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GİRİŞ

yılında, altı ülkenin katılımıyla kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu, üye 
ülkelerin büyüme ve derinleşmeye yönelik perspektifleri doğrultusunda, 

bugün yarım milyarı aşan nüfusu, 28 üyesi ve küresel gücüyle Avrupa Birliği’ne (AB) 
dönüştü ve dünya tarihinde gerçekleştirilmiş en başarılı projelerden biri olarak 
tarihteki yerini aldı. Birliğin 60 yılı aşkın macerasında,  demokrasi, siyasi istikrar, sosyal 
ve ekonomik refah alanlarında üye ülkeler açısından belirgin ilerlemeler sağlandı. Birlik; 
istikrar ve refahı artırmak,  AB’nin dünya genelinde ekonomik etkisini güçlendirmek 
amacıyla, zaman içinde birçok yeni üyeyi bünyesine kattı. AB, bugün de stratejik 
hedefleri doğrultusunda genişlemeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden bu yana çağdaş medeniyetler seviyesine 
ulaşma yolunda her zaman uluslararası konjonktürdeki gelişmeleri yakından takip 

etmiş ve OECD, NATO gibi uluslararası örgütlenmelerin etkin bir üyesi olmuştur. Bu 
doğrultuda, AB’ye tam üye olma hedefi Türkiye’nin en önemli çağdaşlaşma projeleri 
arasında yer alıyor. Yarım asırı geçen bu macerada, iki taraf da ilişkileri sürdürme 
kararlılığı ile hareket ediyor. Avrupa’nın bir parçası olma hedefinden vazgeçmeyen 
Türkiye, AB üyeliğinin gerektirdiği şartları yerine getirmek için siyasal, ekonomik ve 
kültürel alanlarda çok boyutlu bir dönüşüm sürecinden geçiyor. 

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı,  tüm bu dönüşüm sürecini desteklemek 
amacıyla, uzun süredir toplumun farklı kesimlerine yönelik projeler geliştiriyor ve 

uyguluyor.  Kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademik dünyanın AB’ye üyelik sürecinde 
daha etkin bir konuma getirilmesi ve kültürlerarası etkileşimin güçlendirilmesi gibi 
amaçlarla ortaya koyduğumuz projeler art arda uygulanıyor ve başarıya ulaşıyor.  

Jean Monnet Burs Programı, uyum ve diyaloğa yönelik projelerin önemli bir örneği olarak yaklaşık 30 yıldır uygulanıyor. Gerek Türkiye ve AB arasındaki sivil toplum 
diyaloğunun gelişmesine yaptığı katkıyla, gerekse somut çıktıları ve ölçülebilir 
başarısıyla, bu alanda uygulanan projelerin en başarılılarından biri olarak kabul ediliyor.  

1957
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Programın başlangıcından bu yana yaklaşık iki bin 
bursiyer, seçtikleri AB müktesebat başlıkları ile 

ilgili alanlarda AB üye ülkelerinde lisansüstü 
eğitimlerini tamamladı. Bursiyerlerimiz, eğitimleri 
süresince teknik ve mesleki yetkinliklerini artırırken, 
farklı AB üye ülkelerini sosyal ve kültürel olarak 
inceleme fırsatı buldular ve AB’yi daha iyi anladılar. 
Bugün, edindikleri bilgi ve tecrübeler ışığında AB’ye 
uyum sürecinde yürütülen çalışmalara ve çalıştıkları 
kurum ve kuruluşların kapasitesinin gelişmesine katkı 
sunuyor, böylece AB sürecini doğrudan destekliyorlar. 

Bu yayınımızda çeyrek asrı aşkın süredir uygulanarak 
köklü ve saygın bir gelenek haline dönüşen Jean 

Monnet Burs Programına ait verileri inceleme fırsatı 
bulacak, programın sonuçlarını ve bu sonuçların 
gündelik hayata yansımalarını gözlemleyecek ve 
farklı akademik yıllardan bursiyerlerimizin kişisel 
deneyimlerine ortak olacaksınız. Aslında bu yayınımız, 
Türkiye’nin sahip olduğu büyük potansiyelin AB 
sürecinde ne kadar etkin şekilde değerlendirildiğinin 
bir örneğidir. Umarız, bu çalışmalarımız yeni ve 
başarılı bursiyer adaylarının ilgisini çeker ve ileride 
yürütülecek benzer projelere ilham kaynağı olur.

Bu çalışmaları yürütürken sergilemiş oldukları 
işbirliği için Merkezi Finans ve İhale Biriminde ve 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunda görev yapan 
uzmanlarımıza,  Başkanlığımızın değerli personeline, 
teknik destek ekibimize ve başarılarıyla ülkemizin 
gurur kaynağı olmaya devam eden iki bin mezunumuza 
gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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JEAN MONNET KİMDİR?

1888-1979 yılları arasında yaşamış olan ekonomist 

ve siyasi danışman Jean Monnet, Avrupa 

entegrasyonunun arkasındaki en önemli isimlerden 

biridir. Batı Avrupa sanayisinin birleşmesini 

öngören ve bugünkü Avrupa Birliği’nin temellerini 

atan ‘Schuman Planı’na fikirleriyle ilham kaynağı 

olan Monnet, günümüzde Avrupa Birliği’nin 

kurucularından biri olarak kabul edilmektedir.

Savaş yıllarında Monnet,  Avrupa devletlerinin 

milli egemenlik temelinde yeniden yapılanmasına 

sıcak bakıyor olmasına rağmen, bu durumun ancak 

ekonomik bir birlik kurulması halinde sağlıklı bir 

şekilde işleyeceğine inanıyordu. I. Dünya Savaşı 

döneminde federasyon fikri kafasında şekillenmeye 

başlamıştı. Monnet, I. Dünya Savaşı sonrasında 

Fransız-İngiliz birliğinin sağlanması ile ilgili 

çabalarıyla öne çıkmaya başladı. II. Dünya Savaşı 

sonrasında ise Fransa’nın sarsılmış ekonomisini 

yeniden inşa edecek planı tasarlamak üzere kurulan 

komitenin başına geçti. 1947’de “Monnet Planı” 
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Fransız hükümeti tarafından kabul edildi 

ve Monnet, Ulusal Planlama Kurulunun 

genel müdürü olarak atandı. 1950 yılında 

dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert 

Schuman, Monnet‘in fikrinden ilham 

alarak, ülkelerin kömür ve çelik sektörleri 

üzerindeki yetkilerini bağımsız bir 

otoriteye devretmesini öngören ortak bir 

Avrupa pazarının kurulmasını önerdi.

Altı ülke (Fransa, Batı Almanya, İtalya, 

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg), 1951 

yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu 

(AKÇT) oluşturan anlaşmayı imzaladı. 

Monnet‘in ilk başkan olarak görev yaptığı 

AKÇT, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun 

ve Ortak Pazarın yaratılmasının temelini 

oluşturdu.  

16 yaşında örgün eğitimine son vermesine 

rağmen, tarihte önemli roller üstlenen 

ve Avrupa’nın ilk lobicisi olarak anılan 

Monnet, akılcı fikirleri ve ileri görüşlülüğü 

ile Avrupa tarihindeki en önemli isimlerden 

birisi oldu. Tohumları Monnet tarafından 

atılan Avrupa Birliği, geçen yüzyılın ikinci 

yarısından bu yana Avrupa ve dünya 

tarafından takip edilen en önemli proje 

olarak tarihe geçti. 

Monnet yaşamının son yıllarına kadar, 

birleşik Avrupa fikri için çalışmaya devam 

etti.

“Biz devletler koalisyonu 

kurmuyoruz, insanları 

birleştiriyoruz”

 Jean Monnet
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JEAN MONNET 
BURS PROGRAMI

1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu   arasında 

yapılan bir anlaşma ile hayata geçirilen Jean 

Monnet Burs Programı, Türkiye’nin en köklü 

ve saygın projelerinden biri olarak yaklaşık 

30 yıldır yürütülmektedir. 

Program kapsamında, seçili bursiyerlere 

en az 3 en fazla 12 aylık bir süre boyunca 

AB üyesi ülkelerde bulunan bir üniversite veya 

üniversiteye eşdeğer bir kuruluşta araştırma 

yapma veya lisansüstü eğitim görme hakkı 

tanınmaktadır. Burslar, ülkemizin AB’ye 

uyum süreci kapsamında, AB müktesebatı ile 

ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik 

çalışmalara tahsis edilmektedir. Türkiye’nin 

AB’ye katılım müzakerelerindeki önceliklere 

bağlı olarak çalışma alanları belirli 

dönemlerde güncellenmektedir.

Bahse konu burslarla, Türkiye’nin 

AB müktesebatı konusunda bilgi 

sahibi insan kaynağı güçlendirilmekte, 

böylece müktesebatın etkin bir şekilde 

uygulanabilmesi için gerekli idari kapa-sitenin 

oluşmasına katkı sağlanmaktadır. Gerek kamu 

ve özel sektörde, gerekse akademik  dünyada  

özellikle  AB  uyum sürecini destekleyecek 

nitelikli iş gücünün oluşması  desteklenmekte,  

böylelikle  AB  uyum sürecinin hızlandırılması 

amaçlanmaktadır. Bursiyerlerin eğitim 

aldıkları alanda yetkinlikleri artmakta, 

AB’nin işleyişi ile ilgili bakış açıları 

genişlemektedir. Jean Monnet Burs 

Programı ile ayrıca, Türkiye-AB arasındaki 

sivil toplum diyaloğunun gelişmesi 

desteklenmekte, ülkelerarası akademik ilişkiler 

gelişmekte, Türk ve Avrupalı meslektaşlar 

arasında köprüler kurulmaktadır. 
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Uygulamanın başladığı dönemlerde 

yıllık bursiyer sayısı 10 civarındayken, 

sayılar gitgide yükselmiş ve son beş yılda AB 

ülkelerine gönderilen bursiyer sayısı yıllık 

ortalama 164 olmuştur. 2018-2019 akademik 

yılında yaklaşık 180 kişi Jean Monnet Burs 

Programından faydalanarak AB üyesi 

ülkelerde öğrenim görme hakkı kazanmıştır.

Nasıl Başvurabilirim? 

Jean Monnet Burs Programı, eğitimlerin 

başlamasından yaklaşık bir yıl kadar 

önce programın resmi internet sitesi ve 

sosyal medya hesapları üzerinden başvuru 

koşulları ve diğer gerekli bilgileri içeren 

belgeler yoluyla duyurulur. 

Odalar, yerel yönetimler ve kalkınma 

ajanslarında çalışanlar da dâhil olmak üzere 

tüm kamu çalışanları; sivil toplum kuruluşu 

ve yabancı misyonlarda çalışanlar da dâhil 

olmak üzere tüm özel sektör çalışanları; 

üniversitelerin akademik/idari personeli ile 

lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü 

(yüksek lisans veya doktora) öğrencileri 

bursa başvuru yapabilir.

Bursiyer adaylarının eğitim almak istedikleri 

dildeki yeterliliklerini gösteren belgelerini 

başvuru aşamasında diğer başvuru evrakı 

ile birlikte sunması gerekmektedir.

Jean Monnet Burs Programı,  T.C. Dışişleri Bakanlığı 

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Merkezi Finans ve 

İhale Birimi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile 

işbirliği içerisinde yürütülmektedir. 

Programın yürütülmesi, duyurulması ve tanıtılması, 

bursiyerlerin yerleştirilmesi, eğitimleri süresince ve 

sonrasında izlenmesi ve bursiyerlerle sürdürülebilir 

iletişim kanallarının oluşturulması Avrupa Birliği 

Başkanlığının sorumluluğundadır.

Programın başvuru ve değerlendirme süreci Merkezi 

Finans ve İhale Biriminin sorumluluğundadır. Burs 

sözleşmesi, burs almaya hak kazananlar ile Merkezi 

Finans ve İhale Birimi arasında imzalanmaktadır. 

Avrupa Birliği Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale 

Birimi yukarıda sözü edilen tüm çalışmaları Avrupa 

Birliği Türkiye  Delegasyonunun onayı ile yürütmektedir.

 

l

Kim Yürütüyor?
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ÇALIŞMA ALANLARI
Türkiye’nin AB uyum süreci, günlük yaşamımızı ilgilendiren 

tüm alanlarda AB’nin yürürlükte olan hukuk sistemi ve kurallar 
bütününe uyum sağlanmasını gerektiriyor. AB müktesebatı 

adı verilen bu kurallar bütünü, enerjiden balıkçılığa, 
istatistikten vergilendirmeye, şirketler hukukundan tüketicinin 
korunmasına kadar uzanan geniş bir yelpazeye yayılıyor. Jean 
Monnet Bursu kapsamında Türkiye’nin AB uyum sürecini 

ilgilendiren tüm bu alanlarda yapılan çalışmalar destekleniyor.
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ÇALIŞMA BAŞLIKLARI 

Malların Serbest Dolaşımı

İşçilerin Serbest Dolaşımı

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

Sermayenin Serbest Dolaşımı

Kamu Alımları

Şirketler Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Rekabet Politikası

Mali Hizmetler

Bilgi Toplumu ve Medya

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 
Politikası

Balıkçılık

Taşımacılık Politikası

Enerji

Vergilendirme

Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal 
Politika

İstatistik

Sosyal Politika ve İstihdam

İşletmeler ve Sanayi Politikası

Trans-Avrupa Şebekeleri

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların 
Koordinasyonu

Yargı ve Temel Haklar

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

Bilim ve Araştırma

Eğitim ve Kültür

Çevre

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/
veya Dış İlişkiler)

Mali Kontrol

Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları
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KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
111 Kamu Kuruluşundan Yaklaşık 650 Bursiyer

Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, kamu bankaları, Türk Silahlı Kuvvetleri, 

İl Emniyet Müdürlükleri ve benzeri 111 farklı kamu kurum ve kuruluşundan yaklaşık 650 personel,  

uygulama süresi boyunca Jean Monnet Burs Programından yararlandı. 

1990-2019: Bursiyerlerin sektörel dağılımı

Bakanlıklar Birinci Sırada

Kamu sektöründen bursa hak kazananlar 

arasında çoğunluğu bakanlıklar ve bağlı 

kuruluşlarda görev yapanlar oluşturdu. 

Adalet Bakanlığı ve yargı kurumlarından 

63 bursiyer,  Dışişleri Bakanlığı ve bağlı 

kuruluşlarından 59 bursiyer, Ticaret 

Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 44 

bursiyer seçtikleri AB üye ülkelerinde 

lisansüstü eğitimlerini tamamladı. Yaklaşık 

otuz yıllık uygulama süresi boyunca 14 farklı 

bakanlıktan çok sayıda kamu personeli Jean 

Monnet Bursundan yararlandı. Bakanlıkların 

ardından kamu bankaları yaklaşık 80 bursiyer 

göndererek ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü 

sırada ise 77 bursiyer ile yerel yönetimler yer 

aldı.

ÖZEL SEKTÖR /
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

ÜNİVERSİTELER

%17

%39

%44
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332 Bursiyerin 186’sı Ticari 
İşletmelerden

Özel sektör kotasından başvuru yaparak 

bursa hak kazanan 350 bursiyer arasında, ilk 

sırayı ticari işletmelerin sahipleri/çalışanları 

aldı. Beyaz eşya, tekstil, ev eşyası,  inşaat 

ürünleri, dekorasyon ürünleri, otomotiv,  

gıda vb. malzemelerin üretiminde faaliyet 

gösteren işletmelerin yanı sıra reklam, 

iletişim, sağlık, bilişim,  eğitim ve güvenlik 

gibi alanlarda hizmet sağlayan işletmelerden 

başvuran yaklaşık 186 kişi burstan 

faydalandı. Avukatlar/hukuk büroları 71 

kişiyle ikinci sıraya yerleşirken, 54 kişiyle 

özel bankalar üçüncü sırayı aldı.  Bunlara ek 

olarak 26 danışmanlık şirketi sahibi/çalışanı, 

12 mali müşavirlik bürosu sahibi/çalışanı, 14 

gazeteci/televizyoncu burstan faydalandı. 

28 Sivil Toplum Kuruluşundan 45 
Bursiyer

Jean Monnet Burs Programının uygulama 

süresi boyunca, 28 farklı sivil toplum 

kuruluşundan başvuran 45 bursiyer burstan 

yararlandı. Sivil toplum kuruluşları arasında, 

iş dünyasını temsil eden dernekler, kadın 

dernekleri, yardım dernekleri ve düşünce 

kuruluşları yer aldı.

