dil edinme düzeyi gibi içsel faktörler ve
kişinin kendi dil becerilerine olan inancı arasında bir ilişki
var mıdır?
3. Erasmus öğrencilerinin ikinci veya yabancı dile yönelik
tutumları ile hareketlilik türü ve hareketlilik süresi gibi dış
faktörler arasında bir ilişki var mıdır?
4. Erasmus öğrencilerinin İspanyol dili ve kültürüne
yönelik tutumları nelerdir?
5. Erasmus döneminde daha çok ortak dil (lingua franca
- İngilizce) konusunda gelişim gösteren öğrencilerin
ev sahibi ülkenin (İspanya) diline ve kültürüne yönelik
tutumları, İspanyolca’ları daha çok gelişen öğrencilerin
tutumlarından farklı mıdır?
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The purpose of this study was to investigate the attitudes
towards second or foreign language of higher education
students from Türkiye who carried out Erasmus+ mobility for
studies or traineeships in Spain for a duration of min. 2 to max.
12 months in 2017, 2018 and 2019. Therefore, the issue
investigated is located at the intersection of two specific fields,
namely language attitudes and Erasmus+ Programme, which
are subsets of two main fields: attitudes and study abroad (see
Figure 1).
Source: Generated by the author

Erasmus öğrencilerinin dil tutumları ile ilgili araştırma
alanı literatürde çok geniş yer bulan bir konu değildir.
Bu çalışma, içsel, bireysel faktörler ve dışsal, programla
ilgili faktörlerin etkisine odaklanmaktadır. Bu faktörler
ile Erasmus öğrencilerinin ikinci veya yabancı dile
yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi araştırarak literatürü
genişletmektedir.
Bu çalışma literatürdeki boşluğu iki şekilde doldurmaktadır.
Birincisi, Türkiye‘den giden Erasmus öğrencileri hakkında
bazı araştırmalar olsa da, hiçbir araştırma özellikle
Türkiye ve ziyaret edilen ev sahibi ülkenin İspanya olduğu
Erasmus öğrencilerine odaklanmamaktadır (bkz. Şekil 2).
İkinci olarak, bu çalışma, Türkiye’den Erasmus programına
katılan öğrenciler üzerinde yapılan önceki araştırmalara
konu olan neredeyse tek dil olan İngilizce’nin yanı sıra
İspanyolca’ya yönelik tutumları analiz etmektedir. 5.
soruya cevap aranmasının nedeni, ortak dil (lingua franca)
kullanan Erasmus öğrencileri ile ev sahibi ülkenin dilini
(bu durumda İspanyolca) kullanan Erasmus öğrencileri
arasında ev sahibi ülkenin diline ve kültürüne yönelik
tutumlarda farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu
durum, dil seçiminin hedef dile yönelik tutumlar üzerindeki
etkisine dair yeni bir bakış açısı sunmaktadır.

The following questions constitute the research questions
of this study:
1. What are the attitudes of Erasmus students towards
second or foreign languages in their Erasmus period
in terms of their behavioural, cognitive, and emotional
aspects?
2. Is there any relationship between Erasmus students’
attitudes towards second or foreign languages and
internal factors such as age, gender, educational level,
multilingualism, motivation, the level of language
acquisition and one’s belief about his/her language
aptitude?
3. Is there any relationship between Erasmus students’
attitudes towards second or foreign languages and
external factors such as type of mobility and duration of
mobility?
4. What are the attitudes of Erasmus students towards the
Spanish language and culture?
5. Do the attitudes of students who improved most
lingua franca (English) in the Erasmus period towards
the language and culture of the host country (Spain)
differ from the attitudes of students who improved most
Spanish?

The research area on the language attitudes of Erasmus
students is a narrow field in the literature. This study
focuses on the impact of internal, individual factors and
external, Programme-related factors. It advances the
literature by exploring the relationship between these
factors and the attitudes of Erasmus students towards the
second or foreign language.
This study fills a gap in the literature in two ways. First,
while there is some research on Erasmus students from
Türkiye, none focuses specifically on Erasmus students
whose home country is Türkiye and host country is Spain
(see Figure 2). Second, this study analyses attitudes
towards the Spanish language besides English, which is
almost the only language investigated in previous research
on Erasmus students from Türkiye. The reason to seek
an answer to the 5th question was the desire to see if
there is a difference in attitudes towards the language and
culture of the host country between Erasmus students
who used lingua franca and who used the language of
the host country, in this case Spanish. This introduces a
novel perspective on the impact of the linguistic choice on
attitudes towards the target language.
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Şekil 2 - Türkiye’den İspanya’ya Erasmus hareketlilik
haritası

Table 1 - Erasmus döneminde İngilizceyi ve
İspanyolca’yı en çok geliştiren öğrenciler arasındaki
dil ve kültür
Erasmus Programı
sırasında en çok
gelişen dil

Ortalama

N

İngilizce

3,8462

225

,58355

İspanyolca

4,2973

222

,46961

Katalanca

4,2000

1

.

Diğer

1,8000

1

.

Hiçbiri

2,9000

1

.

Toplam

4,0629

450

,58616

Öğrencilerin dil konusuyla ilgili tutumlarını ölçmek için
araç olarak, kısmen mevcut anketlerden uyarlanmış ve
kısmen araştırmacı tarafından oluşturulmuş 20 soru ve 49
maddeden oluşan çevrim içi bir anket kullanılmıştır. Elde
edilen veriler Sosyal Bilimler İstatistik Programı versiyon
20 ile nicel olarak analiz edilmiştir.
Bulgular, katılımcıların çoğunun Erasmus döneminde
en çok geliştirdikleri dile karşı olumlu tutuma sahip
olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin en olumlu dil
tutumlarına davranışsal açıdan sahip oldukları, bunu
duygusal ve bilişsel yönlerin takip ettiğini görülmüştür.
Erasmus öğrencilerinin dil tutumları ile motivasyon, dil
edinme düzeyi ve öğrencilerin kendi dil yeteneklerine
olan inançları gibi içsel faktörler arasında pozitif ve
doğrusal bir ilişki bulunurken, öğrencilerin dil tutumları
ile yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve çok dillilik gibi içsel
faktörler veya hareketlilik türü ve hareketlilik süresi gibi
dışsal faktörler arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki
bulunamamıştır.
Bulgular, katılımcıların genel olarak İspanyol dili ve
kültürüne karşı olumlu tutumlara sahip olduğunu ortaya
koymuştur. Sonuçlar ayrıca, Erasmus döneminde en çok
ortak dil (lingua franca - İngilizce) konusunda gelişim
gösteren öğrenciler ile en çok İspanyolca’da gelişim
gösteren öğrenciler arasında İspanyol dili ve kültürüne
yönelik tutumlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark
olduğunu göstermiştir. Tablo 1’de görüldüğü gibi, Erasmus
döneminde en çok İspanyolca konusunda gelişim
gösteren öğrencilerin İspanyolca diline ve kültürüne
yönelik tutumları, Erasmus döneminde en çok İngilizce’de
gelişim gösterenlere göre daha olumlu olmuştur.
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En çarpıcı bulgulardan biri, cinsiyet veya çok dillilik ile
ilgili farklılıkları aşan dil tutumlarındaki tartışmasız olumlu
ilişkidir. Bu sonuç, gönüllülük, motivasyon ve sahiplenme
duygusunun öğrenme süreci üzerindeki etkisiyle
bağlantılı olabilir. Sonuçta tüm Erasmus öğrencileri bu
deneyimi ve hedef ülkeyi gönüllü olarak seçen ve yabancı
bir dil aracılığıyla yeni bir kültürü keşfetmek için kendi
istekleriyle yola çıkan aktif etkenlerdir. Dil tutumlarının dil
edinim düzeyi üzerindeki etkisinin, dil edinim düzeyinin
dil tutumları üzerindeki etkisinden daha fazla olabileceği
de analizin bir başka şaşırtıcı bulgusu olmuştur. Bu
sonuç, öğrencilerin yabancı dile karşı olumlu tutum
geliştirmelerine yardımcı olmanın öğrenme sürecinde
başarılı olmaları konusunda kilit bir faktör olabileceğini
göstermektedir. Erasmus döneminde en çok hangi dilde
gelişim gösterdikleri fark etmeksizin, katılımcıların genel

internal factors such as age, gender, educational level and
multilingualism or external factors such as mobility type
and mobility duration.
The findings revealed that the participants in general
had positive attitudes towards Spanish language and
culture. The results also showed that there is a statistically
significant difference in the attitudes towards the Spanish
language and culture between the students who improved
most lingua franca (English) and the students who
improved most Spanish in the Erasmus period. As seen
in Table 1, the attitudes towards Spanish language and
culture of students who improved Spanish most during
the Erasmus period were found to be more favourable
than those who reported that they improved English most
during the Erasmus period.

