Brüksel Çevrimiçi Çalışma Ziyareti
8. Bülten

Jean Monnet Burs Programı kapsamında 2019-2020 ve 2020-2021 akademik yıllarında eğitimlerini
tamamlayan Jean Monnet bursiyerleri pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleşen Brüksel Çalışma
Ziyareti’ne katıldı.
Etkinlik, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Sayın Bülent
Özcan’ın açılış konuşması ile başladı. Bülent Özcan, Jean Monnet Burs Programı’nın ülkemizin
Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecindeki en önemli çalışmalardan bir tanesi olduğunu belirterek sözlerine
başladı ve etkinliğin içeriğine ve önemine dair bilgilendirmede bulundu. Jean Monnet bursiyerlerinin
Avrupa Birliği – Türkiye ilişkilerinde önemli bir yolculuğa başladığını belirten Özcan bursiyerlere
gelecekleri ve kariyerleri için tavsiyelerde bulundu;

“Jean Monnet Bursiyeri olarak Avrupa topraklarında akademik çalışmalarınızı yürütürken yatay olarak dikkat
etmeniz gereken iki temel konu var; biri yeşil gündem/yeşil mutabakat bir diğeri ise dijitalleşme. Avrupa Birliği
içerisinde Avrupa Birliği’nin temel politikaları bu alanlarda nereye gidiyor? Bu konuda neler hedeﬂeniyor?
Türkiye’nin bu süreç içerisinde ne yapması gerekiyor? Uzman olarak bunları gözlemlemeniz, ülkenize
döndüğünüz zaman çalışacağınız yerde ve kariyerinizin bundan sonraki döneminde bu bilgi birikimini aktarmanız
bizler için gerçekten çok önemli. Bu kapsamda sizlerden özellikle AB’nin temel iki konusu olan yeşil mutabakat ve
mutabakatın altındaki alt bileşenler ve dijitalleşmeye özel önem vermenizi rica ediyoruz. İkinci husus ise; yeni
dönemde birçok program yenilendi ve yeni fırsatlar ortaya çıktı. Sizin bu fırsatların neler olduğuna, bu programlar
altında ne gibi destekler olduğuna bakmanız, keşfetmeniz ve bundan sonraki kariyer yolculuğunuzda belki
kuruluşunuza belki de kendinize yeni bir fırsat açmanız önemli olacak.
Büyük bir mezun ailesinin bir parçası olduğunuzu unutmayın ve bizlerle iletişiminizi her zaman devam ettirin. Bunu
da sizlerden rica ediyoruz. Çok önemli bir görevi icra ettiniz ve çok önemli bir burs kazandınız. Her biriniz aslında
belki de şu anda ülkemizi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili özellikle olumsuz algıların olduğu ülkelerde
bunların giderilmesi ile ilgili de bir misyonunuz olduğunu unutmayın. Bu çerçevede bizlerden herhangi bir desteğe
ihtiyaç duyduğunuzda bizim her şekilde hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.”

Brüksel Çalışma Ziyareti; Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye
Daimî Temsilcisi Sayın Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay
ve Avrupa Dış Eylem Servisi, Batı Avrupa, Batı Balkanlar,
Türkiye ve Birleşik Krallık Genel Müdürü Sayın Angelina
Eichhorst’un katılımıyla gerçekleşen ve Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı
Sayın Hakan Atik’in moderatörlüğünü üstlendiği Avrupa
Birliği – Türkiye ilişkileri Paneli ile devam etti.

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimî Temsilcisi Sayın Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay konuşmasına Jean
Monnet Burs Programı süresince bursiyerlerin aldıkları eğitimin yanı sıra Türkiye’ye de dışarıdan bakmayı
öğrendiklerini vurgulayarak sözlerine başladı. Bozay, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerinin ve müzakere süreçlerinin
daha ileriye taşınması hususunu şöyle açıkladı;
“Dünyanın her yerinde bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümün iki temel ayağı vardır; Yeşil Dönüşüm ve Dijital
Dönüşüm. Bitcoin'den iklim değişikliğine ormandan bulutlara kadar aynı gezegendeyiz, aynı küredeyiz, AB üyeleri
ile aday ülke olarak aynı kıtadayız. Bu dönüşüm, AB ile Türkiye arasında anlamlı bir işbirliğini zorunlu kılmaktadır.
Bu ilişkilerin DNA'sının, Türkiye ile AB'yi dijital dönüşümde aynı sayfada buluşturmak ve mümkün olduğunca
uyumlu hale getirmek olduğunun altını çizmek isterim. Bu sürecin devam etmesini hızlandıran, değişen dünyada
Türkiye- AB ilişkilerinin işbirliği içinde yeniden ayarlanmasını zorunlu kılan dünyadaki tektonik değişimlerdir.“

