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Özet
Türk üniversite ö¤rencilerinin yurtd›ﬂ›nda bulunma olanaklar›, ERASMUS ö¤renci de¤iﬂim program› uygulanana kadar oldukça s›n›rl› olmuﬂtur. Program›n uygulanmas› bu durumu h›zla de¤iﬂtirmiﬂ ve oldukça önemli say›da ö¤renci Türkiye d›ﬂ›ndaki üniversitelerle tan›ﬂma, bu üniversitelerde e¤itim alma ve baﬂka bir ülkede yaﬂama
olana¤›na sahip olmuﬂtur. Türkiye Üniversiteleri, baﬂka ülkelerde ö¤rencilerin ald›klar› derslerin kendi programlar›nda karﬂ›l›klar›n› ve eﬂitli¤ini bulmak durumunda kalm›ﬂt›r. Üniversitelerin uluslararas›laﬂmas›nda önemli bir
ad›m olan bu durum, Türkiye üniversiteleri ve üniversitelerinde kay›tl› ö¤renciler için çok yeni bir durumdur. Bu
yaz›, ERASMUS Ö¤renci De¤iﬂim Program›’yla Almanya’da bulunan Türkiyeli ö¤rencilerde bu program›n etkilerini ele almaktad›r. Üç aﬂamada, nitel yöntemlerle Almanya’da toplanan verilerin örneklemini Türkiye’den Almanya’ya ERASMUS Program›yla giden 44 ö¤renci oluﬂturmuﬂtur. Programa kat›l›mla ö¤rencilerin bak›ﬂ aç›lar›nda, olaylar› de¤erlendirmelerinde, e¤itim ve mesleki gelecek planlar›nda ne gibi de¤iﬂikliklerin oldu¤u tespit
edilmiﬂtir. Bu çerçevede, ö¤rencilerin bu programa kat›lmadan önce ve yurtd›ﬂ›nda bulunduklar› sürede hangi kaynaklardan bilgi ald›klar›, hangi sorunlarla karﬂ›laﬂt›klar›, hangi çözüm yollar›na yöneldikleri, ERASMUS Program›n›, yurtd›ﬂ›nda yaﬂam› ve ERASMUS Program›yla bulunduklar› üniversiteyi nas›l de¤erlendirdikleri de bu araﬂt›rmayla saptanm›ﬂt›r. Avrupa’da belirli bir süre e¤itim gören ö¤rencilerin, do¤al olarak bu ülke üniversitesi ve e¤itim sistemi ile kendi üniversitesini ve e¤itim sistemini karﬂ›laﬂt›rarak de¤erlendirme yapmaktad›rlar. Avrupa’da yaﬂam/ö¤renci yaﬂam› ile Türkiye’deki yaﬂam/ö¤renci yaﬂam› aras›nda karﬂ›laﬂt›rmalar yap›lmas› nedeniyle ö¤rencilerin bu programa kat›l›m sonras›nda kendi üniversitelerini, e¤itim sistemlerini, (ö¤renci) yaﬂamlar›n› nas›l de¤erlendirdikleri de araﬂt›rma içinde yer almaktad›r. Avrupa'da yüksekö¤retimin kalitesini art›rmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek olarak k›saca tan›mlanabilecek ERASMUS Program›’n›n önüne koydu¤u hedeflerin Türkiye
üniversitelerinde ne ölçüde karﬂ›l›¤›n› buldu¤u konusu da araﬂt›rmada ele al›nm›ﬂt›r.
Anahtar kelimeler: Erasmus, uluslararas›laﬂma, ö¤renci de¤iﬂimi, ulus-ötesi alanda ö¤renciler.

Giriﬂ
Uluslararas› alanda ve özellikle Avrupa Birli¤i ülkeleri aras›nda üniversite hareketlili¤ini destekleme programlar› yayg›nlaﬂmaktad›r. Bu programlar›n içinde en baﬂar›l› programlardan biri ERASMUS Program›d›r. 1987 y›l›ndan bu yana uygulanmakta olan bu programa yaklaﬂ›k 2 milyon ö¤renci kat›lm›ﬂt›r. ERASMUS Program› çerçevesinde üniversite ö¤rencileri, ö¤renimlerinin bir bölümünü baﬂka bir Avrupa Birli¤i üyesi veya aday üyesi ülkede devam ettirmekte ve bu ö¤renimlerini kendi ülkelerinde e¤itimleri sürecinde tamamlamak zorunda olduklar› derslerin yerine kabul ettirmektedirler. ERASMUS ö¤renci hareketlili¤i, bilgi aktar›m›na ve paylaﬂ›m›na odak-
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l› k›sa süreli bir göç hareketidir. Oldukça yüksek say›da ö¤rencinin kat›ld›¤› bu k›sa süreli göç hareketi, kurumsal
yap›lara eklemlenmiﬂtir. Bu göçü s›n›r ötesi göçün içinde de de¤erlendirmek mümkündür (Verwiebe, 2008).
ERASMUS De¤iﬂim Program›’na kat›lan ö¤renciler gelecekte s›n›r ötesi göçe kat›lma konusunda di¤er ö¤rencilere oranla daha fazla istek göstermektedirler. Art›k ortak bir ERASMUS deneyiminden söz edilmektedir. ERASMUS deneyimi sadece ö¤rencilerin geçici olarak bulunduklar› ülkenin yap›s›yla ve bu ülkenin ö¤renci kültürüyle
tan›ﬂmalar›yla s›n›rl› de¤ildir. O ülkede bulunan baﬂka ülkelerden gelen ERASMUS ö¤rencileriyle yo¤un birliktelik ve günlük hayat› paylaﬂma da ERASMUS deneyiminin bir parças›d›r (Dunkel ve Teichler, 2006).