Standart
Sapma

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur
Kaynak: https://www.eaie.org/

Figure 2 - Erasmus mobility map from Türkiye to
Spain

Source: https://www.eaie.org/
An online questionnaire composed of 20 questions
and 49 articles, partially adapted based on existing
questionnaires and partially created by the researcher,
was employed as the instrument to measure the language
attitudes of students. The data obtained were analysed
quantitatively through SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) version 20.
Findings demonstrated that most of the participants had
positive attitudes towards the language they improved
most during the Erasmus period. The students had the
most positive language attitudes in behavioural aspects,
which is followed by emotional and cognitive aspects of
attitudes. A positive and linear relationship was found
between Erasmus students’ language attitudes and
internal factors such as motivation, the level of language
acquisition and students’ belief about their language
aptitude, whereas there wasn’t any statistically significant
relationship between students’ language attitudes and

Table 1 - Comparison of the overall means of 10 items
regarding the attitudes towards Spanish language
and culture between the students who improved most
English and who improved most Spanish during the
Erasmus period
Language improved
most during Erasmus

Mean

N

Std.
Deviation

English

3,8462

225

,58355

Spanish

4,2973

222

,46961

Catalan

4,2000

1

.

Other

1,8000

1

.

None

2,9000

1

.

Total

4,0629

450

,58616

Source: Generated by the author
One of the most striking findings was the unquestionable
positivity in language attitudes that transcend the
differences related to gender or multilingualism. This result
might be connected to the impact of voluntary action,
motivation and sense of ownership over the learning
process. In the end, all Erasmus students are active
agents who choose this experience and the destination
country voluntarily and depart willingly to explore a new
culture through a foreign language. Another surprising
finding of the analysis was that the impact of language
attitudes on the level of language acquisition could be
more than the impact of the level of language acquisition
on the language attitudes. This result implies that helping
students for the formation of positive attitudes towards
the foreign language can be a key factor for the success
in the learning process. The findings revealed that the
participants in general had positive attitudes towards the
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olarak ev sahibi ülkenin (İspanya) diline ve kültürüne karşı olumlu tutumları olduğu görülmüştür. Yurtdışında öğrenme
deneyimi yoluyla kültürlerarası temasa geçen öğrencilerin, basmakalıp veya taraflı varsayımlar üretebilen basın ve
kültürel ürünler gibi dolaylı kaynaklara güvenmeleri yerine, kişisel deneyimler, ilk elden gözlemler ile dil ve konuşmacılarla
kişisel temaslar yaşamaları bu durumun açıklamalarından biri olabilir. (Üzüm, 2007). Son olarak, Erasmus döneminde
en çok İspanyolca’da gelişim gösteren öğrencilerin İspanyolca diline ve kültürüne yönelik tutumlarının, Erasmus
döneminde en çok İngilizce’de gelişim gösterdiklerini bildirenlere göre daha olumlu olduğunu görülmüştür. Bu bulguya
dayanarak, ev sahibi ülkenin dilini kullanma ve geliştirme ve ortak dil (lingua franca) yerine bu dilde iletişim kurma
çabasının, ev sahibi toplumun diline ve kültürüne yönelik tutumları olumlu yönde etkilediği çıkarımı yapılabilir.
Avrupa Komisyonu çok dillilik konusunda iddialı bir hedef belirlemiştir. Bu hedef tüm gençlerin zorunlu eğitimin sonunda
kendi okul dillerine ek olarak iki dil daha edinmelerine yardımcı olmaktır ve bu hedefe ulaşmak için AB’nin en önemli
araçlarından biri Erasmus+ Programıdır. (Avrupa Komisyonu, t.y.). Bu araştırma, İngilizce yerine ev sahibi ülkenin
dilinde gelişmeyi seçen Erasmus öğrencilerinin, İngilizce ve anadilleri dışında üçüncü bir dil olan ev sahibi ülkenin diline
karşı daha olumlu tutumlar geliştirdiğini göstermektedir. Ayrıca olumlu dil tutumlarının dil edinim sürecini desteklediğine
dair bir gösterge de sunmaktadır. Tüm bu nedenlerle, Avrupa Komisyonu ve Türkiye’deki yükseköğretim yetkililerinin
mevcut araçlar aracılığıyla Erasmus+ katılımcılarını yurtdışındaki eğitim ve staj programlarında mümkün olduğunca
ortak dil (lingua franca) yerine ev sahibi ülkenin dilini kullanmaya teşvik etmesi tavsiye edilmektedir.
Kaynakça
Avrupa Komisyonu, “Çok dillilik politikası hakkında” https://education.ec.europa.eu/focus-topics/improving-quality/
multilingualism/about-multilingualism-policy, Erişim Tarihi: 22 Ağustos 2022.
Üzüm, B. (2007). Türk öğrencilerin İngiliz diline ve ingilizce konuşan toplumlara olan tutumlarının incelenmesi (Yüksek
lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye.
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language and culture of the host country (Spain), no matter which language they improved most during the Erasmus
period. One explanation might be derived from the assertion that intercultural contact through a study abroad experience
leads learners to have personal experiences, first hand observations and personal contacts with the language and its
speakers rather than relying on indirect sources such as press and cultural products, which might generate stereotyped
or biased assumptions (Üzüm, 2007). Finally, the results showed that the attitudes towards Spanish language and
culture of Erasmus students who improved most Spanish during the Erasmus period were more positive than those
who reported that they improved most English during the Erasmus period. From this finding, it can be derived that the
intent and effort to use and improve the language of the host country and to communicate in this language instead of
lingua franca affect the attitudes towards the language and culture of the host society positively.
The European Commission set an ambitious goal regarding multilingualism: to help all young people acquire by the end
of compulsory education two other languages in addition to their language of schooling and the Erasmus+ Programme
is one of the most important actions of the EU for approaching this goal (European Commission, n.d.). This study implies
that the Erasmus students who choose to improve the language of the host country rather than English develop more
positive attitudes towards the language of the host country which is a third language other than English and mother
tongue for most of the students. Moreover, it also gives a hint that positive language attitudes foster the language
acquisition process. For all of these reasons, it is recommended that the European Commission and Turkish higher
education authorities encourage via available tools the Erasmus+ participants to use the language of the host country
rather than lingua franca as much as possible in the study and traineeship programmes abroad.
References
European Commission, “About multilingualism policy” https://education.ec.europa.eu/focus-topics/improving-quality/
multilingualism/about-multilingualism-policy, accessed 22 August 2022.
Üzüm, B. (2007). Analysis of Turkish learners’ attitudes towards English language and English speaking societies
(Master’s thesis). Middle East Technical University, Graduate School of Social Sciences, Turkey.
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Küresel Pandemi Sonrası Türkiye’de Çevresel, Sosyal ve Yönetişim
Yatırımlarının Önemi
Göknil Şenel

Importance of environmental, social and governance investing in
Türkiye after the global pandemic
Göknil Şenel

