
Bir Bursiyerin Paris Deneyimleri
Ankara’da kamu personeli olarak çalışmaya ara verip 
tekrar yıllar sonra öğrenci olmak gerçekten çok ilginç bir 
deneyim oldu benim için. Jean Monnet Bursiyeri olarak Paris 
Amerikan Üniversitesi’ndeki Uluslararası İlişkiler Yüksek 
Lisans Programı’na başladığım gün tek düşündüğüm, 
hayatım boyunca öğrenci olarak kalabileceğim oldu. 
Yaşadığımız hayatı sınırsız sorgulama özgürlüğü tanıdığını 
düşündüğüm öğrencilik, profesyonel hayata atıldıktan 
sonra gerçekten insana önemli bir fırsat sunuyor. Benim 
için de öyle oldu. Jean Monnet Programı’nın duyurusunu 
iş yerimdeki masamda gördüğümde, her zaman hayalini 
kurduğum yurt dışında öğrenim görme fırsatının kapımı 
çaldığından habersizdim. Ama biraz çalışma ve biraz da 
inanç gerçekten insanın hayalini gerçeğe dönüştürmesini 
sağlıyor. 

Avrupa Birliği’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’na 
ilişkin bilgimi derinleştirme kararım 2009 yılında mezun 
olduğum TODAİE’deki Kamu Yönetimi Yüksek Lisans 
Programı’na devam ettiğim sırada oluştu. Hedef belli olunca 
geriye sadece detaylar kalıyor. İnanmaktan kastettiğim 
de bu aslında. Bu anlamda TODAİE’nin değerli hocalarına 
çok şey borçluyum. Tamamen kamu personelinden 

öğrencilerine kamu yönetiminin bir parçası olarak ürettikleri hizmeti daha iyi ve bilinçli yapmalarını 
sağlamayı amaçlayan bu değerli kurum, aynı zamanda sosyal bilimlere belirli bir perspektiften 
bakmanıza da yardımcı oluyor. Benim açımdan, TODAİE, çalıştığım alandaki bilgi ve deneyimimi 
artırmaya yönelik ilk hareketi sağlamış oldu.

Jean Monnet Burs Programı, resmi duyurunun elinize ulaştığı tarihten itibaren yaklaşık bir yıllık bir süreçte 
bilginizi artırmak istediğiniz alanda çalışmanıza olanak sağlayan süreci başlatıyor. Bu, bir yüksek lisans 
programı olabileceği gibi, farklı çalışmalar yapmak da mümkün. Türkiye’nin kamu personelinin AB 
müktesebatı ve politikalarına uyumunu artırmayı amaçlayan Jean Monnet Programı, söz konusu alanda 
kişisel çabaların ötesinde akademik bilginin derinleştirilmesine olanak tanıyor. Türkiye’nin AB’ye üyeliği 
sürecinde uyguladığınız ve oluşumuna katkıda bulunduğunuz kamu politikalarının hangi tarihsel ve 
toplumsal süreçlerin sonucunda oluştuğunu anlamanıza ve Türkiye açısında değerlendirmenize olanak 
sağlıyor. Üstelik program bunu Avrupa’nın göbeğinde, çalıştığınız alandaki politika ve uygulamaların 
ortaya çıktığı ülkelerde yapma imkânını sunuyor. Aynı zamanda çeşitli iletişim kanalları geliştirerek, AB 
ülkelerinde Türkiye’nin tanıtımına ve anlaşılmasına katkıda bulunarak önemli bir görev üstleniyorsunuz. 
Kısacası Jean Monnet Bursiyeri olmanın bilgi ve görgünüzü artırmak demek olan maddi tatminin yanı sıra 
manevi tatmini de oldukça yüksek.  

Jean Monnet Programı’nı, size bir yıl süreyle sunmuş olduğu farklı yaşam tarzı nedeniyle bir bütün olarak 
algılamakta fayda var. Yabancı dil bilginizi sadece okuyarak değil, günlük kullanımını da görerek 
geliştirebilir ya da benim yaptığım gibi seçtiğiniz ülkede, programınıza devam ederken, yeni bir dil 
öğrenebilirsiniz. Bütün bunların insana kattığı zenginliğe sanırım ayrıca vurgu yapmaya gerek yok. 

İnsan, hayatı boyunca hep öğrenci aslında. Her gün bir yenilikle karşılaşıyoruz. Ankara Üniversitesi, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nde 1996 yılında Uluslararası İlişkiler Programı’nda lisans öğrencisiyken kütüphaneden 
ödünç kitap almak için kütüphane koridorundaki dar koyu renk ahşaplı çekmecelerdeki katalogları 
tarar, istek formu doldurur ve beklerdim. Şimdi Paris’teki evimden Paris Amerikan Üniversitesi’nin 
kütüphanesine bağlanıp elektronik kaynaklara hemen, diğerlerine de çok kolaylıkla ulaşabiliyorum. 
İstediğim kaynakları scanner’dan geçirip elektronik postama gönderebiliyorum. Her şey çok hızlı değişiyor 
ve zamanı yakalamak mümkün olmasa da yetişmeye çalışmakta fayda var diye düşünüyorum. Jean 
Monnet Programı bunu yurt dışında yapmak isteyenlere Türkiye’de önemli bir fırsat sunuyor. Sanırım ben 
ve benim gibi öğrenciler, yeni mezun olmuş arkadaşlarımıza iyi birer örnek olabiliriz. Gideceğiniz yönü 
bilmiyorsanız daha çok öğrenin. Çalışmalarınız ilerledikçe görüş alanınızın netleştiğinizi fark edeceksiniz. 
Gerek kariyeriniz açısından gerekse genel anlamda hayatınız açısından. 

Şimdiden Jean Monnet Burs Programı’na başvuracaklara başarılar dilerim. Umarım bu eşsiz fırsatı siz de 
yakalarsınız.


