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ERASMUS PROGRAMINA KATILAN OGRENCiLERiN
AKADEMiK YASANTILARININ NiTEL OLARAK
iNCELENMESi

Anen BAKiOGLU*
Sevgi Saime CERTEL**

Ozet
Bu

ara~tzrmamn

amacz, Turk Erasmus degi#m ogrencilerinin akademik
ve programm kendilerine alan katkzlarz hakkmdaki
gorii~lerinin niteliksel olarak incelenmesidir.

ya~antzlarmm

Ara~tzrmanm

kaynak verileri, yiiz yiize gorii~me yontemiyle ve yan
bir gorii~me formu kullamlarak elde edi/mi~tir. 12 farklz
disiplinden 15 'i devlet, 15 'i ozel kurumlardan olmak iizere jstanbul 'dan
top/am 30 ogrenci yarz yapzlandmlmz~ bir gorii~meye katz/maya davet
edilmi~lerdir. Gorii~meler ses kayzt cihazzyla kayzt altma almmz~ ve
transkripsiyonlan <;zkarzlmz~tzr. Veriler i<;erik analizi yontemi i/e analiz

yapzlandmlmz~

edilmi~tir.
Ara~tzrmamn sonu<;larz bir ba~ka iilkede akademik deneyim kazanma
dileginin ogrencilerin yurtdz~mda egitim gorme kararlarz iizerinde en gii<;lii
etkiye sahip olmamasma ragmen kendilerinin yurtdz~mda egitim gormeyi
akademik a<;zdan onemli ve avantajlz bulduklarmz ve profesyone/ olanlara
ek olarak, elde ettikleri sosyal, ki~isel, dilsel ve kiiltiirel faydalara <;ok fazla
onem verdiklerini ortaya koymu~tur. Ogrencilerin tamamma yakzmmn ev
sahibi kurumlarda ~ahit olduklarz egitim ortamlarmdan ve ogrenci odaklz
ogretim tarzmdan etkilendikleri anla~zlmaktadzr. Bu bulgulara gore, Tiirk
yiiksekogretim kurumlarmda ogrenci/eri derslere katz/maya te~vik eden
egitim ortamlarz ve ogretim yontemlerinin yaratz/masznzn ve daha fazla
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sorgulamaya, ara~tzrmaya ve uygulamaya dayalz bir egitim sistemininin
varlzgzmn degeri ve gerekliligi onem kazanmaktadzr.
Bu ara~tzrma ayrzca ogrencilerin ilk ba~ta yurtdz~znz gorme ~ansz elde
etme, degi#k kiiltiirleri tamma ya da ki~iselfaydalar elde etme gibi
amar;larzmn daha sonra akademik ve profesyonel amar;larz ir;ine alarak yon
degi~tirdigini
gostermi~tir.
Sonur; olarak, elde edilen bulgular
dogrultusunda kurumlara, gelecekte programa katzlmayz dii~ilnen
ogrencilere ve, ara~tzrmaczlara onerilerde bulunulmu~tur.
Abstract
The purpose of this research was to examine the Turkish Erasmus
exchange students' academic lives and their views on the contributions of
the program using qualitative method.
The data of this research were collected with the use of a semistructured questionnaire that was administered by direct interviews. A total
of 30 students, 15 from state and 15 from private universities in jstanbul,
were invited to participate in a semi-structured interview.
Results of the research revealed that although the wish to gain academic
experience in another country does not have the strongest influence on their
decision to study abroad, students find studying abroad academically
important and advantageous, and they put much emphasis on the social,
personal, linguistic and cultural benefits they gain in addition to
professional ones. It is understood that almost all students were affected by
the learning environments and the student-centered teaching method they
witnessed. According to these findings, the value and necessity of creating
learning environments and teaching methods promoting student
participation and an education system based on questioning, researching
and practice gain importance. The results of this research also showed that
students' initial aims such as getting the chance to see abroad, meeting new
cultures or gaining personal benefits later changed direction by embracing
academic and professional aims. Finally, in the light of these findings,
suggestions for institutions, foture exchange students and researchers were
presented.

1.

Giri~

A vrupa Birligi egitim programlannm yiiksek ogretim ile ilgili programt
olan Erasmus Programt 2007' de 20. ythm tamamlamt~tlr ve diger Avrupa
Birligi egitim programlan arasmda onemli bir yere sahiptir. Turk ogrenciler
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2004 ythndan beri Erasmus Programt'ndan akademik, dilsel, sosyal,
kultiirel, i~sel ve ki~isel acytdan istifade etmektedirler.
Erasmus Programt'nda, programa dahil alan ulkelerin c;e~itliligi de
korunarak egitimde belli bir standardm yakalanmast ve korunmast
hedeflenmektedir. Bu AB'nin '<;e~itlilikte Birlik' slogam ile
desteklenmektedir. DolaylSlyla programm sosyal, kiiltiirel, profesyonel ve
ki~isel katktlanmn yamnda akademik katktst da onem arzetmektedir.
Erasmus Programt ogrencilerinin sadece akademik ya~anttlan ile ilgili
saytst yok denecek kadar azdtr. Akademik ya~antl ile ilgili
yaptlan bazt ara~ttrmalarda ogrencilerin kendi kurumlanna gore daha iyi bir
akademik performans sergiledikleri, daha fazla akademik ilerleme
kaydettikleri ve yurtdt~mdaki ERASMUS doneminden memnun kaldtklan
belirlenmi~tir (Opper, Teichler & Carlson, 1990; Teichler, Gordon &
Maiworm, 2001 ). Benzer ~ekilde ogrencilerin Erasmus deneyimleri
oncesinde, esnasmda ve sonrasmda aldtklan notlann analiz edildigi bir
ara~ttrmada,
ogrencilerin Erasmus
deneyimleri
sonrasmda not
ortalamalannda belirgin bir yiikselme oldugu saptanmt~tlr (Sainz &
Miranda, 2006). Aynca programm ogrencilerine, sadece kultiirel ve dilsel
acytdan degil akademik acytdan da kesinlikle fayda sagladtgt sonucuna
ara~ttrmalann

vanlmt~tlr.

Bir ba~ka ara~tlrmaya gore ogrenciler kulturel deneyime, dil
yeterligindeki geli~ime ve programm ki~isel geli~ime alan katktlanna
akademik katktlanndan daha fazla onem vermektedirler (Teichler, 2004).
Fakat yurtdt~mda kendi kurumlannda elde edecekleri akademik ilerlemeden
daha fazlastm elde ettikleri de kabul etmektedirler.
Yaptlan diger bir ara~tlrmada farkh olarak, ogrenciler Erasmus
deneyiminin, sadece akademik duzeyde de gil, c;ogunlukla Avrupa deneyimi
ve ba~ka bir ulkede hayat deneyimi ya~amak gibi ki~isel geli~im duzeyinde
etkileri ve faydalan oldugunu du~unmektedirler (Raikou & Karalis, 2007).
Erasmus iizerine yurtic;inde yaptlan az saytda ara~ttrmalardan birinde
(Sahin, 2007), Turk ogrencilerin program dahilindeki deneyimlerine
akademik bir onem atfetmedikleri ve bu ogrenciler ic;in programm sosyokiiltiirel boyutlarmm daha one pkttgt, diger bir ara~ttrmada (Yagct, Ekinci,
Burgaz, Kelecioglu, & Ergene, 2007) Turk ogrencilerin gunluk ya~am,
akademik ya~am, ogrenci destek hizmetleri konusunda beklentilerinin
kar~tlandtgt tespit edilmi~tir.
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YapJlan bu ara~tmnalarda akademik deneyim, ya sadece alt ba~hk
halinde yer alm1~ ya da akademik deneyimin sadece etkileri iizerinde
durulmu~tur. Erasmus Program1 iizerine yap1lan ara~tlrmalar incelendiginde,
soz konusu ara~tlrmalann ozellikle ogrencilerin akademik ya~antilan
iizerine betimsel bir ~ekilde yogunla~mad1g1 ifade edilebilir. Erasmus
ogrencilerinin ozellikle akademik ya~antllan iizerine ne yurtd1~mda ne de
yurti~inde yeterince ara~tlrma olmamas1 bu konuyu derinlemesine inceleyen
bu tiir bir niteliksel ara~t1rmay1 gerekli kilmi~tlr.

2.