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) yatırımları, sermaye piyasalarının sürdürülebilir gelişimi üzerinde büyük öneme
sahiptir. Bu tez, Türkiye piyasasındaki tüm paydaşlarla birlikte sağlıklı, sosyal ve çevresel ilişkiler kurmak ve iyi
yönetişim üretmek için paydaşlar arasında uzun vadeli güven oluşturacak çözümler bulmayı ve nihayetinde daha iyi
ESG yatırımına ulaşmak için olası çözümleri değerlendirmektedir. Tezdeki araştırma sorusu, daha iyi ESG yatırımlarının
küresel pandeminin Türk sermaye piyasalarındaki olumsuz etkilerinden kurtulmasına yardımcı olup olmadığı ile ilgilidir.
Alt sorular, ESG yatırımının dünyadaki ve Türkiye’deki sermaye piyasalarındaki konumu, daha iyi ESG yatırımlarıyla
pandeminin olumsuz etkilerini dengeleme olasılığı, ESG yatırımını iyileştirmeye yönelik çözümler ve Türkiye’deki
sermaye piyasasının düzenleyici makamının ESG kullanımıyla pandeminin olumsuz etkilerini azaltma konusundaki
rolü ile ilgilidir. Araştırma sorusunun ve alt soruların cevapları, küresel pandemi sonrası Türkiye’de ESG yatırımının
önemini anlamak için çok önemlidir. Ayrıca, Şekil 1’de gösterildiği gibi ESG ölçütleri birkaç sürdürülebilir kalkınma
amaçlarını (SKA) kapsayabilir.

Environmental, social, and governance (ESG) investing has great importance on the sustainable development of
capital markets. This thesis aimed to find solutions to create long-term trust between stakeholders to establish healthy,
social and environmental relationships, and produce good governance, including all stakeholders for Turkish markets;
eventually evaluating the solutions to reach better ESG investing. The research question in the thesis is whether the
better ESG investing helps the capital markets recover from the adverse effects of the global pandemic in Turkish
capital markets. The sub-questions are related to ESG investing’s position around the world and in Turkish capital
markets, the possibility to balance the adverse effects of the pandemic with better ESG investing, the solutions to
improve ESG investing, and the Turkish capital market regulatory authority’s role to decrease the negative effects of the
pandemic with ESG inclusion. The answers to the research question and sub-questions are crucial to understanding
and appreciating the importance of ESG investing in Türkiye after the global pandemic. Also, ESG metrics can cover
several sustainable development goals (SDG), as shown in Figure 1.

Şekil 1: ESG-SKA İlişkisi

Figure 1: ESG-SDG Relationship

1. Yoksulluğa Son
2. Açlığa Son
3. Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam
4. Nitelikli Eğitim
5. Cinsiyet Eşitliği
6. Temiz Su ve Sanitasyon
7. Erişilebilir ve Temiz Enerji
8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10. Eşitsizliklerin Azaltılması
11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12. Sorumlu Tüketim ve Üretim
13. İklim Eylemi
14. Sudaki Yaşam
15. Karasal Yaşam
16. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17. Amaçlar için Ortaklıklar

Çevre

Sosyal

Yönetişim

Kaynak: Yazar tarafından uyarlanmıştır (Source Intelligence, 2021, ‘BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Nelerdir ve ESG için Neden Önemlidir?’ <https://learningcenter.sourceintelligence.com/un-sdgs-esg>).

Source: Adapted by the author (Source Intelligence, 2021, ‘What Are The 17 UN SDGs and Why Do They Matter for
ESG?’ <https://learningcenter.sourceintelligence.com/un-sdgs-esg>).

AB’de sürdürülebilir yatırım konusunda gerçekleşen en son gelişmeler, Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan etkilenmektedir.
Özetlemek gerekirse, AB’deki yasal altyapı, sınıflandırmayı sağlayan Taksonomi Mevzuatı, ESG konularının ilgili
yatırım süreçlerinde uygulanmasını sağlayan Sürdürülebilirlik İle İlgili Kamuyu Aydınlatma Yönetmeliği ve kamuyu
aydınlatma açıklamalarının kalitesinin artırılmasını sağlayan Finansal Olmayan Raporlama Direktifi’nden oluşmaktadır
(Papadopoulos, Araujo ve Toms, 2020). Ayrıca, tadil edilen Pay Sahibi Hakları Direktifi, şirketin paydaşları arasındaki
şeffaflığı ve ilişkiyi geliştirmekte ve dolaylı olarak ESG konularını olumlu yönde etkilemektedir (Jones ve Hirt, 2019).

The latest developments on sustainable investment in the EU are affected by the European Green Deal. In a nutshell,
the legal background in the EU consists of the Taxonomy Regulation which provides the classification, the SustainabilityRelated Disclosure Regulation which offers the implementation of the ESG issues into investment processes, and the
Non-Financial Reporting Directive which provides enhancement of disclosure quality (Papadopoulos, Araujo and Toms,
2020). Also, the amended Shareholder Rights Directive enhances the transparency and relationship between the
company’s stakeholders and indirectly positively affects ESG issues (Jones and Hirt, 2019).

2014 yılında BİST, Türkiye’nin ilk sürdürülebilirlik endeksini başlatmıştır. Çalışmanın sonuçları yazılırken en son
gelişme Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Ekim 2020’de Türkiye’de Halka Açık Şirketler için Sürdürülebilirlik İlkeleri
Uyum Çerçevesi adlı ESG entegrasyon kılavuzunun yayımlanması olmuştur (Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu, 2020).
Çerçeveye göre yönetim kurulu, şirketin içselleştirdiği, önceliklendirdiği ve açıkladığı ESG politikalarını belirleyecektir.
Şirketler ayrıca kısa ve uzun vadeli hedeflerini ve sürdürülebilirlik performanslarını yıllık raporlarında açıklayacaktır.

In 2014, BIST launched the first sustainability index in Türkiye. At the time of writing the results of the study, the
latest development was the publication of the ESG integration guidelines called Sustainability Principles Compliance
Framework for Turkish Publicly Held Companies in October 2020 by the Capital Markets Board of Türkiye (Capital
Markets Board of Türkiye, 2020). According to the framework, the board of directors will define the ESG policies that
the company internalizes, prioritizes and discloses. Companies will also disclose their short and long-term goals and
sustainability performance through their annual reports.
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Türkiye’deki sürdürülebilirlik raporlama gereklilikleri
ile ilgili olarak, işletmelerin finansal olmayan bilgilerini
finansal bilgilerle entegre bir şekilde raporlamasını
sağlamak ve entegre düşünceyi teşvik etmek için Entegre
Raporlama Türkiye Ağı kurulmuştur (Aras ve diğerleri,
2019). Türkiye’de ana pay sahiplerine göre gruplandırılmış
halka açık 12 şirket (Coca-Cola İçecek A.Ş., Ford Otosan,
Migros Ticaret, Ülker Biskuvi, Anadolu Efes, Aygaz, Tofaş,
Tüpraş, Petkim, Türk Telekom, Turkcell ve Zorlu Enerji)
sürdürülebilirlik raporlamaları ve açıklamaları açısından
analiz edilmiştir. Ağustos 2021’de bu tez tamamlanmadan
önce, bu araştırmaya dahil olan 12 şirket arasında sadece
Turkcell entegre raporlama kullanmaktaydı. 2021 yılının
son çeyreği itibariyle Coca-Cola İçecek, Migros Ticaret ve
Zorlu Enerji de entegre raporlama kullanmaya başlamıştır.
12 şirketten elde edilen verilerin bu analizi, pay sahibi
yapısının şirket yönetiminde sürdürülebilirlik çabaları
üzerinde büyük etkisi olduğunu göstermiştir. Örneğin,
ESG açıklamaları ve katılımı, yabancı şirketlerde ve
aile şirketlerinde iyi bir yapılanmaya sahiptir. Ancak,
özelleştirilmiş, devlete ait veya dağınık pay sahibi
yapısı olan şirketlerin sosyal ve yönetişim konularını
daha iyi kapsaması gerekmektedir. Türk şirketleri, diğer
gelişmekte olan ülkelere benzer şekilde, çevresel açıdan
ESG açıklamaları konusunda iyi bir uyum içindedir. Ancak,
sosyal ve yönetişim faktörleri nispeten zayıftır.
Kurumsal yatırımcılar, özellikle gelişmekte olan sermaye
piyasalarında daha iyi ESG yatırımlarının sağlanması
açısından büyük değere sahiptir. Profesyonel ve hesap
verebilir yaklaşımları, tüm paydaşlar için şeffaflığı ve
paydaşlar arasındaki diyaloğu artırma özelliğine de
sahiptir. Kurumsal yatırımcılar daha iyi açıklamalar talep
ederse, yatırım yaptıkları şirketlerin de ESG konularını
daha iyi açıklamaları gerekmektedir.

