
   ERASMUS RAPORU  

 

        
 

Erasmus Kimdir? 

 

Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları arasında yaşamış Hollanda’lı bir felsefecidir. 

Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden biri olan Erasmus, 

Avrupa’nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesi için yaptığı katkılardan dolayı ve 

çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa uygun bir isim olarak düşünülmüştür. 

 

Erasmus Programı Nedir? 

 

Program, “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları”ndan “Lifelong Learning 

Programme-LLP” (Hayat Boyu Öğrenme Programı) bünyesinde “yüksek öğretim” 

düzeyindeki işbirliğini düzenleyen programdır. Türkiye’de Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı 

Ulusal Ajans tarafından koordine ve finanse edilmekte olup, yükseköğretim kurumlarının 

işbirliği; öğrenci ve akademisyenlerin farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını 

teşvik eden bir Avrupa Birliği projesidir. 1987 yılından 2013 yılına kadar Avrupa’da 3 milyon 

öğrenci programdan yararlanmıştır. 

 

Üniversitemizde Erasmus 

 

İstanbul Üniversitesi Erasmus Programına 2003-2004 öğretim yılında katılmıştır. 

 

Konservatuvarımızda Erasmus 

 

Erasmus programı içindeki çalışmalarımız konservatuvarımızda 2007-2008 yılında 

Yard.Doç.Tufan Karabulut’un koordinatörlüğünde başladı. 

Yapılan 2 anlaşma sonucunda bir sonraki yıl 1 kontrbas öğrencimiz Hollanda’ya, 2 opera 

öğrencimiz de Viyana Konservatuvarına yollandı. 

 

2008 yılından beri Doç. Şebnem Ünal’ın koordinatörlüğünde süren çalışmalar sonucunda 6 

yeni anlaşma daha yapıldı: Paris Boulogne Konservatuvarı, Almanya Karlsruhe Yüksek 

Okulu, Berlin Sanat Üniversitesi, Middlesex Üniversitesi, Trieste Tartini Konservatuvarı ve 

Finlandiya Turku Üniversitesi. 



 

Bunlara daha sonra 5 okul daha eklendi. 

 

2009 2010 ders yılında, yine 1 opera yüksek lisans öğrencimiz, Karlsruhe’ye, 2 tiyatro 

öğrencimiz de Middlesex’e bir dönemliğine gitti. 

 

2010-2011 ders yılı için Berlin Sanat Üniversitesi 1 viyolonsel öğrencimizi bir dönemliğine 

kabul etti. Yine 2 tiyatro öğrencimiz de Middlesex’e gitmeye hak kazandı. 

 

Trieste Konservatuvarı ve Turku Konservatuvarı bizimle ikili anlaşma yapmayı arzu ettiler, 

anlaşmalar yapıldı, 2010 Nisan ayında Trieste’den Müzik eğitimi uzmanı bir öğretim üyesi 

gelerek bir günlüğüne okulumuzu tanıma ve araştırma çalışmalarını yaptı. 2011-2012 ders 

yılında 1 tiyatro öğrencimiz yine Middlesex’te, 1 opera öğrencimiz de Trieste’de eğitim 

gördü. İlk kez konservatuvarımıza Köln Konservatuvarı’ndan bir Türk opera öğrencisini 

misafir etti, böylece öğrenci kabul eden okul konumuna geçtik 

 

 

2011-2012 ders yılında yine Trieste ‘den bir şan profesörü 1 haftalık atölye çalışması yaptı. 

Aynı yıl Vigo’dan 2 piyano profesörü atölye çalışması yaptı. 

 

2012-2013 ders yılında Trieste’den bir korepetitör 1 haftalık çalışma, ayrıca Vigo’dan bir 

piyano profesörü 1 haftalık çalışma yaptı. Aynı yıl Köln’den 1 piyano öğrencisi ve 

Trieste’den 1 opera öğrencisi, okulumuzda eğitim gördü. 

Aynı yıl, 1 gitar ve 1 kontrbas öğrencimiz Trieste’de, 1 keman öğrencimiz Vigo’da, 1 opera 

öğrencimiz Paris Boulogne’da, 1 piyano ve 1 viyola öğrencimiz de Viyana’da eğitimlerini 

tamamladılar. 

 

2013-2014 öğretim yılında İtalya’dan 1 kompozisyon ve Almanya Folkwang’dan 1 tiyatro 

öğrencisi okulumuzda bir dönem öğrenim gördü. 2 opera öğrencimiz Verona-İtalya’ya ve 1 

tiyatro öğrencimiz de İngiltere’ye gitti. 

 

Yine aynı yıl İtalya Trieste Konservatuvarından korepetitör ve şef Silvano Zabeo iki kez 

geldi, opera bölümümüzün sahne eseri “Cambiale di Matrimonio”yu çalıştırdı ve yönetti. 

Ayrıca Vigo Konservatuvarından piyano, keman ve şan profesörleri, Boulogne 

Konservatuvarından viyola profesörü, Vibo-Valentia’dan yine bir viyola profesörü gelerek 

atölye çalışmaları yaptılar. Roma Dans Akademisinden gelen 2 öğretim üyesi de okulumuz 

hakkında bilgi edindiler. 

 

2014-2015 öğretim yılnda Doç.Şebnem Ünal, Trieste “Giuseppe Tartini Konservatuvarı”nda, 

bir hafta şan dersi vererek değişim gerçekleştirdi, aynı zamanda Türk bestecilerinin 

eserlerinden oluşan bir konser verdi. Vigo konservatuvarından 2 trombon, 2 şan ve 1 piyano 

profesörü 1 hafta ders verdiler. Turku Konservatuvarından 1 viyolonsel profesörü ve 

Trieste’den 2 gitar profesörü 1 hafta ders verdiler. Aynı yıl 2 opera öğrencimiz (biri yüksek 

lisans)  ve 1 viyola sanatta yeterlilik öğrencimiz İtalya’da öprenim gördüler. Belçika’dan 1 

tiyatro öğrencisi okulumuzda 1 yıl eğitim görürken İspanya’dan 1 gitar öğrencisi 1 dönem staj 

yaptı. 

 

2015-2016 yılında okulumuza 1 arp öğrencisi İtalya’dan gelerek eğitim gördü. 



Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ansanat dalı başkanı Yerd.Doç.Çağrı Çolakoğlu, İspanya Vigo 

Konservatuvarında 1 hafta ders verdi. 1 flüt profesörü İspanya’dan, 1 gitar profesörü 

Estonya’dan ve 1 piyano profesörü Macaristan’dan gelerek 1 hafta ders verdiler. 
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