“Gerçekten gidiyor muyum?”
Görme engelli öğrenci Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Programı’ndan yararlandı,
eğitimine Danimarka’da ki üniversitede devam etti.

Merve Ekiz, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü son sınıf öğrencisi ve görme engelli.
2013 yılında Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Programı’na başvurarak aldığı destek ile 4 ay Danimarka’nın Kopenag
şehrinde “University College UCC” Pedagoji Bölümü’nde eğitim gördü.
Merve, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından böyle bir program yürütüldüğünü arkadaşlarından öğreniyor ve kısa bir
araştırmanın ardından başvurusunu yapıp, programa kabul ediliyor. Hayallerini yaşaması için öğrencisi olduğu
üniversitenin Erasmus Koordinatörü Esra Mollu’dan büyük destek gördüğünü ve cesaretlendirildiğini belirten
Merve “programa son gün son dakikada başvurdum ama kabul edildim” diyerek, yaşamda tüm fırsatların
değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
Merve, Erasmus Programı’na birlikte başvuduğu arkadaşı Tuğçe Güngör ile aynı okula gitmeye hak kazanmış. Başta
“Gerçekten gidiyor muyum? Kalacağım yeri nasıl ayarlayacağım? Vize alabilir miyim?” gibi çekinceleri olmuş fakat
bu çekinceleri farklı kültürlerle tanışma, bağımsız yaşama, kendini ve İngilizce’sini geliştirme isteğiyle aşmış.
Danimarka’da İlk haftalarda yaşadığı sorunları “Engelsiz ODTÜ Koordinatörlüğü” kurucusu Claire Özel ile internet
üzerinden temasa geçerek aştığını belirten Merve, “sorun yaşadığım konularda bana destek oldu, bazı önerilerde
bulunarak bana çözümler buldu” diyerek, Türkiye’den aldığı desteğe vurgu yapıyor.
İlk defa ailesinden uzakta ve refakatçisi olmadan yaşamaya başlayan Merve, “herşeyinle kendin ilgileniyorsun,
öğrencilik hayatı neymiş öğrendim” diyerek yaşadığı tecrübenin kendisi için çok önemli ve büyük kazanımları
olduğunu belirtiyor.

“İsteyince herşey kolaylaşıyor!”
Merve’nin sınıfında Almanya, Belçika, Danimarka, İspanya, İtalya, Kanada gibi 6 farklı ülkeden 30 öğrenci varmış.
Kopenag’da ki ilk günlerinde yeni arkadaşlarına alışmakta zorlanmış. Fakat birbirlerini daha iyi tanıyınca
kaynaştıklarını belirten Merve, “bu benim için heyecan verici bir deneyim oldu ve farklı arkadaşlar edindim”
diyerek, zorlukların üstesinden gelmenin kişiye ayrı bir motivasyon sağladığını belirtiyor.
“University College UCC” deki arkadaşları Merve’nin engelinden dolayı çok cesur olduğunu belirtmişler ve takdir
etmişler. “Engelsiz bir insan için bile kolay değil ama sen buradasın” diyerek Merve’nin hayatında atmış olduğu bu
cesur adımı desteklemişler.

Erasmus Programı sayesinde hayallerim değişti. Yüksek lisans eğitimimi de
Avrupa’da gerçekleştirmek istiyorum.
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Danimarka’da ki eğitim sistemi ile Türkiye’de ki eğitim sistemini yerinde görüp karşılaştırma imkanı bulan Merve,
sınıflardaki öğrenci sayısı Türkiye’ye göre daha az olduğundan, Danimarka’da öğrenci merkezli, uygulamaya dayalı
bir eğitim sistemi olduğunu fark etmiş. Uygulama ağırlıklı bu yaklaşımın mesleki gelişimde çok önemli olacağını
düşünüyor.

Erasmus programı sayesinde unutamayacağı bir deneyim yaşayan Merve, “Erasmus öğrencisi olmak aktif, eğlenceli
ve sosyal bir süreçti” diyerek, herkese bu deneyimi yaşamayı tavsiye ediyor.

Yeni arkadaşlar edinen, İngilizce’sini geliştiren ve farklı kültürleri tanıyan Merve Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus
Programı’ ndan faydalanan engelli öğrencilerin birbirlerini tanımaları ve deneyimlerini paylaşmaları için bir iletişim
ağı geliştirilmesi gerektiğine inanıyor.

Kaç tane engelli Türk öğrencisinin Erasmus Programı’ndan faydalandığını bilmesede, engellilerin bu deneyimden
faydalanarak gelişimlerine katkıda bulunmalarını isteyen Merve, daha çok engelli ve engelsiz öğrenciyi Türkiye
Ulusal Ajansı Erasmus Programı’ndan faydalanmaya davet ediyor.