Ö¤renci hareketlili¤i bilginin iletiﬂimi, paylaﬂ›m› ve yayg›nlaﬂmas›nda önemli bir rol oynarken, ulusal e¤itim
yap›lar›na da müdahale etmektedir. Bu yan›yla ‘ulus-ötesileﬂme’ de, süreci alttan zorlayan bir dinamik olmaktad›r
(Teichler, 2007). Üniversiteler aras›nda bilgi üretiminde uzmanlaﬂma normal bir durumdur. E¤itim programlar›
bölümlerin uzmanlaﬂt›¤› alanlarda derinlemesine oluﬂmaktad›r. Bu uzmanlaﬂma, ö¤rencileri ilgi alanlar›na yönelik üniversitelere gitmelerini sa¤lamakta ve böylece ö¤renci hareketlili¤inde önemli bir etken olmaktad›r. Bu durum yeni de¤ildir. Milli devlet öncesinde Avrupa üniversitelerinde uzmanlaﬂma ve buna ba¤l› olarak ö¤rencilerin
ilgi alanlar›na yönelik üniversiteleri tercihleri çok daha belirgindir. Stichweh’in (2000) çok do¤ru olarak tespit etti¤i gibi ‘üniversite’ ile ‘ulus devlet’ aras›nda bir uyuﬂmazl›k vard›r. Üniversiteler kurumsal yap›lar›n› baﬂka ülkelerin ö¤renci ve bilim insanlar›na açarak uluslararas› ö¤renimle iletiﬂim içinde kendini inﬂa eden kozmopolit kuruluﬂlard›r. Bilgi ekonomisi ve uluslararas› e¤itim deneyiminin önemi nedeniyle her ülke e¤itiminin uluslararas›laﬂmas›n› önemsemektedir. Günümüzde uluslararas›laﬂma üniversiteler için bir baﬂar› ölçütü olarak al›nmaktad›r.
Yabanc› ö¤rencileri kazanmaya yönelik programlar, üniversiteleraras› ortak e¤itim, çift diploma programlar› ve
uzaktan e¤itim yap›lar› da uluslararas› alanda yayg›nlaﬂmaktad›r (Teichler, 2007).
Türkiye’deki üniversite ö¤rencilerinin Avrupa’daki ö¤rencilerin tersine, yurtd›ﬂ›nda bulunma olanaklar›, bir
dizi ülkenin Türk vatandaﬂlar›na uygulad›¤› oldukça sert vize koﬂullar› nedeniyle, ERASMUS ö¤renci de¤iﬂim
Program› uygulanana kadar oldukça s›n›rl› olmuﬂtur. Program›n uygulanmas› bu durumu h›zla de¤iﬂtirmiﬂ ve oldukça önemli say›da ö¤renci, Türkiye d›ﬂ›ndaki üniversitelerle tan›ﬂma, baﬂka bir ülkede yaﬂama olana¤›na sahip
olmuﬂtur. Bu durum Türkiye üniversitelerinde kay›tl› ö¤renciler için çok yeni bir durumdur.
Bu araﬂt›rma, ERASMUS Ö¤renci De¤iﬂim Program›’yla Almanya’da bulunan Türkiyeli ö¤renciler aç›s›ndan
bu program›n etkilerini ele almaktad›r. Bu programa kat›l›mla ö¤rencilerin bak›ﬂ aç›lar›nda, yaﬂamlar›nda, olaylar› de¤erlendirmelerinde, e¤itim ve mesleki gelecek planlar›nda ne gibi de¤iﬂikliklerin oldu¤u tespit edilmek istenmiﬂtir. Avrupa’da belirli bir süre e¤itim gören ö¤renciler, do¤al olarak bu ülke üniversitesi ve e¤itim sistemi ile
kendi üniversitesini ve e¤itim sistemini karﬂ›laﬂt›rarak de¤erlendirme yapmaktad›rlar. Avrupa’da yaﬂam/ö¤renci
yaﬂam› ile Türkiye’deki yaﬂam/ö¤renci yaﬂam› aras›nda karﬂ›laﬂt›rmalar yap›lmas› nedeniyle ö¤rencilerin bu programa kat›l›m sonras›nda kendi üniversitelerini, e¤itim sistemlerini, (ö¤renci) yaﬂam›n› nas›l de¤erlendirdikleri de
araﬂt›rma içinde yer almaktad›r. Avrupa'da yüksekö¤retimin kalitesini art›rmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek
olarak k›saca tan›mlanabilecek ERASMUS Program›’n›n önüne koydu¤u hedeflerin Türkiye üniversitelerinde ne
ölçüde karﬂ›l›¤›n› buldu¤u da araﬂt›rmada ele al›nm›ﬂt›r.

Yöntem
Örneklem
Örneklemi 2008/2009 birinci dönem Türkiye’den Almanya’ya ERASMUS Program›’yla gelen 28’i kad›n 16’s›
erkek olmak üzere toplam 44 ö¤renci oluﬂturmaktad›r. Ö¤rencilerin ö¤renim gördükleri bölümler ﬂöyledir: Felsefe (n=9), hukuk (n=6), kamu yönetimi (n=4), e¤itim bilimleri (n=3), güzel sanatlar (n=3), sosyoloji (n=3), uluslararas› iliﬂkiler (n=3), iﬂletme (n=2), iktisat (n=2), arkeoloji (n=2), siyasal bilgiler (n=2), psikoloji (n=2), inﬂaat mühendisli¤i (n=1), Almanca ö¤retmenli¤i (n=1), eczac›l›k (n=1). 35’i lisans, 10’u yüksek lisans ve 3’ü doktora ö¤rencisi olan bu ö¤rencilerin kald›klar› ﬂehirlere göre da¤›l›m› ﬂöyledir: Köln (n=33), Bochum (n=3), Berlin (n=2), Leipzig (n=1), Hildesheim (n=1), Siegen (n=1), Bonn (n=1), Mainz (n=1), Göttingen (n=1).