50

MonneTime

Bu çalışma aynı zamanda ESG kalitesinin artırılmasıyla
pandeminin olumsuz etkilerini dengeleme olasılığını da
tartışmaktadır. ESG yatırımları, sermaye piyasalarının
büyümesine ve uzun vadeli çözümler yaratılmasına
yardımcı olabilir (Schoenmaker ve Schramade, 2019).
ESG, küresel pandemi sonrasında sermaye piyasalarının
toparlanmasını sağlayabilir (Fox, 2020). Pandeminin
ESG yatırımlarındaki hızlandırıcı rolü, şirketlerin çevre
ve toplum üzerindeki risklerini ve olumsuz dışsallıklarını
ölçmek için daha iyi araçları dâhil etmeleri yönünde
toplumsal baskı oluşturmasının yanı sıra tüm paydaşların
sürece dâhil edilmesi için olası fırsatların farkına varılması
olmuştur.(Papadopoulos, Araujo ve Toms, 2020). Bu
gelişmeler, sermaye piyasalarına ve işletmelere ESG’yi
benimsememeleri halinde yatırım portföylerinden
dışlanacaklarının sinyallerini vermiştir.
ESG yatırımlarının farkındalığının ve sağlamlığının
artırılması açısından yatırımcılar, şirketler ve düzenleyici
makamlar gibi sermaye piyasası katılımcıları ile ilgili çeşitli
beklentiler bulunmaktadır. Birincisi, kurumsal yatırımcılara
olan talep, ESG yatırımlarını daha iyi bir seviyeye taşımak
için büyük önem taşımaktadır. İkincisi, bireysel yatırımcılar
arasında farkındalık artırmak, daha iyi bir ESG yatırım
ortamı için daha iyi koruma ve katma değer yaratabilir.
Üçüncüsü, pay sahiplerinin önceliği tüm paydaşların
dâhil edilmesi yönünde değişim gösterdiği için, işletmeler
ve ihraççıların bakış açısından şirketler daha iyi ESG
yatırımlarının ana öncüleridir. Sonuç olarak düzenleyici
makamlar tarafından sürdürülebilirlik raporlamasına
ilişkin esnek hukuk düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi
ve zorunlu açıklama yerine daha şeffaf ve nitelikli ESG
açıklamaları Türkiye sermaye piyasaları için elzemdir.
Türkiye, AB’ye katılım sürecinde Fasıl 6-Şirketler
Hukuku’nda oldukça ilerlemiştir. Ancak, yakın gelecekte
ele alınması gereken birkaç sorun daha vardır. Avrupa
Komisyonu’nun yayımladığı Türkiye 2020 Raporu’na
göre kurumsal muhasebe ve denetim alanında, finansal
olmayan bilgilerin uyumu konusunda netlik beklenmektedir
(Avrupa Komisyonu, 2020). Buna ek olarak, Avrupa
Komisyonu’nun şirketler hukuku ve kurumsal yönetim
kuralları ile ilgili amaçlarından biri de “uzun vadede
işletmeleri daha verimli, rekabetçi ve sürdürülebilir
kılmaktır” (Avrupa Komisyonu, Şirketler Hukuku ve
Kurumsal Yönetim). Küresel pandemi sonrasında Avrupa
Birliği, kurumsal yönetim konularının, sürdürülebilir
büyümenin finansmanına ilişkin Komisyon Eylem
Planı’nın uygulanması için çok önemli araçlar olduğunu
vurgulamıştır (Avrupa Komisyonu, Yenilenen sürdürülebilir
finansman stratejisi ve sürdürülebilir büyümenin
finansmanına ilişkin eylem planının uygulanması).

With regards to sustainability reporting requirements in
Türkiye, Integrated Reporting Türkiye Network has been
established as a network to ensure that businesses report
their non-financial information in integration with financial
information and, to promote integrated thinking (Aras et
al, 2019). Data on 12 Turkish publicly traded companies
(Coca-Cola Beverage Company, Ford Otosan, Migros
Ticaret, Ülker Biskuvi, Anadolu Efes, Aygaz, Tofaş,
Tüpraş, Petkim, Türk Telekom, Turkcell and Zorlu Enerji)
grouped according to their major shareholders have been
analyzed with regard to their sustainability reporting and
disclosures. Before this thesis was concluded in August
2021, only Turkcell had used integrated reporting among
the 12 companies covered in this research, and as of
the last quarter of 2021 Coca-Cola Beverage Company,
Migros Ticaret, and Zorlu Enerji have started to use
integrated reporting as well.
This analysis of the data from the 12 companies showed that
shareholder structure has great impact on sustainability
efforts within the company governance. For example, ESG
disclosures and inclusion are well established in foreign
and family-owned companies. However, privatized, stateowned, or dispersed shareholder-structured companies
need to include the social and governance issues better.
Turkish companies are well aligned on ESG disclosures
from the environmental perspective, similar to other
developing countries. However, social and governance
factors are relatively weak.
Institutional investors are of great value to drive better
ESG investment, especially in developing capital markets.
Their professional and accountable approach is also
capable of enhancing transparency for all stakeholders
and boosting the dialogue between stakeholders. If
institutional investors demand better disclosures, the
companies they have invested in have to disclose ESG
issues better.

markets and businesses will not incorporate ESG, they
will be excluded from the investment portfolios.
There are several expectations from capital market
participants such as investors, companies, and regulatory
authorities to enhance the awareness and soundness of
ESG investing. First, the demand for institutional investors
has great significance for driving ESG investing to a
better level. Second, raising awareness among individual
investors may create better protection and added value
for a better ESG investment environment. Third, since
shareholder primacy has evolved into the inclusion of all
stakeholders, companies are the main pioneers of better
ESG investment from the perspectives of companies
and issuers. Consequently, from the regulatory authority
perspective, the soft law regulations on sustainability
reporting and more transparent and qualified ESG
disclosures instead of mandatory disclosure are essential
for the capital markets of Türkiye.
Türkiye is well advanced in the Chapter 6-Company
Law in the EU accession process. However, there are a
few remaining issues that have to be tackled in the near
future. According to Türkiye 2020 Report published by
the European Commission, to corporate accounting and
auditing, clarity is expected on the alignment of nonfinancial information (European Commission, 2020).
In addition to this, one of the aims of the European
Commission concerning company law and corporate
governance rules is to “make business more efficient,
competitive and sustainable in the long term” (European
Commission, Company Law and Corporate Governance).
After the global pandemic, the European Union also
emphasized that the corporate governance issues are
crucial means to implement the Commission Action Plan
on financing sustainable growth (European Commission,
Renewed sustainable finance strategy and implementation
of the action plan on financing sustainable growth).

