DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ JAPONYA’YA GİTMEK İSTER MİSİNİZ?

TÜRKİYE-JAPONYA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GIDA ÜRETİMİ
YÜKSEK EĞİTİM ve ÖĞRETİMİNDE KÜRESEL
KAPASİTE GELİŞTİRME (GLOCAL AGE 2020)
ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ PROJESİ
http://www.agr.niigata-u.ac.jp/~glocal/tu/

GENEL ÇERÇEVE
“Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Üretimi Yüksek Eğitim ve Öğretiminde Küresel
Kapasite Geliştirme” (Glocal Age 2020) projesi, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve
Teknoloji Bakanlığının “Reinventing Japan” programı maddi desteği ile Japonya tarafında
2 (Niigata ve Fukushima Üniversiteleri) ve Türkiye tarafında 3 (Ankara, Ege ve Ortadoğu
Teknik Üniversiteleri) olmak üzere toplam beş eğitim-öğretim kurumunun akademik
işbirliğinde yürütülmekte olan uluslar arası bir öğrenci değişim projesidir. Ankara
Üniversitesi Türkiye Cumhuriyetinin ilk eğitim kurumlarından biri olup Tarımsal
Eğitim/Öğretim açısından lider konumunda bir kurumdur. Ege Üniversitesi organik tarım ve
organik gıda üretimi açısından önemli eğitim ve araştırma birikimine sahiptir. Ortadoğu
Teknik Üniversitesi ise doğal afet eğitimi konusunda sahip olduğu donanım ve bilgi birikimi
ile Ortadoğunun önemli bir kurumudur. Glocal Age 2020 ile adı geçen üniversitelerin sahip
oldukları donanım ve tecrübe birikimlerinden faydalanarak Türk-Japon genç insan
kaynaklarını mesleki açıdan geliştirecek bir sinerji oluşturabilmeleri hedeflenmiştir.
Glocal Age 2020 öğrenci değişimi kapsamında adı geçen Türk ve Japon
Üniversitelerinin lisans ve lisansüstü öğrencilerine “Küresel Tarım ve Gıda Bilimleri” ve
“Küresel Afet Risk Azaltma ve İyileştirme” başlıklı programlarda kısa (3 hafta) orta (3-6 ay)
ve uzun (6-12 ay) dönemlerde Türkiye ve Japonya koşullarında bulunarak mesleki bilgi ve
tecrübelerini geliştirme olanağı tanınmaktadır. Kısa program lisans iki, üç ve dördüncü sınıf
ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olup iki ülkenin bilimsel, tarımsal, çevresel, sosyal
ve kültürel özellikleri hakkında teorik ve uygulamalı edinimler kazandıran yoğun bir
programdır. Orta ve uzun süreli program ise yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ev
sahibi üniversite koşullarında ders alma, araştırma faaliyetlerinde bulunma ve staj olanağı
sağlamaktadır. 15 Eylül 2015 itibariyle yürürlüğe giren proje 2020 yılına kadar devam
edecektir.

GLOCAL AGE 2020 KISA PROGRAM HAKKINDA BİLGİ
Kısa Süreli Program, 3 hafta olup lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yöneliktir.
Bu programa yapılan başvurular JASSO1 tarafından belirlenen ölçütler dikkate alınarak
değerlendirilmekte ve şartları sağlayan öğrencilerin yolculuk masrafları proje bütçesinden
karşılanmakta ve ayrıca aylık burs verilmektedir.
Kısa Süreli Program, 15 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında Niigata ve Fukushima
Üniversitelerinde gerçekleştirilmektedir. Toplam kontenjanı 15 olan değişim programına
Fakültemizden 6 öğrenci katılacaktır.
Kısa Süreli Program, Fakültemiz 2-3-4. Sınıf Lisans Öğrencileri ile Enstitümüzün
yukarıda adı geçen bilimsel programlar ile ilgili Anabilim dallarında kayıtlı olan Yüksek
Lisans öğrencilerine yöneliktir. Değişim programının sona erdiği tarihte mezun konumunda
olan lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri bu programdan faydalanamazlar.
Japonya’ya gönderilecek aday öğrencilerde aranan nitelikler (i) son veya bir önceki
bahar/güz dönemi ağırlıklı not ortalamasının 3.00 ve üzerinde olması; ve (ii) orta-iyi
düzeyde ingilizce anlama/konuşma yeteneğine sahip olmasıdır.
Aranan nitelikleri karşılayan öğrencilerin Türkiye-Japonya uçak yolculuk masrafı (bir
defaya mahsus olmak üzere Japonya’ya geliş-gidiş) Glocal Age 2020 bütçesinden
karşılanmakta ve ayrıca öğrenciye kısa program boyunca şehirler arası ulaşım, barınma,
beslenme, uluslararası seyahat sigortası ve diğer kişisel ihtiyaçlarını karşılamak üzere
80,000.00 japon yeni burs verilmektedir.
Ağırlıklı not ortalaması 3.00’ün altında olan ancak ingilizce düzeyi beklentileri
karşılayan öğrencilerin sadece yolculuk-ulaşım giderleri karşılanmakta, burs
verilmemektedir. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin birden fazla kereler seçmelere
katılmalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Kısa Süreli Program için öğrenci seçimleri dekanlığımız tarafından ilan edilen
tarihlerde (Nisan ayı başı) dekanlık binasında gerçekleştirilmektedir.
Daha fazla bilgi için; Doç. Dr. Oğuz Can TURGAY, (A.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve
Bitki Besleme Bölümü, turgay@agri.ankara.edu.tr)
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JASSO: Japan Student Service Organization (Japonya Öğrenci Hizmetleri Kurumu)