Veri Toplama Araçlar›
Almanya’da yap›lan araﬂt›rmada nitel araﬂt›rma yöntemleri kullan›lm›ﬂt›r. Gözlem, anket, görüﬂme ve odak
grup görüﬂmesi yöntemleriyle veri toplanm›ﬂt›r. Programa kat›lan ö¤rencilerin davran›ﬂlar›n› içeren olgular› araﬂt›rmay› amaçlamas› nedeniyle ve derinlemesine analiz yapabilmek için bu yöntem tercih edilmiﬂtir.
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‹ﬂlem
Araﬂt›rmayla, ERASMUS ö¤renci de¤iﬂim Program›yla Almanya’da bulunan ö¤rencilerin bak›ﬂ aç›lar›ndaki
de¤iﬂim, ayr›nt›l› bir biçimde ve derinlemesine yorumlanmas› amaçlanm›ﬂt›r (Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek, 2005). Bu nedenle de belli aral›klarla ayn› kiﬂilerle görüﬂmeler yap›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rma yönteminin yap›s› gere¤i bu araﬂt›rman›n
sonuçlar›n›n genellenmesi amaçlanmam›ﬂt›r.
Araﬂt›rma verileri 3 aﬂamada toplanm›ﬂt›r. Birinci veri toplama aﬂamas›nda ö¤renciler Almanya’ya ilk geldikleri zaman bir anket doldurmuﬂlard›r. Bu anketler 15 Eylül-15 Ekim 2008 tarihleri aras›nda yap›lm›ﬂt›r. ‹kinci aﬂamada birinci aﬂamada anket dolduran ö¤rencilerle birinci e¤itim dönemin sonunda yar› yap›land›r›lm›ﬂ ve aç›k uçlu sorular› içeren bir söyleﬂi yap›lm›ﬂt›r. 15 Aral›k 2008 ve Ocak 2009 tarihleri aras›nda yap›lan görüﬂmeler bant
kayd›na al›nm›ﬂ ve daha sonra bu kay›tlar çözülerek yaz›l› hale getirilmiﬂtir. Üçüncü aﬂamada ö¤rencilerle odak
grup görüﬂmesi yap›lm›ﬂt›r. Haziran 2009’da iki defa yap›lan bu odak grup görüﬂmelerine 2008/09 e¤itim y›l›n›n
ikinci döneminde ERASMUS Program›yla Köln’de bulunan 9 ö¤renci kat›lm›ﬂt›r. Ö¤rencilerle yap›lan söyleﬂilerden al›nt›lar anonimleﬂtirilerek metinde t›rnak içinde verilmiﬂtir. Al›nt› yap›lan ö¤rencinin özellikleri al›nt›n›n sonunda parantez içinde gerekli k›saltmalar yap›larak verilmiﬂtir (L: Lisans Ö¤rencisi, YL: Yüksek Lisans Ö¤rencisi, D: Doktora Ö¤rencisi; Felsefe, Sosyoloji vb.: Ö¤rencinin kay›tl› oldu¤u bölüm; e: erkek ö¤renci, k: k›z ö¤renci; Köln, Berlin, vb.: Ö¤rencinin ERASMUS Program›’yla geldi¤i ﬂehir; 1, 2, …44, Söyleﬂi yap›lan ö¤rencilere
isim yerine verilen numara; -Grup: Odak grup görüﬂmesinden yap›lan al›nt›).
Araﬂt›rman›n belirli aﬂamalar›na 2008/09 ö¤renim y›l› Türkiye’den ERASMUS Program›’yla gelen Köln Üniversitesi’ne kay›tl› yaklaﬂ›k 25 ö¤renci de kat›lm›ﬂt›r.

Bulgular
Bulgular ERASMUS program›na kat›lan ö¤rencilerin, program› de¤erlendirirken özellikle vurgu yapt›klar›,
kendilerini etkileyen olumlu yanlar ve program sürecinde karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar temelinde ele al›nm›ﬂt›r.

ERASMUS Program›’n›n Yararlar›
“Baﬂka yerden gelen insanlarla üniversitede bir arada bulunmak. Yani, baﬂka ﬂekilde de¤il, hostelde kalarak vs de¤il,
üniversite çevresinde kalarak.”
(L/Ulus.‹liﬂkiler/k/Köln/21)
Ö¤rencileri en çok etkileyen ve söyleﬂilerde vurgu yapt›klar› konu, programa kat›lmakla geldikleri ülkenin ö¤rencilerinin yan› s›ra ERASMUS program›na di¤er Avrupa ülkelerinden kat›lan ö¤rencileri tan›mak, onlarla günlük yaﬂam› paylaﬂmak olmaktad›r. Avrupa’n›n farkl› ülkelerinden ERASMUS program›yla gelen ö¤renciler, ayn›
günlük sorunlara sahip olmalar›, ayn› yurtlarda kalmak gibi ayn› yaﬂam alanlar›n› paylaﬂmalar›, üniversitede ayn›
sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya kalmalar› gibi nedenlerle, kendi aralar›nda yo¤un iliﬂkiler kurmaktad›rlar.