Uluslararasda~ma

ve Bologna Siireci

Yiiksekogretimde uluslararasila~ma yeni bir kavram degildir. On ytllar
boyunca, yiiksekogretim kurumlan degi~ik yollar ile uluslararasila~mi~tlr.
A vrupa

uluslararasJla~mas1

agtrhkh

olarak
AB
iilkelerine
yogunla~maktad1r. Ogrenciler AB i~inde yurtd1~1 egitimi almaya te~vik
edilmektedir fakat AB iiyesi olmayan iilkeler de Bologna siirecine dahil
olmu~lard1r (Altbach & Knight, 2007). Literatiirde Bologna siireci olumlu
olarak, bir Avrupa yiiksekogretim alam olu~turulmasmm tek yolu
(Weisterheijden, 2005), Avrupa diizeyinde yiiksekogretim politikasmda son
yillarda meydana gelen en onemli geli~me (Pechar, 2007), s1mrlann otesine
ge~en bir A vrupa Yiiksekogretim Alam 'm hayata ge~irme amacm1 giiden
~ok kiiltiirlii reform ve degi~iklikler (Papatsiba, 2006), yiiksekogretimde
ortak bir yiikiimliiliigiin elde edilmesi yolunda AB i~in dev bir ad1m
(Teelken & Wihlborg, 2010) olarak nitelendirilirken, ~iipheci yakla~1mlar da
soz konusudur. Siire~teki giri~imlerin siirecin ama~lan ile uyu~madtgmt ve
iiniversitede ara~t1rmanm dt~landtgmi belirterek siirecin ikiyiizlii olup
olmad1g1 sorusu sorulmu~tur (Geraldo, Trevitt, Carter & Fazey, 2010).

3. Ogrenci hareketliligi
Yiiksekogretim kurumlan ogrenci hareketliligini etkin bir ~ekilde
kullanarak aralanndaki ~ok yonlii i~birligini artirmayi, iyi uygulamalann
kar~Iltkh degi~imini yaygmla~tirmayi ve hoylece kaliteyi yiikseltmeyi
hedeflemektedirler. Hareketlilik yiiksekogretim kurumlannm kalitesini
art1racak ve Avrupa boyutunu geli~tirecek bir eylem olarak
nitelendirilmektedir (Maiworm, 2001). Ogrenci hareketliligi hakkmda
olumsuz gorii~lerin varhgma da dikkat ~ekilmektedir. Ogrenci hareketliligi
son zamanlarda s1k stk, kar~It bir gorii~ olarak, 'beyin go~ii', 'uluslar otesi
yiiksekogretimin ticarile~tirilmesi''
'yabanci ogrencilerin istilasi''
'yiiksekogretimin kalitesinin riske at1lmas1' olarak degerlendirilmektedir
(Teichler, 2007).
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Fakat
AB'nin
hedeflerini
gen;:ekle~tirme
yolunda
ogrenci
faydaland1g1
goriilmektedir.
6grenci
hareketliliginden
fazlas1yla
hareketliligi, ki~ilerin serbest dola~1mmm onemli bir par9asm1
olu~turmaktad1r ve yiiksekogretimde uluslar aras1 i~birliginin faydalanm
a91k9a ortaya koymaktad1r (Rivza, 2007).
4. Erasmus Program•

Erasmus Program1, "ogrenci hareketliliginin Avrupa diizeyindeki en
poptiler projesi" ve "AB tarafmdan idare edilen diger egitim programlannm
lokomotifi"dir (Teichler, 2001). Pek 90k kahhmc1 i9in Erasmus, "yeni
deneyimler sunan", "ufuklan geni~leten" ve "hayatlannda onlan daha
donammh hale getiren bir doniim noktast"m temsil etmektedir (Fontaine,
2006). Erasmus Program• 'ndaki hareketlilikte bir ogrenci, kendi
iiniversitesinde en az bir y1l okumu~ olan, Erasmus kapsammda bir ba~ka
Avrupa iilkesindeki bir iiniversitede, 3-12 ay egitim siiresi ge9iren ve
derecesini almak i9in yine kendi iilkesine donen ogrencidir (Teichler, 2003).
Ogrenciler, bir ba~ka kiiltiir ve toplumu derinlemesine ogrenir, yabanc1 dil
yeteneklerini geli~tirir, bir ba~ka akademik iklimi tamr ve kendi
iilkelerinden 90k yurtd1~mda verilmesi olas1 olan bilgiyi edinirler ve
yurtdt~mda profesyonel kariyer aylsmdan daha nitelikli durumdad1rlar
(Teichler, 2004).
Yeni Hayat Boyu 6grenme Program1'mn ~emsiyesi altmda, Avrupa
Komisyonu, 2012 yth itibariyle, toplam 3 milyon ogrencinin ogrenci
hareketliligine kat1lm1~ olmasm1 hedeflemektedir. ~u ana kadar programa
Erasmus programm1
200.000'den fazla ogretim gorevlisi kat1lm1~t1r.
olu~turan iki kilit ozellik ~unlard1r (Success Stories, 2007):
1) Ara~tlrmalann sonu9lanna gore, Erasmus' a kahhm, i~ bulma
konusunda fayda saglamaktadu. Yurtd1~mda ge9irilen ogrencilik siireci,
ileti~imi, i~birligi yeteneklerini ve diger ktiltiirleri anlamay1 ilerlettigi i9in,
gittik9e globalle~en diinyam1zda, giiniimiiz i~verenleri tarafmdan degerli bir
deneyim olarak goriilmektedir.
2) Erasmus, Avrupa Yiiksekogretimi'nin degi~iminde bir lokomotif
ve olmaya devam etmektedir. Avrupa'nm degi~ik yiiksekogretim
sistemlerini daha anla~1hr hale getiren ana giri~im olan ~u anda 45 iilkeyi
kapsayan Bologna Siireci'yle, Avrupa'daki yiiksekogretimin 9ehresini
yeniden ~ekillendirmi~tir.
olmu~tur

Erasmus'un iki belirgin hedefi ise
2008):

~unlardtr

(European Commission,
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•

Avrupa Yiiksekogretim Alam'nm ba~ansmt desteklemek;

•
Yiiksekogretim ve ileri mesleki egitimin yenilik siirecine olan
katktsmt gii~lendirmektir.

5. Erasmus Program• ve Tiirkiye
Ulusal Ajans tarafmdan koordine edilen haztrhk faaliyeti ~en;evesinde
Arahk 2003 tarihini de i~ine alan bir siire~te Erasmus Pilot uygulamalannda
yer alacak 15 iiniversitenin se~imi, her iiniversiteden 3 bo1iimiin
belirlenmesi, ECTS ~ah~malan ba~ta olmak iizere Erasmus faaliyetlerinin
ba~lattlmast ~ah~malan ger~ekle~tirilmi~tir. DPT 2002 yth sonunda
Tiirkiye' deki tiim iiniversite ve yiiksekogretim kurumlanna birer form
gondererek Erasmus pilot uygulamalanna kattlacak iiniversiteleri belirleme
yoluna gitmi~tir. Soz konusu form, iiniversitelerin AB ile ilgili mevcut
~ah~malan ve i~birlikleri ile cografi dagthmlanna kadar pek ~ok soru yer
almt~tlr. Bu formun oncelikli amact, Erasmus pilot uygulamalan i~in
se~ilecek iiniversitelerin alt yaptsmm AB programlanna kattlmaya uygun
~artlan ta~tytp ta~tmadtgmm tespitidir. Ulusal Ajans'm soz konusu formlan
degerlendirmesi sonucu Mayts 2003 tarihinde 15 iiniversite Erasmus Pilot
Proje i~in se~ilmi~tir. AB Erasmus programma katthm ~er~evesinde
ger~ekle~tirilen pilot uygulamalar i~in se~ilen 15 iiniversiteden 10 'u
uygulama boyutunda AB iiniversitelerine ogrenci gondermi~tir (Subat 2004
itibariyle) (Serbest, 2005).
2004 yth, Tiirkiye'nin AB programlanna tam katthm siirecinin ba~langt~
ythdtr. Bu anlamda 2004 ythna kadar siirdiiriilen yasal diizenlemelerin
uygulamaya aktanlacagt, teorinin pratige donii~ecegi bir doneme girilmi~ti.
Erasmus programma katthm ~er~evesinde, ilgili yiiksekogretim kurumunun
oncelikle EUC i~in AB Komisyonu'na ba~vuruda bulunmast ve bu
ba~vuruya olumlu cevap almast ko~uluna dayah olarak 1 Kastm 2003
itibariyle Tiirk yiiksekogretim kurumlan, ilk kez EUC ba~vurusunda
bulunmu~lardtr.
Tiirkiye'deki 82 yiiksekogretim kurumundan, 10
yiiksekogretim kurumu dt~mda, 72'si EUC ba~vurusu yapmt~ttr. AB
Komisyonu ile Tiirk Hiikiimeti arasmda AB Egitim ve Gen~lik
Programlanna tam katthmt resmile~tiren Mutabakat Zaptt imzalanmt~,
Mutabakat Zaptt 8 Mayts 2004 tarihinde Resmi Gazetede yaytm1anarak 1
Nisan 2004 tarihinden itibaren yiiriirliige girmesi kabul edi1mi~, yiiriirliige
girmi~tir. Mutabakat Zaptmt takip eden siire~te, EUC alan yiiksekogretim
kurum1an AB Komisyonu tarafmdan 17.05.2004 tarihinde 65 Tiirk
yiiksekogretim kurumunun EUC almaya hak kazandtgt a~tklanmt~ttr.
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Mutabakat Zaptl ve EUC'un a<;1klanmas1yla birlikte Tiirkiye'nin Erasmus
programma kat1hm1 resmi statii kazanm1~tlr (Serbest, 2005: 119).
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6. Ogrencilerin Programa Katdma Ama-rlan
Ara~tmnaya

katilan ogrenciler Erasmus Program1 'na kat1lma amas;lanm
gormek ve degi~ik kiiltiirleri tammak", "ilerideki i~ ya~antilan
is;in bir temel saglamak", "dil ogrenmek" ya da "dillerini ilerletmek",
"akademik kazammlar ve ba~an elde etmek" ve "bulunduklan ortamdan
kas;mak" olarak belirtmektedirler. Literatiirde de benzer amas;lara
rastlanmaktadtr. Ogrenciler yurtdt~mdaki ges;ici ogrenim doneminden dort
ana fayda elde etmeyi beklemektedirler; akademik, kiiltiirel, dilsel ve
profesyonel faydalar (Teichler, 2004: 397).
"yurtd1~m1

