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- -' ~:niversile, bir gra , iie di 
Akdeniz Universitesi (AU) ile Hamburg Universitesinin 3 dill i yuruttugu Avrupa Call~ma lan Yliksek Lisans Programl (EuroMasterl 
<;er<;evesinde yuksek lisans yapan ogrencilere iki universitenin ortak diplomasmm yanl Slra, yurt dl;>mda staj olanagl sunuluyor 

S
ivll toplum kurulu~lan, ticari birllkler, sanayici ve 
i~ veren demekleri, Avrupa kurumlan, 
u1uslararasl k~lar, bakanhklar ve 

uluslararasJ ~rketJerde billmsel ve siyasi d~an 
,iarak g6rev alabilecek uzmanlar yeti;;tirmek 

andan itibaren hem l--!amburg hem de AD ogrencisi 
0ldul<l3nrn sayJedi. 

Yurt dl~mda master programiannm ogrendye 
maliyetinin 20-60 bin dolan buldugunu ifade eden 
GUmrUkc:;u, "ingiltere'ye bir ay ingilizce ogrenmek 

hedefleyen , 46 Cuke ve 800 ilniversiteyi ilgilendiren 
Bologna SUreci'nin en i1erl mcxleli. Bu bir model 
program. Programml yazdiglffilZ modell 
mUkemmelle!?tirdik ve diger Universitelere ihrac; 
etmeyi d~i.1YOruz. Tilikiye'de yeni ~yler sbyleme 

zamanl geldi. Oniversitelerin de kUreselarnaayla AO ve Hamburg Universitelerlnce 
deg~m sUrecine uyarak yeniden organize ·l/1azlrlanan EuroMaster, genc;lere yeni ufuklar· 
olmalan gerekli. Euromaster bu konuda kU<;:uk I3C<lyor . 
ama omek a1mmasl gereken bir adlmdrr."T oplam bedell 3 bin 500 Avro olan 3 dilde 
Prof. Dr. GUmrW«;U, TUrk~'nin Avrupa'da en yrlirilttilen p~;;'da 6§;enciler, AO'nUn yam 
<;:ok kullanllan ikind dil oldugur.u belirterek, buS1T3 bir Yll cia Hamburg Uruversitesinde egitim ve 

yurt d!$mda staj imkamna sahip oluyor. nedenJe programda yer a1masma boom 
verdiklerini sayledi.Program kapsarrunda toplam 500 saatlik 
Programa devam eden ogrencilerden Almanca kursundan lk:retsiz yararlanan 
Kamenmlu Mohamed Mouncharou, TUrkogrenciler I LK; gUnliik Ankara ziyaretiyle 
kUlliirtinli tamrnak amaClyla Tilikiye'yi tercihTi.i:rkiye'deki bakanhk1an, 1 haftahk Brilksel gezisi 
etrni~. Mohamed, TUrkiye'nin <;ok kUlttirlu \Ieile de AB Ue ilgili kun.unIan tanuna ve i.ist dilzey 
zengin bir Ulke oldl!gunu belirterek, "Buraya yaneticileri ile ~ imkaru buluyorlar. 

TUm u1uslardan ogrencilere ac;lk olan programa 
katllan ogrencilerln yUzde 30'una Universite 
tarafmdan burs verilirken, diger ogrencUer de 
Almanya'daki kurumIara burs ~da 
bulunabiliyor. 

B~Yi~.Gg~iiNUN YDNDNU TiiBKlYE1Yf 
DNDORUYDR 

Akdeniz Oniversitesi (AU) iktisaru ve iclan 
Bilimler Faki.iJtesi UluslararaSl ili~kiIer Ana Billm Dab 
6gretim Oyesi Prof. Dr. Harun GUrnri.ikt;O, yapbgl 
ac;U<lamada, ogrencilerin prograrna ~Iachklan 

ic;in giden birinin yapbgJ masran, ogrencilerimiz 2 
yUhk egitim i~ harcIyor" dedi. 
~ ogrencilerin yUzde 30'una burs 

verdiklerini ve ogrencilerin baska burs imkanlarmdan 
cia yararlanabild@ni dile getiren GUrnriikc,:U, ~unlan 
sayledi: "Biz rnaddi ihtiyaytan dolay! ~bir ogrenciyi 
geri c;evinnedik. 'Ben okumak istiyorum' diyen tUm 
~ ogrencilere prograrna devam etm.e ;;anSI 
verdik. Bu programla TOrkiye'ye beyin gOc;U 
saglarnak istiyoruz. Program, 1999'da 29 Avrupa 
tilkesi tarafmdan kabul edilen ve 201O'a Kadar 
Avrupa YUksek bgretim Alam'nm ol~ 

gelmeden once TUrkiye hakkmda Osmanh 
irnparatoriugu'ndan sonra kuru)dugu ~da bir ~y 
bilmiyoroum. Tfukiye'yi iran ve Arabisfan gibi 
d~uyordum arna <;ok yaml~m· dedi. 

ingilizce, A1~ca ve Tfuk£;e e9ilim akhkla.nm 
dile getiren Mohamed Mouncharou, 'Program 
ekonomik olarak diger master programlanndan 
daha uygun ve egitimi kaliteli" diye kon~. 

Diplomat olmak istedigmi belirten Mohamed 
Mouncharou , u1uslararasl brgiltlerde <;ah~ 
istedigini \Ie ileride TUrkiye'ye yerl~bilecegini 
kaydetti. 

http:akhkla.nm