17 farklı şehirde bulunan 44 üniversitenin 

lisans son sınıf/yüksek lisans/doktora 

öğrencilerinden veya akademik/idari 

personelinden oluşan 834 bursiyer seçtikleri 

AB üye ülkelerinde lisansüstü eğitimlerini 

başarıyla tamamladılar.

ÖZEL SEKTÖR / SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

ÜNİVERSİTELER

“Brussels School of International Studies’te 
(University of Kent) Jean Monnet 
Bursiyerlerine ev sahipliği yapmaktan 
dolayı çok mutluyuz. Bursiyerlerin tümü 
mükemmel öğrenciler ve derslerimize 
olağanüstü katkı sağlıyorlar. Diğer 
öğrencilerimiz de profesyonel geçmişi olan 
Jean Monnet bursiyerlerinin deneyimlerinden 
yararlanıyor. Jean Monnet bursiyerlerinin 
bizi seçmelerinden dolayı gurur duyuyoruz.”

Amanda Klekowski von Koppenfels
Akademik Direktör
Brussels School of International Studies, 
University of Kent (Belçika)
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Türkiye ve Avrupa 
Birliği’nde Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliğine Bakış

Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesinde, Birliğin öncelikli 

konularından biri olarak vurgulanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 

sosyal politikaların şekillendirilmesinde önemli bir rol oynuyor.  

Birliğin 2020 yılı stratejisinde de kadınların sosyal ve ekonomik 

durumlarının iyileştirilmesine yönelik hedefler öne çıkıyor.

Türkiye’de ise, özellikle son dönemde,  kadının toplum içerisindeki statüsünü 

geliştirmeye yönelik adımlar birbiri ardına atılıyor. Bu kapsamda 2000’li yılların 

başından itibaren toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi amaçlayan önemli yasal 

düzenlemeler yapıldı. Türk kadınlarının eğitim, ekonomi, siyaset ve işgücü piyasasıyla 

bütünleşmesini sağlamak üzere pozitif eylem ya da kota sistemi gibi özel tedbirler 

yürürlüğe konuldu.  Kadına yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla, 

2009 yılında TBMM bünyesinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu. 2010 

yılından bu yana kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık 

uygulamaları Anayasal güvence altında. 

Ayrımcılıkla Mücadelede Türkiye-AB Birlikte 
Çalışıyor

Türkiye’nin 2023 ulusal hedefleri belirlenirken, küresel düzeyde rekabet edebilir bir 

ekonomi için kadın istihdamı oranının % 38’in üzerine çıkarılması hedeflenmişti. 

Bu nedenle,  Türkiye’de kadın-erkek fırsat eşitliğinin geliştirilmesi yönünde yapılan 

çalışmalar arasında kadınların işgücüne katılmalarını teşvik edecek çalışmalar öne 

çıkıyor. Bu çerçevede kadın istihdamının artırılmasına, kayıt dışı çalışma oranlarının 

düşürülmesine, kadınların özellikle mesleki eğitime erişimlerinin kolaylaştırılmasına 

yönelik olarak kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler tarafından 

çok sayıda proje uygulanıyor. Gerek ulusal gerekse uluslararası işbirlikleri çerçevesinde 

uygulanan bu projelerin önemli bir kısmı Avrupa Birliği ile birlikte yürütülüyor. İlgili 

projelerde, ayrımcılıkla mücadele etmek, kadınlara eşit fırsatlar yaratmak, kadınları 

daha güçlü ve özgür hale getirmek için Türkiye ve Avrupa Birliği birlikte çalışıyor.  

Jean Monnet Bursiyerlerinin Yarısından Fazlasını 
Kadınlar Oluşturuyor 

Jean Monnet Burs Programı, özellikle kadın istihdamını desteklemeye yönelik olarak 

yürütülen bir proje olmamasına karşın,  yukarıda bahsedilen hedeflere ulaşılmasını, 

kadınların mesleki yetkinliklerini artırarak destekliyor.  Geçtiğimiz otuz yıl içerisinde, 

Jean Monnet Bursunu almaya hak kazanan iki bin bursiyerin yarısından fazlasını 

kadınlar oluşturmakta.
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Kadın bursiyerlerimizin %22’si özel 

sektörde, %26’sı kamu sektöründe faal 

olarak çalışırken bursa hak kazandı. 

Diğer %52’lik bölümü ise akademik 

hayatta faaliyet gösteren veya bursa 

başvurdukları sene itibariyle üniversite 

son sınıf öğrencisi olan kadınlar 

oluşturdu.

Tümü yükseköğrenim mezunu 

olan kadın bursiyerlerimiz, burs  

kapsamında katıldıkları lisansüstü 

programlarda hem yurtdışında 

eğitim tecrübesi kazandılar hem 

de  alanlarında uzmanlaştılar. 

Bugün mesleki yetkinlikleri ve 

donanımları ile önemli makamlarda 

üst düzey yöneticiler olarak  çalışıyor,  

ülkemizdeki sosyal ve ekonomik, 

kültürel ve siyasi hayatın gelişimine 

katkı sağlıyorlar. 

Bursiyerlerin Cinsiyet Dağılımı 1990-2019

Kadın Bursiyerlerin Sektörleri  

%52 Üniversite

%26 Kamu

%22 Özel

ERKEK
%46

KADIN
%54
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Jean Monnet bursiyerleri son otuz yılda, başını 

İngiltere’nin çektiği ve aralarında Hollanda, 

Fransa, Belçika, Almanya, Lüksemburg 

gibi ülkelerin bulunduğu toplam 19 AB üye 

ülkesinde lisansüstü öğrenim gördüler. 

Son otuz yılın verilerine göre %50’nin 

üzerinde bir oranla İngiltere, Jean Monnet 

bursiyerlerinin en çok tercih ettiği ülke oldu. 

Ancak son dönemlerde yurtdışında öğrenim 

görmek isteyen kişiler arasında diğer AB üye 

ülkelerindeki uygun akademik programlara 

ilişkin gelişen farkındalığa paralel olarak 

İngiltere’yi tercih eden Jean Monnet 

bursiyerlerinin sayısında düşüş yaşandı.

2013-2014 döneminden önceki yıllarda 

İngiltere’yi tercih eden öğrencilerin oranı 

%50’yi geçerken, son yıllarda bu oran 

gerileyerek 2015-2016 döneminde %32,  2018-

2019 döneminde ise %27 olarak gerçekleşti. 

Öğrencilerin kıta Avrupa’sında yer alan 

ülkelere yöneldikleri görüldü.  

Programın uygulama süreci boyunca Hollanda 

öğrencilerin en yoğun tercih ettiği ikinci ülke 

oldu. Hollanda’nın ardından sırasıyla Fransa, 

Belçika, Almanya, İtalya, İrlanda ve İspanya 

geldi. Yoğunlukla tercih edilmemekle birlikte, 

Avusturya, İsveç, Polonya, Yunanistan, 

Portekiz, Malta, Lüksemburg, Letonya, 

Estonya, Danimarka ve Bulgaristan da Jean 

Monnet bursiyerlerine ev sahipliği yapan 

ülkeler arasında yer aldı. 

ÜLKELERE
GÖRE DAĞILIM
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“Jean Monnet Burs Programı aracılığıyla bize gönderilen öğrencilerin tümü olgun, 
disiplinli ve üstün nitelikli. Leiden’a çok sıkı çalışmaya hazırlıklı olarak geliyorlar. 
Başarılı olacaklarını çok iyi bildiğimiz için, Jean Monnet Burs Programına hak 
kazanmış öğrencileri okulumuzda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.”

Sheena Bruce 
Uluslararası Eğitim Ofisi, Başkan Yardımcısı
Leiden University (Hollanda)
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ABD’de bulunan Long Island Üniversitesi’nde 

ekonomi yüksek lisansımı tamamlayıp 

Türkiye’ye dönmüştüm. O dönem Avrupa 

Birliği konusunda uzman sayısı azdı. Avrupa 

Birliği alanında uzmanlaşmak istedim ve Jean 

Monnet Bursunu duyunca hemen başvurumu 

yaptım.

Sayın Bakanım,  Jean Monnet Burs Programı 

mezunlarına baktığımız zaman gerek kamu 

ve özel sektörde gerekse akademik hayatta 

çok başarılı bireyler olduklarını görüyoruz. 

Başta siz olmak üzere, birçok bursiyerimizi 

kamuoyu yakından tanıyor. O yıllara dönersek 

kendi burs deneyiminizi bize biraz anlatır 

mısınız?
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RÖPORTAJ
Mevlüt Çavuşoğlu
T.C. Dışişleri Bakanı, 1993-1995 Dönemi Bursiyeri

 Bursa kabul süreci oldukça zorlu 

oldu. Önce kendi kurumum olan - o zamanki 

adıyla - Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu 

Araştırma ve Uygulama Merkezinin 

mülakatından geçtim. Daha sonra Dışişleri 

Bakanlığında hem yazılı hem sözlü zorlu bir 

sınava tabi tutuldum. ‘’Yalnızca yurt dışında bir 

yıllık burs deneyimi yaşamak mı yoksa samimi 

olarak seçtiğiniz alanda uzmanlaşmak mı 

istiyorsunuz?‘’ Sözlü mülakatta özellikle bunu 

ölçüyorlardı. Yani öğrenim görmek istediğimiz 

alanda kararlı mıyız? Benim aklımdaki soru 

ise öğrenim görmek için belirlediğim alan 

Türkiye’ye faydalı mı, değil mi idi. Bu yüzden 

daha önceden seçtiğim Avrupa Çalışmaları 

alanında ısrarcı oldum. Daha sonra hocaların 

söylediğine göre, bu ısrarcılığım bursa kabul 

edilmemde etkili olmuş. Birkaç üniversiteden 

kabul aldım. London School of Economics’te 

karar kıldım ve 1993’te Londra’ya gittim. 

“Siyasi Çalışmalarıma İlk Kez 
Londra’da Başladım”

Londra benim için öncekilerden farklı bir 

deneyimdi. Okul oldukça zordu, ağır bir 

eğitim programı vardı. Bir taraftan da aktif 

şekilde sosyal faaliyetlerde bulunuyordum. 

Okul bünyesinde “Turkish Society” 

adı verilen bir Türk derneğinde görev 

yapıyordum. Başka öğrenci derneklerinin 

faaliyetlerine katılıyordum. Çeşitli başlıklarda 

münazaralar düzenliyorduk, öğrenci 

birliğine arkadaşlarımızı seçtirmek amacıyla 

lobi çalışmaları yapıyorduk, programlar, 

tartışmalar… Çok  aktif çalışıyorduk. 

Sonrasında Turkish Association’a başkan 

oldum. Yani, siyasi çalışmalarıma hatta 

müzakerelere ilk başladığım yıllar burs 

dönemimdir desem abartmış olmam. 

O yıllarınızdan unutamadığınız bir anınız 

var mı? Londra’da geçirdiğiniz süre 

içerisinde sizi en çok etkileyen şey neydi?

İngiltere’ye gitmeden önce ailemle vedalaşmak 

için Antalya’ya uğramıştım. Orada hava 

gerçekten çok güzeldi. Bir gün sonra 

İngiltere’ye vardığımda havanın karanlık ve 

kapalı olduğunu gördüm. Ondan sonra on beş 

gün hiç güneş görmediğimi hatırlıyorum. Bir 

gün dekanla görüşmek için sekretaryasında 

bekliyordum, birden güneş açtı. Odadakilerden 

izin istedim, pencerenin yanına geçip uzun 

süre güneşe baktım. Odadakiler şaşkınlıkla 

bana bakıyordu. Onlara on beş gündür güneş 

görmediğimi, buna pek alışık olmadığımı 

söyledim. Neyse ki o yıl güneşli bir yıl oldu, 

güzel bir kış ve yaz geçirdim.

Burs döneminin benim hayatımda en önemli 

dönemlerden biri olduğunu söyleyebilirim. 

O dönemde nadiren de olsa burslar 

uzatılabiliyordu. Jean Monnet seçici heyeti 

çalışmalarımı başarılı bularak 7-8 ay kadar 

bursumu uzattı. Toplamda iki yıl kadar kalmış 

oldum. İki yılda neredeyse her günün başka 

bir anısı var. Gerek akademik çalışmalarım 

gerek sosyal ve siyasi faaliyetler, oradaki Türk 

toplumuyla birlikte yaptığımız çalışmalar, her 

anım dolu geçti diyebilirim. Gerçekten çok 

güzel anılarla ayrıldım.

“Eğitim Kalitesi Açısından 
Ülkemizle Avrupa Arasında Çok 
Büyük Farklılıklar Olduğunu 

Düşünmüyorum”

Türkiye’den giden bir bursiyer olarak eğitim 

sistemleri arasındaki farkı gözlemleme 

şansınız oldu. En temel farklar sizce nelerdi? 

Tabii  orada aldığım eğitimin hakkını 

vermem gerekir. Öğrendiğiniz konulara 

farklı pencereden bakmayı, çok boyutlu 
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düşünmeyi öğreniyorsunuz. Ancak şunu 

da belirtmek istiyorum; eğitim sistemimiz 

epeyce eleştiriliyor. Fakat ben ne o yıllarda ne 

de şu anda eğitim kalitesi açısından çok büyük 

bir fark görmüyorum. Sistemler farklı olabilir. 

Örneğin orada yüksek lisans bir yıl sürüyor, 

dünyanın birçok başka ülkesinde ve bizim 

ülkemizde iki yıl. Bizde sınav sistemi farklı, 

sık sık değişiyor. Bu durumdan biz de hoşnut 

değiliz. Elbette eğitim sistemimizin daha 

da geliştirilmesi lazım. Fakat ülkemizdeki 

eğitimin kalitesi asla düşük değil. Eleştirelim 

ama ülkemizdeki eğitimin asla kötü olmadığını 

da bilelim. 

Burs deneyiminiz mevcut kariyerinize 

nasıl yansıdı? Dönüp baktığınızda “İyi ki 

gitmişim” diyor musunuz?

Jean Monnet Bursu, gerek akademik bilgi 

açısından gerekse diğer sosyal faaliyetlerin 

bana kattıkları açısından benim için son derece 

olumlu bir deneyim oldu. Ayrıca özgüven 

kazanmak bakımından da önemli olduğunu 

düşünüyorum. İngilizce bildiğim bir dildi 

fakat orada daha da ileri bir noktaya geldi. Bu 

da çok yararlı oldu. Ayrıca bu burs programı 

kapsamında AB müktesebatı başlıklarında 

çalışıyorsunuz. AB-Türkiye ilişkilerinin yanı 

sıra, Avrupa Birliği’ne ilişkin diğer konularda 

da çalışma imkânı buldum. Örneğin AB’ye 

katılımın avantajları ve dezavantajları 

konusunda araştırma yaptım.  Ülkelere verilen 

yardımların ne kadar doğru kullanıldığına 

ilişkin de bir çalışma yapmıştım. Hatta 

birkaç tane de panele katıldım.  Dolayısıyla 

ile yüksek lisans eğitimimin, hem yaptığım 

akademik çalışmalar hem de sosyal ve siyasal 

faaliyetlerim açısından benim kişisel ve 

mesleki gelişimime çok olumlu etkileri oldu. 

Jean Monnet Bursuna başvurmak isteyen 

adaylara önerileriniz var mı? Sizce neden 

bu bursa başvurulmalı?

Hem eğitim görülen ya da görmek istenen 

alanda biraz daha derinlemesine çalışmayı 

hem de yurtdışında eğitim tecrübesi yaşamayı 

arzu eden herkesin bursa başvurmasını ve bu 

deneyimi yaşamasını tavsiye ederim. 
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Bursa hak kazananlara ise o süreyi mümkün 

olduğu kadar iyi değerlendirmelerini öneririm. 

On iki ay uzun bir süre diye düşünmesinler, 

çok çabuk gelip geçiyor. Bu nedenle bu imkânı 

çok etkili kullansınlar. Akademik çalışmaların 

yanısıra sosyal faaliyetlerde bulunsunlar. 

Bu fırsatı iyi değerlendirirseniz hem kişisel 

gelişiminize hem de kariyerinize ciddi bir 

yatırım yapmış olursunuz. 

“Jean Monnet Burs Programı ile 
AB Müktesebatına Her Boyutuyla 
Hâkim Kaliteli İnsan Kaynağı 

Yetişiyor”

Sizce Jean Monnet Burs Programının AB-

Türkiye ilişkilerine katkıları nelerdir? 