Ogrencilerin s;ok az1 (3/30) Erasmus Programi 'na katilma amas;lannda
akademik amac1 ilk Slfaya koyarken, diger ogrenciler akademik amaci dile
getirmeleri ile birlikte programa katilmak is;in diger baz1 amas;lann daha
agtr bastigmi bildirmektedirler. Ara~tirmamtzm bulgulanna zit olarak 199699 Erasmus ogrencileri ile yaptlan bir ara~tirmada (Teichler, 2004: 397)
akademik amas; %82'lik bir orana sahiptir. Fakat, ara~tirmamtz
kapsammdaki ogrencilerin gorii~meler esnasmda programm kendilerine olan
akademik ve ilerideki i~ hayatlanna olacak katktlanm da vurgulamalan
deneyimin ogrencilerin akademik amas;la ilgili fikirlerini degi~tirdigini
dii~iindiirmektedir.

Ogrencilerin yansma yakm1 programa katilma amas;lanmn yurtd1~1m
gormek ve degi~ik kiiltiirler tammak oldugunu bildirmi~lerdir (14/30). Bir
ogrenci program1 degi~ik kiiltiirleri gormesini saglayan sosyal imkan olarak
kabul etse de yurtd1~mda bir siire egitim gormenin ileride egitimini
yurtdi~mda devam ettirmesi konusunda kendisine fikir verdigini dile
getirmektedir: " ... birinci amaczm kesinlikle diger kiiltiirleri tammak,
gezebildigim kadar gezmek, boyle sosyal bir imkan verilmi~ken
degerlendirmekti. Akademik amar; benim ir;in 6ncelik degildi ama tabii ki
bana katkzsz r;ok oldu. Akademik hayatz her ne kadar iir;iincil plana atmz~
olsam da mastm ve doktoramz belki yurtdz~znda yapabilme imkamm ir;in bir
referans oldu benim ir;in" (19).
Ogrencilerin bir k1sm1 programda elde edecekleri deneyimlerin
kendilerine ilerideki i~ hayatlanna katki saglayacagm1 dii~iinerek, bu amaCI
ilk Sirada belirtmi~lerdir (6/30). Bir ogrenci programa kabul edilmek is;in
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belli bir elemeden ge~tigini, bunun bir i~e kabul edilmek i~in bir ol~iit
olabilecegini, ozge~mi~ine katklSl olmas1 i~in programa kahld1gm1 ve bu
amacm da bir tiir akademik ama~ oldugunu belirtmektedir: "Benim ilk
amaczm ar;zkr;asz ozger;mi#me bir artzsz a/sun diyeydi. Akademik sayzlzr bir
yerde. Bir yurtdz:;z deneyimi a/sun istedim, birr;ak ki:;iden farklz almak
istedim. Erasmus 'Ia yurtdz:;zna gidebilen ki:;ilerin sayzsz sznzrlz, belirli bir
elemeden ger;iliyar sanur;ta, elemeden ger;tikten sanra bile gidemeyen
insanlar bile aluyar, a yiizden a bir szyrzlma yani" (23).
Birka~ ogrenci oncelikli olarak dil ogrenmek ya da dillerini ilerletmek
amac1yla programa kahld1klanndan bahsetmi~lerdir (5/30). Bir ogrenci ilk
ba~ta dilini ilerletmek amacm1 dile getirmekle birlikte farkh kiiltiirlerden
insanlan tammak, akademik ve profesyonel ya~antlsmda referanslar elde
etmek adma ileti~ime ge~ecegi insanlan ve ogretim elemanlanm tammak
~eklindeki diger ama~lanm da Slfalaml~tlr: "Erasmusa katzlzrken aslznda
birr;ak amaczm aldugunu da vurgulamak isterim bunlarz :;u :jekilde
maddelemek gerekirse; jngilizcemi ilerletmek, farklz kiiltiirden, farklz
karakterden gelen insanlarz tammak, akademik ve i:j hayatzmda r;ak iyi bir
referans alu:jluracagzm dii:jiindiigiim, ileti:jime ger;ebilecegim insanlarz,
hacalarz tammak" (30).
Ara~hrmam1zda bu genel ama~lar d1~mda bir ara~tlrmada (Teichler,
2004: 397) saptanan %66 oramna sahip "bulundugu ortamdan ka~ma"
amacmm belirtilerine de rastlanmaktad1r. Bir ogrenci ilk ama~ olarak
bulundugu ortamdan ka~mak istemi~ fakat daha sonra akademik ama~lar
giitmeye ba~lam1~t1r: " ... ba:jka bir yere gitmek istedim, a :;ekilde biraz
kar;maydz ama dersleri ser;erken bile gerr;ekten neler katabilecegini
dii:jiindiim ve a yiizden Almanca alan bir yeri ser;tim, arasz benim ir;in
akademik alarak onemliydi. jfk alarak nedenim farklzydz ama siirer;te direkt
alarak andan sanra gelen ~ey akademikti. jyi ki benim oyle bir nedenim
varmz:j, kar;mak gibi. jfk once amaczm tamamen kap:jll ama ara:Jizrzrken bu
akademik amaca dondii" (27).

Diger bir ogrenci Erasmus Program1'm, kendi kurumunun yetersiz ve
gereksiz olarak kabul ettigi egitim sisteminden ka~mak i~in bir kurtulu~, bir
ka~1~ yolu olarak gormii~tiir: " ... buradaki artamdan kar;mak istedim. Kendi
adzma gitmeseydim Erasmus 'a akulda harcadzgzm dort yzla r;ak iiziiliirdiim.
C::iinkii akudugum akul :jU sistemle r;ak gereksiz geliyar, zaman kaybz alarak
goriiyarum" (8).

46 ERASMUS PROGRAMININ OGRENCiLERiN AKADEMiK YA$ANTISINA NiTEL ETKiSi

7. Derslere Harcanan Emek ve Siire
Ara~tmnamlZln bulgulanna gore "egitim sistemleri arasmdaki farklar",
"yabanc1 bir iilkede olmanm verdigi stres", "Erasmus Program1'na
katllmamn verdigi sorumluluk duygusu", "ogretim diline hakim olamama",
"kendi kurumunda fazla ders yiikiine maruz kalmamak" gibi nedenlerden
dolayl ogrencilerin yansmdan fazlasl (17/30) ders hazlrhgma onemli
miktarda zaman aymm~tu. Birkav ogrenci ev sahibi kurumdaki ogretim
tarz1 farkhhklanndan dolay1 zorland1klanm belirtmi~lerdir (5/30).
2005/06'da Erasmus Program1'na kat1lm1~ olan Letonya'h ogrencilerle
yap1lan bir ara~tmnada (Rivza, 2007) ara~tmnaya katllan ogrencilerin
%10'u ev sahibi yiiksekogretim kurumunun egitim ortamma uyum
saglayamad1klanm belirtmi~lerdir.