Farkl› Kültürleri Tan›mak
Farkl› kültürleri tan›makla ö¤renciler, kendi kültürlerine bak›ﬂlar›n›n de¤iﬂti¤ine, ulus-ötesi bir bak›ﬂ aç›s› kazand›klar›na ve bunun dünyaya bak›ﬂlar›n› de¤iﬂtirdi¤ine vurgu yapmaktad›rlar.
“ERASMUS’un en faydal› yan› de¤iﬂik kültürlerle tan›ﬂman› ve farkl› bak›ﬂ tarz› elde edinmeniz. Koﬂullanm›ﬂ önyarg›lar›n minimize edilmesini sa¤l›yor.”
(YL/‹ktisat/k/Köln/33)
Yaln›z baﬂ›na yurtd›ﬂ›nda yaﬂamak, yurtd›ﬂ›nda e¤itim görmek gibi önceden çekindikleri bir süreçte baﬂar›l› olmalar› nedeniyle, ö¤renciler kendilerine olan güvenlerinin artt›¤›n›, bak›ﬂ aç›lar›n›n de¤iﬂti¤ini, risk almada cesaret kazand›klar›n› ve art›k daha bilinçli hareket ettiklerini ifade ediyorlar. Papatsiba da, 2005 y›l›nda yapt›¤› araﬂt›rmada ayn› sonuclara ulaﬂm›ﬂt›r. Ö¤rencilerden baz›lar› bu program› de¤erlendirirken hayatlar›nda bir dönüm
noktas› oldu¤una vurgu yap›yorlar. Ö¤renciler bu mekansal konumlanmaya paralel olarak sosyal olarak da yeniden konumlanmak zorunda kalmakta ve yeni yaklaﬂ›mlar› daha kolay kabullenmektedirler.
“(...) burada oldu¤um süre içerisinde s›n›rlar›m› gördüm ve farkl› bir ülkede yaln›z yaﬂaman›n verdi¤i deneyimi edindim. Ben program benim bak›ﬂ aç›m› çok de¤iﬂtirdi ve geniﬂletti.” (YL/‹ﬂletme/k/Köln/5)
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“Benim hayat›m›n en güzel y›l›yd› mesela.” (L/Ulus.‹liﬂkiler/k/Köln/21-Grup)
Programa kat›lan ö¤rencilerin yukar›da tan›mlad›klar› olumlu de¤iﬂiklikler nedeniyle, program›n bu ö¤rencilerin geliﬂimi aç›s›ndan çok baﬂar›l› oldu¤u söylenebilir.

Yurtd›ﬂ›na Kolay/Ucuz Ç›k›ﬂ
Ö¤renciler e¤itimlerinin devam etti¤i 4-6 ayl›k bir süre içerisinde, bulunduklar› ülkenin yan› s›ra ülke d›ﬂ›nda
da çok say›da yeri ziyaret etmektedirler. Söyleﬂi yap›lan ö¤rencilerin tamam›, bulunduklar› kent d›ﬂ›nda en az bir
kenti, %90’› ise 3 kentten fazlas›n› ziyaret etmiﬂlerdir. Ö¤rencilerin 3/4’ü Almanya d›ﬂ›nda en az bir ülkeye gitmiﬂtir. Burada ERASMUS Program›n›n ö¤renci hareketlili¤ine katk›s›n› izlemek mümkündür.
“Türkiye'de yaﬂayan biri için yurtd›ﬂ›na ç›kmak çok kolay bir ﬂey de¤il. Bu Program›n sa¤lad›¤› en büyük faydalardan
biri bu olana¤› yaratmas›. Bununla birlikte ç›kt›¤›n ülke içinde de kalm›yorsun. Avrupa içinde çok rahat gezebiliyorsun.”
(L/Felsefe/k/Köln/12).
Türkiye’de yurtd›ﬂ›na ç›kma olana¤› edinemeyen ö¤rencilerin, bu olana¤› elde ettiklerinde yo¤un olarak kullanmalar›, ileride bu olana¤› bulamayacaklar›n› düﬂünmeleri, bu durumda etkili olmaktad›r. ERASMUS ö¤rencilerinin ald›klar› ö¤renci vizesiyle Schengen ülkelerinin hepsine vizesiz gidebilmeleri, gelmeden önce gezi plan›
yapm›ﬂ olmalar›, Almanya’da özellikle ö¤renciler için seyahat olanaklar›n›n, ö¤renci hareketlili¤i için kurulu olan
sistemin geliﬂkinli¤i ve ö¤rencilerin bu sistemden h›zla yararlanma olanaklar›na ulaﬂmalar› bunda önemli bir neden olmaktad›r.
“Babam inanmad› bana! “Sen bir iﬂ çeviriyorsun” diye!” (L/Felsefe/e/Köln/6)
“(...) bir de ﬂaka gibi; yani dört beﬂ y›l önce Avrupa’da e¤itim almak için inan›lmaz paralar ödemek gerekirken, ﬂimdi
onlar bize para ödüyor gelip e¤itim alal›m diye. Çok enteresan geliyor.” (L/Felsefe/k/Köln/12)
Türk e¤itim sisteminin kapal› yap›s›n›n sadece ö¤renciler taraf›ndan de¤il, Türkiye toplumunun her kesimi taraf›ndan kan›ksanm›ﬂ bir durum oldu¤u söylenebilir. ERASMUS Program›’yla d›ﬂa aç›l›m›n toplumda hayretle
karﬂ›land›¤› gözlenmektedir.