Eskiden Avrupa Birliği’yle ilgili alanlarda 

yetişmiş insan sayısı yok denecek kadar 

azdı. Şimdi eskiye göre çok daha fazla ama 

halen yeterli değil. Daha çok sayıda nitelikli 

insana ihtiyacımız var. Jean Monnet Burs 

Programı bize bunu sağlıyor. AB konusunda 

eğitim alan, düşünen, bilgili insan kaynağımız 

artıyor. Müktesebata ekonomi boyutuyla, 

çevre boyutuyla, teknik boyutuyla yani 

her bakımdan hâkim olan kişiler yetişiyor. 

Kişisel gözlemlerime dayanarak,  bu bursla 

eğitim gören herkesin, çeşitli sektörlerde 

bulundukları görevlerde Türkiye-AB 

ilişkilerine önemli katkı sağladıklarını 

söyleyebilirim. Bu bursu kazananlar yalnızca 

mesleki olarak kendilerini geliştirmiyor, 

ilişkileri olumlu yönde desteklemek için de 

çabalıyor ve sorumluluk hissediyor. 

Jean Monnet bursiyerlerine son bir 

mesajınız var mı? 

Jean Monnet bursiyerleriyle birkaç defa bir 

araya geldik. Hatta Avrupa Birliği Bakanı 

olduğum dönemde Brüksel’de biraraya 

gelişimizi çok iyi anımsıyorum. Orada 

gördüm ki, her biri gerçekten çok motive ve 

başarılı. Tümü, ülkemizle ilgili meseleleri 

yakından takip ediyor gittikleri ülkelerdeki  

üniversiteler ve diğer platformlarda ülkemizi 

çok iyi temsil ediyorlar.  Jean Monnet 

bursiyerleri de dâhil olmak üzere yurtdışında 

eğitim alan her öğrencimizi Türkiye’nin bir 

elçisi olarak görüyorum. Hepsiyle ayrı ayrı 

gurur duyuyorum.
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GÖRÜŞ
CHRISTIAN BERGER
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi

Avrupa Birliği, uzun yıllardır, özellikle AB katılım müzakereleri çerçevesinde, 
Türkiye ile eğitim dâhil çeşitli sektörlerde işbirliği yapıyor. İlk kez 1990-1991 
akademik yılında başlayan  Jean Monnet Burs Programı, Türkiye ile eğitim 
alanında gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin en eski, en görünür örneklerinden biri. 
Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin en uzun soluklu programlarından biri 
olmasının yanı sıra en prestijli burs programları arasında yer alıyor.

Tamamı AB tarafından finanse edilen program, AB üye ülkelerinde lisansüstü çalışmalar aracılığıyla 

Türkiye’de AB müktesebatı alanında uzmanlaşmış insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlıyor. 

Bu şekilde, genç bireylerin, Avrupa ile entegrasyon süreci hakkındaki bakış açıları ve algıları 

derinleşirken, Türk ve Avrupalı gençler arasında bağ kuruluyor.  

Genç bireylerin Avrupa ile entegrasyon süreci hakkında bakış açıları 
derinleşiyor

Jean Monnet Burs Programı, uygulandığı süre boyunca, kamu çalışanları, özel sektör temsilcileri, 

üniversite öğrencileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetim 

çalışanlarından oluşan 2000’den fazla Türk vatandaşına, AB üye ülkelerinde lisansüstü eğitim alma 

fırsatı sundu.  Bu bağlamda, Jean Monnet Burs Programının, AB müktesebatı ile ilgili alanlarda 

ciddi bir insan kaynağı oluşturulmasına öncülük ettiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. 
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Programın bireyler ve toplum üzerindeki 
etkisi beklentilerin çok üstündedir.

İlk nesil bursiyerler, şu an kilit karar alma   

pozisyonlarında görev yapıyor; AB ile ilişkileri 

yönlendiriyor, araştırmalar yürütüyor, üniversitelerde 

AB ile ilgili konularda ders veriyor ve  özel sektörde 

ekonomik büyümeye öncülük ediyorlar.  

Bana göre, Programın en önemli katkısı, insanların 

birbirini tanımasına imkân vermesi. Burada kast 

ettiğim, bursiyerlerin, sadece eğitim aldıkları ülkenin 

vatandaşlarını tanıması değil; Avrupa’da genel olarak 

üniversiteye giden bir öğrenci, gittiği üniversitede 

birçok farklı milletin vatandaşını tanıma fırsatını 

yakalar. Bu durum, birbirimizi daha iyi anlamamızı 

sağlaması açısından son derece önemli. Bursiyerler 

ülkelerine eğitim aldıkları ülke, mevzuat, Avrupa 

Entegrasyonu hakkında bilgi sahibi olmuş olarak geri 

dönüyorlar. Bu bireylerin, ilişkilerin bir adım öteye 

taşınmasına yardımcı olabileceklerini düşünüyorum. 

Tüm bunlar, kalıp yargıların yıkılmasına ve AB ile Türkiye 

arasında sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesine 

yardımcı oluyor ve yardımcı olmaya devam edecek. 

Dolayısıyla bana göre Jean Monnet Burs Programının 

bireyler ve kuşkusuz genel olarak toplum üzerindeki 

etkisi, beklentilerin çok üstündedir. 

Jean Monnet Burs Programı, çok kültürlü etkileşim ve 

sınır ötesi hareketliliğin artırılması ile fikir ve deneyim 

paylaşımının sağlanmasına yönelik gerçek fırsatlar 

sunması bakımından en başarılı araçlardan biri olarak 

uygulanmaya devam ediyor. 
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Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra,  üniversite eğitimi almak üzere 

Brüksel’e gittim. O dönemde soğuk savaş bitmek üzereydi. Siyasetten ekonomiye, 

müzikten kültürel yaşama nispeten iyiye doğru gidişin işaretleri görülüyordu. 

Gençler arasında paylaşılan bir iyimserlik vardı. Ben de daha önce turist olarak 

ziyaret ettiğim Avrupa’ya, ABD’de bir yıl AFS değişim öğrencisi olmam sayesinde 

karşılaştırmalı bakış açısına sahiptim. Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun merkezi 

olan Brüksel’i sevmiş, düşünce özgürlüğünün, yaratıcılığın rahat bir zemine 

sahip olduğu çok kültürlü ve kozmopolit ortamını cazip bulmuştum. 

Bursa aday gösterildiğimde, Brüksel Üniversitesinde (ULB) Siyasal, Sosyal 

ve Ekonomik Bilimler Fakültesini birincilikle bitirmek üzereydim. O zamanki 

Avrupa Topluluğu Nezdinde Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Özdem Sanberk’in 

desteği ile yeni tesis edilmek üzere olan Jean Monnet Bursuna aday gösterildim 

ve Ankara’ya sınava gittim. Sanırım kazandığını ilk öğrenen bursiyer de 

ben oldum. O dönem sözlü sınavları Dışişleri Bakanlığından gelen bir ekip 

gerçekleştiriyordu. Sözlü mülakat esnasında bana “Dışişlerine gel, seni diplomat 

yapalım” diyerek teklifte bulundular. “Sınava hazır değilim” dediğimde ise, 

“Biz sana hazırsın diyorsak, hazırsın” dediler.  Fakat akademik kariyere zaten 

başlamıştım, halihazırda Avrupa Birliği hukuku ve ekonomisi üzerine yüksek 

lisans yapıyordum. Bu yönde ilerlemek istediğimi söyleyerek bu teklifi kabul 

edemedim. Yine de o yaşta bir genç için önemli bir onur, etkili bir motivasyon 

oldu.

BAŞARI HİKAYELERİ
DR. BAHADIR KALEAĞASI

TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi
Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı

Business Europe İcra Kurulu Üyesi (Brüksel)

Belçika, Brüksel Üniversitesi
Avrupa Bütünleşmesi

1990-1991 Akademik Yılı Bursiyeri

Özgür ve Yaratıcı Düşünce ve Hareket 
İnsanlık Uygarlığının Gücüdür.

Yurtdışında eğitim almak konulara hem yerel hem küresel bakma 

refleksimi geliştirdi. Değişik ülkelere seyahat edebilmek, her türlü 

düşünceyi inceleyebilmek çok disiplinli düşünmeye ve çok boyutlu bakmaya, 

yaratıcılığa ve ilericiliğe sevk ediyor. Açık fikirli olmak insanı dogmalardan 

uzaklaştırıyor. İnsanları belli kültürel kalıplara sokan köhnemiş düşüncelerin dışına 

çıkmanın, insanlığı ileri götürecek yegâne enerji kaynağı olduğunu düşünüyorum.  21. 

yüzyılda, dijital devrim çağında ancak özgür ve eğitimli insanların ülkesi olan bir Türkiye 

küresel rekabette güçlü olur. Her anlamda özgür insanlar ülkesi olmalıyız. Demokrasi, hukuk 

devleti ve sosyal ilerleme ülkesi olmalıyız.

    Dünya Tarihinde Adında “Avrupa Birliği” Geçen 
    İlk Dersi Ben Verdim

Yüksek lisansımı tamamladığım ve doktoraya başladığım dönemde, Avrupa Birliği kurulmak 

üzereydi. Bu kapsamda, Brüksel’de hükümetlerarası bir konferans yapılacaktı. Üniversitem 

beni orada görevlendirdi. Müzakerelere hazırlık yapan bazı gruplarda tutanak tutuyor, 

raporlar hazırlıyordum. Dolayısıyla konuyu içeriden takip eden, Avrupa Birliği’nin 

kuruluş aşamasına yakından tanıklık eden insanlardan biriydim.  Derken 1992’de 

Maastricht Antlaşması imzalandı ve Avrupa Birliği kurulmuş oldu. Brüksel 

Üniversitesi ve bağlı bulunduğum Avrupa Etütleri Enstitüsü de bu işin 

merkezindeydi elbette. O zaman, üniversitem adında ilk Avrupa Birliği 

geçen dersi verme hedefindeydi. “Avrupa Birliği’nde Karar Alma 

Sistemi”  dersi yürürlüğe konuldu. Doktoramı bitirmemiş olduğum 

halde, konuyu bilen ve en yakından takip eden kişi olduğum için 

dersi benim vermem uygun görüldü. Böylece, adında Avrupa 

Birliği geçen dersi veren ilk akademisyen oldum.
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Jean Monnet Bursiyerleri Ülkemize Güç Kazandırıyor  

Jean Monnet Bursu Avrupa boyutu olan çalışmalar yapmak isteyen öğrenciler 

ve akademisyenler için. Fakat unutmayalım ki her alanın bir Avrupa boyutu var.  

Çevreden enerjiye, ekonomiden sanayiye her başlığın bir Avrupa Birliği boyutu var. 

Avrupa Birliği diye kendi başına bir uzmanlık alanı yok. Dolayısıyla, Jean Monnet 

Bursu gençlerin kendi istedikleri alanda uzmanlaşmaları, hem Avrupa’ya hem de çok 

kültürlü ve çok boyutlu bir dünyaya açılmaları için etkili bir enerji kaynağı. Ayrıca 

Avrupa’nın iyi üniversitelerinde iyi koşullarda ve karşılıksız olarak okuyabilmek bir 

nimet. Aslında öğrendiklerinizi topluma aktararak, arkadan gelen genç kuşakların 

daha iyi yetişmelerini destekleyerek bursun karşılığını vermiş oluyorsunuz.

Ek olarak, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel güç odağı olan Avrupa’yı tanımak 

Türkiye’nin milli menfaatleri açısından çok önemli. Jean Monnet bursiyerleri Avrupa’yı 

iyi tanıyan insanlar oluyorlar. Bugün Dışişleri Bakanlığımızdan üniversitelere, 

şirketlerimizden sivil topluma her alanda Jean Monnet süzgecinden geçmiş çok 

sayıda insan var. Jean Monnet Bursu ülkemize küresel rekabet gücü kazandırıyor.

    Dünya Tarihinde Adında “Avrupa Birliği” Geçen 
    İlk Dersi Ben Verdim

Yüksek lisansımı tamamladığım ve doktoraya başladığım dönemde, Avrupa Birliği kurulmak 

üzereydi. Bu kapsamda, Brüksel’de hükümetlerarası bir konferans yapılacaktı. Üniversitem 

beni orada görevlendirdi. Müzakerelere hazırlık yapan bazı gruplarda tutanak tutuyor, 

raporlar hazırlıyordum. Dolayısıyla konuyu içeriden takip eden, Avrupa Birliği’nin 

kuruluş aşamasına yakından tanıklık eden insanlardan biriydim.  Derken 1992’de 

Maastricht Antlaşması imzalandı ve Avrupa Birliği kurulmuş oldu. Brüksel 

Üniversitesi ve bağlı bulunduğum Avrupa Etütleri Enstitüsü de bu işin 

merkezindeydi elbette. O zaman, üniversitem adında ilk Avrupa Birliği 

geçen dersi verme hedefindeydi. “Avrupa Birliği’nde Karar Alma 

Sistemi”  dersi yürürlüğe konuldu. Doktoramı bitirmemiş olduğum 

halde, konuyu bilen ve en yakından takip eden kişi olduğum için 

dersi benim vermem uygun görüldü. Böylece, adında Avrupa 

Birliği geçen dersi veren ilk akademisyen oldum.
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“Orient” Temsilcisi olarak Tanımlanınca 
Oldukça Şaşırdım

Bir sohbet esnasında Amerikalı bir öğrenci beni ve Yunan bir öğrenciyi 

“Orient”in temsilcileri olarak tanımlamıştı. Türkiye’de batılı bir şekilde 

eğitilip yetiştirilen bizlerin, -kendimizi öyle görmesek de- Batı’dan bakınca, 

Doğu ile ilişkilendirildiğimizi görüp şaşırdım.

Jean Monnet Bursu bana sihirli 

bir dünyanın kapılarını ve 

yepyeni bir yaşamın kapılarını 

açtı. Dünyanın en önemli 

metropollerinden birinde, hem 

de London School of Economics 

gibi saygın bir eğitim 

kurumunda öğrenim görmemi 

sağladı. Mesleki anlamda bilgi 

birikimimi zenginleştirme 

imkânı buldum.  Bunun 

yanında, birçok farklı milletten 

insanla tanıştım, farklı 

tecrübeler edindim. Benim 

için çok ilginç, bazen zorlayıcı 

ama aydınlatıcı bir deneyim 

olduğunu söyleyebilirim. 

BAŞARI HİKAYELERİ
DOÇ. DR. ÇİĞDEM NAS

Yıldız Teknik Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Öğretim Üyesi 

İKV Genel Sekreteri
Birleşik Krallık, London School of Economics and 

Political Science 
Avrupa Sosyal Politikası

1990-1991 Akademik Yılı Bursiyeri
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Daha Derinlikli Bilgiye Ulaşma ve Gözlem Yapma İmkânı 
Buldum

Jean Monnet Bursunun bugünkü kariyerime etkileri çok olumlu oldu. Burs öncesinde 

AB konusunda çalışmaya başlamış olmama rağmen, Jean Monnet Bursu sayesinde 

Avrupa çalışmaları alanında daha derinlikli bilgiye ulaşma ve gözlem yapma 

imkânına kavuştum. Londra’da aldığım eğitimden sonra, akademik kariyerime 

devam etme konusundaki kararlılığım arttı. Bu deneyimden sonraki mesleki 

hayatımda da Türkiye ve AB ilişkileri temel ilgi alanım olmaya devam etti.

Londra’daki kozmopolit havayı, 

her gün karşılaştığım insanların 

dünyanın farklı yerlerinden 

geliyor olmasını ve bireysel 

özgürlük alanının genişliğini çok 

sevdim. Türkiye’deyken kendimi 

yeterli gördüğüm bazı konularda, 

örneğin sunum becerilerimde, 

aslında yeterli olmadığımı ve 

kendimi geliştirmem gerektiğini 

anladım. Eğitim sistemlerinde 

gördüğüm en dikkat çekici fark ise 

öğrencinin sınav, ödev gibi araçlarla 

yönlendirilmesi yerine, çalışma 

programını kendisinin oluşturması 

ve öz disiplin ile takip etmesi 

gerekliliği oldu. 
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Avrupa Birliği Hukuku Alanında İlerleme 
Kararımdan Emin Oldum

Jean Monnet Bursuna hak kazandığım dönemde, halihazırda Ankara 

Üniversitesinde Avrupa Birliği Hukuku alanında asistan olarak çalışmaya 

başlamış, AB alanında akademik kariyer yapmaya karar vermiştim. Bu kararımın 

ne kadar isabetli olduğunu, İngiltere’de yaptığım lisansüstü eğitim esnasında bir 

kez daha gördüm. Alanımın çok renkli ve dinamik oluşu, farklı bakış açılarına kapı 

açması ufkumu genişletti.