Jean Monnet Bursiyeri olmanın büyük bir şans olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Avrupa Dış Eylem
Servisi, Batı Avrupa, Batı Balkanlar, Türkiye ve Birleşik Krallık Genel Müdürü Sayın Angelina Eichhorst Türkiye
ve Avrupa Birliği’nin gelecekteki ilişkilerinin risklerini ve fırsatlarını şöyle değerlendirdi;
“Bugün birbirimize 60 yıl öncesinden daha fazla ihtiyacımız var. Avrupa Birliği ile Türkiye’nin ortak paydada
buluşamaması her iki taraf için de büyük riskler doğurabilir. Ben daha çok olumlu tarafından bakıyorum ve
öğrencilere vermek istediğim de bu, sahip olduğumuz ve şimdiye kadar kullanamadığımız potansiyel bu riskleri
gidermek açısından son derece önemli.
Biz bir aday ülkeden ne istendiğini biliyoruz. Kriterleri, müktesebatı, iç durumu, yakın komşularınızla ilişkilerinizi,
Avrupa Birliği'nin her üye devletiyle bireysel olarak ilişkilerinizi biliyoruz. Bu önemli. AB-Türkiye ilişkileri de
bununla ilgili. Çünkü Avrupa Konsey’inde her üye devletin Türkiye hakkında bir görüşü ve Türkiye ile ikili olarak
da bir ilişkisi var. Ama hepimizin ortak arzusu, 27 üye artı Türkiye, üyelikte ve aday statüsünde ilerlemek. Yeşil
Mutabakat ve Dijitalleşmeden bahsettiğiniz için çok mutluyum ama aynı zamanda geleneksel ticaret, güvenlik,
siyasi ilişki, göç, eğitim, araştırma, ﬁnans kurumları, bankacılık sistemi, ekonomi ilişkilerimize de geri dönmek
istiyorum. Dünyada tüm bu alanlarda bu kadar iç içe geçmiş bir ilişkimizin olduğu başka hiçbir ülke bilmiyorum.
Birlikte çalıştığımız her sektörün daha da derinleştirilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor.”

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Katılım
Politikası
Daire
Başkanı
Elif
Kurşunlu’nun
moderatörlüğünde ve kamunun yanı sıra özel
sektörün ve sivil toplumun Avrupa Birliği sürecine
bakış açısını tartışma amacıyla düzenlenen
“Avrupa'nın Kalbinde Küresel Fırsatlar: Brüksel'deki
İş Dünyasında ve Sivil Toplumdan Perspektiﬂer”
paneli İktisadi Kalkınma Vakfı ve TOBB Brüksel
Temsilcisi Sayın Haluk Nuray, TÜSİAD’ın Avrupa
Birliği Temsilcisi Sayın Dilek Aydın ve TOBB Brüksel
Temsilcisi AB İşleri Yöneticisi Sayın Seval İskender’in
katılımıyla gerçekleşti.
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne altmış yıllık üyelik ve
müzakere sürecini kronolojik olarak anlatarak
sözlerine başlayan İktisadi Kalkınma Vakfı ve TOBB
Brüksel Temsilcisi Sayın Haluk Nuray diğer aday
ülkelerin müzakere süreçleri ile de karşılaştırmalar
yaparak günümüzdeki durumu da değerlendirdi.
Nuray ayrıca, Avrupa Birliği üyelik sürecinin Türkiye
ekonomisine etkilerini de istatistiki veriler ile
açıklayarak Türk sanayisine etkilerini aktardı.
TÜSİAD’ın Avrupa Birliği Temsilcisi Sayın Dilek Aydın
Avrupa’nın geleceğini yeni dünya düzenini göz
önünde bulundurarak Avrupa iş dünyasının bakış

