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AVRUPA'YA AgILAN KAPI
De$igik ki,ilti,irlere yeni bir bakrg agrsr

Erasmus 6ncelikle lisans 6!rencilerine
yonelik bir programdrr. Lisans sonrasrnda

ise Erasmus imk6nrnr yakalamak gegitli

Universitelerde mrimkLlndr.lr. Burada bir
kultrir de$igimi amaglanmaktadrri giden

6!rencilerin o rilkenin lisanrnda editim
gdrmesi 0zellikle istenmektedir, drnelin
bize gelen bir o!renci de Trirkge elitim
gOrecektir, lisanr iyi bilmeyenler igin e!itim
baglamadan yolun dil kursu verilmekte-

dir. Ulkemizden giden 6$renciler ayda 400

Euro altrlar, bu paranrn o/o80'i 6!renciye
yurtdrgrna gitmeden, difer krsmr donunce

bagarrlr olmugsa, onu kanrtlayan belgeyi
getirince ridenir. Almanya, Fransa, italya
gibi uilkelerde ayda 400 Euro yeterli ol-
mayabiliri o nedenle gidecek 6!rencilerin
ailelerince ayda 200 Euro civarrnda bir
miktar ile desteklenmesi gerekir. Erasmus

olrencisi olabilmek igin AGNO'nun, yani

genel not ortalamasrnrn en az 2,00 olma-

sr, yaprlacak yabancr dil srnavrnda bagarrlr

olmak ve mrilakat sonucu istenilen kon-

tenjan drizeyinde jLiriyi inandrrabilmek

onemlidir. Bu programa TC ve AB Lilke

vatandagr o{rencilerimiz katrlabilirler. Fa-

ktiltemizde mlilakat Erasmus komisyonu

r-iyeleri ta rafr nda n yU rrltU I mekted i r. Giden

o{rencilerin orada 30 ECTS kredisinde

ders alrp bagarmalarr gerekmektedir.

FakUltemizde ozellikle 5. yarryrl yurt
drgrna gitmek isteyen 6!renciler igin gok

uygun olmaktadrr, 6!rencilerimizin do-

nem kaybetmemeleri igin eok titizlikle
segim yaprlmakta, o!rencilerin eksiklikle-
rinin di{er yrllarda telafi edilmesine gah-

grlmaktadrr. istanbul'da bulunan diier ec-

zacrlrk fakulteleri ile fakr.iltemiz arasrnda

bile belirgin eEitim farklrlrklan varken di-

!er r-ilkeler ile daha brjyuk farklar olmasr

son derece normaldir. Ancak gu ana kadar

gidip donmUg olan 6!rencilerin higbirisin-

de donem kaybr olmamrgtrr,

Tabi Erasmus sadece 6!renci de!i-
gimi demek de!il. Yeni donemde hoca

de!igimleri de hrzlanacak, isimlerini say-

d r! r m rz r-i n iversitelerle rin iversite miz ara-

srnda gegitli krirsLllerde hoca deligimleri
gergeklegecek. De{igik kuiltrirlere sahip

donanrmlr insanlarla tanrgma frrsatrnr ya-

kalamrg olacafrz. Gelecekte bu anlagma-

nrn o$renci ve hoca bazrnda artmasr en

briyr.ik uimidimiz.

Deligik kUltr.irlere yeni bir bakrg agrsr

getiren Erasmus programlarrndan daha

fazla o!rencinin yararlanmasr igin galrg-

malarrmrz devam etmektedir.
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Erasmus Deneyimi Yagayan dlrenciler
Erasmus, genel tanrmryla; farklr kUl-

tr.lrlerden insanlarrn bir araya gelerek

birbirlerine kendi yagayrglarrnr, kuiltrlrle-

rini ve def erlerini aktarabildikleri; bulun-

du klarr r.ilkenin insanlarr nr ve ozelli kleri ni

beraber tanryabildikleri bir programdrr.

Cevap olarak ilk aklrma gelense orada

yagadrlrm, zor ama bir o kadar da gLi-

zel grinlerdir. Btirokrasi, okul ile ilgili

aklrnrza gelebilecek her igle tek bagrma

ilgilenmem gerekiyordu. Bunun ciddi bir

olumsuzluk oldu!unu dr-igLinebilirsiniz,

aslrnda oyle de{il. Yagadr!rnrz dUzenden

kopup farklr bir yagama bagladr!rnrz igin

bagta bu tr.ir zorluklaq yani sizin oyle

gordu!unuiz, kargrnrza grkabiliyor; ama

o r.ilkedeki yagam gartlanna uyum sa!-
ladrkga her 9ey siz farkrna bile varmadan

kolaylagryor. Sizi olgunlagtrran, ayaklarr-

nrz r.izerinde durup: "Evet dilerleri gibi

bunu da bagardrm!" dedirten bir deneyim

olup grkryor kargrnrza. Peki, bu sr.ireg nasrl

hrzlandrrrlabilir? Varsa bu programla git-

meyi dLigLindti!LinUz rilkeye gitmig olan

bir tanrdrQrnrz ondan kalacak yer, yagaytg

tarzr gibi aklrnrza gelen sorulann cevap-

larrnr dnceden bulabilirsiniz. En 6nemlisi

ise ruhsal olarak kendinizi hazrrlamak.