Ankara Üniversitesinde asistan 

olarak çalışırken 1993-1994 

eğitim öğretim yılında Jean 

Monnet Bursuna hak kazandım. 

Bu burs çerçevesinde, Londra 

Üniversitesinde, üniversiteye 

bağlı LSE, King’s, SOAS, UCL 

ve Queen Mary kolejleri 

tarafından o yıllarda ortaklaşa 

düzenlenen hukuk yüksek 

lisans (LLM) programında 

Queen Mary College’a kayıtlı 

olarak “Avrupa Hukuku” 

alanında yüksek lisans yaptım. 

Bir yandan 5 ayrı kolejin 

farklı seçenekler sunan ders 

programları içinden ders 

seçme imkânı, öte yandan da 

Londra gibi bir şehirde bir yıl 

geçirme fırsatı benim açımdan 

benzersiz bir deneyim oldu.

BAŞARI HİKAYELERİ
PROF. DR. SANEM BAYKAL

Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi  

Birleşik Krallık, University of London,
Queen Mary College

Avrupa Hukuku

1993-1994 Akademik Yılı Bursiyeri
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“Çeşitlilik İçinde Birlik” Felsefesinin Özümsenmesine Katkı 
Sağlıyor 

Jean Monnet Burs Programı kapsamında farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden gelen 

öğrenciler, çeşitliliğin zenginlik olarak algılandığı bir ortamda aynı amaç için birlikte 

çalışıyor, yani Avrupa Birliği’ni öğreniyor ve analiz ediyor.  Bu durum Birliğin 

temel felsefesini oluşturan, “çeşitlilik ya da farklılık içinde birlik” anlayışının 

özümsenmesine katkı sağlıyor. Türkiye’nin de farklılık ve benzerlikleri ile 

AB’ye ait olduğunu anlatan, Birliğe üyeliğinin her iki taraf bakımından 

da fayda ve kazançlarını ortaya koyan, insanlar arası temas, anlayış ve 

yakınlaşmayı sağlayan Jean Monnet Burs Programının gelecekte 

de başarıyla yürütülmesini diliyorum.

Akademik kariyerimin henüz 

başındayken,  yüksek lisans 

derecemi Jean Monnet Bursu 

sayesinde Londra Üniversitesinden 

almak ve oradaki akademik ortamı 

tanımak,  daha sonraki tüm 

akademik çalışmalarıma sağlam 

bir temel oluşturdu. Alanımın 

önde gelen akademisyenlerini 

tanımak ve onlardan ders almak, 

akademik kariyerimi olumlu 

biçimde etkileyen bir perspektife ve 

donanıma erişmeme katkı sağladı. 

Ayrıca bu imkân, doktora tez 

çalışmalarımı yürütmek için yine 

Londra Üniversitesine gitmeme 

vesile olduğu gibi yüksek lisans 

süresince edindiğim, o zamandan 

beri devam eden dostlukların da 

başlangıcını oluşturdu. 
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Hukuk Devleti Anlayışını Daha İyi 
Anladım 

Bursun bana sağladığı bir diğer önemli faydanın, hukuk devleti anlayışının 

ne ifade ettiğini daha iyi anlamak olduğunu söyleyebilirim. Burs dönemimin 

hayatımın ve akademik kariyerimin ileri aşamalarında da bana daima yardımcı 

olduğunu düşünüyorum.

Jean Monnet Bursu, halen pek çok açıdan katkısını gördüğüm önemli bir deneyim 

oldu benim için.  Türkiye’nin  AB konularında duayen ismi olan Prof. Haluk 

Kabaalioğlu hocamız ve değerli Prof. Dominik Lasok’un da teşvikleriyle,  yazılı ve 

sözlü sınavları geçerek İngiltere’de London School of Economics’de Avrupa Hukuku 

ve Ekonomisi konusunda eğitim aldım. Burada beni en çok etkileyen, sayısız seçenek 

arasından ders seçebilme imkânı ve okulun dünyaca bilinen kütüphanesinde zaman 

geçirmekti. Bundan yirmi beş yıl öncesinin dünyasında, bilgiye erişimde çağın en ileri 

imkânlarına sahip ortamlarından birinde bulunmak benim için çok keyifli olmuştu.

Danışmanlığımı da yapan değerli İngiliz akademisyen Dr. Brian Hindley’in derslerine 

yaklaşımı, ciddiyeti ve konuları ele alış şekli ve anlatım tarzı üzerimde ciddi etkiler 

bıraktı. Okurken düşünmeye teşvik eden babacan mizacı,  mesleğime olan sevgimin 

pekişmesinde etkili olmuştur. Yıllar sonra ölüm haberini aldığımda yaşadığım 

üzüntü halen aklımdadır. 

Farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarında bulunmanın sayısız yararları bulunduğuna, 

özellikle analitik sorgulama ve nesnel analiz yapabilme becerilerinin gelişmesinde 

çok etkili olduğuna inanıyorum. Ayrıca, başka ülkelerden ve kültürlerden gelen 

insanlarla rasyonel tartışmalar yapabileceğiniz ortamların içerisinde bulunmanın 

mesleki gelişim ve tecrübe açısından mutlak katkı sağladığını belirtmek isterim. 

Eğitim sonrasında üniversiteye geri dönerek,  AB konularında akademik çalışmalarıma 

devam ettim. Burs esnasında kazandığım yeni bakış açısı doğrultusunda, orada 

öğrendiklerimi büyük bir motivasyonla öğrenci arkadaşlarıma yansıtmaya çalıştım. 

Sonraki dönemlerde kendi öğrencilerim arasında da Jean Monnet Bursuna hak 

kazananların olması beni çok mutlu etti.  

BAŞARI HİKAYELERİ
DOÇ. DR. M. SAİT AKMAN

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
G20 Çalışmaları Merkezi, Direktör

Birleşik Krallık, London School of Economics and 
Political Science

Avrupa Hukuku

1993-1994 Akademik Yılı Bursiyeri
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Eşimle Jean Monnet Bursiyerleri Toplantısı Esnasında 
Tanıştım

Ayrıca, daha sonra eşim olacak hanımefendi ile ilk kez bir Jean Monnet bursiyerleri 

toplantısı esnasında tanışmış olmam,  bu programın hayatımdaki önemini kat kat 

artırmış oldu.

Jean Monnet bursiyerlerinin, 

Türkiye’nin bürokratik, akademik 

ve meslek kuruluşlarında ve 

özel sektörde eğitim aldıkları 

alanlarda çalışarak kurumlarına 

ve Türkiye’nin AB ile bütünleşme 

sürecine kayda değer katkılar 

sağladıklarına çok kez şahit oldum. 

Diğer yandan bursiyerlerin kendi 

çalışma alanlarında Avrupa Birliği 

müktesebatına uyum sağlama 

çabalarının ötesinde, kurumlarının 

idari kapasitesinin gelişimine 

katkılarının ve Avrupalılaşma 

(Europeanisation) sürecindeki 

rollerinin de önemli olduğuna 

inanıyorum. Bu programın Türkiye 

AB ilişkilerine en büyük katkısının 

bu olduğu düşünüyorum.
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Türk Öğrenciler Yurtdışında Son Derece 
Başarılı

Farklı ülkelerden öğrencilerle arkadaş olmak onların kültürünü tanımak 

açısından önemli bir deneyimdi. Diğer ülkelerden öğrencilerle sohbetlerimizde 

hem kendi ülkemizi tanıtıyor hem de bazı önyargıları kırma fırsatını buluyorduk. 

Özellikle Yunan arkadaşlarımızla ateşli tartışmalara girdiğimizi, karşı tarafa kendi 

tezlerimizi anlatmaya çalıştığımızı hatırlıyorum. Şunu özellikle belirtmek isterim; Türk 

öğrenciler yurtdışında son derece başarılılar. Bu nedenle birçok yabancı üniversitenin her 

sene daha fazla sayıda Türk öğrenciyi kabul ettiğini biliyorum. Ne yazık ki bu durum bazen 

beyin göçlerine de neden olabiliyor.

Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde, eğitim alanında 

önemli bir yeri olduğuna inandığım Jean Monnet Burs 

Programının ilk bursiyerlerinden biriyim. Bursun 

gerek öğrenim gerekse mesleki hayatımda önemli bir 

rol oynadığını söyleyebilirim. Öncelikle, Jean Monnet 

Bursu sayesinde ilk kez yurtdışına çıkmış oldum. 

Benim dönemimde bursa hak kazanan birçok kişi gibi 

ben de İngiltere’yi tercih ettim.  University of Kent 

at Canterbury’nin Londra merkezinde “Uluslararası 

İlişkiler ve Avrupa Bütünleşmesi” alanında yüksek 

lisans yaptım. Yurtdışında öğrenim görmek çok 

önemli bir fırsat. Yüksek lisans öğrenimim esnasında 

çok sayıda ödev hazırladım ve sunum yaptım. Bu 

durum kendinizi yabancı dilde hem sözlü hem yazılı 

olarak çok daha iyi ifade edebilmenize imkân sağlıyor. 

Ayrıca, üniversitedeki öğretim görevlileri bizleri 

sürekli olarak analitik düşünmeye yönlendiriyorlardı. 

Maalesef, o dönem bizim eğitim sistemimizde böyle 

bir anlayış yoktu. Meslek hayatına girdiğimde tüm 

bunların faydasını ciddi olarak gördüm.  

BAŞARI HİKAYELERİ
HAMİ AKSOY

T.C. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü  

Birleşik Krallık, University of Kent
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Bütünleşmesi

1993-1994 Akademik Yılı Bursiyeri
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Türk Öğrenciler Yurtdışında Son Derece 
Başarılı

Farklı ülkelerden öğrencilerle arkadaş olmak onların kültürünü tanımak 

açısından önemli bir deneyimdi. Diğer ülkelerden öğrencilerle sohbetlerimizde 

hem kendi ülkemizi tanıtıyor hem de bazı önyargıları kırma fırsatını buluyorduk. 

Özellikle Yunan arkadaşlarımızla ateşli tartışmalara girdiğimizi, karşı tarafa kendi 

tezlerimizi anlatmaya çalıştığımızı hatırlıyorum. Şunu özellikle belirtmek isterim; Türk 

öğrenciler yurtdışında son derece başarılılar. Bu nedenle birçok yabancı üniversitenin her 

sene daha fazla sayıda Türk öğrenciyi kabul ettiğini biliyorum. Ne yazık ki bu durum bazen 

beyin göçlerine de neden olabiliyor.

Burs Programına Benim de Küçük Bir Katkım Oldu

Jean Monnet bursiyeri olduğum dönemde üniversitede araştırma görevlisiydim. Daha sonra 

Dışişleri Bakanlığının sınavını kazandım ve Avrupa Birliği Dairesinde çalışmaya başladım. 

O dönemde Jean Monnet Burs Programını Dışişleri Bakanlığı yürütüyordu. Ben de 

genç bir memur olarak bu bursa ilişkin hazırlıklardan,  diğer kurumlarla yapılan 

yazışmalardan bizzat sorumlu oldum. Bir Jean Monnet bursiyeri olarak bu görevde 

bulunmak beni çok mutlu etti.  Yurtdışına atanana kadar bu görevime devam 

ettim. Ankara’dan ayrılmadan önce Jean Monnet Burs Programının nasıl daha 

etkin hale getirilebileceğine ilişkin bir rapor hazırladım. Bu rapordaki 

önerilerim doğrultusunda programda bazı değişikler yapıldı ve bursa 

kamudan daha fazla katılım sağlanması mümkün hale geldi.

Jean Monnet Burs Programının 

ülkemizin Avrupa Birliği’ne katılım 

süreci açısından önemli bir işlev 

gördüğünü düşünüyorum. Bursu 

tamamladıktan sonra kendi 

kurumlarına dönen ve ülkemizin 

katılım müzakerelerinde aktif 

rol oynayan çok sayıda bürokrat 

tanıyorum. Jean Monnet Bursu 

sayesinde AB müktesebatı 

konularında uzman olan personel 

sayımız ciddi olarak arttı. Gerek 

yeni gerekse eski bursiyerlerin, 

Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin 

gelişmesine önemli katkılar 

sağlayacağına inanıyorum.   
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Hayatımın En Öğretici
Yıllarından Biriydi

Bursumu Avrupa Çalışmaları üzerine, London School of Economics’te 

tamamladım. Bu deneyimin, akademik hayata bakışıma ve günlük hayatı algılama 

biçimime ciddi etkileri olduğunu söyleyebilirim. Bugün geçmişe baktığımda, 

Londra’da geçirdiğim dönemin, hayatımın en öğretici yıllarından biri olduğunu 

görüyorum.

Burs öncesi Gümrük Müsteşarlığında AB 

uzmanı olarak yaklaşık üç yıldır görev 

yapıyordum. Bursa başvurmak isteyenlere 

de, mümkünse çalışma deneyiminin ardından 

başvurmalarını öneririm. Benim gözlemime 

göre, öğrendiklerinizi daha hızlı ve etkin bir 

şekilde kullanma imkanı buluyorsunuz.  Burs 

sonrası görevime döndüğümde hem mesleki 

yetkinliğim artmıştı, hem de kariyer planım 

netleşmişti. 

Kariyerimin ikinci aşaması Antalya 

Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) oldu. Dış 

Ekonomik İlişkiler Müdür Yardımcılığından 

başlayarak, Genel Sekreterliğe uzanan 

kariyer yolculuğumda bursun bana kattıkları 

yadsınamaz. Öğrendiklerimi, edindiğim 

tecrübeleri etkin bir şekilde mesleğime 

yansıtma fırsatı buldum. ATSO bugün 

AB mali desteklerinden en üst düzeyde 

faydalanan odalardan biri.  Antalya AB Bilgi 

Merkezi, Avrupa İşletmeler Ağı Antalya Ofisi 

Odamız bünyesinde faaliyet gösteriyor. 

Tüm bunlar belki de Londra’da geçirdiğim 

dönemde oluştmuş vizyonun bir yansıması.  

BAŞARI HİKAYELERİ
VİLDAN DEMER

Antalya Ticaret Odası Genel Sekreteri

Birleşik Krallık, London School of Economics and  
Political Science
Avrupa Çalışmaları

1998-1999 Akademik Yılı Bursiyeri
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Dünyayı Keşfettikçe Kendinizi Keşfedeceksiniz

Yaşadığınız ülkede, belirli bir yaşam tarzını benimsiyor, bir anlamda hayatı 

kanıksıyorsunuz. Algı ve davranışlarınız otomatikleşiyor. Yurtdışı deneyimi yaşarken 

ise, otomatik pilotu devre dışı bırakarak, detaylara dikkat ediyor, gözlem yapıyor 

ve algılarınız daha açık bir şekilde yaşıyorsunuz. Belki de asıl öğrenme böyle 

başlıyor.

Jean Monnet Bursu, yalnızca mesleki ve teknik 

bilgi edindirmekle kalmıyor, yeni kültürler 

tanımanıza, toplumlar ve yaşam biçimleri 

ekseninde hayatı değerlendirmenize imkân 

veriyor.  Londra’nın renkli sosyal hayatını 

gözlemlemek, farklı kültür ve yaşam 

tarzlarında insanlarla sürekli iç içe olmak 

beni daha açık görüşlü bir insan haline getirdi. 

Daha çok boyutlu düşünmeye ve farklılıklara 

daha saygılı yaklaşmaya başladım. 

Gençlere, imkân bulabilirlerse yurtdışında 

eğitim amaçlı bir süre geçirmelerini tavsiye 

ederim. Dünyayı keşfettikçe kendilerini, 

kendilerini keşfettikçe dünyayı keşfedecekler.
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Çok Boyutlu Bir Akademik Donanıma 
Sahip Oldum

Lisans eğitimimi Türkiye’de saygın bir hukuk fakültesinde tamamladım. 

Bu eğitimimin çoğunlukla teorik olduğunu söyleyebilirim. Yüksek lisans 

deneyimimde ise daha pratik bilgiler edindim.  İngiltere, genel hukuk sisteminin 

geçerli olduğu bir ülke olduğu için oradaki hukuk eğitimi dava eksenli veriliyor. Bu 

sayede çok boyutlu bir akademik donanıma sahip oldum. Ayrıca, okulun öğrencilere 

sunduğu çalışma alanları, teknolojik ekipmanlar ve spor salonu oldukça etkileyiciydi. 

Kitaplara düşkün biri olarak özellikle kütüphaneyi çok sevdim.

Jean Monnet Bursunu kazanabilmek için 

girdiğim sınav esnasında yaşadığım heyecanı 

bugün bile hatırlıyorum. Neyse ki olumlu 

sonuç aldım ve Exeter Üniversitesinde 

Uluslararası Ticaret Hukuku alanında 

yüksek lisans yapmaya hak kazandım.  