“ben ERASMUS program› olmasa büyük ihtimalle hiç bu ﬂans› yakalayamayacakt›m çünkü bir insan›n yurt d›ﬂ›nda
e¤itim görmesi 6ay da olsa maddi olarak zor bir ﬂey.” (YL/Hukuk/k/Köln/25)
Ö¤rencilerin bir k›sm›, de¤il yurt d›ﬂ›nda e¤itim almak, yurt d›ﬂ›na ç›kma olanaklar›n›n olmad›¤›n› ve ancak
ERASMUS program›yla bu olana¤› elde ettiklerini belirtmektedirler.

Biyografik De¤iﬂim
Ö¤renciler, bu programa kat›l›m›n gelecekteki hem akademik hem de mesleki yaﬂamlar›n› önemli ölçüde etkileyece¤ini belirtmektedirler.
“(…) en az›ndan bizim için. Belki Avrupa’daki ö¤renciler için de¤il onlar çünkü sürekli temas halindeler, gezebiliyorlar ama biz geldik, gerçekten büyük de¤iﬂiklikler oldu hepimizde.” (L/Felsefe/e/Köln/6-Grup)
Türkiye üniversitelerinin d›ﬂa kapal› olmas›, özellikle Avrupa ülkelerinden gelen yabanc› ö¤rencilerin bulunmamas› gibi nedenlerle, o zamana kadar yaﬂamad›klar› bu ortam, ö¤rencileri çok etkilemektedir. Ö¤renciler, kurduklar› yeni iliﬂki a¤lar›n› ve yeni ba¤lant›lar›n› kendileriyle beraber ülkelerine getirmektedirler. ERASMUS
Program› bu yan›yla hem üniversitelerin ulus-ötesi geliﬂiminde bir etken olmakta, hem de ö¤rencilerin biyografilerinde önemli bir dönüm noktas›n› oluﬂturmaktad›r. Baﬂka bir ülkede yaﬂama, biyografik aç›dan ulus-ötesi yeteneklerin geliﬂimini de sa¤lamaktad›r. Bu biyografik dönemde kurulan ulus-ötesi iliﬂkiler ayr›ca ö¤rencilerin sosyal
becerilerinin geliﬂiminde de önemli bir rol oynamaktad›r.
“(...) sosyal olarak kendine güvenin çok art›yor. Dünyan›n her yerine gidebilirmiﬂim gibi geliyor ﬂu anda.” (L/Felsefe/e/Köln/6)
Bu program, ö¤rencilerde kendi ülkeleri d›ﬂ›nda geleceklerini inﬂa edebilmelerine yönelik önemli bir katk› sa¤lamakta, bu noktada kendilerine güvenlerini art›rmakta, tan›ﬂ›k olmad›klar› ortamlardan çekinmemelerini sa¤lamakta ve dünyaya bak›ﬂ aç›s›n› geniﬂletmektedir.
“ERASMUS Program› hayat›m› de¤iﬂtirdi, (…) art›k kendimi Türk gibi hissetmiyorum, kozmopolit biri oldu¤umu
hissetmeye baﬂlad›m.” (L/Felsefe/e/Köln/6)
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Akademik ve Mesleki Kariyer
Ö¤rencilerin bir k›sm›, ERASMUS program›n› akademik kariyerlerinde bir aﬂama olarak de¤erlendirmektedirler. Ö¤rencilerin yurtd›ﬂ› e¤itimiyle ilgili planlar›n›n, ya ERASMUS deneyimine ba¤l› olarak aç›¤a ç›kt›¤›, ya
da önceden var olan yurtd›ﬂ› e¤itimi plan›n›n gerçekleﬂmesinde ERASMUS Program›’n›n bir ad›m olarak de¤erlendirildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
“Evet çok büyük art›lar olaca¤›n› düﬂünüyorum. (...) bir yandan birçok insan› tan›yorsun, benim alan›mda okuyan insanlarla tan›ﬂ›yorum” (YL/Hukuk/e/Köln/38)
Ayr›ca kurulan iliﬂkilerin akademik geliﬂim için vazgeçilmez olan uluslararas› bilimsel iliﬂki ve ortak çal›ﬂma konular›nda etkin oldu¤u görülmektedir.
“Yurtd›ﬂ›nda e¤itim gördü¤üm aç›klamas›yla CV me yans›yacak ve bunun benim için avantaj olabilece¤ini düﬂünüyorum.” (L/‹nﬂaat /e/Bochum/41)
Genel olarak ö¤rencilerin ço¤unlu¤u, yurtd›ﬂ› e¤itimlerinin özgeçmiﬂlerinde (cv) yer almas› ile ilerideki mesleki yaﬂant›lar›nda olumlu bir etki yarataca¤›n› belirtmektedir. ‹ﬂ dünyas›n›n istemlerine (yurtd›ﬂ› e¤itim ve yaﬂam
deneyimi, esneklik, hareketlilik) yan›t verece¤ini düﬂünerek özgeçmiﬂlerinde yurtd›ﬂ›nda bulunduklar› süreyi
önemsemektedirler. Bu formel yaklaﬂ›m›n ötesinde do¤rudan kendi mesleklerine vurgu yaparak, yurtd›ﬂ›nda bulunduklar› sürenin ve ERASMUS program›na kat›lmakla gelecekteki mesleki yaﬂamlar›na yönelik deneyim kazand›klar›n› belirtmektedirler.
