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Türk Alman Üniversiteleri İşbirliği Konferansından Notlar
Sevinç Sakarya Maden, Edirne
Giriş
23 Ocak 2014 tarihinde Berlin'de gerçekleşen bir açılış ile 2014 yılı “Türk-Alman Bilim
Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu çerçevede Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD)
ile Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretim işbirliklerinde var olan engelleri saptamak ve
birlikte çözüm yolları aramak amacı ile iki ülkeden uzmanların oluşturduğu bir çalışma
grubu kurmuştur. Türk–Alman Bilim Yılı Çalışma Grubu olarak adlandırılan bu çalışma
grubu 30-31 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür
Merkezinde Yükseköğretim kurumları arasındaki mevcut işbirliğini derinleştirmek ve
yeni işbirliği zeminleri oluşturmak amacı ile “Türk Alman Üniversiteleri İşbirliği
Konferansı” başlıklı bir konferans düzenlemiştir.
Bu yazı, Türk ve Alman yükseköğretim kurumlarındaki farklı dallardan öğretim
üyeleri ve yöneticilerden oluşan toplam 150 kişiyi bir araya getirip, var olan ve
gelişmekte olan ortak projeleri görüşüp derinleştirmeyi amaçlayan ve benim de Trakya
Üniversitesi adına katılmış olduğum “Türk Alman Üniversiteleri İşbirliği Konferansı”
başlıklı toplantının genel oturumlarında, eşzamanlı çalıştaylarında ve üniversite
buluşma (matchmaking) bölümlerinde gerçekleştirilen etkinlikleri özetleyen nitelikte bir
bilgilendirme raporudur.

Türk-Alman yükseköğretim kurumları arasında düzenlenmiş iki taraflı işbirliklerinde
elde edilen deneyimlerle ilgili anket çalışmasının sonuçlarına dayanarak Türk-Alman
işbirliklerinin sağladığı imkânların ve yaşanan engellerin tartışılmasının amaçlandığı bu
toplantının ilk günü öğrenimle, ikinci günü ise araştırmayla ilgili konulara ayrılmıştır.

Türk Alman Üniversiteleri İşbirliği Konferansı'nın Birinci Günü
Konferansın açılış konuşmalarını Türk Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil
Akkanat, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Alper Kutay, DAAD Genel
Sekreteri Dr. Dorothea Rüland ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya yaptılar.
Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus
Söylet, Peter Greisler (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı), Maria Kelo (ENQA),
Alman Rektörler Konferansı Genel Sekreteri Dr.-Ing. Thomas Kathöfer, Gebhard Reul
(DAAD) ve Doç. Dr. M. Murat Erdoğan’ın (Hacettepe Üniversitesi) konuşmacı olarak
yer aldıkları genel oturumlara geçildi:
Konferansın genel oturumunun ilk konuşmasını İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yunus Söylet “Türk Uluslararasılaşma Stratejisi ve Türk-Alman Üniversite
İşbirliği Üzerindeki etkisi” başlığıyla yaptı. İÜ Rektörü Prof. Dr. Söylet konuşmasında
Türk üniversiteleri ile Alman üniversiteleri arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı,
Türk yükseköğrenim hayatı ve uluslararasılaşma süreci hakkında önemli bilgilere yer
verdi. Prof. Dr. Söylet, bilgi çağı ve küreselleşmenin birçok şeyi değiştirdiğini ve
ülkeler için en önemli iki gücün bilgili ve kaliteli insan kaynağının olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Söylet, rekabetçi ortamın hepimiz için çok önemli olduğunu ve çok daha fazla
çalışmaya ve daha fazla bilgi üretmeye, bilgiyi daha fazla yaygınlaştırmaya, bu bilgiyi
daha fazla toplumun kullanımına sunmaya mecbur olduğumuzu ve bunları da en iyi
kaliteli yetişmiş insanlarla yapılabileceğini ifade etti. Söylet sözlerine şöyle devam etti:
“Bilişim ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, her şeyi baş döndürücü bir hale getirdi.
Avrupa Birliği gibi birliklerin yarattığı kültür bizim küreselleşme karşısındaki aldığımız
tavırları da etkiliyor. Dünya bir büyük köy oldu ve bundan sonra hiç kimse hiçbir şeyi tek
başına yapamayacak. Üniversiteler de tabi ki bundan etkilendiler ve değerli YÖK
Başkanımızın da konuşmasında altını çizdiği gibi bir taraftan bilgi çağı ve bilgi toplumu bir
taraftan küreselleşme bir taraftan bu rekabet ortamı, üniversitelerin hem etkisini, hem
değerini hem de toplumun gözündeki rolünü ve sorumluluğunu çok arttırdı.
Çağdaş üniversitelerden toplumlar ve diğer paydaşlar, vergi verenler ve vergiyi
yönlendirenler, hem girişimci olmalarını, hem ayaklarının üstünde durmalarını hem de özel
hesap verebilmelerini bekliyor. Eğer biz, üniversiteler olarak özellikle gelecekte çok sayıda
tartışma konusu olan üniversitenin gücünü devam ettirebileceksek, mutlaka devletten
bağımsız, finans kaynaklarını oluşturmak ve bunu bilimin hizmetine sunmak zorundayız.
Üniversitenin boşalttığı her alanı dünyada her işte her zaman olduğu gibi başka kurumlar ve
üniversiteyle eşdeğer olmayacak şekilde dolduruyorlar. Dolayısıyla sihirli kelime işbirliği.
İşbirliği sinerji oluşturuyor. Ve sinerji de berekete yol açıyor.”