Aldığım eğitim,  bende hukuk alanına dair 

yepyeni pencereler açtı. Bambaşka bir hukuk 

sistemiyle tanıştım ve farklı bakış açılarıyla, 

küresel düşünmenin önemini kavradım. 

İngiltere’de geçirdiğim döneme dair aklıma 

ilk gelenler ise eşimin bitmeyen desteği 

ve orada tanıdığım insanlar. İngiltere’deki 

ilk ev sahibim; İngiltere’ye anneannemin 

memleketi Adana’dan giden ve aynı aksanla 

Türkçe konuşan Ermeni asıllı Marie, 

Amerikalı olmasına rağmen, İngiliz kültürünü 

tanımama yardımcı olan, ödevlerimizin 

yazım hatalarını dahi düzelten Janetta,  daha 

sonra doktora tez danışmanım olan fikri 

mülkiyet hukuku profesörü Charlotte, beş 

milletten gelen sınıf arkadaşlarım… Değişik 

kültürlerden gelen insanları tanımak bana 

çok şey kattı.

BAŞARI HİKAYELERİ
HASAN KADİR YILMAZTEKİN

T.C. Adalet Bakanlığı,
Daire Başkanı

Birleşik Krallık, University of Exeter
Uluslararası İşletme Hukuku

1998-1999 Akademik Yılı Bursiyeri
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İlk Kez Yurtdışına Çıktım, Neredeyse Sokakta Kalıyordum

Jean Monnet Bursu sayesinde hayatımda ilk kez yurtdışına çıkma imkânı buldum. 

Belki aceleden,  belki de acemilikten Exeter’de kalacak bir yer ayarlamamıştım. 

Nasılsa gidince bir yer bulurum diye düşünürken işler umduğum gibi gitmedi. 

Kayıtların olduğu haftaya denk geldiğimiz için şehirdeki tüm otel ve 

pansiyonlar dolmuştu. Emlakçılar en erken bir hafta sonra kiralık bir yer 

gösterebileceklerini söylüyorlardı. Dört büyük bavulumla gün boyunca 

kalacak bir yer aradım. Sokakta kaldığımı düşünürken orada küçük 

bir restoran işleten bir Türk,  kullanmadığı bir evi olduğunu 

söyleyerek bizi misafir etmeyi teklif etti. Eşimle birlikte, boş 

bir evde kırık bir yatakta birkaç gece geçirmek zorunda 

kaldık. Bu nedenle bursu kazananlara, gitmeden önce 

mutlaka yerlerini ayarlamalarını öneririm. 

Tarsus’ta Yoksul bir 
Mahalleden İngiltere’de Onur 
Belgesiyle Mezuniyete 

Jean Monnet Bursuyla gittiğim yüksek lisansı ilk 

üçte bitirdim ve onur belgesi aldım. Bu durum 

bana yurtdışında doktora yapmanın kapılarını 

araladı. Doktoramı bitirip Türkiye’ye döndükten 

kısa bir süre sonra terfi ederek,  Avrupa Birliği ile 

ilgili bir alanda üst düzey bir göreve getirildim. 

Kısacası bu burs, Tarsus’ta yoksul bir mahallede 

başlayan hayatımın en önemli kilometre 

taşlarından biri oldu. Kariyer anlamında bana 

birçok kapı açılmasına vesile olan, unutulmaz 

anılar biriktirmemi sağlayan, hayatıma farklı 

renkler katan bu deneyimi yaşamamı sağlayan 

herkese teşekkür ediyorum.
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Benim Jean Monnet Bursu maceram 1998 yılı 

sonbaharında, yurtdışında eğitim imkânlarının 

sınırlı olduğu bir dönemde başladı. Eskiden, 

Jean Monnet Bursuna bireysel başvuru yapılmaz, 

sınava girecek adaylar üniversite ve kurumların ön 

eleme sınavlarıyla belirlenirdi. Dolayısıyla “Sayın 

Monnet” ile ilk karşılaşmam ODTÜ İdari Bilimler 

Fakültesi panolarındandır. O yıllarda ismini bile 

doğru dürüst telaffuz edemediğim Jean Monnet 

Bursu, bugün çocuklarıma anlatacağım en renkli 

anıların ve dostlukların kaynağıdır.

Bir Daha Asla “O Yıl” Gibi Olmaz 

Jean Monnet Bursunun maddi açıdan en kötü 

dönemidir 1999-2000 yılı; AB’nin ortak para 

birimine yeni geçtiği, Avro’nun Sterlin karşısında 

her geçen gün gerilediği ve Londra’da aylık 550 

Sterlin gibi bir parayla geçinmemizin beklendiği 

BAŞARI HİKAYELERİ
ELİF KURŞUNLU

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı,
Katılım Politikası Daire Başkanı

Birleşik Krallık, London School of Economics and 
Political Science
Avrupa Ekonomisi

1999-2000 Akademik Yılı Bursiyeri

Mülakatı Kaçırdım, Bana bir Şans Daha 
Verdiler

Hayatımdaki tesadüflerin birleşimidir Jean Monnet ve hikâye şöyle bir 

tesadüfle başlar. Fakültedeki mülakat geç saatlere sarkmış ama sıra soyadı 

“Yıldırım” olan bana bir türlü gelememiştir. Bunun üzerine jüri başkanı dışarı 

çıkar ve “üzgünüm, bugün alamıyoruz ama yarın sabah ilk mülakat senin” der. 

Fakat gece geç yatmaya alışkın “üniversite öğrencisi bünyesi”, anne de şehir dışında 

olunca sabah uyanamaz ve mülakatı kaçırır. İnanılır gibi değil ama okula gittiğimde 

jüri toplanmıştı ve karar aşamasındaydı. Ağladım, sızladım, “Annem yok, dün akşam da 

siz beni beklettiniz, lütfen bir şans verin” dedim. Nasıl oldu hala bilmiyorum ama bana bir 

şans verdiler, daha da güzeli elemeyi geçtim ve beni ODTÜ’den aday gösterdiler. Sonrasında 

malum yazılı sınav, sözlü sınav, okul başvuruları ve mutlu son...1999-2000 akademik yılında London 

School of Economics’te (LSE) “Political Economy of European Integration” programında yüksek lisans 

yaptım. 

    Başkanım “Elifciğim, Jean Monnet Bursu Artık Sende” Dedi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir bursla, Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans yaptıktan 

sonra memlekete dönen ben, “Dışişlerine mi girsem, yurtdışında doktora mı yapsam?” diye 

düşünürken, o dönemki adıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği sınav açtı. Ben de yazgıya 

karşı koyulmaz dedim ve 2001 yılında Genel Sekreterlikte çalışmaya başladım. Sonra 

2006 yılı sonbaharında bir sabah odama giren Sevgili Başkanım Nilgün Arısan Eralp 

-ki kendisi de Jean Monnet bursiyeridir- “Elifciğim, Jean Monnet Bursu artık 

sende” dedi. Böylece “Sayın Monnet” ile yollarımız farklı bir boyutta bir kez daha 

kesişti ve bu kesişme benim için zor ama bir o kadar da anlamlı bir dönemin 

başlangıcı oldu. Nitekim geriye dönüp baktığımda mesleki hayatımda 

yaptığım en anlamlı işlerden biriydi Jean Monnet Burs Programını 

yürütmek… Türkiye-AB ilişkilerinin en renkli, en dinamik ve en 

gerçek yüzüdür Jean Monnet Bursu. Tek tek bireylerin hayatına 

dokunur ve değiştirir, önce sizi, sonra Türkiye-AB ilişkilerine 

bakışınızı değiştirir…
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Hikâyenin sonu mu? Tesadüfler 

tabii ki bitmedi… Dedim ya Jean 

Monnet hayatımdaki tesadüflerin 

birleşimidir. Yine bir sonbaharda, 

2009 yılı sonbaharında doğum 

iznine ayrıldım ve Jean Monnet 

Bursunu, ODTÜ İdari Bilimler 

Fakültesi panolarında başvuru 

ilanını birlikte okuduğum en 

yakın dostuma, Bülent Özcan’a 

devrettim. Bugün Jean Monnet 

Bursu emin ellerde yoluna devam 

ederken, sadece bursiyerlerin 

kişisel serüvenleri değil, onların 

katkılarıyla Türkiye-AB serüveni 

de yeni rotalara yelken açıyor...

Mülakatı Kaçırdım, Bana bir Şans Daha 
Verdiler

Hayatımdaki tesadüflerin birleşimidir Jean Monnet ve hikâye şöyle bir 

tesadüfle başlar. Fakültedeki mülakat geç saatlere sarkmış ama sıra soyadı 

“Yıldırım” olan bana bir türlü gelememiştir. Bunun üzerine jüri başkanı dışarı 

çıkar ve “üzgünüm, bugün alamıyoruz ama yarın sabah ilk mülakat senin” der. 

Fakat gece geç yatmaya alışkın “üniversite öğrencisi bünyesi”, anne de şehir dışında 

olunca sabah uyanamaz ve mülakatı kaçırır. İnanılır gibi değil ama okula gittiğimde 

jüri toplanmıştı ve karar aşamasındaydı. Ağladım, sızladım, “Annem yok, dün akşam da 

siz beni beklettiniz, lütfen bir şans verin” dedim. Nasıl oldu hala bilmiyorum ama bana bir 

şans verdiler, daha da güzeli elemeyi geçtim ve beni ODTÜ’den aday gösterdiler. Sonrasında 

malum yazılı sınav, sözlü sınav, okul başvuruları ve mutlu son...1999-2000 akademik yılında London 

School of Economics’te (LSE) “Political Economy of European Integration” programında yüksek lisans 

yaptım. 

    Başkanım “Elifciğim, Jean Monnet Bursu Artık Sende” Dedi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir bursla, Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans yaptıktan 

sonra memlekete dönen ben, “Dışişlerine mi girsem, yurtdışında doktora mı yapsam?” diye 

düşünürken, o dönemki adıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği sınav açtı. Ben de yazgıya 

karşı koyulmaz dedim ve 2001 yılında Genel Sekreterlikte çalışmaya başladım. Sonra 

2006 yılı sonbaharında bir sabah odama giren Sevgili Başkanım Nilgün Arısan Eralp 

-ki kendisi de Jean Monnet bursiyeridir- “Elifciğim, Jean Monnet Bursu artık 

sende” dedi. Böylece “Sayın Monnet” ile yollarımız farklı bir boyutta bir kez daha 

kesişti ve bu kesişme benim için zor ama bir o kadar da anlamlı bir dönemin 

başlangıcı oldu. Nitekim geriye dönüp baktığımda mesleki hayatımda 

yaptığım en anlamlı işlerden biriydi Jean Monnet Burs Programını 

yürütmek… Türkiye-AB ilişkilerinin en renkli, en dinamik ve en 

gerçek yüzüdür Jean Monnet Bursu. Tek tek bireylerin hayatına 

dokunur ve değiştirir, önce sizi, sonra Türkiye-AB ilişkilerine 

bakışınızı değiştirir…

bir yıldır… Ancak tüm zorluklarına rağmen, 

hayatımın en güzel yıllarından birini 

geçirdim Jean Monnet Bursu sayesinde. 

İlk defa ailesinden ayrı yaşayan biri olarak 

sadece akademik açıdan değil, hayat 

tecrübesi olarak da kendime pek çok şey 

kattığım bir yıl oldu. Her bursiyer için ilk 

günlerin heyecanı başkadır; önünde koca bir 

yıl vardır, ne yapacağını, nereye gideceğini 

şaşırır, her şeye saldırırsın, ama yıl sonuna 

kadar o ilk günlerde gezdiğin, gördüğün 

yanına kar kalır, sonrası göz açıp kapayıncaya 

kadar geçer. İlk günlerde yangın alarmlarıyla 

bölünen uykular, sonrasında savaş çıksa 

bölünmez. Kütüphane ve Soho arasında gidip 

gelen zihinle, Çin mutfağının erdemlerini 

keşfeden bünye, kahve yüklemesiyle öyle 

güçlenir ki sınav döneminde 7 gün 24 saat 

uyanık gezebilirsin. İnsan geriye dönüp 

bakınca inanamaz yaptıklarına; “Nasıl 

yaşamışım o kadar az uykuyla, nasıl içmişim 

o kadar çok kahveyi, nasıl okumuşum o kadar 

çok makaleyi, kitabı?”. Bir daha da asla “o 

yıl” gibi olmaz, tarifi yoktur. Hem akademik 

olarak hem de kişisel olarak o yılın bana 

kattıklarından hep çok faydalandım… 18 yıl 

sonra hala faydalanıyorum desem abartmış 

olmam…
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 

Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 1995 yılında 

mezun oldum. Aynı yıl ODTÜ Sosyal Bilimler 

Enstitüsü “Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler” 

programında Araştırma Görevlisi olarak çalışma 

hayatıma başladım. “Türkiye’de Kentsel Yenileme 

Süreçleri ve Politikaları” başlıklı tezimle 1998 

yılında bu bölümden ilk yüksek lisans diplomamı 

aldım. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görev 

yaparken, 1999 yılında Jean Monnet Bursuna 

hak kazandım. “Türkiye’de Turizm Alanlarında 

Planlama ve Yönetim” konulu tezimi Birmingham 

Üniversitesinde tamamlayarak,  ikinci yüksek 

lisans derecemi aldım.

İngiltere’deki eğitimim esnasında teorik bilgi 

edinmenin yanı sıra, uygulama içerisinden 

gelen insanlarla birlikte çalışma şansı buldum. 

Turizmi çok daha geniş bir perspektifte ele alma 

şansı yakaladım. Bu sektörün, şehir ve bölge 

ekonomileri için ne kadar önemli olduğunu 

gördüm. Bakış açımı ciddi anlamda değiştiren bir 

eğitim aldım.

BAŞARI HİKAYELERİ
ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
KADEM Yönetim Kurulu Üyesi

Birleşik Krallık, University of Birmingham
Turizm Politikası ve İşletme

1999-2000 Akademik Yılı Bursiyeri

Jean Monnet Burs Programı, hayatıma birçok yönden çok olumlu 

etki etti. Öncelikle dünyanın en önemli eğitim kurumlarından 

birinde, hem lisans eğitimimi hem de faal çalışma konularımı aynı 

anda kapsayan çok değerli bir programda yüksek lisans yapmamı 

sağladı. Daha da önemlisi aynı üniversitenin işletme bölümünde yüksek 

lisans yapmakta olan eşimle tanışmama vesile olarak hayatımı değiştirdi.
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Yüksek lisans deneyimim 

Türkiye’nin AB üyeliği 

konusundaki fikirlerimi de 

pekiştirdi.  Yalnızca Avrupa’dan 

değil dünyanın birçok 

ülkesinden onlarca genç insanla 

birlikte çalışmak, tam anlamıyla 

uluslararası ve çok kültürlü 

bir ortamda yaşama imkânı 

bulmak, Avrupa Birliği’nin 

hem kuramsal olarak hem de 

gerçek hayata yansımasıyla 

bütün insanlık için ne kadar 

önemli bir “ideal” olduğunu 

anlamamı sağladı. Avrupa 

Birliği ve diğer uluslararası diye 

nitelendirilebilecek süreçler ve 

projeler açısından,  Jean Monnet 

ve benzeri burs programlarının 

anlam ve önemini vurgulamaya 

kelimeler yeterli olmaz diye 

düşünüyorum.

İngiltere’de edindiğim farklı kültürlerden gelen kimselerle birlikte çalışma deneyimim, daha 

sonra yürüttüğüm uluslararası görevlerde bana çok faydalı oldu.  Gerek T.C. Hollanda 

Büyükelçiliği nezdinde Kültür ve Tanıtma Ataşesi olduğum dönemde, gerek bir Avrupa 

örgütü olan “European Cities Marketing Association” isimli kuruluşta yönetim 

kurulu üyeliği yaptığım dönemde, gerekse de “Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği 

(EURADA)”  içerisindeki çalışmalarım esnasında,  burs dönemimde edindiğim 

tecrübelerden ciddi anlamda yararlandım.
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Genç Nesilleri Ortak Değerler 
Çerçevesinde Yakınlaştırıyor

Jean Monnet, kişisel anılarında; Avrupa Entegrasyonundan ülkeler arası 

bir ittifak değil, halkların birleşmesi projesi olarak bahseder. Jean Monnet 

Burs Programı’da aslında tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Bursun temel 

amacının; öğrencilere Avrupa üniversitelerinde kaliteli öğrenim şansı vermekten 

ziyade, genç nesilleri ortak değerler etrafında buluşturup, kültürel farklılıklarına 

rağmen birbirleriyle yakınlaştırmak olduğunu düşünüyorum. 

