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“Duvarlarla bölünmüş bir Avrupa değil, ancak sınırlarının ayırıcı özelliğini bertaraf etmiş bir kıta  
sınırlar ötesi bir uzlaşma sağlayabilir.” 
Richard von Weizsäcker, 1985 

 
 
Carl Friedrich Goerdeler İyi Yöneti şim Okulu  
 
 
Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye 
ve Ukrayna’da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına 
 
 
 
8- 29 Eylül 2012 Berlin – Varşova 
 
 
 
:: Kamu sektöründe görevliyseniz ve uluslararası ilişkilerin kurulması ve 
şekillendirilmesinde etkin olarak rol alıyorsanız, 
:: Meslek içi eğitim almak ve Avrupalılarla yeni ilişki kurmak, 
:: Yeni fikirler ve yenilikçi konseptler geliştirmek ve bunları hayata geçirmek 
istiyorsanız, 
 
 
Goerdeler İyi Yöneti şim Okulu  
 

– Seminer ve eğitimlerle kendinizi geliştirmeye 
– Tartışma ve proje çalıştaylarında yerinizi almaya, 
– Almanya başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle 

bağlantılar kurmaya, 
– İyi yönetişim ve idari reformların geliştirilmesine katkıda bulunmaya 

davet ediyor. 
 
Seminer, Alman Dış İlişkiler Konseyi (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige 
Politik e.V. - DGAP) işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir. 
Avrupa Komisyonu Eski Başkanı Günter Verheugen, okul müdürü olarak 
katılımcılara eşlik edecektir. 
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Seminerin ana konuları şunlardır: 
 
1. Sorumlu davranmak : Katılımcılar; idari reformlar, modernizasyon ve iyi 
yönetişim konularında eğitim alacak ve şu sorulara yanıt arayacaklardır: 
Avrupa Birliği’nde kamu yönetimi nasıl örgütlenmiştir? Hangi tür iletişim 
kanalları ve platformları kullanılmaktadır? Yönetim birimleri yönetişim 
yöntemleriyle nasıl yeniden ve daha etkili olarak yapılandırılabilir? Siyaset 
dünyasıyla işbirliği nasıl geliştirilmelidir?  
Bu bölüm bir Alman üniversitesiyle işbirliği içinde düzenlenecek ve bölümü 
başarı ile bitirenler özel bir sertifika alacaktır. 
 
2. Kulislerin ardını görmek : Katılımcılar,  Almanya ve Avrupa Birliği’nde 
yönetim ve iletişim alanlarından örneklerle tanışacak, siyasi yaşama dair 
bilgiler edineceklerdir. Bunun neticesinde yeni ilişkiler ve yeni ağlar 
kurulacaklardır.  Bu eğitim, uygulamada en iyi örneklerin öğrenilmesi ve 
karşılıklı bilgi alışverişini amaçlamaktadır.  
 
Katılımcılara, deneyimlerini aktarmak ve Almanya’da ilişkiler kurmalarını 
sağlamak amacıyla DGAP’den deneyimli bir personel rehberlik edecektir. 
 
3. Sürdürülebilir çalı şma: Eğitim katılımcılara iyi yönetişim konusunda kendi 
çalışma alanlarıyla ilgili ve kendi ülkelerindeki var olan durum açısından fayda 
sağlayacak bir projeyi geliştirme ve uygulama imkânı sunmaktadır.  
 
Başvuru sırasında bir proje taslağı sunulacaktır. Katılımcılar projelerini bir 
proje yönetimi seminerinde somutlaştıracak ve bu süreçte bir proje koçundan 
yardım alacaklardır. Berlin ve çevresindeki kurumlarda bir gün staj yapma 
imkânı olan katılımcılar seminerin sonunda projelerini kendi ülkelerinde 
uygulayacaklardır.  
 
Seminer katılımcıları 6 ay sonra bölgesel bir toplantı düzenleyip kendi 
aralarında yapmakta oldukları projeyle ilgili fikir alışverişinde bulunacaklardır. 
Katılımcılar 2013 yılında Berlin’de tekrar bir araya gelecek ve bir sonraki 
seminerin başlangıcında proje çıktıları hakkında sunacaklardır.  
 
 
Seminer dili Almancadır. 
 
Katılımcılara gerektiği takdirde Almanya’da 27 Ağustos- 8 Eylül 2012 tarihleri 
arasında Almanca bilgilerini tazeleyecekleri bir dil kursu verilecektir. 
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Başvuru 
Lütfen aşağıdaki linki kullanarak online başvuru yapınız: 
https://bewerbung.boschstiftung-portal.de/onlinebewerbung/ 
 
Son başvuru tarihi: 12 Mart 2012 
 
Aşağıdaki ko şulları yerine getirdi ğiniz takdirde katılımcı olarak 
başvurabilirsiniz 
 

– Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, 
Türkiye ya da Ukrayna vatandaşı olmak; 

– Söz konusu bölgede yaşıyor olmak; 
– Üniversite eğitimini başarıyla tamamlamış olmak; 
– Kamu sektöründe (kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları 

v.b.) tecrübe sahibi olmak ve üst düzey yöneticiler tarafından 
destekleniyor olmak; 

– Somut bir proje fikrine sahip olmak, iyi yönetişim, yöneticilik ve iletişim 
konularına ilgi duymak; 

– Toplumsal sorumluluk bilinci ve angajman sahibi olmak; 
– İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmek.  