“Bir ö¤retmen aday› olarak bu benim için çok önemli bir f›rsatt›. Bu teknikleri ileriki meslek hayat›mda kullanmay› düﬂünüyorum.” (L/E¤itim/k/Köln/11)
“‹nsanlara ve çevreye karﬂ› yeni bak›ﬂ aç›lar› geliﬂtirdim ve psikolog aday› bir ö¤renci olarak bunun mesle¤ime pozitif etkisinin yads›namayaca¤›n› düﬂünüyorum” (L/Psikoloji /e/Bochum/39)
ERASMUS e¤itim program› arac›l›¤›yla hareketlilik sürecine kat›lan ö¤renciler, gelecekteki biyografilerini de
bu hareketlilikte edindikleri kazan›mlar çerçevesinde inﬂa edebileceklerine vurgu yapmaktad›rlar.Bu programla
baﬂlayan hareketlilik ö¤renciler taraf›ndan, ‘yurtd›ﬂ›nda e¤itime devam etmek’ ya da ‘iﬂ yaﬂam›n› da uluslararas› iﬂ
piyasas› alan›nda kurmak’ biçiminde ifade edilmektedir (Dunkel ve Teichler, 2006).
“Uluslararas› bir iﬂ yerinde çal›ﬂmak istedi¤im için bu programdaki deneyimlerimi iﬂime aktarabilirim diye düﬂünüyorum.” (L/‹ktisat/k/Berlin/31)

Yaﬂanan Sorunlar
Dönem Kayb›
“Fakültem dersleri kabul etmedi¤inden dersleri seçmeli olarak gösterece¤im. Ancak ana dersleri almad›¤›mdan bu sene
kayb›na neden olacak. Bence buna de¤er. Çünkü daha sonra belki, yurtd›ﬂ›na ç›kabilirim ancak ileride bu kadar kolay olmayabilir ve ﬂans›m olmayabilir.” (YL/Hukuk/e/Köln/18).
Türkiye’de ö¤renciler için dönem kaybetmek çok önemli bir dezavantaj yaratmaktad›r. ERASMUS Program›’na kat›lan ö¤rencilerin önemli bir k›sm› dönem kaybedeceklerini söylemektedirler. Dönem kaybedece¤ini daha programa kat›l›rken kabul etmiﬂ olan ö¤rencilerin say›s› ö¤rencilerin üçte birini oluﬂturmaktad›r. Bu say›n›n
yüksekli¤i ö¤rencilerin programa verdikleri de¤eri ve program›n e¤itim d›ﬂ› amaçlar›n›n da kendileri için ne kadar önemli oldu¤unu vurgulamaktad›r. Akademik amaçlar ön planda olmasa bile, bir Avrupa ülkesinde bulunmak,
baﬂka bir ülkeyi tan›mak da bu programa kat›lman›n kazançlar› olarak de¤erlendirilmektedir. Buradan yola ç›karak, Türkiye’deki, ‘baﬂar›l› ö¤renci’ tan›m›yla eﬂanlaml› tutulan ‘e¤itimini bir an önce tamamlayan ö¤renci’ profilinin de¤iﬂmekte oldu¤u ileri sürülebilir. Ö¤renci, üniversiteyi bir an önce bitirmeye odaklanmaktan çok, ö¤rencilik süresinde edinebilece¤i yeni deneyimleri ön plana ç›kartmaktad›r.
“De¤di çünkü ne kadar akademik anlamda çok bir ﬂey katmad›¤›n› söylesem de, Avrupa’n›n e¤itim sistemini görmek
için Avrupa’da en az›ndan bir süre yaﬂayabilmek için de¤er” (L/Sosyoloji/k/Köln/17).
Yukar›daki ifadede de görüldü¤ü gibi, ö¤renciler ERASMUS Program›’na kat›lmakla, dönem kaybetmek aras›nda birebir ba¤lant› kurmaktad›rlar. Ö¤rencilerin büyük k›sm› dönem kaybetmeyi, programa kat›l›rken bir ön
veri olarak kabul etmekteler. Bu durum ERASMUS Program›’n›n, hem Avrupa'da yüksekö¤retimin kalitesini art›rma ve Avrupa boyutunu güçlendirme amac›na, hem de program›n mant›¤›na ayk›r› düﬂmektedir. Avrupa'da kar-
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ﬂ›l›kl› de¤iﬂime giren ö¤rencilerin misafir olarak bulunduklar› üniversitede yapt›klar› çal›ﬂmalar›n, kay›tl› bulundu¤u üniversitede kabul edilmesi, al›nan derecelerin akademik olarak karﬂ›l›kl› tan›nmas›, ERASMUS program›n›n
önemli yaklaﬂ›mlar›ndand›r. Türkiye’den programa kat›lan ö¤renciler için, ERASMUS program›n›n bu yaklaﬂ›m›n›n uyguland›¤›n› söylemek mümkün olmamaktad›r.
Dil Sorunu
Almanca bilmemek, gelen ö¤renciler taraf›ndan derse kat›lmakta en önemli sorun olarak belirtilmektedir. Dönem sonunda yap›lan söyleﬂide ö¤renciler üniversitede dil (Almanca, ‹ngilizce) ve farkl› üniversite sistemleri nedeniyle ciddi sorunlarla karﬂ›laﬂt›klar›n› söylemektedirler. Söyleﬂi yap›lan ö¤rencilerin büyük bölümünün, s›n›rl›
Almanca bilgileri nedeniyle kat›ld›klar› dersleri izlemelerinin mümkün olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
“‹ngilizce ders var ama benim bölümüme hitap eden, beni geliﬂtirebilecek ders çok fazla bulamad›m, 1 tane bulabildim.