Prof. Dr. Söylet sözlerine şöyle devam etti:
“Bizim kültürümüzde aslında işbirliği hiç yabancı değil. Öğrenci ve öğretim üyesi
hareketliliği bugün nasıl artış gösteriyorsa, önümüzdeki 20 yılda da bu devam edecek.
Akademik araştırmalarda uluslararası işbirliği aynı şekilde artmaya devam edecek. Kaliteyi
de mutlaka çok daha fazla, şimdiye kadar olandan çok daha fazla öngörmek zorundayız.
Kalite kültürde doğrusu Bolonya sürecinin de katkısıyla hızla yaygınlaşıyor, özellikle
Türkiye’de program bazında akreditasyon, ulusal ve uluslararası akreditasyon hızla
artıyor.’’

Prof. Dr. Söylet, bunun Türkiye’nin ilgi duyulan bir ülke haline getirdiğini söyledi ve
bütün üniversitelerin çok ciddi bir şekilde uygulamaya çalıştığı Bolonya sürecinin ve
129

Bolonya sürecindeki Erasmus değişim programının insana, yeni yetişen gençlere
yönelik o felsefesini, o farklı kültürleri tanıma, lokal değerleri koruyan birer dünya
insanı olma felsefesini kavramış olmamızın da bu süreçte etkili olduğunu ekleyerek,
ülkelerin karşılıklı etkileşimiyle eskiyen bilgi çerçevelerinin yenilendiğini
düşündüğünü, daha çoğulcu diyalog ortamlarının oluşmasına neden olduğunu ve tüm
beşeri refahın insanlık refahının uluslararasılaşmayla artacağına inandığını ifade etti.
Prof. Dr. Söylet, Türkiye’de Uluslararasılaşma adına nelerin olduğunu şöyle izah etti:
“Türkiye’de uluslararası öğrencilerin sayısı 2000 yılında 16.600 civarındayken, 2014’de
55.000’e çıktı. Bu önemli bir artıştır ve yurtdışı bursları [bağlamında] Türkiye
Cumhuriyeti’nin bunlardan 13.000 tanesinin gelişi için bir desteği oldu. Uluslararası
öğretim üyesi sayılarımız çok düşük olmasına rağmen, yine 2000 yılından 2013 yılına kadar
% 0.6’lık bir yükselme gösterdi. Ama henüz daha doldurulmamış, devletin hazır tuttuğu ve
üniversitelerimizin kullanabileceği 1000 civarında kadro var uluslararası öğretim üyeleri
için. Bunu da burada değerli rektörlerimin dikkatine tekrar sunmuş olmak istiyorum.
Erasmus değişim programı ile 2006-2013 yılları arasında 27.261 öğretim üyesi gitti ya da
geldi. Genellikle bizden gidenlerin sayısı 3 katı kadar. ”