This study also discusses the possibility of balancing the
adverse effects of the pandemic with the enhancement
of ESG quality. ESG investing may help grow capital
markets and create long-term solutions (Schoenmaker
and Schramade, 2019). ESG is capable of recovering
the capital markets after the global pandemic (Fox,
2020). The accelerative role of the pandemic in ESG
investing has been the social pressure for companies to
include better tools to measure their risks and negative
externalities on the environment and society besides the
realization of possible opportunities for the inclusion of all
stakeholders (Papadopoulos, Araujo and Toms, 2020).
These developments have signaled that if the capital
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Türkiye’de şirketleri uzun vadede daha verimli ve
sürdürülebilir kılmak için çeşitli öneriler vardır. ESG
raporlaması, finansal olmayan raporlamanın en önemli
parçasıdır ve şirketin tüm paydaşlarla olan etkileşimini
geliştirmeye istekli olduğunu gösteren önemli bir araçtır.
Şirketler hukuku faslından alınan finansal olmayan bilgiler
ve Avrupa Komisyonu’nun “uzun vadede işletmeleri
daha verimli, rekabetçi ve sürdürülebilir kılmak” hedefi
bu araştırmanın odak noktasını oluşturmaktadır.
ESG’nin kullanılmasına ilişkin çalışmada yer alan
esnek hukuk düzenlemeleri tavsiyesi de Türkiye 2020
Raporu’nda bahsi geçen bir yıllık hedef açısından açıklık
getirmektedir. Böylece, şirketler daha iyi ESG standartları
belirlerse, uzun vadede rakiplerinden daha iyi performans
gösterebilirler. Buna uygun bir şekilde, şirketler ve
işletmeler, sosyal ve çevreye duyarlı yatırımlar ve işgücü
politikalarının iyileştirilmesi gibi daha sorumlu eylemlerde
bulunarak sürdürülebilirliği de sağlayabilirler. COVID 19
pandemisi, iyi işleri korurken insanlığı, çevreyi ve tüm
şirket paydaşlarını korumak için geliştirilmesi gereken
ESG ile ilgili konuların önemini de göstermiştir. Tüm bu
konular nihayetinde Türkiye’de ve dünyada daha iyi ve
daha sürdürülebilir sermaye piyasalarının ve işletmelerin
olmasını sağlayacaktır.
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There are several recommendations to make business
more efficient and sustainable in the long term in Türkiye.
ESG reporting is the most important part of non-financial
reporting and an important tool to show that the company
is willing to enhance the engagement with all stakeholders.
Non-financial information from the company law chapter
and the aim of the European Commission to “make
business more efficient, competitive and sustainable in
the long term” constitutes the focal point of this research.
The soft law regulations recommendation in the study
concerning ESG inclusion also holds value to bring
clarity with respect to the mentioned one-year target in
Türkiye 2020 Report. Therefore, if companies set better
ESG standards, they may outperform their competitors
in the long run. Accordingly, the company actors and
businesses can also ensure sustainability by taking more
responsible actions, such as socially and environmentally
conscious investments and improving workforce policies.
Moreover, the COVID 19 global pandemic showed the
importance of ESG-related issues that must be enhanced
to protect humanity, the environment, and all company
stakeholders while preserving good business. All these
issues eventually will lead to better and more sustainable
capital markets and businesses in Türkiye and around
the world.
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Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama Teknolojilerinin Türkiye’de
Yaygınlaştırılmalarında Politika Araçlarının Rolü
Yasar M. Yetiskin

The Role of Policy Instruments on Deployment of CCUS Technologies
in Türkiye
Yasar M. Yetiskin

Dünyamız benzeri görülmemiş antropojenik bir iklim değişikliği sürecinden geçmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki
ülkeler, bu değişikliğin etkilerini azaltmak için politika araçlarının desteğiyle düşük karbon teknolojilerin yaygınlaştırılması
için çalışmaktadır. Düşük karbon ekonomisine geçişteki en önemli teknolojilerden biri, iklim değişikliğinin etkilerini
azaltmadaki kaçınılmaz rolü kabul edilmiş olan Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama (KYKD) teknolojileridir
(Şekil 1) (Mac Dowell ve diğerleri, 2017; Uluslararası Enerji Ajansı, 2021a). KYKD teknolojilerinin geniş çaplı kullanımı
olmadan net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmanın zor ve çok daha maliyetli olması beklenmektedir (Muslemani ve
diğerleri, 2020; Heesh, 2021). Ancak, mevcut kullanım oranları göz önüne alındığında, KYKD teknolojilerinin dünyadaki
kullanımının yeterli olmadığı gözlemlenmiştir. Ülkelerin dinamiklerine göre özenle tasarlanacak politika araçları bu
eksikliği gidererek KYKDD’nin yaygınlaşmasını sağlayabilir (Uluslararası Enerji Ajansı, 2020; Ku ve diğerleri, 2020).

The world is going through an unprecedented anthropogenic climate change and countries around the world accelerate
the deployment of low carbon technologies through the support of policy instruments to mitigate its impacts. One of the
vital technologies in low carbon transition is Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) (Figure 1), as its role in
mitigating climate change is well understood and clearly recognized (Mac Dowell et al., 2017; IEA, 2021a). Achieving
net zero emission targets without the large-scale deployment of CCUS technologies is expected to be hardly achievable
and way more costly than not deploying them (Muslemani et al., 2020; Heesh, 2021). However, considering the current
deployment rates, a gap remains in the deployment of CCUS technologies in the world; which can be achieved with
well-designed policy instruments (IEA, 2020; Ku et al., 2020).

Şekil 1: KYKD değer zinciri, Küresel Karbon Yakalama ve Depolama Enstitüsü’nden - uyarlanmıştır - kapsamlı
değildir, (Kearns, Liu and Consoli, 2021)

Figure 1: CCUS value chain, not exhaustive, adapted from GCCSI (Kearns, Liu and Consoli, 2021)

Dünyanın geri kalanında olduğu gibi, AB’ye aday bir ülke olarak Türkiye’nin ekonomisinin de ulusal uzun vadeli iklim
ve enerji stratejileri aracılığıyla hızlı bir şekilde karbondan arındırılması gerekmektedir. Bu sayede AB’nin 2050 net
sıfır karbon hedeflerine uyum sağlaması amaçlanmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2018). AB ile Türkiye arasındaki güçlü
ekonomik ortaklık dikkate alındığında, yakın zamanda açıklanan AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının
(CBAM) karbon yoğun Türkiye ekonomisi üzerinde baskı oluşturması beklenmektedir (Yeldan, Aşıcı ve Acar, 2020;
Avrupa Komisyonu, 2021). Dolayısıyla, yüksek emisyonlu sektörlerin karbonsuzlaştırılması sürecinde KYKD Türkiye
için kilit bir teknoloji olabilir (Difiglio, Guray ve Merdan, 2020; Uluslararası Enerji Ajansı, 2021b).

Similar to the rest of the world, Türkiye, as an EU candidate country, also requires rapid decarbonization of its economy
in order to align with the EU’s 2050 climate neutrality targets through its national long-term climate and energy strategy
(European Commission, 2018). Considering the close economic partnership between the EU and Türkiye, recently
announced EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is expected to put pressure on Türkiye’s economy, due
to its carbon intensive economy (Yeldan, Aşıcı and Acar, 2020; European Commission, 2021). In that context, CCUS
can be a key technology in Türkiye’s low carbon economy transition, especially for high emitting sectors (Difiglio, Guray
and Merdan, 2020; IEA, 2021b).

Bu araştırma kapsamında KYKD teknolojilerinin Türkiye’de yaygınlaştırılması için ideal politika araçlarının yanı sıra,
değer zincirindeki paydaşların bu teknolojilere ilişkin algıları da incelenmiştir. Araştırmanın amacı, politika araçlarını
ve ekonomik destek mekanizmalarını kullanarak KYKD teknolojilerinin Türkiye’de yaygınlaştırılabilmeleri için bir yol
haritası belirlemektir. Daha geniş bir bakış açısıyla bakacak olursak, bu araştırma, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi
sağlamak için düşük karbon teknolojilerinin yaygınlaştırılmasında mevcut politika araçlarının rolüne odaklanmaktadır.

This study explored the ideal policy instruments for the deployment of CCUS technologies in Türkiye as well as the
perceptions on these technologies across the stakeholders. The study aimed to contribute to the policy design for a
CCUS deployment roadmap focusing on the utilization of policy instruments in Türkiye. From a broader perspective, the
study focuses on the research areas of the role of existing policy instruments in deployment of low carbon technologies,
to ensure a transition into a low carbon economy.