Olan dersler de master seviyesinde dersler, yani beni çok zorlayacak, yeterli temelimin olmad›¤› dersler.” (L/Ulus.‹liﬂkiler/k/Köln/8)
Ö¤rencilerin hemen hepsi üniversitenin yabanc› ö¤renciler için açm›ﬂ oldu¤u dil kursuna kat›lmak istedidiklerini söylemektedirler. Ö¤rencilerin Almanya’ya geliﬂlerindeki e¤itim etkinlikleri kapsam›ndaki en önemli nedenlerden biri Almanca ö¤renmek veya var olan Almanca düzeylerini geliﬂtirmek olmaktad›r. Dönem sonu yap›lan
söyleﬂide ö¤rencilerden al›nan bilgilere göre, ö¤rencilerin ö¤rendikleri Almanca düzeyi ﬂu ﬂekildedir: 7 ö¤renci
A1, 16 ö¤renci A2, 9 ö¤renci B1, 5 ö¤renci B2, 2 ö¤renci iyi, 4 ö¤renci çok iyi düzeyde. En az bir dönem Almanya’da bulunan ö¤rencilerin dil düzeyleri, ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤unun programa kat›l›rken Almancay› ya çok
az bildikleri ya da hiç bilmediklerine iliﬂkin bir ipucu sa¤lamaktad›r.
Ders Program› Haz›rlama Zorlu¤u
Dönem baﬂ›nda ö¤rencilerle yap›lan ankette, ö¤rencilerin ço¤unlu¤u (25 ö¤renci) Almanya’daki üniversite ve
bölümü hakk›nda yeterli bilgi ald›¤›na inand›¤›n› ve haz›rlad›¤› haz›rlanan ders program›n›n tamam›n› de¤iﬂtirmeden yürütece¤ini (16 ö¤renci) veya program üzerinde çok az de¤iﬂiklik yapaca¤›n› (11 ö¤renci) belirtmiﬂtir. Ancak
dönem sonunda yap›lan söyleﬂide ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u, ders programlar›n› tamamen de¤iﬂtirdiklerini
belirtmiﬂler ve bunun nedenleri olarak da, Türkiye’deki üniversitelerin ö¤rencilerin geldi¤i üniversiteler üzerine
yeterli bilgisinin olmad›¤›n› vurgulam›ﬂlard›r.
“Çok de¤iﬂti Türkiye’de pek bir ﬂey bilmeden seçim yap›yorsunuz ve kendi okulunuz size hiç yard›m etmiyor.” (L/Hukuk/k/Köln/32).
Türkiye yüksek e¤itim sisteminden tamamen farkl› bir e¤itim sistemine kat›lmak için ö¤rencilerin haz›rlad›klar› ders program›n›n gerçekte uygulayabilecekleri bir program olmad›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Kendi üniversitelerinin ERASMUS bürolar› veya koordinatörleri arac›l›¤›yla yeterli bilgi edinemeyen ö¤renciler, do¤rudan ERASMUS Program› için gelecekleri üniversiteden de yeterli bilgi alamamaktad›rlar.
ERASMUS Bürolar›
“Sinirlerinizi geren ve sizi hayat›n›zdan bezdiren bir bürokrasi zinciri, bitmek bilmeyen iﬂlemlerle sizi resmen ERASMUS yapmak istedi¤inize piﬂman ediyorlar, paras› sanki kendi ceplerinden ç›k›yormuﬂ gibi.” (L/Hukuk/k/Köln/32)
Türkiye üniversitelerinin ERASMUS bürolar›, ö¤rencilerin ders seçiminde, formel iﬂleyiﬂ için gerekli ﬂartlar›n yerine getirilip getirilmedi¤ini ön planda tutmakta ve ö¤rencilerden ders kodu ve ders isimlerinin mutlaka Almanya’ya gelmeden önce vermelerini istemektedirler. Alman üniversitelerinde aç›lacak dersler ve içerikleri ise genellikle geç belli olmakta veya ö¤rencilerin buna ulaﬂ›m› üniversiteye kay›t yapt›rmadan önce mümkün olmamaktad›r. S›n›f geçme yerine, ö¤rencilerin farkl› birleﬂimlerle ders program› oluﬂturduklar› bir yüksek e¤itim sistemi
ile, Türkiye’deki s›n›f geçmeye yönelik e¤itim sistemi aras›ndaki farkl›l›klar›n yaratt›¤› sorunlar aç›¤a ç›kmaktad›r.
“Karﬂ›laﬂt›¤›m en büyük sorun derslerin ECTS puanlar›n›n önceden belli olmamas›. Çünkü Learning Agreement haz›rlarken kredi yazmam›z gerekiyordu. Buradaki sistem bizim üniversitemizden çok farkl› oldu¤u için Learning Aggreement gönderme tarihimiz dönem sonuna kald› ve bizim bu durumu kendi üniversitemize anlatmam›z çok zor oldu.”
(L/E¤itim/k/Köln/11)
Ö¤renciler ERASMUS Program›’na kat›ld›klar›nda kendi üniversitelerindeki bürokrasi d›ﬂ›nda, iﬂleyiﬂini bilmedikleri yeni bir bürokrasiyle karﬂ›laﬂmaktad›rlar. Bu iki bürokrasinin ayr› ayr› istemlerini yerine getirmek du-

517

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yöneliﬂler ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 May›s 2011, ‹stanbul

rumunda kalmakta ve bu iki ayr› sistemin uyuﬂmamas› nedeniyle ortaya ç›kan sorunlar›n da muhatab› olmaktad›rlar. Bir taraftan, s›n›rlar›n kalkmas›yla, ¤rencilerin önünde kendilerini geliﬂtirmeye yönelik yeni aç›l›mlar oluﬂurken; d¤er yandan ö¤renciler zaman alan bir u¤raﬂ ve zaman kayb›na neden olan uygulamalarla karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›rlar. Çeﬂitli aﬂamalarda ortaya ç›kan bu sorunlar, ö¤rencilerin hibelerini zaman›nda almalar›ndan, hibelerin ödenmemesine kadar, ald›klar› derslerin kabul edilmemesinden, e¤itim sürelerinin uzamas›na kadar çeﬂitli sonuçlar do¤urabilmektedir.