Bir ogrenci hem kendi kurumuna dondiigiinde fazladan ders yiikiine
maruz kalmamak hem de Erasmus Program1'na katllmamn verdigi
sorumluluk duygusu ile hareket ederek s1k1 vah~t1gm1 av1klam1~tlr. "Orada
daha szkz r;alz~tzm. Erasmus projesi kapsammda gidiyorsunuz, almamz
gereken belli bir kredi var ve getirmeniz gereken notlar var. Sonur;ta
ba~arzlz olmak onemli bir ~ey orada bir iilkeyi temsilen, bir iiniversiteyi
temsilen gidiyorsunuz. Oraya gidip de ben bunu bilmiyordum, bu bOyle
degildi bizde, niye bOyle ki sorularzm sormak r;ok absiird bir durum kahr
r;iinkii biz de sonur;ta buradan bir iiniversiteden gidiyoruz, belli bir
egitimimiz var ki oyle oldugu ir;in Erasmus projesine dahiliz iilke olarak,
iiniversite olarak. Benim ir;in iyi bir deneyimdi. Orada daha szkz r;alz~tzm.
Diger bir ogrenci, yurtd1~ma v1kan her ogrencinin iistiine fazladan bir
yiik yiiklendigini dii~iinmektedir. Bu yiik, yamnda getirdigi sorumluluk
duygusu ile ogrenciyi olumlu yonde motive etmi~tir. Bu ogrenci, kendi
iiniversitesinden programa katllan ilk ogrencidir ve budurum ogrenci
iizerinde bir bask1 olu~turmasa da ogrenciyi motive edecek ~ekilde tedirgin
ve dikkatli olmasma neden olmu~tur: "Yurtdz~ma pkan herkesin iistiine yiik
yiikleniyor. Bir de benim gittigim zaman o fakiilteye, o iiniversiteye
... Vniversitesi 'nden giden tek ki~i bendim. Yani bir de onun verdigi bir ~ey
var. ilk deja o iiniversite ile yazz~malar yapzlmz~tl. Hocalarm sana bakarak
genelleme yapacagzm dii~iinmek biraz tedirgin ediyor. Aslmda motive de
ediyor. Olumlu yonde motive ediyor. Tedirgin ediyor dedigim kotii anlamda
degil. Bir baskz olu~turmuyor belki ama daha dikkatli davranmamz
saghyor" (18).
Bir ogrenci ise ev sahibi kurumdaki sistemin etkisi ile ders haz1rhgma
zaman ay1rmi~hr. Ogrenci, ev sahibi kurumda da zaten ders haz1rhg1 ivin

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi

47

ogrenciye fazlastyla zaman ve imkan veren bir sistemin oldugunu, bu
durumun ogrenciyi yah~maya ve ara~tlrmaya te~vik ettigini ve biitiin
kitaplanm okudugunu belirtmi~tir: " ... butiln kitaplan akudum. Dersler
hafladan haflaya zaten, SalT gilnil ders varsa obilr SalT ya kadar ders yak.
Size <;ak fazla zaman tammyar, aslmda bunun amacz ~u da alabilir;
ogrencinin kendisini <;ah~maya, ara~tzrmaya te~vik etmek, biraz ders
i#iyarlar, fazla degil ama dz~arzda a kadar <;ak zamam var ki ogrencinin,
<;ak fazla ara~tzrmaya sevk ediyarlar, akumaya sevk ediyarlar, haflada bir
kitap <;ilnkil bunlarmfarkz da buydu. 1-1.5 ayhk bir sure i<;erisinde 5 kitap
akuttular, aynca bir film izlettiler. Burada ise yakla~zk bir kitap i~leniyar
arada ise bir haflada yapzyarlar bunu. Boyle bir yararz var, ogrenci
akuyabiliyar, ara~tzrabiliyar, makaleleri, ele~tirileri teker teker alzp, natlar
alabiliyar. 0 bakzmdan, ba~ zaman bakzmmdan <;ak gilzel. Naszl alsa
ilniversite ogrencisisiniz, sarumlulugunuzu bilirsiniz, kutilphane de a<;zk,
film ar#vleri, hepsi duruyar, te~vik ediyarlardz <;alz~maya, bu <;ak ha~tu"
(2).
Bir ogrenci benzer ~ekilde ev sahibi kurumdaki derslerin siirekli bir
okuma, yah~ma ve ara~ttrma istedigini ve yok fazla ugra~ttgmt ifade
etmi~tir: "Dersler zardu, ~oyle ki akumak lazzmdz silrekli, silrekli bir
<;alz~ma istiyardu, silrekli goril~meler yaptzk, adak grup goril~meleri,
bireysel <;alz~malar, veritabam alu~turma, anu analiz etme, yazma.. evet
bayagz ugra~tzk yani" (19).
Aynca bazt ogrencilerin, ezberci ve ara~ttrmaya dayah egitimin zorluk
derecesi konusunda farkh gorii~lere sahip olabildikleri ortaya ytkmt~tlr. Bir
ogrenci ezberci egitimden dolayt daha fazla yah~trken: "Ben burada ezber
egitim sistemi var samyardum yakmu~, anu fark ettim. Sadece bir smava
300 sayfa ezberledigimi biliyarum Almanya 'da. Biz ezberlemiyarmu~uz,
ogreniyarmu~uz burada. Onlar bizden <;ak farklz; insan alarak bakarsak
pratik zekalan ger<;ekten yak <;ilnkil aturuyarlar, 300 sayfayz ezberliyarlar
ve bir saru saruldugu zaman her ~eyi yazmak zarundalar, sistem boyle yani,
a yuzden bu biraz zarluyar" (27), diger bir ogrenci ara~ttrmaya dayah
sistemde ders haztrhgma yok fazla emek sarf ettigini dile getirmi~tir:
"Orada ezberlemek daha az. Daha <;ak <;alz~tzgzmzz i<;in daha <;ak okumak
daha <;ak incelemek zarunda kaldzk. Daha <;ok diJ~ilnmek zarunda kaldzm "
(4).
Ders haztrhgma az ya da hi¥ zaman aytrmadtklanm belirten ogrenciler,
"farkh yerleri gorme, farkh kiiltiirleri ve insanlan tamma istegi", "Erasmus
Program1 ogrencisi olmanm verdigi rahathk", "smtf iyi etkinliklerin yeterli
olmast", "AKTS yiikiiniin az olmast", "derslerin kolay olmast", "ders
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programmm rahathg1", "derslerin transfer dersleri olmalan" gibi nedenleri
one siirmii~lerdir.

8. Akademik Kadro ve Ogretim Yontemleri
Bulgulanm1za baklld1gmda gorii~me yap1lan ogrencilerin biiyiik bir
(21/30), hemen hemen derslerin tamammda "ogrenci odakh"
yani "ogrenciye ~ok fazla zaman ay1ran", "ogrencinin dii~iincelerine daha
fazla onem veren", "her ~eyin ogrenciden beklendigi", "ogrencilerin grup
~ah~malan,
sunumlar ve oyunlar ile ogrenerek performanslanm
sergileyebilecekleri" bir ogretim ortammm yarat1ld1gmdan soz ettiklerini
gormekteyiz. Ev sahibi kurumlarda geleneksel yontemin d1~mda "bili~im
yontemi", "proje yontemi", "probleme dayah ogretim" gibi yontemlerin
kullamldigl, derslerde teorinin yok az oranda yer ald1gm1 ifade edilmi~,
dersler "yapllandirrnaci odakh" olarak nitelendirilmi~tir. Yapilandirrnaci
ogrenim ortamlannm onemli bir gorevi ogrencilere derin ve anlamh
ogrenme ortam1 saglamaktlr (Rikers, Van Gog & Paas, 2008). Bir ogrenci
konu ile ilgili gorii~lerini ~oyle ifade etmi~tir: "Bayagz ogrenci odakh Yani
~eyi hissediyorsunuz, ogretim elemammn orada bulunmasmm nedeni
sadece daha onceden kitabz okumu~, daha deneyimli olmasz degil, hani bize
bir ~ey ogretmek h;in degil de yardzmcz olmak ir;in orada" (20). Ogrenci
odakh ogretimde, ogrenciler artlk bilginin pasif ahcdan degildirler; bunun
yerine "ogrenmenin aktif kabhmcllan ve bilginin ortak kurucusu"
durumundad1rlar (Meece, 2003). Eger ogrenciler pasif ahcllar degil, etkin
kabhmcllar haline gelirlerse ve kurumsal atmosferin geli~imine de
kabhrlarsa, ogrenmeleri de geli~ebilir (Jungert & Rosander, 2009).
~ogunlugunun

<;ok az ogrenci ev sahibi kurumlarda baz1 derslerde geleneksel tarzm var
oldugunu ifade etmi~tir. iki ogrencinin ev sahibi kurumlarda teoriye yonelik
i~lenen dersler olarak nitelendirdikleri geleneksel tarzdaki derslerden
"Tiirkiye' deki dersler gibiydi" ~eklinde bahsetmeleri ilgin~ bulunmu~tur:
" ... derse gore muhakkak degi#yordu, Stratejik Yonetim dersinde r;ok daha
ogrenci odaklzydz ders, onun dz~mda Avrupa Ekonomi Politikasz denilen
dersin biraz daha farklzydz i~leni#, daha bize yakmdz, daha teorik yani" ( 1).

