
        
    

 
15. JOHANNES RAU PROGRAMI VE BAŞVURU DETAYLARI 

Ekim – Kasım 2020 
 

 
Uluslararası Gazetecilik Programı (IJP) tarafından onbeşincisi gerçekleştirilen Almanya 
Burs Programı’nın 2020 yılı başvuruları başladı.  
 
Bu program sayesinde, beş genç Türk gazeteci, Almanya’da bir basın-yayın organında, iki 
aylık bir staj olanağı elde edecektir. Programı ile Almanya’ya gelmeye hak kazanan genç 
gazeteciler, iki ay süreyle kendilerini mesleki anlamda geliştirme fırsatı bulacaklardır. 
Güvenlikten dolayı program maalesef her yıl olduğu gibi bu yıl aynı olanağı beş genç 
Alman gazetecisine tanımayacak.  
 
Programın amacı 
IJP, genç gazetecileri 25 yıldır çeşitli burslarla destekleyen bir organizasyondur. Değişim 
programları, yetenekli genç gazetecilere misafir oldukları ülkeyi, saygın bir medya 
kuruluşu aracılığıyla daha yakından tanıma olanağı sunmaktadır. 
 
Katılımcılar iki aylık staj döneminde, Almanya’nın ekonomik ve siyasi yapısının temellerini 
daha iyi kavrayabilme, ayrıca Alman kültürünü ve ülkedeki günlük yaşamı daha yakından 
tanıma olanağı bulacaklardır. Program kapsamında genç gazeteciler yabancı bir ülkedeki 
televizyon, radyo, gazete ve internet alanlarında çalışma düzenini yakından inceleme ve 
bu sayede yeni tecrübeler edinme olanağına kavuşacaklardır. 
 
Programa, Alman-Türk dostluğuna önemli katkılarda bulunmuş olan Almanya Eski 
Cumhurbaşkanı Johannes Rau’nun adı verilmiştir. Proje, Almanya Dışişleri Bakanlığı ve 
özel kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. 
 
Burslar 
Program, 30 Eylül ile 4 Ekim 2020 tarihinde tüm burs sahiplerinin katılacağı üç günlük bir 
tanıtım ve giriş toplantısı ile başlayacaktır. Katılımcıların, bu toplantının hemen ardından 
iki aylık görevlerine başlamaları öngörülmektedir. Katılımcılar, çalışmak istedikleri medya 
organını IJP ile birlikte belirlemektedirler. 
 
Bir defaya mahsus olan bursun miktari 3.800 Euro’dur. Bu miktar, katılımcıların ulaşım, 
konaklama ve diğer ihtiyaçları için bir harcırah niteliğindedir.  
 
Katılımcıların, konuk oldukları ülkeden veya kuruluştan herhangi bir maddi destek 
almaları veya staj döneminin başka bir tarihe ertelenmesi mümkün değildir.  
 
 
Programın hedefi, gazetecilerin yalnızca staj gördükleri kuruluş için çalışmasını sağlamak 
değildir. Proje kapsamında katılımcılardan, kendi ülkelerindeki medya kuruluşu için de, 
misafir oldukları ülke hakkında haber hazırlamaları beklenmektedir. 
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Başvuru Koşulları 
Programa başvurmak isteyen adaylar, çeşitli basın yayın kuruluşlarında kadrolu gazeteci 
olarak görev yapan genç iletişimciler olabileceği gibi, serbest çalışan gazeteciler de 
olabilir.  
 
Programa başvurabilmek için öngörülen yaş sınırı, 23 ile 35 yaşları arasıdır. Adaylarda 
Türkçe veya Almanca bilgisi aranmamaktadır. Ancak, adayların çok iyi derecede İngilizce 
bilmeleri gerekmektedir.  
 
Son başvuru tarihi 15 Nisan 2020’dir. (Başvurunun postaya verildiği tarih esas 
alınacaktır.) 
 
Başvuru için gereken belgeler 
• Fotoğraflı özgeçmiş. 
• Adayın bu programa katılma nedenini açıklayan bir niyet mektubu. 
• Adayların görev alanını ve gazetecilik bilgi düzeyini içeren, yazı işleri müdürü ya da 

birim sorumlusu tarafından hazırlanmış bir referans mektubu. 
• Adaylar tarafından daha önce yayınlanmış en fazla dört haber örneği. Televizyon ve 

radyo çalışanlarının haber örneklerini CD veya MP3  biçiminde göndermemeleri rica 
olunur, Haberlerin metin biçiminde olması yeterlidir. 

• Staj yeri isteği belirtilebilir. 
• Başvurular İngilizce veya Almanca olabilir. 
 
Tüm evrakların eksiksiz olarak, normal posta veya email yoluyla gönderilmesi 
gerekmektedir. Lütfen iadeli taahhütlü veya kargoyla göndermeyiniz. Kazanan adaylar 
jüri tarafından yapılacak incelemeler neticesinde belirlenecektir. Sonuçlar en geç 15 
Haziran 2020 tarihine kadar açıklanacaktır. 
 
 
Başvuru adresi 
IJP e.V. 
Postfach 310746 
10637 Berlin 
 
ya da email yoluyla  
Nilüfer Şahin  
sahin@ijp.org 
 
Detaylı bilgiye www.ijp.org ve soric(at)ijp.org adreslerinden,  
Türkçe bilgiler için sahin(at)ijp.org ulaşılabilinir. 
 

 
 

 
 