Sistem Farkl›l›¤›
“Ö¤renciler ne yapmas› gerekti¤ini kendileri biliyor.” (L/Felsefe/e/Köln/14-Grup)
Alman üniversite e¤itimi ile Türk e¤itim sistemini karﬂ›laﬂt›ran ö¤renciler, Alman e¤itim sisteminin kiﬂiye sorumluluk yüklemesi, ders ve konu seçiminde farkl› seçeneklerin kullan›m› olana¤›n› sunmas› gibi nitelikleriyle, ö¤rencilerin yeteneklerini geliﬂtiren bir sistem oldu¤u; Türk e¤itim sisteminin ise kiﬂinin yeteneklerini geliﬂtirmesinin önünde engel oluﬂturdu¤u yönünde yorumlar yapmaktad›rlar.
“Ders iﬂleyiﬂ ﬂekillerinden çok etkilendim. Dersi ortak iﬂliyorlar. Ö¤renciler ya sunum yap›yor ya da aktif bir ﬂekilde derse kat›l›yorlar.” (L/Felsefe/k/Köln/15)
Ö¤renciler, Alman üniversitelerinin ders sisteminden iki ana noktaya özellikle olumlu vurgu yapmaktad›rlar.
Bunlardan ilki dersleri kendilerinin seçmeleri ve zorunlu ders say›s›n›n az olmas›d›r. ‹kincisi ise, kat›ld›klar› derslerde kendilerinin belirli konular› haz›rlayarak tart›ﬂmaya açmalar›, yani dersin edilgen de¤il etkin kat›l›m üzerine
kurulu olmas›d›r. Türkiye’de ö¤renciler üzerinde d›ﬂ kontrol mekanizmalar› ön plandayken, Almanya e¤itim sisteminde ö¤rencilerin kendilerinin inisiyatifi ele al›p, e¤itim programlar›n› kendilerinin belirlemesine vurgu yap›lmaktad›r. Bunun sonucu olarak ö¤rencilerin e¤itim süreçleri hakk›nda daha bilinçli olduklar› düﬂüncesi dile getirilmektedir.
“Ben burada beﬂ tane sunum yapsam, Türkiye’de bir dönemde ö¤rendi¤imden daha çok ﬂey ö¤renirim ama Türkiye’de
daha çok ders çal›ﬂ›yorum. Yani arada bir tezat var, çal›ﬂmam›za ra¤men verim alam›yoruz.” (L/Ulus.‹liﬂkiler/k/Köln/8Grup)
Ö¤renciler, s›nav sistemine dayal› e¤itim sisteminin zay›fl›¤›na vurgu yaparak, kendilerinin etkin olarak haz›rlad›klar› çal›ﬂmalarda daha kal›c› bir bilgi birikimi edindiklerini belirtmektedirler.

Sonuç
Ö¤renciler, ERASMUS deneyimlerini “hayat deneyimi”, “hayati bir durum”, “hayat›m›n en güzel y›l›” gibi çarp›c› kavramlarla tan›mlamaktad›rlar. Bu tarz tan›mlamalarla ö¤renciler, bu program› olumlarken, yaﬂad›klar› de¤iﬂimin kendileri aç›s›ndan ne kadar önemli oldu¤unu da vurgulamaktad›rlar. Ö¤rencilerin yurt d›ﬂ›nda yaﬂama ve
baﬂka bir üniversitede ö¤renime kat›lmalar› sonucu, özgüvenleri artmaktad›r. Bu program ulus-ötesi yap›lar›n
oluﬂmas›nda da önemli bir rol oynamaktad›rlar. Programa kat›lan ö¤rencilerin kurduklar› çeﬂitli iliﬂki a¤lar›, uzun
süreli s›n›r ötesi iliﬂkilere de temel haz›rlamaktad›r (Tekin, 2010). Baﬂka bir ülkede yaﬂamaya ba¤l› olarak, ulusötesi sosyal iliﬂkileri güçlendiren yetenekler geliﬂtirilmekte, küresel kültürel yap›larla iliﬂkiye girilmekte ve yeni
sosyal a¤lar oluﬂturulmaktad›r. Kiﬂi bulundu¤u ülkede sosyal olarak yeniden konumlan›rken, eski e¤ilimlerini gözden geçirmekte ve yeni yaklaﬂ›mlara daha esnek bakmaktad›r. Bu durumu biyografik bir s›çrama dönemi olarak tan›mlamak mümkündür. Kiﬂinin geliﬂtirdi¤i ulus-ötesi iliﬂkiler ve yeteneklere ba¤l› olarak, gelecekteki özel ve mesleki yaﬂam›nda önemli de¤iﬂimlerin temeli at›lmaktad›r. Ampirik araﬂt›rmalarda baﬂka bir ülkede iﬂ bulma ile bu
ülkede daha önce e¤itim görme aras›nda ve baﬂka ülkede e¤itime kat›lma ile kendi ülkesi d›ﬂ›nda iﬂ bulma olana¤›
aras›nda do¤rudan bir iliﬂki oldu¤u saptanm›ﬂt›r (Jahr, Schomburg ve Teichler, 2002). Programa farkl› ülkelerden
kat›lan ö¤renciler aras›ndaki yak›n iliﬂkiler ve bu iliﬂkilerin tetikledi¤i ö¤renci hareketlili¤i ERASMUS Program›’n›n “s›n›rlar› kald›rmak” olarak ifade etti¤i misyonunun en belirgin ifadesi olmaktad›r.
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