Calışmada, bilime dayalı politika önerileri geliştirmek için nitel ve nicel analizin yanı sıra, birincil ve ikincil veri toplamayı
içeren karma yöntem yaklaşımı yürütülmüştür. Bunun için anket, çok kriterli karar verme modeli (ÇKKV) ve yarı
yapılandırılmış mülakat yöntemlerinin bir kombinasyonu kullanılmıştır. Çevrim içi anket dört hafta boyunca aktif kalmış
ve çimento, petrol ve gaz, enerji, kamu, akademi ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer (danışmanlık, finans)
sektörlerden 82 hedef yanıtla sonuçlandırılmıştır.

The research was conducted through a mixed method approach, which included qualitative and quantitative analysis
as well as primary and secondary data collection to develop science-based policy recommendations. A combination of
survey, multi criteria decision making model (MCDM) and semi structure interviews were executed. The online survey
remained active for four work weeks, and concluded with 82 target responses from cement, oil and gas, power, public,
academy & NGOs and other (consultancy, finance) sectors.
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KYKD algısı ile ilgi sorularına verilen yanıtlar, katılımcıların %76’sının KYKD teknolojilerinin Türkiye ekonomisinin
karbondan arındırılmasında rol oynaması gerektiğine katıldığını veya kesinlikle katıldığını göstermektedir. Öte yandan,
katılımcıların sadece %18’i Türkiye’nin iklim değişikliğine yönelik eylemleri teşvik etmek için halihazırda politika
araçlarını kullandığına katılmakta veya kesinlikle katılmaktadır. KYKD teknolojilerinin Türkiye’de yaygınlaşmasının
önündeki bir numaralı engel olarak politika araçlarının eksikliği belirtilirken, KYKD’nin yeşil büyümeye katkısı, ana itici
güç olarak kabul edilmektedir. Yüksek yatırım maliyetleri ikinci en önemli engel olarak belirlenmiştir, ancak mülakatlarda
da vurgulandığı gibi, yeni politika araçları devreye girdikçe maliyetler düşecektir. ÇKKV değerlendirmesi, KYKD
teknolojilerinin Türkiye’de kullanılması için en ideal politika aracının operasyonel teşvikler olduğunu ve düzenleyici
standartlar ile sermaye desteklerinin de bu politika aracını yakından takip ettiğini göstermiştir (Şekil 2). ÇKKV
modeline ve yarı yapılandırılmış mülakat sonuçlarına dayanarak, KYKD teknolojilerinin yaygınlaştırılması için teşvik ve
düzenlemelere/yükümlülüklere dayalı hibrit politika yaklaşımının, Türkiye’de kullanılabilecek en geçerli politika çerçevesi
olduğu düşünülmektedir. Karbon fiyatlandırma mekanizmaları ise KYKD özelindeki düşük geçmiş performanslarının ve
ilgili sera gazı azaltma potansiyeli puanlarının düşük olması nedeniyle, ideal politika aracı listesinde sonuncu olarak yer
almaktadır. Karbon fiyatları arttıkça, bu durum değişlik gösterebilir.
Şekil 2: Türkiye’de KYKD kullanımı için politika araçları (ÇKKV modeli sonuçları)
0,68

0,60

0,57
0,05

Çalışmaya katılan paydaşların Türkiye’deki KYKD teknolojilerinin yaygınlaştırılmaları için öngördükleri engeller, itici
güçler ve zamanlama hakkındaki anket yanıtları, literatürdeki öngörülerle tutarlı olsa da, kamu sektörü perspektifinden
bakıldığında hem anlayış düzeyinin hem de sanayi sektörünü politika tasarlama sürecine dahil etme istekliliğinin önemli
ölçüde düşük olduğu görülmektedir. KYKD teknolojilerinin kullanılmasının tüm paydaşlar arasında ortak bir çaba olması
gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, bu bulgu KYKD teknolojilerinin yaygınlaştırılması konusunda Türkiye’ye özgü
başka bir engel olduğunu göstermektedir.

The responses to the CCUS perceptions questions shows that 76% of the participants strongly agree or agree that
CCUS technologies should play a role in decarbonization of Türkiye’s economy. On the other hand, only 18% of the
participants strongly agree or agree that the government of Türkiye already utilizes policy instruments to promote
actions on climate change. While lack of policy instruments were pointed out as the number one barrier for CCUS
deployment in Türkiye, green growth is considered as the primary driver for the same process. High investment costs
are selected as the second most important barrier but as also highlighted in the interviews, costs would decrease
as new policy instruments are introduced. The MCDM assessment showed that the most ideal policy instrument for
CCUS deployment in Tukey is operational subsidies, which is very closely followed by regulatory standards and capital
subsidises (Figure 2). Based on the MCDM model and semi-structured interview results, a combination of subsidy and
regulations/obligations-based hybrid policy framework is considered as the most applicable policy measure to utilize
in Türkiye to deploy CCUS technologies. However, due to its very low track record and associated GHG reduction
potential score, carbon pricing mechanisms resulted as the least ideal policy instrument. As carbon prices increase,
this scene might change in the future.
Figure 2: Policy Instruments for CCUS deployment in Türkiye (TOPSIS MCDM model results)

Although survey responses of the multistakeholder participants on barriers, drivers, and deployment timeline for CCUS
in Türkiye (2030) are consistent with the proposals in the current literature, from the public sector’s perspective, both
the level of understanding and the willingness to include industry sector to the policy making process is observed to be
significantly low. Considering the deployment of CCUS needs to be a shared endeavour among all stakeholders, this
finding points out another Türkiye specific barrier for CCUS deployment.
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Figure 3: Proposed CCUS Deployment Roadmap for Türkiye (adapted from Bassi et al., 2015)

Figure 3: Proposed CCUS Deployment Roadmap for Türkiye (adapted from Bassi et al., 2015)

Bu araştırma KYKD teknolojilerinin kullanılması için ideal politika mekanizmalarını inceleyerek, Fasıl 15-Enerji ve Fasıl
27-Çevre ve İklim Değişikliği müktesebatları bağlamında Türkiye’nin AB katılım sürecindeki çabaların geliştirilmesine
katkıda bulunmaktadır. Ödül (doğrudan sermaye teşvikleri ve operasyonel teşvikler) ve ceza (yükümlülükler ve
düzenlemeler) içeren politika mekanizmalarının bir kombinasyonunun uygulamaya alınması ile Türkiye’nin yeşil
büyümesinde, enerji güvenliğinde ve şebekenin karbondan arındırılmasında kilit rolü olabilecek KYKD teknolojilerin
yaygınlaştırılmaları desteklenebilir. Yeni kurulacak bir Ulusal Karbon Yakalama ve Depolama Enstitüsü (UKAYDE)
aracılığıyla kamu sektörünün insan gücü kapasitesinin geliştirilmesi ve sanayi ile güçlü işbirliğine öncelik verilmesi
önerilmektedir (Şekil 3). Kapsamlı ekonomik modelleme yoluyla KYKD ile yeşil büyüme senaryolarının araştırılması,
KYKD teknolojilerinin entegre edilmiş olduğu yerel kömür kullanım tesisleri aracılığıyla mavi hidrojen üretiminin
teknoekonomik açıdan değerlendirmesi ve kapsamlı bir KYKD algı araştırması da gelecekte yapılması önerilen
araştırmalar olarak sunulmaktadır.

Overall, this study contributes to improving the efforts in Türkiye’s EU accession process, in the context of acquis
Chapter 15-Energy and Chapter 27-Environment, through exploring ideal policy mechanisms to deploy CCUS
technologies. Utilizing a combination of carrot (capital and operational subsidies) and stick (obligations and regulations)
policy mechanisms can support large scale deployment of these technologies, which can be key enablers in Türkiye’s
green growth, energy security and grid decarbonization. However public sector capacity building and strong industry
collaboration through the National CCS Institute is recommended to be prioritized (Figure 3). Exploring green growth
scenarios with CCUS through comprehensive economic modelling, technoeconomic assessment of blue hydrogen
production through CCUS integrated local coal utilization facilities and a comprehensive CCUS perception survey are
also recommended as future research.
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Jean Monnet Mezunlar Kösesi
Jean Monnet Alumni Corner
Jean Monnet Bursiyerleri Derneğine
Katılın!