 
 
Harcamalar 
 
Robert Bosch Vakfı aşağıdaki harcamaları karşılamaktadır: 
 
Mülakatlar: 

– Söz konusu ülkeden Berlin’e gidiş dönüş seyahat giderleri 
– Konaklama ve yemek 
– Vize giderleri 
– Sağlık sigortası 

 
Dil kursu: 

– Söz konusu ülkeden dil kursu yapılacak kente ve Berlin’e gidiş dönüş 
seyahat giderleri 

– Dil kursu ücreti (günde 4 saat)- Dil kursuna katılıma ihtiyaç olunup 
olunmadığına Robert Bosch Vakfı karar verecektir. 

– Yarım pansiyon konaklama (Akşam yemeği hariç) 
– Yemek, ulaşım ve Goethe Institut’un ücrete tabi ek programları için 

300.- Avro tutarında harcırah 
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Seminer: 
– (Dil kursu katılımı haricinde) Söz konusu ülkeden Berlin’e gidiş dönüş 

seyahat giderleri 
– Yarım pansiyon konaklama (akşam yemeği hariç) ve 400 Avro 

tutarında yemek harcırahı 
– Varşova’ya yapılacak irtibat seyahati 
– Vize giderleri 
– Sağlık sigortası 
– Berlin ve Varşova’da ulaşım giderleri 
– Seminerler 

 
Program ve düzenleyen kurulu şlarla ilgili bilgilendirme 
 
Carl Friedrich Goerdeler Okulu 
Kamu sektöründe (kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları v.b.) 
çalışan genç yönetici adayları için hazırlanmış bir uluslar arası meslek içi 
eğitim programıdır. 
Okul adını idare hukukçusu ve direnişçi Carl Friedrich Goerdeler’den (1884 –
1945) almıştır. 1930-1936 yılları arasında Leipzig Belediye Başkanı olan 
Goerdeler, Nazi Partisi NSDAP’nin üyesi olmayan nadir büyükşehir belediye 
başkanlarından biriydi. Goerdeler, Nasyonal Sosyalistlerin Leipzig’deki 
politikalarını protesto etmek amacıyla görevinden istifa ettikten sonra, Bosch 
firmasında çalışmaya başladığı için Nazi rejimine karşı direniş hareketinde 
etkin olarak çalışma imkânı buldu. Sivil direnişi örgütleyenlerden biri olan 
Goerdeler yayınladığı bildirilerde anayasada yeni düzenlemelerle ilgili 
taslaklar ve yeni bir Avrupa Birliği için planlar kaleme aldı. Goerdeler, 20 
Temmuz 1944’te başarısız bir suikast girişiminin ardından 2 Şubat 1945 
tarihinde Berlin’de idam edildi. 
 
Robert Bosch Vakfı 
Bir şirkete bağlı olan en büyük Alman vakıflarından biridir. 1964 yılında 
kurulan vakıf, firma ve vakfın kurucusu olan Robert Bosch’un (1862-1942) 
kamu yararı güden çabalarını devam ettirmiştir. Vakfın öncelikli çalışma 
alanları, toplumlar arası iletişim ve uzlaşma, eğitim ve sağlıktır. 
 
Robert Bosch Vakfı Orta ve Do ğu Avrupa Merkezi 
Orta ve Doğu Avrupa’daki güncel siyasi konularla ilgili konferanslar, uzman 
buluşmaları ve olayların arkasında yatan nedenlerin ele alındığı tartışmalar 
düzenlemektedirler. Ayrıca, Orta Avrupa, Doğu Avrupa ve Almanya’dan 
gelecekte kilit önem taşıyan pozisyonlarda bulunacak ve karar 
mekanizmalarının başına gelecek kişiler ve genç bilim insanlarına yönelik 
sayısız program gerçekleştirmektedirler.  
 
Süreç ve başvuruyla ilgili ayrıntılıı bilgi için: www.goerdeler-kolleg.de 
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İleti şim 
Program Yönetimi 
Markus Lux 
Robert Bosch Stiftung GmbH 
www.bosch-stiftung.de 
 
Başvuru 
Marie-Lena May 
Telefon +49 (0) 30/25 42 31-13 
Faks +49 (0) 30/25 42 31-16 
m.may@dgap.org 
www.dgap.org 
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e. V. (DGAP) 
Robert Bosch Vakfı, Orta ve Doğu Avrupa Merkezi (Zentrum für Mittel- und 
Osteuropa der Robert Bosch Stiftung) 
Rauchstraße 17/18 
10787 Berlin 
 