"Hoca ya~h bir hocaydz, oradaki sisteme hir; uymuyordu, direkt
Tiirkiye 'de ders anlatan bir hoca gibiydi. Oradaki hocalar hir; onun gibi
degildi, tek teorik giden hoca oydu" (17).
Ev sahibi kurumlann ~ogunda "tiimevanmsal ogretim" yonteminin,
ve "tart1~ma kiiltiirii" niin belirtileri goriilmekte, dersler
daha az teorik olarak nitelendirilmektedir.
Bir ogrenci ~unlan dile
getirmi~tir: "Tartz~ma ortamz dahafazla orada. Bizim okula gore teori daha
"ele~tirel dii~iinme"
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az. Burada dersleri 90k fazla teorik goriiyoruz. Orada hoca direkt olayla
giriyor, haberlerde izlediniz mi diyordu. Biz izledik diyorduk. Hi9 teoriye
baglamzyorlardz. Siz ne dii~iiniiyorsunuz ya da neden oyle dii~iiniiyorsunuz
gibiydi. 0 anki dersin teorisi ile ortii~mesi gerekmiyordu. Siz Siyaset Bilimi
ogrencisiniz, giincel ~eyler hakkmda da bilginiz olmasz gerekiyordu. Onlar
i9in bu daha onemliydi" (7). Yurtdl~mdaki ogretim elemanlan, Slmfta
yarattlklan bu tart1~ma ortamlan ic;:inde tart1~malara fazla miidahale
etmeyen, ogrencileri birbirleri ile ba~ ba~a blrakan bir "hakem"' "figtir"'
"moderatOr" ya da "direktor" olarak adlandmlm1~lard1r. Bir ogrenci ogretim
elemanlannm tarz1 hakkmda ~unlan soylemi~tir: "Ben buranm lideriyim
gibi degil de, ben de sizin bir arkada~mzzzm, sizinle bilgilerimi
payla~zyorum ~eklinde bir tarzlarz vardz. Bu 90k giizel bir ~ey, kendinize
giiveniniz de geliyor, siirekli konu~uyorsunuz derste, yani siirekli ogrenci
odaklz" (14). 6gretmenler, ogrencilerin aktif ogrenmeye kat1hmlanm te~vik
eden hirer ogretici ve yol gosterici roliindedirler (Law, 2007).
Ogrencilerin tamamma yakm1 ev sahibi kurumdaki ogretim elemanlanm
konu alanlanna hakim, donammh ve derslere haz1rhkh olarak
degerlendirmi~tir (28/30). Ogrenciler ogretim elemanlanmn haz1rhkh ve
donammh olduklanm, "materyallerinin haz1r ve giincel olmasmdan",
"hazen hie;: kaynak kullanmadan ders anlatmalanndan", "kendilerine giivenli
"tart1~ma
ortamlanm
yaratmalanndan
ve
iyi
durmalanndan",
yonetebilmelerinden", "konu~urken teklememelerinden", "tereddiitsiiz her
soruya cevap vermelerinden" ve "aktif bir ~ekilde s1mftaki etkinlikleri
yonetmelerinden" anlad1klanm ifade etmi~lerdir. Aynca ogrencilerin
goziinde donammh ve haz1rhkh ogretim elemanlannm, "ogrencilerin ic;:inde
yer alma", "onlardan biri gibi davranarak tart1~maya te~vik etme",
"ogrencilerini her yonden takip etme", "giincel ve c;:e~itli materyal
kullanma" gibi ozelliklere sahip olanlar oldugu goriilmektedir. Bir
ogrencinin bu konuya yakla~1m1 dikkat c;:ekicidir: "Kendilerine giivenli ve
donammlllar. Birbirlerini destekleyen ~eyler sanki. Donammlz olduklarz i9in
kendilerine giiveniyorlar, kendilerine giivendikleri i9in de donammhlar"
(20).
Baz1 ogrenciler kendi kurumlanndaki ogretim elemanlanm akademik
anlamda daha ba~anh ve degerli gordiiklerini, ev sahibi kurum elemanlanm
ise etkile~imde daha iyi bulduklanm soylemi~lerdir. Ogretim elemanlanmn
"ben bilirim", "ben hocayim, sen ogrencisin", "ben buranm lideriyim"
tarzmdan uzak olduklan dii~iiniilmekte, kendilerinden "siz bana da c;:ok ~ey
katlyorsunuz" gibi ifadeler duymaktan ho~lamlmaktad1r. Ogrenciler takdir
edilme hissini ya~amt~lar, motivasyonlanmn arttlgmt ifade etmi~lerdir.
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Ev sahibi ogretim elemanlan proje yonetiminde de yeterli bulunmu~tur.
Ogrenciler ev sahibi kurumlardaki ogretim elemanlannm "gorev
dagi11mmda yard1mc1 olarak", "bro~iirler dag1tmak yoluyla bilgi vererek",
"belirli arahklarla toplantilar yaparak", "ba~ka ogretim elemanlanm <;agmp
farkh bak1~ a<;Ilan kazand1rmaya <;ah~arak", "yanh~ olmu~ demek yerine
~oyle yapsan daha iyi olur tarzmda yonlendirmelerde bulunarak", "yontern
ve kaynaklar ile ilgili sorulara reddetmeden cevap vererek", "daha onceden
yapilml~ olan odevleri omek olarak kullanarak" proje siirecinde kendilerine
rehberlik ettiklerini bildirmi~lerdir. <;ogu ogretim elemanlanmn projelerde
bir "rehber", "direkt6r" roliinii iistlendikleri, sorumlulugun <;ogunun
ogrencilerde oldugu anla~Ilmaktad1r. Proje yonetiminde ogrencilerin kendi
<;abalan ile sonuca ula~malannm sagland1g1 ve ogrenmenin tiimevanmsal
bir ~ekilde ger<;ekle~tigi tespit edilmi~tir. Etkili projeler, ogrencinin
ogrenmenin merkezinde oldugu ve ogrencilerin ozerk bir ~ekilde konulan
ke~fetmeleri i<;in motive edici olan projelerdir (Helie, Krottmaier, Maurer &
Scerbakov, 2005).
Bir ogrenci Tiirkiye'deki yiiksekogretim kurumlanmn <;ogunlugunun
projelerde yetersiz olduklanna inanmaktad1r. Bir ogrencinin ev sahibi
kurumdaki disiplini ogrencilerin ve ogretim elemanlanmn genlerine
baglamas1 ilgin<; bulunmu~tur: "Tabii genelleme yapmamak lazzm, c;ok daha
aktif ve iyi c;ah~an ilniversiteler var ama %80 hatta %80 'den fazlasz, bir
veriye dayanarak soylemiyorum, sadece kendi ki~isel dil~ilncem, projelerde
hence disiplinsiz ... Onlardaki disiplin hence genlerden gelen bir ~ey" ( 19).
Bir ogrenci kendi kurumunda projelerin yanh~ ilerledigini, son dakikaya
fakat ev sahibi kurumda her ~eyin basamak basamak gittigini
ve ogrencinin ogrendiginden emin olunmak istendigi belirtmi~tir. 6grenci,
kendi kurumundaki bir ogretim elemamm proje yonetimi konusundaki
tarzm1 degi~tirmesi konusunda ikna etmi~tir: "Buradaki projeler yanh~
ilerliyor belki, bOlilm bOlilm ilerlemesi gerekiyor, son dakikaya szkz~tmhyor,
ba~kalarma yaptmhyor. Her hafla rapor olsa ba~kalarma yaptmlmak
engellenebilir. Aslmda ba~kasma yaptmrsa yaptzrsm sonuc;ta o ki~inin
bilecegi bir i~ diye dil~ilnilyorum ben c;ilnkil ogrenmemi~ olur. Ama orada
ogrencinin ogrendiginden emin olmak istiyorlar. Orada basamak basamak
gidiliyor ama burada hoca biltilnil vermeye c;ah~zyor. Burada ben bunu bir
hocama anlattzm ve bu donem ders i~leme tarzzm degi~tirdi ... Biraz daha
sistematik gidilmesini onerdim ... Hocamzz da yeniliklere ac;zk birisi, o da
direkt kabul etmi~, bu donem oyle yapzyormu~" (17). Bu bulgu ile
ogrencilerin yurtdi~l deneyimlerinin kendi kurumlarma olumlu etkilerde
bulundugu dii~iiniilebilir.
siki~tinldigmi
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Ara~tmnamtzda saptanan ogretmen niteliklerinin, yaptlan bir ara~tlrmada
(Gilis, Clement, Laga, & Pauwels, 2008) tespit edilen ve ogrenci odakh
ogretimde hayati olarak kabul edilen, "ogrencileri harekete ge~;iren bir
ogrenme ortamt olu~turmak" "egitimsel siire~;te ogrenciyi bir ortak gibi
gorerek saygt gostermek", "konu alanma hakim olmak" gibi 15 yeterlilikten
olu~an ogretmen yeterlilik profilindeki niteliklerle benze~tigi goriilmektedir.