Join the Jean Monnet Scholars’
Association!

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine katkı vermek isteyen ve
Jean Monnet Bursu’nu alarak Avrupa’da eğitimini tamamlayan mezun
bursiyerlerimiz Jean Monnet Bursiyerleri Derneği çatısı altında Türkiye’de
bir araya geliyor. Jean Monnet Bursiyerleri Derneği, Jean Monnet Burs
Programı mezunları tarafından mezunlar arasındaki ağı güçlendirmek ve
bursiyerlerin potansiyellerini daha etkin kullanabilmek amacıyla 23 Eylül
2005 tarihinde Ankara’da kuruldu. Dernek; Jean Monnet bursiyerlerinin
uzmanlaştığı tüm alanlarda Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine katkıda
bulunmayı amaçlıyor. Çalışmalarında önceliği müzakere sürecinde
Türkiye’nin müktesebata uyum politikalarını ulusal çıkarlar, ihtiyaçlar ve
olanaklar çerçevesinde oluşturulması için teknik çalışmalara veren Dernek;
Türkiye ile AB toplumları arasındaki sivil toplum diyaloğunun gelişimine
katkıda bulunmak ve Türkiye’de sivil toplumun görünürlüğü ve etkinliğinin
artırılması amacıyla Avrupa Birliği finansmanlı projeler de uyguluyor.

Our graduate scholars who want to contribute to Türkiye’s European Union
membership process and who have completed their education in Europe
by receiving a Jean Monnet Scholarship get together in Türkiye under the
roof of the Jean Monnet Scholars’ Association. The Jean Monnet Scholars’
Association was established in Ankara on 23 September 2005 by the alumni of
the Jean Monnet Scholarship Programme in order to strengthen the network
among the graduates and to use the potential of the scholars more effectively.
The Association aims to contribute to Türkiye’s EU membership process in
all areas in which Jean Monnet scholars specialise. The Association, gives
priority to technical work within the framework of national interests, needs
and possibilities, in order to create Türkiye’s policies for harmonisation with
the acquis in the negotiation process. The Association also implementing
EU-funded projects in order to contribute to the development of civil society
dialogue between Türkiye and EU societies and to increase the visibility and
effectiveness of civil society in Türkiye.

Dernek, bursiyerler arasında iletişim ağını güçlendirmek ve Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerine katkıda bulunmak üzere
çalışmalar, etkinlikler, buluşmalar ve projeler gerçekleştiriyor. Derneğe üyelik için web sitesinde yer alan formu doldurup
derneğin e-maile adresine yollayabilirsiniz. Dernek merkezi Ankara’da ancak İstanbul ayağı da aktif durumda.

The association carries out studies, events, meetings and projects in order to strengthen the communication network
among the scholars and to contribute to the relations between Türkiye and the European Union. For membership
to the association, you can fill out the form on the website and send it to the e-mail address of the association. The
headquarters of the association is in Ankara, but the Istanbul branch is also active.

Tüm mezun bursiyerlerimizi Jean Monnet Bursiyerleri Derneği’ne katılmaya davet ediyoruz.

We invite all our graduate scholars to join the Jean Monnet Scholars’ Association.

Daha detaylı bilgi ve üyelik için:
Suzi Erdoğan, 0532 153 78 94
jeanmonnet.alumni@gmail.com, www.jeanmonnetalumni.org
jean_monnet_bursiyerler
https://www.linkedin.com/in/jean-monnet-bursiyerleri-dernegi-03a6a9198/
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For more detailed information and membership please contact;
Suzi Erdoğan, 0532 153 78 94
jeanmonnet.alumni@gmail.com, www.jeanmonnetalumni.org
jean_monnet_bursiyerler
https://www.linkedin.com/in/jean-monnet-bursiyerleri-dernegi-03a6a9198/
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Mezunlarımız ile Ankara’da Buluştuk
Jean Monnet ailesi olarak mezun olan bursiyerlerimiz ile
iletişimimizi sürdürüyoruz. Bursiyerlerimizin birbirlerini
tanımaları, ağ kurmaları ve Jean Monnet ailesinin
desteğini hissetmeleri için belirli aralıklarla mezunlar günü
düzenliyoruz.
4 Ekim 2021’de Ankara’da mezun bursiyerlerimiz ile bir
araya geldik. Jean Monnet Mezunlar Günü, AB Başkanlığı
Proje Uygulama Daire Başkanı A. Hakan Atik’in açılış
konuşması ile başladı. Daha sonra mezunların birbirilerini
daha yakından tanıması amacıyla keyifli bir lego atölyesi
düzenledi. Mezunlarımız, birbirinden eğlenceli lego
tasarımlarının ardından Avrupa’nın dört bir yanından
sembol yapıların maketlerini yaptılar.
Mezunlar günü etkinliği lego atölyesinin ardından
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi
Faruk Kaymakcı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Birinci
Müsteşar’ı Angel Gutierrez Hidalgo’nun Jean Monnet
Mezunları’na hitapları ile devam etti.
Etkinlikte Avrupa’da eğitim görmüş bursiyerlerimizin
özlediği lezzetler sunuldu.
Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen Mezunlar
günü etkinliklerimize tüm mezunlarımızın katılımını
bekliyoruz.
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We Met with
Alumni in Ankara
As the Jean Monnet family, we keep in touch with our
Alumni. We organise alumni days so that our scholars can
get to know each other, establish network and feel the
support of the Jean Monnet family.
We came together with our graduate scholars in Ankara
on 4 October 2021. The Jean Monnet Alumni Day
started with the opening speech of A. Hakan Atik, Head
of Project Implementation Department of the Directorate
for EU Affairs. Afterwards, a pleasant Lego workshop
was organised for the graduates to get acquainted. Our
graduates made models of landmark structures from all
over Europe following their enjoyable Lego designs.
After the lego workshop, the Alumni Day event continued
with the speeches of the Deputy Minister of Foreign Affairs
and Director for EU Affairs, Ambassador Faruk Kaymakcı
and First Counsellor, Head of Economic and Social
Development Section of the Delegation of the European
Union to Türkiye, Mr Angel Gutierrez Hidalgo.
At the event, delicious treats of the tastes missed by our
Scholars who have studied in Europe were served.
We expect all our graduates to participate in Alumni
events organised by the Directorate for EU Affairs.
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Jean Monnet Mentörlük Programı’nı Tanıyın
2021 yılında Jean Monnet Mentörlük Programımızı hayata geçirdik. Burs almaya hak
kazanan yeni bursiyerlerimize yol göstermek veya Jean Monnet Bursu’nu tanıtmak gibi
sorumluluklar içeren Jean Monnet Mentörleri pozisyonları oluşturduk. Programı daha fazla
kişiye en iyi şekilde anlatabilmek için sizlerin deneyimleri ve görüşleri bizim için çok değerli.
Siz de etkinliklerimizde deneyimlerinizi paylaşmak, yeni bursiyerlere yol göstermek veya
Jean Monnet Burs Programı ailesi ile farklı etkinliklerde iş birlikleri yapmak isterseniz
lütfen bizimle iletişime geçin!
Jean Monnet Mentörü olmak için info@jeanmonnet.org.tr adresine yazın size mentörlük
ile ilgili detaylı bilgileri iletelim.