açısından değerlendirdi. Dünyanın pandemi ile
birlikte yeni bir sisteme doğru evirildiğinin altını
çizerek çok disiplinli, çok paydaşlı yaklaşımları
yansıtacak bir çözüm arayışında olduğunu belirtti.
Aydın çok kapsamlı bir dönüşüm sürecinde olan
Avrupa’nın yeni düzende yeşil mutabakat ve dijital
dönüşüme verdiği önemi vurguladı. İş dünyasının
bu
dönüşüm
sürecinde
üzerine
düşen
sorumlulukları olduğunu da aktaran Dilek Aydın yeni
ticaret gündemi, yeni sanayi stratejisi ve yeşil
tahviller gibi kavramların yer aldığı bir dönüşüm
kulübünün de varlığından bahsetti.
TOBB Brüksel Temsilcisi AB İşleri Yöneticisi Sayın
Seval İskender girişimcilik yetkinlikleriyle bilinçli
kariyer arasındaki ilişkiyi anlatarak konuşmasına
başladı. Yeni dünya düzeninde gençlerin ortalama
70-75 yaşına kadar çalışmalarının beklendiğini ve
kariyer planlamasının sürekli hayatlarında olacağını
belirtti. Bursiyerlerimize severek yapmak istedikleri
iş için diplomalarının raf ömrü bittiğinde ceplerinin
yetkinliklerle dolu olması konusunda önerilerde
bulundu. İskender aynı zamanda hayat boyu
öğrenmenin de anahtar yetkinliklerini bursiyerlerimiz
ile paylaştı ve iyi bir kariyer planlaması için
girişimcilik yetkinliğinin olması gerektiğine vurgu
yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Sayın Yeliz Turan moderatörlüğünde düzenlenen
deneyim paylaşımı panelinde eski bursiyerlerimizden; Université libre de Bruxelles’den Sayın Seda Gürkan,
Avrupa Yatırım Fonundan Sayın Adem Yakışırer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan Sayın Melahat Güray
ve TOBB ETÜ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Sayın Prof. Dr. Sanem Baykal kendi kariyer deneyimlerini
bursiyerlerimiz ile paylaştılar.
TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Sanem Baykal kendi Jean Monnet deneyimini ve
programın kendisine kazandırdıklarını anlattıktan sonra, son dönemlerde müzakerelerin durağan bir seyir
izlemesinin AB alanındaki akademik çalışmalara etkisinden de bahsetti. Dünya siyasetinde ve ekonomisinde
önemli bir aktör olan AB’nin, akademik çalışmalar açısından ilgi çekiciliğini değerlendirdi. Baykal, Avrupa Birliği
alanında eğitim almanın kendini ve Türkiye’yi tanımak ve yaşadığın ülkeyi farklı bir yerden farklı bir gözle
görebilmek bakımından da çok önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.
Université libre de Bruxelles’de Öğretim Üyesi Sayın Seda Gürkan; Avrupa’da AB ile ilgili akademik veya farklı
alanlarda kariyer hedeﬂeyenlerin kendilerini hangi alanda geliştirmeleri gerektiği konusundaki önerilerini
bursiyerlerimiz ile paylaşarak; onlara Brüksel’deki kariyer fırsatlarından bahsetti. Yabancı kültürlere karşı empati
ve birlikte yaşama kültürünün önemini vurgulayan Gürkan, uzmanlaşmanın yanı sıra büyük resmi göz önünde
bulundurarak ağ oluşturmaya da önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gürkan bursiyerlerimize; kariyerlerini
kurgularken, kendi değerlerinin ve kabiliyetlerinin farkında olup, kariyerleri boyunca bunlar değişikliğe uğrasa
bile, yapılan iş ile dengede olmasına önem vermelerini tavsiye etti.

Avrupa Yatırım Fonunda Değerlendirme Uzmanı
Sayın Adem Yakışırer Avrupa’da ﬁnans alanında
önemli bir kurumda görev yapmasında Jean
Monnet Burs Programı’nın etkilerinden ve
programın
kendisine
kazandırdıklarından
bahsederek sözlerine başladı. Yakışırer, başvuru,
mülakat, çalışma ortamı gibi konularda kendi
deneyimlerini paylaşarak bursiyerlerimize karşılarına
çıkan
fırsatları
değerlendirmelerine
yönelik
önerilerde bulundu.

Sosyal politika ve sosyal kalkınma alanında çalışan
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program
Yöneticisi Sayın Melahat Güray proje yönetimi ve
AB projeleri alanında çalışmak isteyecek
bursiyerlerimize kendi deneyimlerinden örnekler ve
öneriler aktardı. Tematik uzmanlık kazanmanın yanı
sıra, proje dünyasında çalışmak için ciddi bir
tematik bilgi birikimi de gerektiğinin altını çizen
Güray, değişime açık ve kendini geliştirmeyi seven
kişiler için proje dünyasında çalışmanın kişiye
sağlayacağı kazanımları aktardı.

İzgören Akademi’den ünlü eğitmen Sayın Ahmet
Şerif İzgören, Brüksel Çalışma Ziyareti’nde
bursiyerlerimize hayata değer katmak konulu
motivasyon konuşmasını gerçekleştirdi. Ahmet Şerif
İzgören bu seminerinde Türkiye’den ve Dünya’dan
örnekler ile küçük bir dokunuşun etkilerinin nasıl
büyük olabileceğine dikkat çekti. İzgören
konuşmasında kurumların ve insanların hedeﬂerinde
emin
adımlarla
ilerlemelerinde
potansiyeli
performansa dönüştürmenin önemini vurguladı.

Öğleden sonra gerçekleşen oturumda, Sayın Devrim
Küçük bilinçli kariyer seçimleri nasıl yapılır konulu
sunumu ile bursiyerlerimize kariyer tavsiyelerinde
bulundu. Kariyer seçiminde ve kariyerde başarılı olmak
için farkındalık, analiz ve aksiyon alma konularını
hayatın içinden verdiği örneklerle açıklayan Sayın
Küçük sosyal medyadan kendini ve programı
etiketleyen üç bursiyerimize de birebir mentörlük
yapacağını belirtti.

Bursiyerlerin mevcut durumlarının değerlendirilerek geri dönüşlerin alındığı kapanış oturumunda Dışişleri
Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB işleri Uzmanları Sayın Yeliz Turan ve Sayın Aysel Tolunay bursiyerlerimizi
dinleyerek gelen soruları yanıtladılar.

2019-2020 ve 2020-2021 akademik
yılları Jean Monnet bursiyerleri ile
gerçekleştirdiğimiz Brüksel Çevrimiçi
Çalışma Ziyareti’ne değerli katkıları için
tüm konuşmacılara ve katılımcılara
teşekkür ederiz.

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

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır.
İçerik tamamıyla WYG Türkiye konsorsiyumu sorumluluğu altındadır ve
Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