9. ()l~me ve Degerlendirme
Ev sahibi kurumlarda smavlann, ogrencilerin kendi kurumlanndakilere
gore daha az saytda oldugu ve ~;ogunlukla da sadece final smavmdan ibaret
olduklan belirlenmi~tir. Sadece yazth smavlara tabi oldugunu soyleyen
ogrencilerin say1s1 azdtr. Ogrenciler smavlardan ~;ok genellikle proje,
makale ya da sozlii smavlara dayah bir ol~;me ve degerlendirme sisteminin
varhgmdan soz etmektedirler. Yapllan smavlar da ~;ogunlukla, "yorum
yapmaya", "fikir iiretmeye", "ara~tlrmaya, "ele~tiri ve kar~tla~tlrma
yapmaya",
"bilgiyi
sorgulayabilmeye
ve
degerlendirebilmeye",
"ogrenilenleri ger~;ek hayata uygulayabilmeye", "altematif dii~iince
iiretebilmeye" dayahdtr. Bir ogrenci konuya ~oyle yakla~mt~tlr: " ... smavlar
hep yazma iizerine, fikir iiretme,ele~tiri, kar~zla~tzrma, yorum, hep bu
~eki/deydi. Hep yazma iizerineydi ama 9ogunlugu da hep odev oluyordu
9iinkii bir smavda bir iki sayfahk bir makale yazzlmasz gerekiyorsa, onu bir
smavda yapmzyorlardz kimi zamanda. c;ogu odev agzrllkhydz benim gittigim
yerde" (12).
Bir ogrenci Tiirk egitim sisteminin ezberci yaptya sahip oldugunu
ve ~unlan bildirmektedir: "Orada daha 90k yorum agzrlzklz
soru/ar soruluyor. Dolayzszyla mantzgm 9alz~tmlmas1 gibi bir ~ey soz
konusu oluyor. Burada maalesefTiirk egitim sisteminin eksikligi diyebilirim,
ezbere dayanan ders sistemi var. Ogrenci de dolayzszyla ezberliyor fakat
bunu hayata ge9irme noktasmda, okul bittikten sonra ogrendiklerim neye
yarayacak sorusunu sormaya ba~llyor" (30).
dii~iinmekte

Smavlardan sonra geribildirim yaptlmast fikrine ogrencilerin steak
bakttklan saptanmt~tlr. Ev sahibi kurumlann <;ogunlugunda bir<;ok
degerlendirme tiirii arasmda smavlann ogretimde bir ama<; degil ara<; olarak
kabul edildigi ve baztlannda da smavlardan sonra devam eden derslerde
uygulanan ~effaf degerlendirme siirecinin, ogretilmek istenenin diiriist ve
demokratik bir ~;er<;evede etkili bir ~ekilde ogrenciye kazandmlmasma
imkan verdigi anla~tlmaktadtr. Bir ogrenci bir<;ok degerlendirme yontemi
arasmda smavm sadece bir faktor oldugunu gozlemlemi~tir: "Sznavdan bir
sonraki derste smav sorularzm 96ziip, bununla ilgili bak sen burada yanll~
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bir .yey yapmz.yszn, boyle olmalzydz diyordu hoca. Burada finalden sonra
artzk yorum, geribildirim yapzlmaz r;ilnkil ders bitmi.ytir yani. Orada final
yapzldz ve ders 2-3 hafla daha devam etti, belki de r;ilnkil final her .yey
olmadzgz ir;in, o dersi notlarken birr;ok .yeyin araszndaki sadece bir faktor
oldugu ir;in olabilir" (1 ).
Diger bir ogrenei boyle bir degerlendirme sisteminin kendi kurumunda
olmamasmt ele~tirmektedir: "Orada sznavdan sonra hoca verdigi notun
gerekr;esini ar;zklzyor ... etkili ve gilzeldi ... burada ise finallerden sonra
gerekr;e ar;zklanmzyor. Final bittikten sonra memleketinize gidiyorsunuz.
Sonur; ne kadar geldi, o kadar geldi, bitti, itiraz etme hakkzmz yak. Olsaydz
sevinirdim bOyle bir .yey" (2).
Akran degerlendirme yontemine steak baktldtgt da tespitler arasmdadtr.
Bir ogrenei ogreneilerin birbirlerini degerlendirmelerinin ogretim
elemanlanmn ogreneileri degerlendirmesinden daha etkili, faydah ve aktlda
kahet buldugunu belirtmi~tir: " ... ba.yka bir ogrencinin sizi uyarmasz, sizin
gibi dil.yilnen birinin sizi uyarmasz daha etkili oluyor. Tek tek not almamzz
gerekiyor, insanlara soyleyecek bir .yeyimiz olsun diye ... bu hem sunum
yapan insana yarzyor, hem dinleyen insana yarzyor. Nereleri
ele.ytirecegimizi bilmeye yararz oluyor. Kendimizi dilzeltmeye yararz oluyor"
(4). Bulgumuzla benzer ~ekilde, yaptlan bir ara~ttrmada da (Gatfield, 1999),
uygulanan akran degerlendirme yonteminin ogreneiler arasmda yiiksek
memnuniyet diizeyine sahip oldugu ortaya konulmu~tur.

10. Egitim Ortamlan
Ogreneiler ev sahibi kurumlardaki smtflann atmosferini "rahat",
"egleneeli", "uluslar arast", "demokratik", "payla~tmet", "sessiz", "ogretim
elemanlan ile ili~kilerin 90k iyi oldugu", "herkesin derse kattldtgt",
"ogreneiye giivenilen", "steak", "ozgiir hissettiren" bir atmosfer olarak
tammlamt~lardtr. Bir ogreneinin bu konu ile ilgili gorii~leri ~unlardtr: "Bir
uluslar arasz ortam yaratzlmz.y orada. Tamamen farkz bakz.y ar;zlarzndaki
insanlarzn akademik yakla.yzmlarzm gormekle alakalz bir .yey bu ... 0 kadar
fazla yabancz ogrencinin bir arada bulunmasz acayip eglenceli bir ortam
yaratzyor" (9).
Gorii~me yaptlan ogreneilerin ii9te ikisi az ki~ilik stmflar hakkmda
olumlu gorii~lerde bulunmu~lardtr. Smtf meveudunun az olmasmm
"herkesin
fikrini
soyleyebilmesine",
"daha
interaktif
dersler
yaptlabilmesine", "ogrencilerin katthmmm saglanmasma", "herkesin
birbirleriyle ileti~im halinde olmasma", "derslerden daha <;ok verim
ahnmasma"' "ogretim elemanlannm ogreneileri tammalanna" ve
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"ogrencilerin birbirlerini tammalanna" imkan sagladtgmt ifade etmi~lerdir.
Bir ogrenci kendi kurumundaki derslerin ogretim elemam kontroliinde
ge((tigini, on haztrhk yapmadan da derslere kattlabildigini belirtmi~tir. Bu
durumun ogrencinin ilerlemesini engelledigini dii~iinmektedir: "Burada
derse katz/an 6grenci say1s1 jazlayd1. Dolay1szyla ders amfide yap1hyordu.
Dersin ortamz da, derse katz/an sayzsz da 6nemli. Bun/an da goz 6niinde
bulundurunca derse illaki de hazzrhkh gitmen gerekmiyordu. Sessiz kalarak
da dersi takip edebiliyordun, bu tabii ki 6grencinin ilerlemesini engelleyen
bir ~ey" (18). Ogrencileri biiyiik smtflara koymak soru sorma ~anslanm
azaltlr ve ogrencileri ba~anstz olma riski ile kar~1 kar~tya b1rak1r
(Westerlund, 2008).
Aynca ogrencilerin tamamma yakm1 ev sahibi kurumlardaki fiziksel ve
teknolojik imkanlardan memnun kalm1~tlr (28/30). Ogrencilerin biiyiik bir
klsmmm bildirdigine gore ev sahibi kurumlarda bir ogrenciye dii~en
bilgisayar say1s1 ((Ok ve dolaylSlyla bilgisayar kullamm1 yaygmdtr.
Smtflardaki teknolojik imkanlar degi~im ogrencilerini ~a~trtacak derecede
iyidir. Teknolojiyi yiiksek ogretim ile biitiinle~tirmek, iiniversitenin daha
etkili bir ogrenme orgiitii olmasma yardtm etmenin bir yolu olarak
degerlendirilmektedir (Vintere & Majinovska, 2009).
Ogrenciler ogretim elemanlanmn ((Ok kiiltiirlii ortam1 bir avantaja
((evirerek farkh iilkelerdeki farkh uygulamalan goz online sermeye
((ah~ttklanm ve ((Ok kiiltiirlii ortamda ger((ekle~en bu dersler sayesinde de
farkh egitim sistemleri ve uygulamalar hakkmda bilgi sahibi olduklanm
ifade etmi~ler, ((Ok kiiltiirlii ortamm ogretim elemam ve ogrenciler
arasmdaki etkile~ime ve bilgi ah~veri~ine olan katk1s1m vurgulamt~lardtr.
Bir ogrenci konuya ~oyle yakla~mt~tlr: "Mesela Avrupa Ekonomi Politikas1
dersindeki hoca, farkh yerlerden gelen 6grencilerin kendi iilkelerinde
edindikleri bilgilerden faydalanmak istiyordu ve dolayzszyla her iilkenin
sunumunu o iilkeden gelenlere vermek istiyordu. Bu, farkh iilkelerdeki
uygulamalan goz 6niine sermek, bun/an tartz~maya m;mak, bun/an
ele~tirmek ve bunlara daha sorgulayzcz gozle bakmak ama<;lzyd1 belki.
Oraya gittigim zaman biliyordum ki ba~ka bir iilkeden gelen bir
arkada~zmm daha farkh hocalan olmu~ ve kendisi daha farklz kaynaklara
maruz kalm1~tzr, dolaylslyla farkh iilkelerden gelenlerin sunumlanm
dinlemek etkiliydi " ( 1).
Bir ogrenci ((Ok kiiltiirlii ortam sayesinde diger ogrencilerin ((ah~ma
sistemlerini gorebildigini, bu ~ekilde kendisini dengelemeyi ve kendi
diizenini olu~turmayt ogrendigini ifade etmi~tir: "On/arm <;alz~ma
sistemlerini gordiim, Alman arkada!j[arzm vard1, Hintli ya da ispanyol,
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farklz iilkelerden alan insanlar, aralarmdaki farklar direkt belli oluyor
zaten, Akdeniz insam biraz daha rahat derler ya onu da
gozlemleyebiliyorsun. Benim hayran kaldzgzm nokta ne zaman eglenmeleri
ne zaman ders r;alzf}malan gerektigini bilmeleriydi ve bana f}Oyle bir
katkdan oldu; ben de kendimi dengelemeyi ve kendi diizenimi olufjturmayz
ogrendim diyebilirim" (28).

