2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Giden Öğrenci Deneyimleri

Ayşe Nur Özkahya-Okul Öncesi Eğitimi
Gitmeden önce kapalı olduğum için yadırganacağımı ve ters tepkilerle karşılaşabileceğimi
düşünmüştüm. Ama bir kez olsun Müslüman olduğum için kötü bir muameleyle
karşılaşmadım. Hristiyanlıkla ilgili bilgileri uygulamalı olarak öğrenme şansım oldu. Farklı
dinden, ırktan ve kültürden arkadaşlarım var ve ben bundan çok memnunum. Yaşadığım tek
sıkıntı oraya alışma süreciydi. Bunu da 2 haftada atlattım çok şükür. İngilizcemin çok
gelişmediğini düşünsem de en azından erasmus'un konuşma açısından bana yararlı olduğuna
inanıyorum. Farklı ülkeleri görüp-gezmek ve hayata bakış açını değiştirmek için erasmus
gerçekten büyük bir fırsat. Küçük bir şehre gitmeme rağmen şu cümleyi kurabiliyorum: "yine
olsa yine giderdim!"

Burak Beyce-İktisat Bölümü
Erasmus+ programı tüm gerçekliği ile unutulmaz bir süreçti. Ben Litvanya'nin Vilnius şehrine
gittim. 4 ay yabancı bir ülkede yaşamanın tecrübesini edindim. Yeni bir okulda, yeni ve farklı
ülkelerden insanlarla tanıştım, arkadaş oldum. İngilizcemi geliştirdim bu sayede.
Ayrıca gittiğim ülkeyi kapsamlı gezip, çevre ülkelere de gitme fırsatını kaçırmadım. Yeni ve
farklı ülkeler görmek, o ülkelerin tarihine dokunmak, sistematiğini keşfetmek, insanları ile
iletişim kurmak, güzel anılarla ayrılmak çok önemliydi. Erasmus sürecini dolu dolu bitirdiğim
için çok mutluyum, yapmak istediğim her şeyi yaptım ve unutulmaz anılarla döndüm ülkeme.
Yaşadıklarımı ve arkadaşlıklarımı hiç unutmayacağım. Hatta kimi arkadaşlarımla uzun yıllar
görüşeceğimi umuyorum:) Erasmus'un, kişilerin kabuğundan çıkmak için, farklı kültürleri
kendi kültürüyle birleştirmesi ve yeni ülkeler görmesi için bir fırsat olduğunu düşünüyorum.

Hidayet Karaca-Makine Mühendisliği
İlk başta Erasmus ile başka bir ülkeye gitmeyi planladığımdan beri bu tecrübenin hayatımın
en ilginç ve unutulmaz anlarımdan biri olacağını biliyordum. İspanya’da sadece İspanyol
kültürünü öğrenmedim; İspanyol arkadaşım kadar benim gibi onlarca farklı ülkelerden olan
insanlarla tanıştım ve orada edindiğim arkadaşlıklar sonsuza kadar sürecek gibime geliyor.
Bunu bana yaşatanlara teşekkürler.

Kaan Şafak-Bilgisayar Mühendisliği
Erasmus hayatımı kısaca özetlemem gerekirse; bitmek bilmeyen belgelerin yanında gezilen
güzel şehirler, kurulan iyi arkadaşlıklar, uzun geceler, çok farklı bir yaşam ve bunların
beraberinde gelen müthiş bir deneyim olarak sıralayabilirim. Tabii ki İngilizce ve öğrenim
hayatıma olan katkısını da atlayamam. Farklı bir dil konuşulan, farklı bir ülkede, bir yandan
hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da bu kadar eğlenebileceğim aklıma gelmemişti.

Selcan Kandemir-İngiliz Dili ve Edebiyatı
I went to university of Constantin Brancusi in Romania. Targu jiu is a small city but it is a
pretty city. There isn’t any traffic problem to be small city. It is very green and every garden
is full with roses.I didn’t eat so much their traditional dishes because of pork meat. I attended
a language course at the university in Romanian during one month. I learnt some Romanian
words. I also learnt some their traditional dances.I saw different cultures. I met a lot of with
foreign friends. So, I have so much foreign friends now. With erasmus I learnt better English
especially speaking. Because; since anybody don’t know in Turkish I had to speak in English.
Studying abroad is an amazing experience. It is very useful for my academic career. It is the
best opportunity to be a good individual. I have international environment. I developed my
personality. I went to another countries by means of Erasmus. I learnt to think with different
point of view. I made all decisions myself. Erasmus is a very useful programme. I recommend
to everybody.