2001 yılında Jean Monnet Burs Programı kapsamında London School of 

Economics’te (LSE) Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans yaptım. Bursiyer adayı 

olduğum dönemde üniversiteler ve ilgili kurumlar, adayların çalışma alanlarına 

ve başarı düzeylerine göre kendi adaylarını belirliyorlardı. Seçili adaylar, son 

derece kapsamlı yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutuluyorlardı. Sınavı birincilikle 

kazandığımın haberini aldığım günü hala aynı coşkuyla hatırlarım. Çünkü Jean 

Monnet Bursu benim hayatımda çok önemli bir dönüm noktası oldu. 

108 Ülkeden Gelen Öğrencilere AB Dersleri Veriyorum 

2003 yılında, Brüksel’de AB’nin geleceğinin genişleme ve anayasallaşma süreci 

çerçevesinde tartışılıyor, Türkiye’nin tam üyeliği oldukça mümkün gözüküyordu. 

Bu denli heyecan verici gelişmelerin yaşandığı ve tam üyelik inancının Türkiye 

ve AB çevrelerinin çoğunda paylaşıldığı bir dönemde Avrupa Parlamentosu’nda 

Türkiye üzerine çalışabilmek büyük bir şanstı. Daha sonra Brüksel’deki NATO 

sekretaryasında uluslararası memur olarak 2012 yılına dek görev yaptım. Bu 

dönemde, AB-NATO ilişkileri, terörle mücadele ve askeri operasyonlar gibi 

konular üzerine çalıştım. Diğer taraftan,  Université Libre de Bruxelles’de AB-

Türkiye ilişkileri konusunda doktora çalışmalarımı tamamladım. 2015 yılından 

bu yana aynı üniversitede öğretim üyesi sıfatıyla akademik çalışmalarıma devam 

ediyorum. 108 farklı ülkeden gelen onlarca öğrenciye; AB kurumları, Avrupa 

Entegrasyonu ve AB karar alma süreçleri konularında dersler veriyorum.

BAŞARI HİKAYELERİ
DR. SEDA GÜRKAN

 Université Libre de Bruxelles
 Siyaset Bilimi Bölümü, Öğretim Üyesi  

Birleşik Krallık, London School of Economics and 
Political Science

Avrupa Birliği

2001-2002 Akademik Yılı Bursiyeri
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Robert Schuman Bursuna Hak Kazanan İlk Türk Öğrenci 
Oldum  

Jean Monnet Burs programı sayesinde,  Avrupa Birliği Çalışmaları alanında dünyanın en 

iyi üniversitelerinden biri olan London School of Economics’te lisansüstü öğrenim 

görme şansına sahip oldum. LSE’de bulunduğum süre içerisinde AB’ye ilişkin 

konularda dünyaca tanınan çok değerli hocalarla çalışma fırsatı yakaladım. 

Yüksek lisansın hemen ardından, hocalarımın da teşviki ile Avrupa 

Parlamentosu’nda AB’nin genişleme politikasindan ve Türkiye’den 

sorumlu biriminde, Robert Schuman Bursu kapsamında staja 

başvurdum. Bursa hak kazanan ilk Türk öğrenci oldum. 

Jean Monnet bursiyeri olmak, gerek uluslararası diplomasiyi 

öğrenmemi,  gerekse akademik kariyerimde basamakları çıkmamı 

kolaylaştırdı. Bunun sebebi sadece prestijli bir burs programına 

katılmış olmam veya iyi bir lisansüstü eğitim programını 

tamamlamış olmam değil. Yabancı bir ülkede yaşamanın verdiği 

tecrübeler en az bunlar kadar etkili. Kurduğunuz dostluklar,  

geliştirdiğiniz kültürlerarası iletişim ve adaptasyon becerisi, ilgi 

duyduğunuz konunun Avrupa’da uygulanma şeklini görmek, burs 

deneyiminden sonraki hayatınızı adeta yeniden şekillendiriyor. 

Diğer yandan, Avrupa üniversitelerinin olmazsa olmazı 

sorgulama becerisi, eleştirel düşünme, yaratıcılık gibi kavramlara 

dair gösterdiğiniz kişisel gelişim bursun bir başka önemli katkısı. 

Kısacası, Jean Monnet Bursu uzun yıllardır kurduğum ve 

gerçekleşeceğine inandığım Türkiye-AB entegrasyonu hayalimin 

önemli bir parçası. Gelecekte Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 

daha derinleşmiş bir bütünleşme olacaksa, bu ancak halkların 

birbirini tanıması ve anlaması ile mümkün olacak. Jean Monnet 

Bursu da bu yakınlaşmanın en önemli araçlarından biri olarak 

uygulanmaya devam edecek. 
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Jean Monnet Bursuna 2003 yılında hak 

kazandım. Bunun için hem yazılı sınavdan 

hem de sözlü mülakattan geçmem gerekti. 

Görme engelli olduğumdan,  yazılı sınavda 

yanıtlarımı kâğıda dökmek üzere bana bir 

asistan tahsis edilmiş ve yarım saat kadar da 

ek süre verilmişti. Sözlü mülakat ise Orta Doğu 

Teknik Üniversitesinde son derece ciddi bir 

jüri tarafından gerçekleştirilmişti. Hem güncel 

konular hem de derin kuramsal meseleler üzerine 

konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu denli kapsamlı 

bir sınav sürecinin ardından bursu kazandığıma 

BAŞARI HİKAYELERİ
DOÇ. DR. ALPER KALİBER

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Birleşik Krallık, University of Birmingham 
Avrupa Çalışmaları

2003-2004 Akademik Yılı Bursiyeri

Makalem Uluslararası Düzeyde Halen 
Atıf Alıyor

O dönemde Bilkent Üniversitesinde tezimi sunmuş, doktor unvanını 

alabilmek için makalemin yayımlanmasını bekliyordum. Bursa hak 

kazandım ve Birmingham Üniversitesinde öğrenimime başladım.  Türkiye’yi 

yakından tanıyan Prof. Thomas Diez’le Türkiye’de sivil toplumun Avrupalılaşma 

sürecine etkisi üzerinde yoğunlaştık ve birlikte bir de yayın hazırladık. Bu 

yayın, başka bir makalemle birlikte, doktora programından mezun olmamı sağladı. 

Ülkemizdeki Avrupalılaşma çalışmalarının ilk örneklerinden biri olan yayınımız, çokça 

okundu ve halen uluslararası düzeyde atıf almaya devam ediyor. Dolayısıyla Jean Monnet 

Bursunun kariyerime etkisi bir anlamda bugün bile sürüyor.
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Jean Monnet Burs Programının, özellikle 

Türkiye-AB ilişkilerinin iniş çıkışlarına rağmen 

devam etmesini çok anlamlı buluyorum. Zira 

bu ilişkiler, güncel siyasetin dar çerçevesine 

sığmayacak kadar derin ve çok boyutlu. Jean 

Monnet Burs Programı, Türk ve Avrupalı 

toplumlar arasındaki iletişimin sürmesine 

katkı sağlıyor. Genç araştırmacıların, akademik 

dünyanın evrensel ilkeleri kapsamında 

kendilerini yetiştirmelerine imkân tanıyor. 

Genelde Avrupa entegrasyonu, özelde ise 

Türkiye-AB ilişkileri konularında ve diğer birçok 

alanda bilgi üretimini kolaylaştırıyor. Kısacası, 

Jean Monnet Burs Programı, esnekliği, farklı 

kesimlere açık olması, birçok ülkede eğitim 

imkânı sağlaması gibi nedenlerden dolayı 

önemini korumaya devam ediyor.

Dünyaya ve Onun Sorunlarına Olan Bakışım Derinleşti

Birmingham’a eşimle birlikte sisli ve yağmurlu bir Aralık gününde vardık. Britanya’da gözüme 

çarpan ilk şey, insanların son derece nazik ve yardımsever olmalarıydı. İngilizlerin çok soğuk 

oldukları yargısının da boş bir klişe olduğunu anlamıştım.  O dönem farklı kültürlere 

bu denli aşina değildim. Dolayısıyla Britanya’da kültürel çeşitliliğin doğallaşmış bir 

norm halinde yaşanması, benim için etkileyici ve öğretici oldu. Bu çok kültürlü 

yaşamın yemeğe ve müziğe yansımalarından da bol bol yararlandığımı itiraf 

etmeliyim. Britanya özellikle müzik evrenimin gelişmesine ciddi katkılar 

sağladı ki bu benim için en az akademik katkısı kadar önemli.

çok mutlu olmuştum. Bursiyer olduğum 

dönemde, dünyaya ve onun sorunlarına 

olan bakışımın derinleştiğini rahatlıkla 

söyleyebilirim. Akademik yazım tekniğimin 

gelişmesinde de Jean Monnet Bursunun 

bana ciddi katkıları olduğunu eklemeliyim. 

Jean Monnet Bursu ayrıca, doktora sonrası 

çalışmama da öncülük etti. Araştırma konum 

bu kez tamamen farklı olsa da,  Jean Monnet 

Bursuyla kurduğum bağlantılar sayesinde 

doktora sonrası araştırmamı da yine 

Birmingham Üniversitesinde tamamladım. 

Kötü Senaryo Gerçekleşmediği 
için Hala Şükrediyorum 

Bir olay var ki hala unutamam. Birleşik 

Krallık vizesi başvurumu yapmış sonucunu 

bekliyordum. Uçuş gününe de hayli az zaman 

kalmıştı. Tam o günlerde İstanbul Levent’te 

bir banka şubesine ve Beyoğlu’ndaki Birleşik 

Krallık Konsolosluğuna dehşet verici bombalı 

saldırılar düzenlendi. Sonradan öğrendik ki 

Konsolosluğa saldırı olurken bir görevli de 

bizim pasaportlarımızı oraya götürüyormuş 

ve saldırıdan kıl payı kurtulmuş. Kötü senaryo 

gerçekleşmediği için hala şükrederim.
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Eğitim Sisteminin Özünde “Argüman 
Geliştirme” Yer Alıyor

Belçika’nın Flaman kesimi öğrencilik için çok ideal bir ortam. Güvenli, 

nispeten ucuz ve en önemlisi de Avrupa’nın tam ortasında yer aldığı için 

çok sayıda ülkeyi kısa zamanda görebilmek için de fırsat sağlıyor. Bunların 

avantajından çok yararlandım. Sanıyorum 10’a yakın AB ülkesini görme şansı 

yakaladım bir sene içinde. Şaşırdığım pek çok şey oldu. Mesela sinemalarda filmlerin iki 

dilde (Fransızca ve Flamanca) altyazı ile gösterilmesi bunlardan biriydi. Flaman ve Valon 

Belçikalılar arasındaki pek de gizli olmayan gerilim de oradayken keşfettiğim bir husustu. 

Eğitim sisteminin ise öğrenci odaklı, güvene dayalı olan ve karşılıklı etkileşimi odağına alan 

bir yapısı var Belçika’da. Argüman geliştirme, bunları tartışma ve savunma yeteneğiniz, eğitim 

sisteminin özünde yer alıyor. Bu kısım çok hoşuma gitmişti. O yıla kadar öğrenim hayatımda sınıf 

içinde o kadar konuştuğumu veya sunumlar yaptığımı hatırlamıyorum.

Jean Monnet Bursu ile Belçika’ya 

AB yüksek lisansı yapmaya 

gittiğim yıl olan 2003, Türkiye’nin 

AB üyeliği yolunda ciddi adımlar 

attığı bir döneme denk geliyor. O 

dönemde çalıştığım NTV Haber 

Merkezi’nden ücretsiz izin alarak 

Leuven Katolik Üniversitesi’nde 

yeniden öğrenciliğe başlamıştım. 

Burs aldığım  müktesebat başlığı 

Bölgesel Politika idi. Çünkü 

bölgeler arası kalkınma farklılıkları, 

İstanbul Üniversitesi İktisat 

Fakültesi’ndeki öğrenciliğimden 

beri en çok ilgi duyduğum konuydu. 

AB ve Türkiye’deki bölgesel 

kalkınma politikalarını kıyaslama 

şansı buldum. Güzel dostluklar ve 

tecrübeler edindim, başka bir insan 

olarak döndüm Türkiye’ye.

      “Hayatında Hiç Kar Gördün Mü” Diye Sordular 

Elbette her uluslararası ortamda olduğu gibi yurtdışında öğrencilik yaparken de 

memleketinizin bir nevi büyükelçisi kimliğine bürünüyorsunuz çoğu zaman. Çok sayıda 

ilginç soruya maruz kalıyorsunuz. En çok sorulan soru, biraz da kinayeli bir şekilde 

“Türkiye’nin AB’ye girebileceğine gerçekten inanıyor musun?” oluyordu. Doğu Avrupa 

ülkelerinin çoğu, Malta ve Kıbrıs’ın güneyi AB üyesi olmak üzerelerdi, son düzlükte 

ise Kıbrıs’ta Annan planı oylanacaktı. Böyle bir konjonktürde, Strazburg’da 

bir okul gezisindeyken bir kafede tesadüfen tanıştığımız yaşlıca Fransız 

bir kadın, Polonyalı ve Kıbrıslı Rum arkadaşlarımı neredeyse bağrına 

basarken, benim de AB eğitimi alan bir Türk olduğumu öğrenince 

yüzünü buruşturup “siz Avrupalı değilsiniz ki” demişti! Böyle anlar 

aklımdan çıkmaz. “Arap alfabesi mi kullanıyorsunuz?”, “Dört 

kadınla mı evleniyorsunuz?”, “İlyada ve Odesa gerçekten 

sizin liselerinizde de işleniyor mu?”, “Hiç kar gördün mü 

hayatında?”, “İstanbul’da Asya’dan Avrupa’ya geçmek 

için vize gerekiyor mu?” gibi tuhaf sorulara maruz 

kalmıştım bütün bir yıl boyunca!

BAŞARI HİKAYELERİ
FAİK UYANIK

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
İletişim Koordinatörü  

Belçika, KU Leuven
Avrupa Çalışmaları

2003-2004 Akademik Yılı Bursiyeri
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Eğitim Sisteminin Özünde “Argüman 
Geliştirme” Yer Alıyor

Belçika’nın Flaman kesimi öğrencilik için çok ideal bir ortam. Güvenli, 

nispeten ucuz ve en önemlisi de Avrupa’nın tam ortasında yer aldığı için 

çok sayıda ülkeyi kısa zamanda görebilmek için de fırsat sağlıyor. Bunların 

avantajından çok yararlandım. Sanıyorum 10’a yakın AB ülkesini görme şansı 

yakaladım bir sene içinde. Şaşırdığım pek çok şey oldu. Mesela sinemalarda filmlerin iki 

dilde (Fransızca ve Flamanca) altyazı ile gösterilmesi bunlardan biriydi. Flaman ve Valon 

Belçikalılar arasındaki pek de gizli olmayan gerilim de oradayken keşfettiğim bir husustu. 

Eğitim sisteminin ise öğrenci odaklı, güvene dayalı olan ve karşılıklı etkileşimi odağına alan 

bir yapısı var Belçika’da. Argüman geliştirme, bunları tartışma ve savunma yeteneğiniz, eğitim 

sisteminin özünde yer alıyor. Bu kısım çok hoşuma gitmişti. O yıla kadar öğrenim hayatımda sınıf 

içinde o kadar konuştuğumu veya sunumlar yaptığımı hatırlamıyorum.

      “Hayatında Hiç Kar Gördün Mü” Diye Sordular 

Elbette her uluslararası ortamda olduğu gibi yurtdışında öğrencilik yaparken de 

memleketinizin bir nevi büyükelçisi kimliğine bürünüyorsunuz çoğu zaman. Çok sayıda 

ilginç soruya maruz kalıyorsunuz. En çok sorulan soru, biraz da kinayeli bir şekilde 

“Türkiye’nin AB’ye girebileceğine gerçekten inanıyor musun?” oluyordu. Doğu Avrupa 

ülkelerinin çoğu, Malta ve Kıbrıs’ın güneyi AB üyesi olmak üzerelerdi, son düzlükte 

ise Kıbrıs’ta Annan planı oylanacaktı. Böyle bir konjonktürde, Strazburg’da 

bir okul gezisindeyken bir kafede tesadüfen tanıştığımız yaşlıca Fransız 

bir kadın, Polonyalı ve Kıbrıslı Rum arkadaşlarımı neredeyse bağrına 

basarken, benim de AB eğitimi alan bir Türk olduğumu öğrenince 

yüzünü buruşturup “siz Avrupalı değilsiniz ki” demişti! Böyle anlar 

aklımdan çıkmaz. “Arap alfabesi mi kullanıyorsunuz?”, “Dört 

kadınla mı evleniyorsunuz?”, “İlyada ve Odesa gerçekten 

sizin liselerinizde de işleniyor mu?”, “Hiç kar gördün mü 

hayatında?”, “İstanbul’da Asya’dan Avrupa’ya geçmek 

için vize gerekiyor mu?” gibi tuhaf sorulara maruz 

kalmıştım bütün bir yıl boyunca!