Discover the Jean Monnet Mentoring Programme
In 2021, we launched our Jean Monnet Mentoring Programme. We have created Jean
Monnet Mentor positions with responsibilities such as guiding our new scholarship holders
or promoting the Jean Monnet Scholarship. Your experiences and opinions are very
valuable for us in explaining the programme to more people in the best way possible. If
you would like to share your experiences in our events, guide new scholars, or collaborate
with the Jean Monnet Scholarship Programme family in different events, please contact
us!
To become a Jean Monnet Mentor, write to info@jeanmonnet.org.tr and we will send you
detailed information about mentoring.
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AB Haber Noktası
EU Spot News
Avrupa Koleji Burs Programı
Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından, özel sektör, sivil
toplum kuruluşları ve Avrupa Kolejinin desteğiyle,
akademik açıdan başarılı olan, iyi derecede İngilizce ve
Fransızca bilen ve Avrupa Birliği alanında yüksek lisans
yapmak isteyen öğrencilere her yıl Avrupa Kolejinde
yüksek lisans yapmaları için burs imkânı sağlanmaktadır.
Bruges ve Natolin kampüslerinde eğitim veren
Avrupa Koleji, Avrupa Birliği çalışmaları alanında
en nitelikli uzmanları yetiştiren önde gelen eğitim
kurumları arasında bulunmaktadır. Avrupa Kolejinin
1949 yılında kuruluşundan bugüne kadar, 215 Türk
öğrenci yüksek lisans eğitimi almıştır. Bu öğrencilerin
138’i AB Başkanlığı’nın eşgüdümünde yürütülen burs
programından yararlanmıştır.
2022-2023 Akademik yılı Avrupa Koleji AB Başkanlığı
Yüksek Lisans Burs Programına başvuranlar arasından
“Ön Eleme Listesi”ne giren 41 aday, Avrupa Koleji
Türkiye Ulusal Seçici Kurulu tarafından 19-20 Nisan
2022 tarihlerinde mülakata çağrılmış ve Koleje kabul
edilen ve bursa hak kazanan bursiyerler belirlenmiştir.
Akademik nitelikleri ve sözlü sınav başarıları üzerinden
yapılan değerlendirme sonucunda, 2022 - 2023
akademik yılında 11 öğrenci Avrupa Koleji’nde yüksek
lisans eğitimi için AB Başkanlığı bursu kazanmıştır.
7 öğrenci de yedek bursiyer olarak belirlenmiştir.
Öğrencilere burs veren Vehbi Koç Vakfı; Eti Gıda Sanayi
ve Ticaret A.Ş.; Sabancı Holding A.Ş.; Tüvtürk Kuzey
Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.; Kale
Grubu ve Kocaeli Sanayi Odası) ve Avrupa Koleji’dir.

Burs programı
başvuru şartları:
T.C. vatandaşı olmak (Yurt dışında
bulunan T.C. vatandaşları da programa
başvurabilmektedir.)
Son başvuru tarihinde 35 yaşından gün
almamış olmak
İlgili alanda üniversite mezunu ya da son
sınıf öğrencisi olmak
İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de,
iyi düzeyde bilmek (Dil belgesi sunulması
gerekmektedir.)

College of Europe Scholarship
Programme
Every year, the Directorate for EU Affairs offers College
of Europe scholarships to students who are academically
successful, have a good command of English and French,
and wish to pursue a master’s degree in the European
Union with the support of the private sector, CSOs and the
College of Europe,
Offering education on campuses in Bruges and Natolin,
the College of Europe is among the leading educational
institutions training the most qualified experts in the field
of European Union studies. Since the establishment of
the College of Europe in 1949, 215 Turkish students have
received postgraduate education. 138 of these students
benefited from the scholarship programme carried out
under the coordination of the Directorate for EU Affairs.
From applicants for the Directorate for EU Affairs
2022-2023 Academic Year College of Europe Masters
Scholarship Programme, 41 candidates who were included
in the “Pre-Selection List” were invited for interview by the
College of Europe Turkish National Selection Committee
on 19-20 April 2022 and scholars who were accepted
to the College and were eligible for a scholarship were
selected. As a result of the evaluation made on the
basis of their academic qualifications and oral exam
success, 11 students were awarded the Directorate for
EU Affairs scholarship in the 2022-2023 academic year
for their postgraduate education at the College of Europe.

7 students were determined as reserve candidates.
Scholarships were granted to students by Vehbi Koç
Foundation, Eti Food Producing and Trade Inc., Sabancı
Holding Inc., Tüvtürk Kuzey Vehicle Inspection Stations
Construction and Operation Inc., Kale Group, Kocaeli
Chamber of Industry and the College of Europe.
The scholarship announcement for the 2023-2024
academic year was announced on 13 October 2022 and
the application deadline is 18 January 2023.

Scholarship
programme application
requirements:
Being a Turkish citizen (Turkish citizens living
abroad may also apply)
Being under the age of 35 on the application
deadline
Being a university graduate or senior student
in the relevant field
Having a good command of knowledge
of both English and French (Language
certificates must be submitted)

2023-2024 akademik yılı burs duyurusu 13 Ekim 2022
tarihinde başladı, başvurular 18 Ocak 2023’de sona
erecektir.
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www.ipa.gov.tr Yayında!

www.ipa.gov.tr is Online!

Türkiye – Avrupa Birliği Mali İşbirliği fırsatları artık tek
adreste!

Türkiye – European Union Financial
opportunities are now at one address!

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen IPA III Teknik Destek Projesi kapsamında hazırlanan,
Türkiye – Avrupa Birliği Mali İşbirliği ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz www.ipa.gov.tr internet sitesi kurumların
ve vatandaşların kullanımına açıldı.

The website www.ipa.gov.tr, which was prepared within the scope of the IPA III Technical Assistance Project implemented
by the Ministry of Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs, where you can follow all the developments regarding
Türkiye - European Union Financial Cooperation, has been opened to the use of institutions and citizens.

www.ipa.gov.tr ile;

At www.ipa.gov.tr;
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Cooperation

Finansman olanakları, proje fırsatları, eğitimler, çalıştaylar ve daha birçok etkinlik duyurusunu “Mali İşbirliği
Takvimi” üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

You can view announcements on financing and project opportunities, trainings, workshops and many more
events on the “Financial Cooperation Calendar”.

Güncel proje ve finansman fırsatlarından haberdar olmak için “Elektronik Bültene” e-posta adresinizi girerek üye
olup güncel gelişmelerden düzenli olarak haberdar olabilirsiniz.

To be informed about current project and financing opportunities, you can subscribe to the “Electronic Bulletin”
by entering your e-mail address and will then be receiving information about current developments regularly.

Avrupa Birliği’nin fon sağladığı tüm açık hibe duyurularını takip edebilmek için “Güncel Hibeler” bölümünü düzenli
olarak takip edebilirsiniz veya duyuruların e-posta adresinize gelmesi için formu doldurarak üye olabilirsiniz.

You can visit the “Call for Proposals” section regularly in order to follow all open grant announcements funded
by the European Union, or you can become a member by filling out the form to receive the announcements to
your e-mail address.
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Bizi Takip Edin!
Follow us!
Jean Monnet Burs Programı’nı sosyal medyadan da takip
edebilirsiniz!
You can follow the Jean Monnet Scholarship Programme
on social media!

@jeanmonnetbursu

Jean Monnet Web Sitesi Yenilendi!

Jean Monnet Website Renewed!

Yeni Radyo Spotumuzu
dinlediniz mi?
Radyo Spotumuzu ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa
Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı
A. Hakan Atik ve Sanatçı Mert Fırat’ın sohbetini
dinlemek için QR kodu tarat!

Have you listened to
our new Radio Spot?
Scan the QR code to listen to our Radio Spot and
the conversation of A. Hakan Atik, Head of Project
Implementation Department of the Ministry of
Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs, and
Actor Mert Fırat!

Jean Monnet Burs Programı hakkında
daha detaylı bilgi edinmek için internet
sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
For more detailed information about the
Jean Monnet Scholarship Programme,
you can visit our website.
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Jean Monnet Scholarship Programme
Ministry of Foreign Affairs, Directorate for EU Affairs

facebook.com/jeanmonnetbursprogrami
twitter.com/jeanmonnetbursu
youtube.com/jeanmonnetbursu
instagram.com/jeanmonnetbursu
linkedin.com/jeanmonnetbursu

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WYG Türkiye konsorsiyumu
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
This publication was produced with the ﬁnancial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of
the Consortium led by WYG Türkiye and do not necessarily reﬂect the views of the European Union.