Program ve igleyigi iyi ve yararlt olsa

da oradaki koordinatdrtintiztln tutumu

ve bu programa verdifi dncelik de gok

6nemlidir. Alrgtr!rnrz yagam tarztnt bir ke-

nara brrakrp yeni ufuklara yelken agmak

heyecan verici ve frrsatr olan herkesin ya-

Samasr gereken bir deneyim. Aynca farklt

bir elitim sistemiyle bir donem de olsa

efitim almak gerek mesleki gerek dUgtln-

ce dUnyanrza ydn vermek konusunda kat-

krda bulunur. Size her gey gok kolay ola-

cak diyemem; ama ne olursa olsun, buna

delecedini ve bir daha ganstm olsa hig

dtigrinmeden gidecelimi s6yleyebilirim.

Burcu $en

iyi ki gitmigim. Erasmus programl

kapsamrnda 6. yarryrl eczacrlrk editimini

Fransa Lille 2 Universitesi'nde okumug

bir o!renci olarak, gcinUl rahathEryla: "iyi
ki gitmigim" diyebilmenin mutlululu var

Lizerimde. E!itime 6 ay sr.ireyle yurtdrgrn-

da devam etmenin kigiye gok getirisinin

olduiu su gdturmez bir gergek, Oradaki

6!renci gruplanna dahil olunca/ aynca

farklr rilkelerden de gelen diler Erasmus

o!rencileriyle birlikte zaman gegirirken o

srrada fark etmeseniz de, hayata dair ayrt

ffi

bakrg agrlarrnr yakahyor, bulundu!unuz

r.llkenin kLiltLirtinti, buna ek olarak di{er

rilke 6!rencilerinin kriltrirlerini de tanrma

frrsatr elde etmig oluyorsunuz. Franstz

genglerle birlikte okumak, gok onemli bir

mesleki geligim platformu olugturuyor. Gi-

dilen rllkenin dilini 6nceden bilerek, dile

hakim bir gekilde oradaki doneme bagla-

mak, tabii ki birgok zorlu$u ortadan kal-

drrryor. Fakat sadece baglangtg seviyesin-

de yabancr dil bilerek, Avrupa'ntn ddrt bir

yanrndan gelen 6!rencilerin de ilk aylarda

biraz zorlansalar bile, orada dil e{itimleri-

ne devam ettikleri ve konugmaya gekin-

medikleri takdirde, yabanct dil konusun-

da gok ilerleme kaydettiklerini ve oradaki

elitimlerini sorunsuz olarak tamamladrk-

larrnr sdyleyebilirim. Dolaytstyla, Erasmus

programr, gerek elitim ve yabancl dil agt-

srndan, gerek mesleki, kUlttirel ve sosyal

agrdan, gerekse de tek bagrna yurtdrgrnda

yagamrg olmaya ba!h olarak, kigisel agt-

dan gok yararlr bir tecrribe. Benim bu tec-

rUbeyi yagamama olanak sa!layan de!erli

ttlm hocalarrma tegekktir ediyor, yeni eii-
tim ddneminde gideceklere ise gimdiden

iyi yolculuklar ve bol ganslar diliyorum.

On Ayhk Bir Erasmus Riiyasr
Sanrrrm bu 10 ayhk Erasmus sUrecini

bir rrjya olarak tanrmlamak yanlrg olmaz.

Farklr insanlar, farklr bir gevre ve farklt ye-

meklerin yanrnda tamamen kegfedilmeyi

bekleyen farklr bir dUnya.

Ben Erasmus stirecini Berlin gibi

Avrupa'nrn en 6nemli ktilttir bagkentlerin-

den birinde bagarrlr bir gekilde tamamla-

drm. Bence Berlin kesinlikle gdrulmeye

deler bir gehir. insan bu gehirde kendi ta-

rihinden de izler buldukca buruk bir mut-

luluk yagryor.

Erasmus sr.irecine gegecek olursak, ilk
grin diler Erasmus dlrencileriyle beraber

bir tanrtrm gezisinin dijzenlendi!inden bah-

sedebilirim. 0ncelikle okul, ktjttiphane ve

yemekhane olanaklarr gibi konular hakktn-

da genel olarak bilgi veriliyor. Zaman iler-

ledikge bu mekan defiigikli!ine kolaylrkla

alrgryorsunuz. E!itim igeri{i olarak ise ken-

di Liniversitemi daha baganlt buldu!umu
soylemek isterim. Laboratuar olanaklart ve

teknik kaliteye gelince bizden daha iyi bir

teknoloji kullandtklarrnt rahatltkla sciyleye-

bilirim. Burada tek bir dersin ttim laboratu-

ar stireci bir ddneme yaytltyor, yani analitik

kimya I ve II laboratuart yerine sadece bir

ddnem boyunca analitik kimya dersine ait

tr.im pratikler gergeklegtiriliyor. Dersler ise

r.ilkemizde gok daha aynnttlr igleniyo; fa-

kat genel olarak igerikler gok da farklt de-

$il, Srnavlar ise 20 ile 30 dakika arastnda

de{i9en sdzlr.i srnavlar geklinde yaptltyor ve

Alman 6!rencilerle gelen Erasmus 6irenci-
leri arasrnda herhangi bir ayrtm kesinlikle

yaprlmryor. Hocalar ise son derece nazik,

anlayrglr ve sabtrltlar.

Erasmus tecrubesini yagamak isteyen

arkadaglara en 6nemli tavsiyem dil sevi-

yelerine aldrrrg etmeden, cesur bir gekilde

bu sr.irece atrlmalarrdrr, Elde edilen kaza-

nrmlarrn en kdtLl ihtimalle kaybedilecek bir

ddnemden gok daha 6nemli oldu{u kanaa-

tindeyim. $imdiden bu gtizel deneyimi ya-

gayacak arkadaglara baganlar diliyorum.
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