Kayıp Halkayı Buldum, Kalkınma İletişimcisi Oldum 

Burs dönemime kadar iktisat ve gazetecilik arasındaki kayıp halkayı bulmanın peşindeydim. 

Belçika’daki yüksek lisansın ardından Türkiye’de gazetecilik yüksek lisansı ve doktorasını 

tamamladım. Bir iki sene daha NTV’de çalıştıktan sonra Londra’ya yerleştim ve BBC Türkçe 

servisinde gazetecilik yaptım. Bu dönemde AB haberlerini ben takip ederdim. Hatta Romanya ve 

Bulgaristan’ın 2007’deki AB üyeliği ile nasıl değiştiklerine odaklanan radyo belgeselimle Sedat 

Simavi Radyo Ödülü’nü kazandım. BBC’nin ardından da 2010’da, sürdürülebilir kalkınmaya ve 

bölgesel ve her türden eşitsizliklerin çözümüne odaklanmış bir BM kuruluşu olan UNDP’nin 

Türkiye’deki iletişim koordinatörlüğünü üstlendim. Aynı zamanda Avrasya Bölge ofisinde de 

iletişim ekibinin bir parçası oldum. Kısacası, kayıp halkayı buldum ve kalkınma iletişimcisi oldum. 

Türkiye’nin AB üyesi olabileceğine gerçekten  

inanan bir kuşağa mensubum. Bu inanç, şimdi 

bakıldığında pek çoklarına çok naif bir düşünce 

gibi gelebilir. Yine de, Türkiye’nin bu inancı ve 

ideali taşıyan yeni bir kuşak daha yetiştirmeyi 

başarmasını diliyorum. Jean Monnet bursiyerleri,  

Birliğin tarihi ve kuruluş felsefesindeki, şimdi 

ütopik gibi görünen ama gerçek olabileceği 

kanıtlanmış olan beraberlik ve birlikte ilerleme 

vurgusunu yaşayarak anlıyor. Bu anlamda Jean 

Monnet Burs Programının en önemli katkısı, 

ortak değer ve ideallerimizi hem AB hem de 

Türkiye’dekilere sürekli anlatma misyonuna 

inanmış bireyler yetiştirmesi olabilir. Bugün 

birlik ve beraberlik felsefesine yeniden inanmaya 

Avrupa’nın çok ihtiyacı var. Bu aynı zamanda 

Türkiye gibi aday ülkeler açısından da bir rehber 

vazifesi görmeli.
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Kısa süreli iş seyahatleri için sıklıkla 

yurtdışına çıkıyordum, ama bu farklıydı 

tabi. Güçlü bağlılık hisleri olan birisiyim; 

koca bir sene boyunca hemen her şeyi geride 

bırakıp bilinmez bir maceraya atılıyorum 

gibi hissetmiştim önce... Çok şükür bu his 

kısa sürdü. Avrupa’nın en güzel, en dinamik 

şehirlerinden birinde sürekli yeni bir şeyler 

keşfetmenin, öğrenmenin hazzı başlangıçtaki 

tüm kaygıları sildi attı. İnsan kolayca adapte 

olabilen bir canlı; bunu yaşayarak gördüm. 

Eğitimden sonra buraya geri dönerken yine 

“evimden ayrılıyormuşum” gibi hissetmiştim.  

Önyargının bireysel gelişim ve toplumların 

ilerlemesi için ne kadar büyük bir engel 

olduğunu anladım. Doğamız gereği farklı 

olana mesafeliyiz. Bize benzeyen insanlarla 

oluşturduğumuz toplumsal yapıda kendimizi 

güvende hissediyoruz. Oysa esas olanın 

kader ortaklığı olduğunu anladım.

Nuh’un gemisi gibi dünyanın dört bir 

yanından gelmiş insanlarla bir okulda 

aynı projede çalışıyor, bir şehirde aynı 

trene binmeye çalışıyor, aynı konserde 

bir şarkıya eşlik ediyorsanız, aslında 

aynısınızdır. Zamanla farklılığın zenginlik 

olduğunu da hissediyorsunuz. Kendi 

toplumunuzda insanlar genelde sadece 

kişilikleri kadar değişikler. Yurtdışında, 

özellikle bir metropoldeyseniz,  sürekli yeni 

bir şeyler öğrenmenizi sağlayan farklılıklar 

dünyasındasınız. Bu çok keyifli bir keşif 

süreci. Önce önyargılar uçup gidiyor, sonra 

da tadını çıkarıyorsunuz.

BAŞARI HİKAYELERİ
ALİ UTKU ATALAY

Ford Otosan Kamu İlişkileri Direktörü

Birleşik Krallık, SOAS University of London
Finans ve Finansal Hukuk

2007-2008 Akademik Yılı Bursiyeri

Benim için Yabancı Artık Sadece 
Mars’tan Gelecek Bir Canlıdır

Meşhur fıkraları bizzat yaşadım bir yıl boyunca; “bir Türk, bir 

İngiliz, bir Alman, bir Çinli, bir Hintli birlikte bir kafeye gitmişler”, 

senaryo hep bu şekildeydi. Doğrusu biraz içe kapanık bir eğitim sisteminin 

mahsülleriyiz. Şimdi farklı ama bizim nesilde mektup arkadaşlığı ötesinde 

“yabancılarla” iletişim özendirilen bir şey değildi. İş hayatımda da hep çerçevesi 

profesyonel kurallarla sınırlı ilişkilerim olabilmişti yabancılarla. Oysa Jean Monnet 

Bursuyla yurtdışında geçirdiğim bir yıl boyunca onlarla hayatın bizzat kendisini 

paylaşma imkânı buldum; zorlukları, keyifleri, neşeyi, bazen hüznü... Hepimizin aslında 

aynı olduğunu ben gerçekten o bir yılda anladım. Benim için yabancı artık sadece Mars’tan 

gelecek bir canlıdır. 

    Kozasından Çıkan Kelebek Misali Dünyaya Daha Geniş Açıyla 
Bakmak

Hem kişisel hem de profesyonel gelişimimde önemli bir kilometre taşı oldu Jean Monnet 

Bursu. Yurtdışı deneyimi insana kendi kozasından çıkıp kelebek misali dünyaya yukarıdan 

daha geniş açıyla bakma imkânı sağlıyor. Bambaşka kültürlerle etkileşim içerisinde 

önyargılardan olabildiğince arınmış bir insan haline geldim. Eleştirel düşüncenin 

kıymetini anladım. Önemli bir devlet adamının söylediği gibi, çoğu zaman fikrin 

rahatlığını düşüncenin zorluğuna tercih ediyoruz. Ben zor olan yolu seçmeyi 

öğrendim.
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Başkalarının Doğrularını Makbul 
Saymıyor, Buna “Parroting” Diye 
Karşı Çıkıyorlar 

İngilizler eğitim sistemini “eleştirel düşünce” 

etrafında kurgulamışlar. Ne kadar çok 

bildiğimle değil, ne kadar çok düşündüğümle 

ilgileniyordu akademisyenler. Başkalarının 

genel kabul görmüş doğrularını tekrarlamayı 

makbul saymıyorlardı; buna “parroting” 

(papağan gibi tekrar etme) diye karşı 

çıkıyorlardı.

Bizde en yüksek notu alan hafızası en 

iyi olandır genelde; yazılı kâğıdı ders 

kitaplarındaki metinlere en çok benzeyen 

yani. Orada bir konuda literatür araştırması 

yapıp farklı görüşlere referans vererek 

açıklamalarda bulunduğunda sana teşekkür 

ediyorlar; ancak, sadece gerekçelerini ortaya 

koyarak “kendi düşünceni” de dile getirirsen 

takdir ediliyorsun. Düşüncene katılmaları 

da gerekmiyor takdir edilen bir öğrenci 

olman için. Analitik bir yaklaşımla özgün 

bir düşünce beyan etmen yeterli. Toplumun 

geçmişte düşünme zahmetine katlananlarla 

mevcut noktaya geldiğine, bunun bir adım 

ötesine yeni düşüncelerle geçilebileceğine 

inanıyorlar. Üniversite bunun için var!

Ezberin ödüllendirildiği bir eğitim sisteminde 

yetişmiş bir mühendis olarak, “sen ne 

düşünüyorsun ve neden” soruları üzerine 

bina edilen bambaşka bir sistemde finansal 

hukuk alanında yüksek lisans derecesini 

takdir notuyla almak kolay olmadı; ama 

başardım. Ve bu zorlu süreç beni bambaşka 

biri yaptı.

    Kozasından Çıkan Kelebek Misali Dünyaya Daha Geniş Açıyla 
Bakmak

Hem kişisel hem de profesyonel gelişimimde önemli bir kilometre taşı oldu Jean Monnet 

Bursu. Yurtdışı deneyimi insana kendi kozasından çıkıp kelebek misali dünyaya yukarıdan 

daha geniş açıyla bakma imkânı sağlıyor. Bambaşka kültürlerle etkileşim içerisinde 

önyargılardan olabildiğince arınmış bir insan haline geldim. Eleştirel düşüncenin 

kıymetini anladım. Önemli bir devlet adamının söylediği gibi, çoğu zaman fikrin 

rahatlığını düşüncenin zorluğuna tercih ediyoruz. Ben zor olan yolu seçmeyi 

öğrendim.
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Jean Monnet Burs Programı sayesinde hayallerimden ikisini aynı 

anda gerçekleştirme şansı yakaladım. Bunlardan ilki,  yurtdışında 

iyi bir üniversitede yüksek lisans programına katılmak, diğeri 

ise İspanya’da yaşamaktı. Jean Monnet Bursu ile İspanya’nın en iyi 

üniversitelerinden biri olan Universitat Autonoma de Barcelona’da yüksek 

lisans öğrenimi görme imkânına kavuştum. Kaliteli bir eğitim almanın yanı 

sıra,  Barselona gibi kültürü, tarihi, damak tadı eşsiz olan bir coğrafyada yaşama 

şansına erişmek güzel bir tecrübeydi. 

Gaudi’nin izleri ile renklenen 

Barselona masmavi denizi ve 

kültür mirası ile bir süre sonra beni 

de kendine hayran bıraktı. Kısa 

sürede o canlı, hareketli kültürün 

bir parçası oldum. Öyle ki ilk 

haftalarda anlamlandıramadığım 

o siesta saatlerini bir süre sonra 

normal bulmaya başladım. 

BAŞARI HİKAYELERİ
DİDEM GÜNEŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Para Yönetimi Uzmanı   

İspanya, Universitat Autonoma de Barcelona
Ekonomi ve İşletme Yönetimi

2014-2015 Akademik Yılı Bursiyeri
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Messi’nin Tarihi Golü Atışını İzledim  

Barselona’nın ünlü stadyumu Camp Nou’nun coşkulu atmosferini yaşamak için birkaç 

kere maç izlemeye gittim.  La Liga 2014-2015 sezonu 12. haftasında Barcelona-Sevilla 

arasında oynanan maçta Messi’nin ikinci golünü atmasının ardından bir anda rakip 

takım oyuncuları da dâhil olmak üzere tüm oyuncuların oynamayı bırakması 

ve tribünlerin önceden prova etmişçesine senkronize bir şekilde Messi ile 

ilgili marşlar söyleyip tezahürat yapması gerçekten etkileyiciydi. Messi o 

maçtaki ikinci golü ile toplamda 252 gole ulaşmış ve La Liga tarihinin 

en golcü futbolcusu unvanını Telmo Zarra’dan almıştı.

Katalanların bu coşkulu hali, Türkler gibi sıcak ve 

misafirperver olmaları, adaptasyon sürecimin hızlı ve 

rahat bir şekilde tamamlanmasını sağladı. Diğer yandan, 

Akdeniz kültüründen beklenilenin aksine, üniversite 

hocalarının bir hayli disiplinli ve de zorlayıcı olması, 

başlarda beni şaşırtmış, hatta biraz korkutmuştu. Fakat 

bugün onları tanıdığıma ve onlardan ders aldığıma çok 

memnunum. Birçoğuyla bağlarımı hala koruyorum.

Sanırım Jean Monnet Bursunun benim açımdan en cazip 

özelliği, eğitim almak istediğiniz alan ve ülke konusunda 

bursiyerlerine geniş bir yelpaze sunuyor olması. Önemli 

bir kişisel gelişim fırsatı olmanın ötesinde ülkemizin 

AB’ye uyum sürecini destekleyecek etkili bir araç 

olduğunu düşünüyorum. Jean Monnet Bursu benim için 

profesyonel hayatımın yönünü belirlememde en etkili 

faktörlerden biri oldu. Yüksek lisans derecesine sahip 

olmayı mevcut kariyerim için önemli bir adım olarak 

görürken akademik gelişimime devam etmeye karar 

verdim ve doktora programına başladım. 
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Konuklar ve Görseller Dersleri Keyifli Hale 
Getiriyordu

Burs dönemimde pratik bilgi edindirmeye yönelik grup çalışmalarının 

öğrenmede ne kadar etkili olduğunu gördüm.  Öğrendiklerimi anında 

uygulayabilmenin yanı sıra farklı ülkelerden gelen öğrencilerle görüş 

alışverişinde bulunma fırsatı da yakaladım. Akademik dünyadan ve iş hayatından 

konuşmacıların derslere konuk edilmesi, anlatılan konuların film ve belgesellerle 

desteklenmesi,  dersleri çok daha keyifli hâle getiriyordu. Ayrıca,  girdiğimiz tüm dersler 

kaydedilerek okul portalına yükleniyordu. Bu öğrenci dostu uygulamayı gerçekten çok 

faydalı buldum. 

Burs dönemim benim için 

gerçekten eşsiz bir deneyimdi. 

Yurtdışında öğrenim görmek 

hayalimdi. Bu hayalimi son 

derece saygın bir burs programı 

sayesinde gerçekleştirmiş olmak 

çok güzeldi. Avrupa’da turist değil 

öğrenci olmak oldukça farklıydı. 

Sosyal hayatın içine karışmak, 

farklı kültürler tanımak, değerli 

hocaların bilgi ve tecrübelerinden 

faydalanmak motivasyonumu 

daha da artırdı. Bugün yaptığım 

birçok işin bu özel deneyimden 

izler taşıdığını söyleyebilirim.

BAŞARI HİKAYELERİ
BURCU SOYSAL ALTUNCU

Mustafa Nevzat İlaç
Stratejik Proje Yöneticisi

Birleşik Krallık, London School of Economics and 
Political Science
İşletme ve Yönetişim

2014-2015 Akademik Yılı Bursiyeri
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Jean Monnet Bursunu Eğitim Hayatımdaki En Büyük Başarım 
Olarak Görüyorum

Türkiye’nin en prestijli burs programına dâhil olarak dünyanın en saygın okullarından 

biri olan London School of Economics’te öğrenim görmüş olmayı, eğitim hayatımdaki 

en büyük başarım olarak nitelendiriyorum.  Londra’da aldığım işletme, inovasyon 

ve girişimciliğe dair derslerin, iş hayatında bana çok yönlü ve zengin bir vizyon 

kattığını görebiliyorum. İngiltere’deki start-up ekosistemini ve yaratıcı 

teknoloji kullanımlarının çeşitli endüstrilere katkılarını gözlemlemek, 

hayatımda yepyeni bir sayfa açtı. Şu an büyük bir ilaç firmasında 

Stratejik Projeler Müdürü olarak çalışıyorum ve burs dönemimden 

aldığım ilhamla, projelerimizi sıra dışı fikirler ve yaratıcı 

yaklaşımlarla yönetmeye gayret ediyorum.

Bu program bana hayallerimi 

gerçekleştirme, Avrupa kültürünü 

yakından tanıma, kişisel, bilimsel 

ve mesleki açılardan ufkumu 

genişletme imkanı sağladı. 

