Thierry Monforti:Her zaman daha çok Türk Avrupa Koleji'nde
okusun istedik

Geçtiğimiz Mart ayının başlarında Belçika’ya çeşitli
temaslar için gelen Devlet Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış tarihi mimarisi ile ünlü Brugge şehrinde
bulunan ve Avrupa Ekonomisi, Hukuku ve Politikası
üzerine mastır programları sunan Avrupa Koleji’ne de
bir ziyarette bulunarak Türk öğrencilerinin sayısının
artması için girişimlerde bulunmuştu.

Bu girişimin neticesinde Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nden yapılan
açıklama ile ‘Avrupa Koleji Mastır Burs Programı’ kamuoyuna duyurulmuştu. Avrupa
Koleji Akademik Hizmet ve Başvuru Müdürü Thierry Monforti’ye bu burs programıyla
ilgili genel düşüncelerini sorduğumuzda “Her zaman daha çok Türk Avrupa Koleji’nde
okusun istedik. Türkiye büyük bir ülke ve yıllardır AB sürecinde ancak Avrupa
Koleji’ndeki Türklerin sayısı buna göre orantılı değil.” şeklinde konuşarak yıllardır
kendi çaplarında Türk öğrencilerin sayısını artırmak için bulundukları girişimlerden
bahsetti.
Yıllardır Türkiye’nin Avrupa Delegasyonu ile temasta olduklarının altını çizen Monforti
“Her sene bize bir ya da iki genç Türk diplomat geliyor ve Avrupa Politika ve İdari
Çalışmalar üzerine okuyor. Yıllardır da Jean Monnet burs programıyla ya da Avrupa
Komisyonu’nun burslarıyla gelen öğrenciler oluyor. Ancak sayıları üç dördü
geçmiyordu” sözleriyle daha fazla Türk öğrencinin Avrupa Koleji’nde okumasını
istediklerini vurguladı.
Mevcut burslarla ilgili bilgi zor bulunuyor ve burslar için kâğıt işlemlerinin yanı sıra
ciddi dil testi sonuçlarının da istenildiğine dikkat çeken Monforti “Bizde bu o kadar da
önemli değil. Biz Fransızca ve İngilizce seviyelerini bir mülakatla ölçüyoruz. Bunun
için de biz Brüksel’deki ve Ankara’daki temsilciliklerle temasa geçip öğrencilerin
normal bir bursla Avrupa Koleji’nde okumalarının daha iyi olacağını ilettik.”
ifadelerine de ayrıca yer verdi.
Thierry Monforti Avrupa Koleji’nde okumanın hayli maddi bir gider oluşturduğunu ve
bu kriz döneminde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden gelen öğrenci
sayısında düşüş yaşandığına da dikkat çekti. Avrupa Koleji’nin Brugge kampüsünde
bir senelik mastır yapmanın maliyetinin yirmi bir bin Euro olduğunu ancak
Başmüzakereci Bağış’ın girişimiyle burs verilen öğrencilerin bu giderden muaf
tutulacaklarını vurguladı. Her yıl bin beş yüz kişinin başvurduğu ancak sadece yıllık
400’ünün okuyabildiği Avrupa Koleji’nde mastır yapmak için başvuran bir öğrencinin

dosyasının ön elemeden geçtikten sonra yüz yüze yapılan yirmi dakikalık bir
mülakatla neticeye bağlanıldığını belirten Monforti “Her bir adayın motivasyonu, hem
dil hem istediği bölüme temel oluşturan konularla ilgili bilgi seviyesi ve de kişi olarak
olgunluğu bir sözlü görüşmede sınanıyor. Yani Van Rompuy’ün kim olduğunu ya da
görevinin Ashton’un göreviyle karşılaştırıldığında nasıl bir netice oluştuğunu
bilmeliler.” sözleriyle başvuranların sadece bir kısmının kolejlerinde okuyabildiklerine
işaret etti.
Monforti gazetemize yaptığı açıklamalarda Avrupa Koleji’nde dile çok önem
verdiklerini ve öğrencilerine İspanyolca, Almanca, Çince’nin yanı sıra Arapça okuma
fırsatı da sunduklarının altını çizdi. Belçika Devleti’nin yanı sıra birçok ülke tarafından
tanınan Avrupa Koleji mastır programlarında okuyan toplam yıllık dört yüz öğrencinin
sadece on beşinin sınıfta kaldığına işaret eden Monforti eleme sistemine güvendiğini
ifade ederek kalanları da kolejlerindeki yüksek seviyeye ya da öğrencinin yıl
içerisinde oluşan kişisel problemlerine bağlıyor.
‘AVRUPA KOLEJİ MASTIR BURS PROGRAMI’
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda iyi donanımlı AB uzmanları ve
geleceğin Türk Avrokratlarını yetiştirmek amacıyla kamu, sivil toplum kuruluşları ve
özel sektörün desteğiyle Avrupa Koleji Mastır Burs Programı 2010 – 2011 öğretim yılı
için 10 adet burs imkânı sağlamıştı. Burs alacak öğrenciler Avrupa Koleji’nin Brugge
veya Natolin kampüslerinde bir yıllık mastırlarını Avrupa Disiplinler arası Çalışmaları,
AB Uluslar arası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları, Avrupa Politik ve İdari Çalışmaları,
Avrupa Ekonomik Çalışmaları ve Avrupa Hukuku Çalışmaları bölümlerinde
yapabilecekler. Adayların 15 Nisan 2010’da başvurmuş olmaları gerektiği burs için
Avrupa Koleji’nde kabul görmüş bir başvuru da gerekiyor.
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