Prof. Dr. Söylet, Erasmus'un büyük bir kazanç olduğunu ve karşılıklı tanıma ve kültür
değişikliği açısından 98.765 öğrencinin bu yolla son 7 yıl içerisinde yurt dışına gittiğini
ya da Türkiye’ye geldiğini söyledi. Prof. Söylet Mevlana programı ile 931 öğretim
üyesinin bir yıl içinde Erasmus ile gidemedikleri dünyanın farklı ülkelerine gittiklerini,
bir yıl içinde giden ya da gelen öğrenci sayısının 997 olduğunu ve ortak ve çift diploma
programlarının sayısının 196'ya ulaştığını dile getirdi.
Prof. Dr. Söylet çok beğendiği bir söz ile sözlerine son verdi: “Günümüzde refah
yaratmanın yolu arazi, bedensel emek, imalat aletleri ve fabrikalar değildir. Günümüz
ekonomisinin başlıca hammaddesi bilgi ve nitelikli insan gücüdür. Bizler ne kadar
şanslıyız ki tam da bunlarla uğraşan bir grubu temsil ediyoruz.”
Prof. Dr. Söylet'in sunumundan sonra genel oturumlar aşağıdaki başlıklar altında devam
etti:

 “Alman Uluslararasılaşma Stratejisi Ve Bologna Bağlamında Ortak Dereceler Üzerine Güncel
Düşünceler”
Konuşmacı: Peter Greisler (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı)
 “Yükseköğretimde Dış Kalite Güvencesi: Fırsatlar ve Engeller”
Konuşmacı: Maria Kelo (ENQA)
 ”Almanya’da ve Türkiye’de Tanıma Uygulamaları”,
Konuşmacı: Dr.-Ing. Thomas Kathöfer “Alman Rektörler Konferansı Genel Sekreteri)
 “Türk-Alman Üniversitesi İşbirliği Üzerinde Anket Sonuçlarının Sunumu”
Konuşmacı: Gebhard Reul (DAAD) ve Doç. Dr. M. Murat Erdoğan (Hacettepe Üniversitesi)

Ortak Çalışma Programları
Genel Oturumların ardından eşzamanlı “Ortak Çalışma Programları”na geçildi. Ortak
Çalışma Programları’nda “Birbirini Tanıma Uygulamaları”, “Kalite Güvencesi”,
“Öğretim Dilleri” ve “Türk-Alman Üniversite Deneyimleri” başlıkları altında 4 çalışma
grubu oluşturuldu ve çalıştaylardan çıkan sonuçlar ilk önce grup içinde daha sonra tüm
konferans katılımcılarına sunuldu.
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Akşam düzenlenen Boğaz turu ile “Türk Alman Üniversiteleri İşbirliği Konferansı”nın
ilk günkü programı sona erdi.

Türk Alman Üniversiteleri İşbirliği Konferansı'nın İkinci Günü
Konferansın ikinci gününde “Genel Oturumlar” kapsamında ardı ardına aşağıdaki
başlıklar altında sunumlar yapılmıştır:
 “İlkeler: Araştırmada Türk-Alman İşbirliği”
Konuşmacı: Prof. Dr. Ing. Dr. Ing. Erman Tekkaya
 “İkili Araştırma – En İyi Uygulama ve Finansman Araçları”
Konuşmacı: Dr. Zeynep Arzıman Büyükboduk/ Peter Webers
 “Küresel Zorluklar ile Mücadelede Bir İleri Adım Yaklaşımı: Horizon 2020”
Konuşmacı: Dr. Christian Menzenmayer
 “FP7 de Türk – Alman Tecrübesi: “Enerji Uygulamaları için Fonksiyonel Nitritler (FUNEA)” ve
“Horizon 2020 Yoluyla Ek Potansiyeller”
Konuşmacı: Hasan Mandal
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İkili Görüşmeler (matchmaking)
Genel oturumların ardından Türk ve Alman üniversiteleri arasında Türk-Alman
üniversite işbirlikleri konusunda ikili görüşmeler gerçekleştirilmiş, katılımcıların
çokluğu nedeniyle her üniversite yetkilisi görüşme yapmayı planladığı en çok 5
üniversiteden randevu talep edebilmiştir.
“Türk Alman Üniversiteleri İşbirliği Konferansı”nın ikili görüşmeler bölümünde Trakya
Üniversitesi adına yapılan görüşmeler aşağıda sıralanmıştır:

Trakya Üniversitesi Adına Yapılan 1. Görüşme
Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesi’nden Dilek Dizdar ile görüşülerek, Johannes
Gutenberg Mainz Üniversitesinde bulunan “Translationsstudies” adlı MütercimTercümanlık bölümü ile bir Erasmus+ ikili antlaşmasının imzalanıp imzalanamayacağı
tartışılmış, lisans ve lisansüstü düzeyde bu konuda öğrenci ve öğretim elemanı
değişiminin yapılabileceği, ancak Almanya’ya gidecek olan öğrencilerin dil
düzeylerinin C1 veya C2 düzeyinde olması gerektiği konusunda hemfikir olunmuştur.
Bunun için her iki üniversitenin karşılıklı dil öğretme konusunda bir proje geliştirmesi
gerektiği ve bunun için e-postalar ile görüşmelerin sürdürülmesi gerektiği sonucuna
varılmıştır. Alman tarafı yaz aylarından Trakya Üniversitesi’nden Almanya’ya gidecek
olan öğrencilere dil kursu vermeyi düşünebileceğini, ancak bunun karşılığında da
Türkiye’ye Erasmus+ programı kapsamında gelecek olan Alman öğrencilere Trakya
Üniversitesi’nde Türkçe dil kurslarının verilmesi talep edilmiş ve bundan sonraki yol
haritası belirlenmiştir:
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 Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesi’nin web sayfası incelenerek, Trakya
Üniversitesine uygun programlar tespit edilecek, ilgili programın sorumluları ile eposta ile iletişime geçilecek ve Dilek Dizdar bölümler arası antlaşma imzalanması
için yardımcı olacaktır.
 Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere Trakya Üniversitesi’nde Türkçe dil
kurslarının hangi şartlarda verilebileceği araştırılacak, buna karşılık Trakya
Üniversitesi’nden Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesine gidecek olan Trakya
Üniversitesi öğrencilerine Almanca kursları sunulacaktır.
 Ortak lisans ve yüksek lisans programlarının açılması konusunda çalışmalar
yapılacaktır.
 Almanya’da yetişkinlere yönelik sunulan “Studierende 50+” programı incelenerek ve
Trakya Üniversitesi’nde de Türkiye’deki yetişkinlere hayat boyu öğrenme projesi
kapsamında iki üniversitenin işbirliği yapacağı bir proje kapsamında benzer bir
eğitimin verilip verilemeyeceği araştırılacaktır.
Trakya Üniversitesi Adına Yapılan 2. Görüşme
 Trakya Üniversitesi adına görüşme yapılan ikinci üniversite Duisburg-Essen
Üniversitesi’dir. Bu üniversitede dış ilişkiler sorumlusu olan Verana Heuking ile iki
üniversite arasında bir Erasmus+ antlaşmasının yapılıp yapılamayacağı hususu
görüşülmüştür. Ancak bunun için önce üniversitenin web sayfasının incelenerek ilgi
duyulan programların bölüm başkanlarının bu konuda olurlarının alınması gerektiği
sonucuna varılmış, karşılıklı anlaşma imzalama isteği doğduğunda, Verana
Heuking’den yardım alınabileceği konusunda söz alınmıştır.
 Duisburg-Essen Üniversitesi ile başlatılan “Deutsch Türkische Stereotype im
Vergleich” başlıklı proje konusunda da ne şekilde işbirliği yapılabileceğinin
araştırılmasına karar verilmiştir.