11. Programm Katkdanna ili~kin Gorii~ler
Ogrencilerin yakla~Ik iis;te ikisi (19/30) Erasmus Programt'nm i~
olan/olacak katktlan iizerinde durmu~tur. Erasmus
deneyiminin ozges;mi~i kuvvetlendirdigi ve ozges;mi~te egitim goriilen
iilkenin admm ges;mesinin de yardtmtyla i~e kabul edilmenin kolayla~acagt
dii~iiniilmektedir. Baz1 ogrenciler Erasmus Program1 sayesinde ilerlettikleri
yabanci dil bilgilerinin ileride i~ hayatlarmda kendilerine fayda getirecegini
dii~iinmektedirler. Yurtdt~mda egitimin ve elde edilen yabanc1 dilin en
giis;lii etkisi i~verenler tarafmdan ilgins; adaylar olarak degerlendirilme
~ansm1 artlrmastdtr (Teichler & Jahr, 2001). 1988/89, 1994/95 ve 2000/01
ERASMUS ogrencileri ile yaptlan us; ara~tlrmada da ara~ttrmaya katilan
ogrencilerin %60'1 yabanc1 dil yeterliliklerinin ve yansmdan s;ogu da uluslar
arast egitim donemlerinin i~verenlerinin kendilerini i~e almalannda biiyiik
bir rol oynadtgmi ifade etmi~lerdir (Teichler & Janson, 2007). Ara~tirmamtz
kapsammdaki ogrenciler de Erasmus Programt'm bir arti olarak kabul
etmekte, programm ve yurtdt~ma s;tkmi~ olmamn kendilerini diger
adaylardan ayncahkh bir pozisyona sokacagmi yani bir farkhhk
dii~iinmektedirler.
Ogrencilerin
Erasmus
Program1
yaratacagmt
deneyimlerini ve egitim gordiikleri iilkelerin etiketini i~ ba~vurusu yaparken
ya da ilerideki i~ ya~antilannda kullanacaklanm ifade etmeleri programdan
biiyiik beklentileri oldugunu gostermektedir.
ya~antilanna

Bir ogrencinin kendisine i~ ba~vurusu esnasmda diger adaylardan farkh
olarak miilakat uygulanmadtgmi ve sadece Erasmus deneyimini anlatarak
i~e kabul edildigini belirtmesi, programm ogrencilere i~ ya~antilanna dair
bazt kaptlar as;tigmt kamtlar niteliktedir: " ... sadece miidiir ile g6riifjtiim ve
hemen ifje ba§ladzm, yani bana hir;bir §ekilde miilakat uygulanmad1. Ne
yaptzm ne ettim, Erasmus ogrencisiydim ben diyerek muhabbete girdik.
Sonur;ta yurt dzf}mda bulunmuf} olmak bile insanlarm bakzfJ ar;zsmz
degif}tiriyor, iyi kotii saygz kazamyorsun ... insanlarm sana bakzf} ar;zsz
degifjiyor meseta supervizor gelip milleti uyanrken ben hir; uyan almadzm.
c;ok da hatam oldufarkmdayzm ama oyle enteresan bir saygz da var" (8).
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Ogrencilerin yansma yaktm (12/30) programm kendilerine sagladtgt
sosyal ve kiiltiirel katktlan vurgulamaktadtrlar. Program sayesinde degi~ik
kiiltiirleri tamdtklan, bazt onyargtlanndan kurtulduklanm, bakt~ as;tst ve
vizyonlanmn degi~tigini ifade etmektedirler.
Ki~isel katktlardan bahseden ogrenciler (7 /30) ki~isel katktlar olarak,
"kendilerini daha iyi tammalanm ve smamalanm", "kendilerine olan
gtivenlerinin artmasmt", "daha giri~ken olmalanm", "sevmedikleri
insanlarla bile s;ah~abilmelerini", "farkh dii~iincelere saygt duyabilme ve
sorumluluk alma becerilerini kazanmalanm" omek gostermi~lerdir.
Program aynca "hayata haztrlaytct bir program" olarak nitelendirilmi~tir.

Biitiin bu katktlann yamnda ogrencilerin tamamma yakmt (28/30)
Erasmus Programt 'mn kendilerine akademik as;tdan katkt sagladtgmt
belirtmektedir. Program, bazt ogrencilerde egitimlerini yurtdt~mda devam
ettirme fikrini dogurmu~ ya da bu konudaki niyetlerini daha da
kuvvetlendirmi~tir: "Orada bir sene Erasmus 'Ia kalmam, oradaki hocalarla
irtibatl koparmamam, okulumu bitirdikten sonra mastmm1 orada yapmam
da etkili olabilir" (26). Ges;ici ogrenci hareketliligi, ogrencileri yiiksek
lisans ile ilgilenmeleri konusunda harekete ges;irmektedir. 2000/01
ERASMUS ogrencilerinin be~te ikisi- daha onceki ERASMUS
ogrencilerinin saytst kadar fakat genel Avrupah ogrencilerin iki katt kadarmezuniyetin hemen sonrasmda ve bir ktsmt da s;ok az ktsa sure sonra olmak
iizere yiiksek lisansa transfer olmu~lardtr (Bracht, Engel, Janson, Over,
Schomburg & Teichler, 2006).
Bazt ogrencilerin ev sahibi kurumlarda edindikleri materyalleri ve orada
kavradtklan ogretim yontemlerini ogretmen olduklan zaman kendi
smtflannda kullanma ve uygulama niyetinde olduklanm ifade etmeleri
kayda deger bulunmu~tur. Bir ogrenci ~unlan dile getirmi~tir: " ... degi#k
egitim sistemleri gordiim, degi~ik okullar gezdim. Buradaki ogrencileri
daha c;ok aktif hale getirebilecegimi dii~iiniiyorum yani, oradaki yontemleri
kullanarak" (10).
Bazt ogrenciler ~ah~ma ah~kanhklannm degi~tigini ve donii~te kendi
kurumlanndaki dersleri daha kolay ges;tiklerini bildirmekte, hissettikleri
sorumluluk duygusu ile daha yogun s;ah~ttklanm ve yapttklan Odev ve
s;ah~malann
kendilerini akademik anlamda geli~tirdigini ifade
etmektedirler. Kendi kurumlannda kes-yapt~tlr yontemi ile Odevlerini
haztrlarken, ev sahibi kurumda bu konulara daha hassas yakla~tldtgmt ve
dolaytstyla nastl ahntt yapacaklanm, referanslann nastl gosterilecegini
ogrendiklerini ifade eden ogrencilere de rastlanmt~tlr. Ev sahibi kurum
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ogrencilerinin bu konularda yetkin olduklan anla~1hrken baz1 TUrk
ogrencilerin nasll ara~tlrma yapacaklanm ya da nasll ahntllanm
gostereceklerini bilmediklerini bildirmeleri dikkat ~ekici bir bulgu olarak
kar~1m1za ~1kmaktad1r. Tilrkiye'de bu tilr bilgilerin yilksek lisans
seviyesinde edinildigi de aynca vurgulanmaktad1r. Diger ogrencileri
gozlemleyerek ~ah~ma tekniklerini kavramanm ve ev sahibi kurumun
atmosferini teneffus etmenin Tiirk ogrencilerin akademik ya~antllanna
fayda getirdigi dii~iiniilebilir.
Programm ogrencilerin egitim sistemimiz ile ilgili farkmdahklannm
artmasma etki ettigi goriilmektedir. Bir ogrenci ev sahibi kurumda ald1g1
egitimin, egitim sistemimizi sorgulamasma ve eksiklerimizi gormesine
irnkan saglad1gm1 belirtmi~tir: "Eger oradaki egitimi gormemi~ olsaydzm,
kzyaslama yapma ~anszm olmazdz, ~u anda bunlarz konu~amzyor olurduk
dolayzszyla ben r;ok memnun kaldzm. Hem buradaki eksiklikleri gorebildim,
biz niye donem odevi yazmzyoruz, niye derslerde konu~muyoruz diyebildim,
sorgulamaya ba~ladzm. Hep burada olsaydzm, aynz tas aynz hamam gidiyor
olacaktzm" (28).
Ogrenciler edindikleri tiim kazammlarla, "daha fazla sorgulayan",
"kendi yorumunu yapan", "daha bilinr;li", "daha bagzmszz", "daha fazla
saygz goren", "kendini daha r;ok tanzyan" "gelecege daha umutla bakan",
"daha farklz bakz~ ar;zszna sahip" bireyler haline geldiklerini
dii~iinmektedirler.