Hayallerinin peşinden koşan, bu 

yolda emek vermeye hazır herkesin 

Jean Monnet Bursuna başvurmasını 

ve bu heyecan verici deneyimi 

yaşamasını tavsiye ederim.
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Eksiksiz Bir Öğrenme Deneyimi Yaşadım

Jean Monnet Burs Programı, sağladığı fırsatlar açısından, hayatımda 

bir dönüm noktası oldu. Burs sayesinde hayal dahi edemeyeceğim 

düzeyde bir eğitim aldım. Oxford’da edindiğim tecrübe  beni birçok alanda 

zenginleştirdi.  Gerek edindiğim mesleki bakış açısı, gerekse sosyal çevreden 

gözlemlediklerimle eksiksiz bir öğrenme deneyimi yaşadım. Bu deneyim beni 

mesleki açıdan bambaşka bir noktaya taşırken, iş bulma sürecime de çok olumlu 

yansımaları oldu. 

Yüksek lisans eğitimi, önceki 

eğitim deneyimlerimden 

farklı olarak, tek bir alana 

odaklanmamı sağladı. Lisans 

eğitimim sırasında haftada 45 

saat ders alırken, yüksek lisans 

döneminde bu sayı yaklaşık 

3 saate düşmüştü. Bu sistem 

öğrenmenin sorumluluğunu 

bütünüyle size yüklüyor. 

Başlarda beni zorlayan 

bu durumun, doktoraya 

başladığım şu günlerde 

katkısını görüyor, bağımsız 

bir araştırmacı olarak hareket 

etmemi sağlayan bu sistemi 

takdir ediyorum.

BAŞARI HİKAYELERİ
ERTUĞRUL POLAT

University of Oxford Doktora Öğrencisi

Birleşik Krallık, University of Oxford
Sosyal Politika

2015-2016 Akademik Yılı Bursiyeri
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Sağlam Dostluklar Kurduk

Benimle aynı alanda eğitim alan Jean Monnet bursiyerleriyle bir arada olmak bana - tabiri 

caizse -  “beslendiğimi” hissettirdi. Yakınlığımız sadece akademik çalışmalarla sınırlı 

kalmadı. Sık sık bir araya geldik, sıkıntılarımızı ve sevinçlerimizi paylaştık. Havanın 

erken karardığı Londra gibi bir şehirde,  böyle sağlam dostlarla bir arada olduğum 

anlar benim için çok değerliydi.

Parkları, yürüyüş ve bisikletli 

ulaşıma imkân sağlayan yapısıyla 

Londra’yı çok sevmeme rağmen, 

evsiz insanların sayısının bu denli 

yüksek olmasına üzülmüştüm. 

Oxford’daki öğrenci topluluğunun, 

bu insanlara ciddi anlamda destek 

olduklarını görünce çok etkilendim 

ve bu topluluğun bir parçası 

olduğum için gurur duydum. 

 Jean Monnet Bursunu doğru çalışan 

ve gerçekten isteyen herkesin 

kazanabileceğini düşünüyorum. 

Benim epey gayret etmem 

gerekmişti fakat aldığım sonuçlar 

buna değdi.
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“İyi ki Hollanda’ya Gelmişim” Dedim

Hollanda, yabancı bir öğrencinin tercih edebileceği en güzel ülkelerden 

bir tanesi. Halkın neredeyse tamamına yakını çok anlaşılır şekilde İngilizce 

konuşabiliyor. Neredeyse her meslek ve yaş grubundan insan ile hemen hemen 

hiç sorun yaşamadan iletişim kurabildim. Bu,  beni hem en çok şaşırtan hem 

de en sevdiren durum oldu.  Ayrıca her sokağı sanat eseri gibi güzel olan şehirleri, 

yemyeşil doğası, yaşadığım şehirdeki sakinlik ve şehirlerarası tren ağı sayesinde seyahat 

etmenin kolaylığı bana sık sık iyi ki Hollanda’ya gelmişim dedirtti. İstediğim yere bisiklet 

ile gidebilme özgürlüğü ise en çok hoşuma giden şeylerden biriydi. 

Lisans eğitimim boyunca kendime koyduğum hedeflerden bir 

tanesi de, iş hayatına geçmeden önce yurtdışında bir yüksek 

lisans programı tamamlamaktı. Ancak yurtdışındaki okulların 

kısıtlı kontenjanlarına girmenin, ne kadar zor olduğundan da 

haberdardım. Rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda 

Jean Monnet Bursuna hak kazanıp,  hedeflerimi gerçekleştirme 

şansı yakaladığım için çok mutluyum ve minnettarım. O 

dönemi düşündüğümde Jean Monnet Burs Programı ekibinin 

bir e-posta uzağımda ve yardıma hazır oluşlarının, orada hiç 

de yalnız olmadığımı hissettirdiğini hatırlıyorum. 

Avrupa’nın Türkiye’yi Nasıl Gördüğünü 
Gözlemledim

Bursiyerlik deneyimim bana hem kişisel hem akademik 

anlamda çok fazla şey kattı. Kendi ayaklarım üzerinde durup 

bağımsız bir birey olmanın, yurtdışında tek başına yaşamanın, 

zaman zaman sorunlarla uğraşmanın ve çözümler aramanın 

ne demek olduğunu anladım. Farklı kültürler ile bir arada 

olmayı, hatta aynı evi paylaşmayı deneyimledim.  Türkiye’ye, 

dışarıdan bakabildim. Avrupa’nın Türkiye’yi genel hatlarıyla 

nasıl gördüğüne dair gözlemler yaptım. Ülkemizi orada iyi 

temsil etmeye özen gösterdim. 

BAŞARI HİKAYELERİ
İREM GÜRSOY GÜREL

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 
Elektrik Mühendisi   

Hollanda, University of Twente
Çevre ve Enerji Yönetimi

2015-2016 Akademik Yılı Bursiyeri
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Alışveriş Diyaloglarını Flemenkçe Ezberledim

Hollanda’da marketlerde kasiyerler ve müşteriler arasında geçen standart ve kısa bir diyalog 

vardır. Önce selamlaşırlar, daha sonra kasiyer iki soru sorar: 1) Poşet istiyor musunuz? 

(Çünkü poşetler ekstra ücrete tabi) 2) Fiş istiyor musunuz? (Çünkü istemezseniz geri 

dönüşüm çöpüne atıyor, isterseniz size veriyor.) Ben bu diyaloğu Flemenkçe olarak 

ezberlemiştim. Sorulara Flemenkçe biliyormuşçasına cevaplar veriyordum. Tabii 

zaman zaman ezberimin dışında soru sordukları oluyordu ve küçük oyunum 

bozuluyordu.  

Yüksek lisans eğitimimi, lisans eğitimimden farklı bir alanda 

tamamladım. Teknik bir lisans eğitimi almışken sosyal alanda bir yüksek 

lisans yaparak, mesleğime farklı bir boyut kattığımı ve kariyerimde 

yeni bir kapı açtığımı düşünüyorum.  Derslerde farklı ülkelerden ve 

farklı alanlardan gelen öğrencilerle bir aradaydık. Sıkılıkla bilgi ve 

tecrübe alışverişi içindeydik.  Bu çeşitlilik bana bambaşka kazanımlar 

sağladı.

Tez Sürecimi Bambaşka Bir Yere Koyuyorum 

Burs dönemimin sonunda eğitim aldığım iki alanı harmanlayarak bir 

tez çalışması hazırladım.   Tezin planlama ve hazırlık aşamalarında, 

veri toplama, analiz etme, sonuç çıkarma gibi birçok aşamasında 

kariyerimin devamında da bana fayda sağlayacak bambaşka 

donanımlar kazandım. Araştırma konum ile ilgili veri toplamak için her 

zamankinden daha farklı yollar tercih etmem gerekti. Verilere ulaşmak 

için insanlarla röportajlar yaptım. Bu nedenle, tez sürecimi diğer bütün 

eğitim deneyimlerimden ayrı bir yere koyuyorum. 

Jean Monnet Bursunun kariyerime en büyük etkisi dil konusunda oldu. 

Lisans eğitimimi İngilizce görmeme rağmen, konuşma konusunda 

ciddi bir pratik eksiğim vardı. Burs deneyimim sırasında İngilizce 

konuşma, yazma, anlama becerilerim epey gelişti. Şu an dil konusunda 

kendime çok daha fazla güveniyorum. 
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Jean Monnet Bursu bir insanın hayatında bir kere elde edebileceği 

çok önemli bir ayrıcalık. “Umarım kazanırım, umarım seçilirim” 

diyerek kazanmayı hayal ettiğim bu ayrıcalığı 2015 yılında elde ettim. 

İlk defa kendi ayaklarımın üstünde durmayı öğrenirken kendi emeğimle 

yüksek lisansımı yaptım. Farklı kültürlerden insanlarla dost olup konusunda 

uzman öğretim üyelerinden hem kendi alanımda hem de Avrupa Birliği 

hakkında dersler aldım.

Birçok uluslararası konferansa 

katılma imkanı bulurken aynı 

zamanda dünyanın önde gelen 

uluslararası kuruluşlarını ziyaret 

ettim. Kendimi geliştirme imkanı 

buldum. Tanıştığım insanlara 

AB’nin verdiği karşılıksız Jean 

Monnet Bursuyla yüksek lisans 

yaptığımı söylediğimde hep 

övgülerle karşılaştım ve değer 

gördüm. Benim için unutulmaz 

bir tecrübe oldu. 

BAŞARI HİKAYELERİ
ELİF KARABAY

İzmir Nato üssü Politik 
Danışmanı’nın Stajeri  

Belçika, University of Kent
Uluslararası Çatışma ve Güvenlik

2015-2016 Akademik Yılı Bursiyeri
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Brüksel’i Seçmem Eğitimime Ayrı Bir Katkı Sağladı

Bu tecrübede Brüksel, yolculuğumun başlangıç noktasıydı. Uluslararası güvenlik ve çatışma 

konusunda yüksek lisans yapan bir bursiyer olarak Brüksel, bana gerek AB gerekse diğer 

öğrendiğim konular hakkında uzman olan çoğu kişiyle ilk elden konuşma fırsatı sağladı. 

Zira Brüksel, farklı kültürlerden insanların beraber yaşadığı, birçok uluslarası 

kurumun yanı sıra AB’nin merkezinin de bulunduğu çok güzel bir şehir. Dolayısıyla 

AB üzerine çalışan bir öğrenci için Türkiye’de AB hakkında bir eğitim almaktan 

çok fark yaratıyor. Bu fark kimi zaman üzerine çalıştığınız konunun asıl 

uzmanına bire bir soru sorma şansı yakaladığınızda ya da konunun AB’de 

nasıl uygulandığını gördüğünüzde ortaya çıkıyor. Bu bakımdan seçtiğim 

şehrin yüksek lisansıma ayrı bir katkısının olduğunu düşünüyorum. 

Tabii ki Belçika’nın waffle ve çikolata alanında bir cazibe merkezi 

olması da ayrı bir avantajdı benim için.

Jean Monnet’in Sağladığı İmkanlar

Jean Monnet Bursu, yüksek lisans eğitimi için okul ücreti ve yaşam 

masraflarını karşılamasının yanında karşılıksız olması sebebiyle de diğer 

burs programlarından ayrılıyor. Başka bursların aksine Jean Monnet, 

burs sonrası ile ilgili bir dayatma yapmıyor. Eğitiminizi tamamlayıp 

iş görüşmelerinde bu bursu kazanmanızdan dolayı karşı taraftan 

pozitif geri dönüş almanız ise büyük bir mutluluk. İşte bu yüzden Jean 

Monnet, herkesin başvurması gereken bir burs programı ve benim 

kariyerimde elde ettiklerim üzerinde de büyük bir pay sahibi. Ayrıca her 

yıl AB müktesebat başlıklarında yetişmiş çok sayıda mezun veren bu 

burs programı ülkemize Avrupa’da büyük bir prestij sağlıyor. Tüm bunlar 

düşünüldüğünde bir Jean Monnet bursiyeri olduğum için çok mutlu ve 

gururluyum. Hayatımdaki mihenk taşlarından biri olarak gördüğüm bu 

burs programında bana tanınan imkanlar için önce Avrupa Birliği’ne, 

sonrasında bana her türlü desteği veren T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa 

Birliği Başkanlığı Jean Monnet Burs Programı ekibine çok teşekkür 

ediyorum.
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Jean Monnet Bursunu kazanmayı gerçekten çok istemiştim. 

Hiçbir sınava bu denli planlı, sistemli ve kararlı bir şekilde 

hazırlandığımı hatırlamıyorum. Bursu kazanmamı bir anlamda 

“minik başarı hikâyem” olarak görüyorum. Gerçekten isteyerek, inanarak 

ve emek vererek ulaşılamayacak herhangi bir hedef olmadığını bizzat 

yaşayarak görmüş oldum. Bugün hem hazırlık aşamasını hem de öğrenim 

dönemimi mutlulukla hatırlıyorum ve “iyi ki” diyorum. 

Programın son beş ayında 

ise Pfizer Brüksel’de Proje 

Lideri olarak çalıştım. Farklı 

disiplinlerden çok sayıda 

profesyonelle tanışma fırsatı 

yakaladım. Farklı yaklaşımlar 

ve yöntemler gördüm. 

Uluslararası bir şirkette, 

ana dilimi kullanmadan tam 

zamanlı olarak çalışmak beni 

konfor alanımın tamamen 

dışına çıkardı ve kendi 

potansiyelimi keşfetmemi 

sağladı. Öğrenimimi tamam-

ladığımda, iş hayatım için 

koyduğum hedefler oldukça 

netti. Avrupa’da profesyonel 

hayatı deneyimlemek insanı 

geliştiriyor ve özgüvenini 

artırıyor.  

BAŞARI HİKAYELERİ
BUKET TİLKİ

Deloitte Kıdemli Risk Yönetim Uzmanı

İtalya, Politecnico di Milano
İnovasyon ve Girişimcilik

2015-2016 Akademik Yılı Bursiyeri
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Programım “Advanced Master in Innovation & Entrepreneurship”, Politecnico di Milano Graduate 

School of Business ile Solvay Brussels School of Economics and Management’ın işbirliği 

ile kurgulanmış bir çift diploma programıydı. Seçtiğim program içerisinde aktif saha 

çalışmalarını barındırıyordu. İş dünyasından gelen uzmanlar eşliğinde öğrendiklerimizi 

uygulama fırsatı bulduk. Pratik bilgi edinmeyi destekleyen, her fikrin değer gördüğü, 

soru sormanın teşvik edildiği bir eğitim sistemini deneyimlemek oldukça 

keyifliydi. Kısacası hem eğlenerek hem öğrenerek dolu dolu bir yıl geçirdim. Bu 

esnada çeşitli ülkerden gelen birçok insanla arkadaş oldum. Bugün hepimiz 

dünyanın farklı yerlerinde güzel işler yapıyoruz ve halen iletişimimizi 

sürdürüyoruz.

Jean Monnet hem çok saygın hem 

de çok yönlü bir burs programı. 

Program kapsamında,  Avrupa 

Birliği’nin yapısı ve Türkiye-AB 

ilişkilerine dair çok şey öğrendim. 

Uzun süredir içinde bulunduğumuz 

tam üyelik sürecine ilişkin bilgi ve 

fikir sahibi olmanın, uzmanlığı her 

ne olursa olsun, herkes için çok 

önemli olduğunu düşünüyorum. 

Kısacası, burs deneyimim hem 

kişisel hem de mesleki gelişimime 

önemli katkılar sağladı ve 

kariyerimin şekillenmesinde önemli 

etkileri oldu. 
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Jean Monnet bursiyerlerini aynı çatı altında 

toplamayı hedefleyen Jean Monnet Bursiyerleri 

Derneği, 23 Eylül 2005 tarihinde kuruldu. Dernek, 

AB’ye üyelik süreci kapsamında gerçekleştirilen 

faaliyetlere katkıda bulunmayı hedefleyen bir sivil toplum 

örgütü olarak faaliyet gösteriyor.  

Dernek çalışmalarında, tüm bursiyerler ‘doğal üye’ olarak kabul 

ediliyor ve ilgili alt gruplarda zaman zaman çalışmalara dâhil ediliyor.
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Sıradan bir mezunlar derneğinden 
farklı olarak; yaklaşık iki bin Jean 
Monnet Bursiyerinin bilgi birikimlerini 
ve deneyimlerini, ülke yararına aktif 
bir şekilde kullanmayı amaçlayan Jean 
Monnet Bursiyerleri Derneği, bursiyerleri 
kendi uzmanlık alanları doğrultusunda 
Türkiye-AB ilişkilerine katkı sağlamaya 
teşvik ediyor. 
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