Trakya Üniversitesi Adına Yapılan 3. Görüşme
Trakya Üniversitesi adına yapılan görüşmelerden üçüncüsü Augsburg Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İur Henning Rosenau ile gerçekleşmiştir. Prof. Dr. İur
Henning Rosenau karşılıklı olarak üniversite birimlerini inceledikten sonra hangi
programlar ile ilgili işbirliği yapılabileceği konusunda yazışmayı önermiştir.
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Trakya Üniversitesi Adına Yapılan 4. Görüşme
Trakya Üniversitesi adına yapılan 4. Görüşme Bochum Üniversitesi’nden Rudolf Galla
ile gerçekleştirilmiştir. Uluslararası programlardan sorumlu Rudolf Galla ile
öğretmenlik programları konusunda ikili anlaşma imzalama imkânları tartışılmış, eposta ile bu konudaki görüşmelerin sürdürülmesine karar verilmiştir.
Trakya Üniversitesi Adına Yapılan 5. Görüşme
Trakya Üniversitesi adına yapılan 5. görüşme Peter Greisler ile gerçekleşmiştir. Peter
Greisler Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarının DAAD bursları ile araştırma
yapmak için uzun süreli Almanya’ya nasıl burslu gidebilecekleri konusunda bilgi
vererek başvuru yapmak için ne tür online linklere bakmak gerektiğini anlatmıştır.
Ayrıca Trakya Üniversitesi’nde de bir adet DAAD öğretim elemanının
görevlendirilmesi için nerelere başvurmak gerektiğini izah etmiş, önümüzdeki yıl bir
DAAD
öğretim
elemanının
Trakya
Üniversitesi’ne
görevlendirilip
görevlendirilemeyeceği konusunun Ağustos 2015’te gündeme alınabilmesi için kimlere
başvurulması gerektiğini söylemiştir.
Türk Alman Üniversiteleri İşbirliği Konferansı öncesinde kendileri ile görüşmenin
fayda sağlayacağını düşündüğüm Bielefeld Üniversitesi’nden Uwe Kroik ve Bochum
Üniversitesi’nden Barbara Hasanmüller etkinlikten erken ayrılmak zorunda kaldıkları ve
ayrılan stantlarda bulunamadıkları için kendileri ile düşünülen görüşmeler
yapılamamıştır.
Türk-Alman Uluslararası Medya Çalışmaları Programının İmzalarının Atılması
Konferansın ikinci günü saat 14.30’da 2014-2015 eğitim-öğretim yılında hayata geçen
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Bonn Rhein Sieg Üniversitesi ve Deutsche
Welle Akademisi’nin birlikte gerçekleştirdikleri “Uluslararası Medya Çalışmaları, Türk
Alman Ortak İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı”nın resmi açılışı
yapılmıştır.
İÜ Rektörü Prof. Dr. Söylet, Programın Koordinatörleri Prof. Dr. Ceyhan Kandemir (İÜ
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Michael Krzeminski (Bonn-Rhein-Sieg
UoAS) ve Prof. Dr. Christoph Schmidt (DW Akademisi/Bonn-Rhein-Sieg UoAS) ile
birlikte program hakkında bilgilendirme yapmış ve “Uluslararası Medya Çalışmaları”
Türk Alman Ortak İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı”nın İstanbul
Üniversitesi’nin yabancı dilde İkinci uluslararası yüksek lisans programı olduğunu
söylemiştir. "Türk Alman Üniversiteleri İşbirliği Konferansı"nın Bitirme Tartışması”
kapsamında, İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet “Öğrenilen Dersler” başlığı altında
değerlendirmelerde bulunmuş ve bu toplantıdan çıkarılan dersleri sunmuştur.
Faydalı Linkler:
DAAD Informationszentrum Istanbul-Deutsch Türkisches Jahr der Forschung, Bildung und Innovation
2014. Aufrufbar unter: https://www.daad.de/miniwebs/icistanbul/de/25226/index.html
(12.11.2014)
Das Deutsch Türkische Wissenschaftsjahr-Ministerium-BMBF. Aufrufbar unter:
http://www.bmbf.de/de/22881.php (12.11.2014)
DTWJ Anasayfa. Aufrufbar unter: http://www.turk-alman-bilimyili.com.tr/ana-sayfa/ (12.11.2014)
DTWJ Homepage. Aufrufbar unter: http://www.deutsch-tuerkischeswissenschaftsjahr.de/homepage/?no_cache=1 (12.11.2014)
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