12. Sonu~ ve Oneriler
Bu

ara~t1rma

oncelikli olarak Tiirk Erasmus ogrencilerinin akademik
incelenmesi ve ikinci olarak programm kendilerine olan
katkllannm saptanmasma odaklanm1~tlr. Ara~tlrmamn sonu~lanna gore bir
ba~ka iilkede akademik deneyim kazanma dilegi, yurtd1~mda egitim gorme
kararlan iizerinde en gii~lii etkiye sahip olmamasma ragmen ogrenciler,
yurtd1~mda egitim gormeyi akademik a~1dan onemli ve avantajh
bulmaktad1rlar ve profesyonel olanlara ek olarak, elde ettikleri sosyal,
ki~isel, dilsel ve kiiltilrel faydalara ~ok fazla onem vermektedirler.
ya~antllanmn

Ogrencilere Erasmus Program1'na katllma ama~lan soruldugunda ~ok az
ogrenci programa akademik ama~lar giiderek katlldigmi belirtse de, bu
ogrencilerin programa katlhmlan sonras1 programm diger katkllannm
yamnda kendilerine olan akademik katkllanm da fazlas1yla anlatt1klan
goriilmii~tiir. Ogrencilerin kafasmda program, katlhm oncesinde kiiltilrel,
sosyal, dilsel ve ki~isel ama~lara sahipken, programda edinilen akademik
deneyimler ve izlenimler, ogrencilerin akademik ve profesyonel
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hayatlannda kullanacaklan tiirlii akademik kazammlan elde etmelerine ve
farkmdahklanmn artmasma yani kendi kurumlanmn eksiklerini gorerek bir
ktyaslama yapmalarma imkan vermi~tir. "Erasmus ruhu" kavramm1
kullanarak programm ruhunda akademik ama9lara yer olmadtgmt,
programm tamamen degi~ik kiiltiirlerin kayna~masma yonelik bir program
oldugunu dile getirenler vardu fakat 90k az ogrenci akademik kazamm elde
etmedigini belirtmektedir. Yani 9ogu Turk ogrenci program oncesinde
akademik ama9lar gutmeden programa katlldtklanm belirtseler de,
programdaki deneyimlerinden sonra akademik kazammlar da elde ettiklerini
kabul etmektedirler. Erasmus Programt'mn diger katktlanmn yanmda
akademik ya~antlya olan katkiSlllln ogrencilerin tamamma yakm1 tarafmdan
degerli ve avantajh bulundugu sonucuna vanlmt~tlr.
Ara~tlrma

sonucunda, Turk Erasmus ogrencilerinin tamamma yakmmm
deneyimleri suresince ev sahibi kurumlarda ~ahit olduklan ogrenci
odakh ogretim tarzmdan etkilendikleri anla~tlmaktadtr. Bu bulgular
dogrultusunda, Turk yiiksekogretim kurumlannda ogrencileri derslere
katllmaya te~vik eden ogretim yontemlerinin kullamlmasmm yani daha
fazla sorgulamaya, ara~tlrmaya, uygulamaya dayah bir egitim sisteminin
olmasmm gerekliligi on plana 91kmt~tlr. 01kemizde yeni olarak kabul
edilen, ogrenci odakh bir yakla~tm olan yapllandtrmact ogretim
yakla~tmmm yiiksekogretim kurumlannda yaygmla~tmlmas1 yani probleme
dayah ogrenme, projeye dayah ogrenme, i~birlikli ogrenme ve vaka
9ah~malan gibi ogretim stratejilerine daha fazla yer verilmesi ile
ogrencilerin geleneksel yontemlerdeki pasif ahc1 rollerinden kurtulmalan,
aktif bir ~ekilde ogrenen, ogrenmelerinin sorumlulugunu ustlerine alan ve
ogrendiklerini hayata ge9irmekte zorlanmayan bireyler haline gelmeleri
saglanacaktlr.
yurtd1~1

Ara~tlrmada,
Avrupa yiiksekogretim kurumlanmn 9ogunlugunda
teknolojinin kullammmm yaygm ve etkili bir ~ekilde ger9ekle~tigi
anla~1lmaktad1r. Ogrencilerin bildirdiklerine gore, Turk yuksekogretim
kurumlannda sunu~ yonteminin kullammma ve ders notlanna dayah
geleneksel bir ogretim yakla~1mmm varhg1 hala devam etmektedir. Gerekli
altyapmm olmamas1 ya da teknolojiyi kullanma f1rsatlannm
degerlendirilmemesinden dolay1 genelde Turk yiiksekogretim kurumlannda
teknolojiden faydalamlmadigi ya da teknolojiden faydalanmaya 9ah~an
ogretim elemanlarmm da tam anlamtyla verim alamadtklan anla~Ilmaktadtr.
Dersleri daha aktif, gorsel, ilgi 9ekici, aktlda kahc1 hale getiren ve 9ag1m1zm
gereklerinden de biri olan teknolojinin yer ald1g1 egitim ortamlanmn
yaratllmas1 ve ogretim teknolojilerinin, online ileti~im ve eri~im
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kaynaklannm kullammmm ogretim elemanlanna verilecek hizmet i<;i
egitimlerle benimsetilmesi, ozendirilmesi ve bu ~ekilde yaygmla~tmlmas1
Tiirkiye'deki egitimin Avrupa iilkelerindeki egitim ile rekabet edecek
diizeye gelmesine yardimci olacaktir.
Ara~tlrma kapsammdaki ogrenciler ev sahibi kurumlarda smavlardan <;ok
Odevlerin
degerlendirmede
etkili
olmasm1,
formalite
olarak
degerlendirdikleri smavlann da ezbere dayah olmamasm1 ve daha <;ok
ara~tlrmak,
daha <;ok dii~iinmek zorunda kalmalanm olumlu
kar~Ilamaktadirlar. Tiirk egitim sisteminin ezberci yap1ya sahip oldugunu
dii~iinen ogrencilerin varhg1 bize, egitim sistemimizin smava dayah ezberci
yapidan kurtanlmasi, ogrencilerin temel bilgilerinin yanmda zihinsel,
teknik, ileti~im ve ki~isel becerilerinin derecelerini ol<;meye ve geli~tirmeye
yonelik ol<;me ve degerlendirme yontemlerinin etkili bir bi<;imde
kullamlmas1 i<;in gerekli ad1mlann at1lmas1 gerektigini i~aret etmektedir.

Ogrencilerin biiyiik bir <;ogunlugu ev sahibi kurumlarda ogretim
elemanlanndan ve bazllan da diger ogrencilerden geribildirim almay1
faydah gordiiklerini ve geribildirimler sayesinde tam anlam1yla ogrenmeleri
gerekenleri ogrendiklerini dile getirmektedirler. Baz1 ev sahibi kurumlarda
geribildirimin final smavlanndan sonra da devam ettigi ve hatta baz1
ogrencilerin iilkelerine dondiikten sonra bile geribildirim ald1klan tespit
edilmi~tir. Tiirk yiiksekogretiminde yeterli geribildirim yap1lmamas1
ogrencilerin eksikliklerini gormelerine bir engel te~kil etmekte ve
ogrenmenin tam olarak ger<;ekle~memesine neden olmaktad1r. Ogretim
elemanlanmn ogrencilere ve ogrencilerin de birbirlerine geribildirimde
bulunmalannm saglanmas1 ile ogretimin etkililigi artmlabilir.

***
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