Görkem Sezgin-İngiliz Dili ve Edebiyatı
Hep gerçekleştirmek istediğim bir hayaldi Erasmus+ öğrencisi olabilmek. Üniversiteye
başladığım ilk günden beri takip ettiğim hayalim bu sene gerçekleşti ve Polonya`daki Silesia
Üniversitesi`ne gittim. 2015 Eylül ayından, 2016 Haziran ayına kadar geçireceğim maceraya
İstanbul`dan Berlin`e, oradan da Katowice`e geçerek başladım. Gecenin 3 buçuğunda
Polonya`ya varsak da bizi gerçekten çok iyi karşılayan üniversite yönetimi sayesinde yurt
işlemlerini kısa bir sürede hallettik. Dumlupınar Üniversitesi`nden tek ben vardım ama
yurttaki diğer ülkelerden gelen insanlar (İspanya ve Portekiz ağırlıkta olmak üzere) gerçekten
çok sıcakkanlı insanlardı ve ortam kurması gerçekten çok kolay oldu. Gittiğim şehir
Polonya`nın güneyinde yer alan bana göre gerçekten büyük ve gelişmiş bir ekonomi şehri.
Üniversite ise farklı yerlerde kampüsleri olan fakat genel itibariyle şehir merkezinde
konumlanmış büyük, güzel ve eğitim kalitesi gayet iyi bir üniversite. Sınav ve ders sistemleri
Türkiye`den ne kadar farklı olsa da alışması pek bir zaman almıyor. Polonya`da geçirdiğim
ortalama 9 ay boyunca farklı ülkeleri gezme fırsatı bulamasam da Polonya`yı Türkiye kadar
gezdim gördüm sanırım. Erasmus+ deyince partileri de unutmamak lazım. Neredeyse her gün
düzenlenen partilerde sürekli yeni insanlar tanıma fırsatı buluyorsunuz. Zaten Erasmus+`in en
güzel özelliği de burada ortaya çıkıyor. Erasmus+; gittikten sonra geri dönmek
istemeyeceğiniz bir deneyim. Kendinizi her alanda geliştirme fırsatı bulduğunuz, elinize bu

fırsatı geçirdiğinizde kaçırmamanız gereken bir deneyim. Gün geliyor, geri dönmek zorunda
kalıyorsunuz ve o zaman "Keşke dönmek zorunda olmasam" diyerek, hatta yolculuk boyunca
bu cümle her saniye aklınızdan geçerek geri dönüyorsunuz. Bana bu fırsatı sunan Dumlupınar
Üniversitesi`ne, sorunsuz bir Erasmus+ deneyimi geçirmeme fırsat tanıyan Dış İlişkiler
Koordinatörlügü`ne ve birim koordinatörlerime sonsuz teşekkürler.

Aslı Pekdemir-İngiliz Dili ve Edebiyatı
Romanya'da erasmus yapmak benim için oldukça maceralıydı. Burada çok sevdiğim
arkadaşlarım oldu. Dilimi geliştirmem açısından katkısı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar
geldiğim şehir umduğum gibi olmasa da yine de zamanımı güzel geçirdim. Geldiğim
üniversitede Esn programı olmadığı için birçok şeyi kendimiz yapmak zorunda kaldık. Burada
birçok Romen ve Moldovalı arkadaşlarım oldu. Onlarla çok güzel zaman geçirdim.
Öğretmenlerim oldukça anlayışlılardı hepsi bir sorunum olduğunda bana yardımcı oldular. Dil
becerimi ise Türkiye’ de olduğum zamandan daha çok geliştirdim. Erasmus programı bana
yararlı oldu.

Murat aydın-Yönetim-Organizasyon (Tezli Yüksek Lisans)
I spent my Erasmus in Poznan (Poland) . My first week was great, because the university
made an orientation week, where I enjoyed a lot and I met a lot of new people. Also, my
school helped us a lot and made easy our stay. Moreover, each student had a mentor who
helped us in everything. I loved studying in Poland and the Erasmus experience, it seemed to
me a very friendly country, where people is always ready to help. A country you must
discover Poznan where I spent my Erasmus; Krakow, which I visited, magical, historical and
wonderful; Gdańsk, Sopot, and the Baltic Sea.
Traditional polish food (pierogi, chlodnik) is very interesting, at least for me because it is
diferent from what I eat in my country. Polish have good ice cream - Grycan and chocolate - ,
so you should try this two out.
It is a brilliant experience of a new culture and great country. The university administration
(or ESN) is really trying to give its best to make your stay in Poznan unforgettable – trips,
cultural events, great lecturers, amazing city and realy intercultural environment with students
from all over the world. So I was enjoyable my erasmus times.

Birkan Ertoy-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Erasmus'a gitmeden önce şüphelerim vardı acaba yapabilir miyim, gitmesem daha mı iyi olur
gibi sorular soruyordum. Ancak erasmus’ta geçirdiğim dört buçuk aylık süreçte orada
tanıştığım insanların sadece arkadaşlarım değil aynı zamanda ailem olduğunu gördüm. Birçok
yer gezdim, farklı kültürler, farklı insanlar tanıdım ve Türkiye'de mümkün değil dediğim
tecrübeler edindim aynı zamanda dilimi de geliştirdim. Erasmus’a gitmek aldığım en güzel
karardı. Şuan bana göre erasmus’un özeti 'Once Erasmus, Always Erasmus'.

Oğuzhan Çırakoğlu-İngiliz Dili ve Edebiyatı
It was a great opportunity to learn a new laguage, culture, to meet people and so many things.
I’m glad to join ERASMUS+ and live another country. At first days, it was a bit hard to get
used to this life because it was the first time I have gone to abroad but after it I met some new
friends and classmates. They did everything to help me in their country and also we tried to
speak English as possible as we can. I believe that this program helped me to improve my
English and also gave me a chance to see other people’s culture. I collected amazing
memories. I saw historical places and learn their history. I do not have any regret throughout
my Erasmus. Thank you for giving me this opportunity.

Kübra Şimşir-İngiliz Dili ve Edebiyatı
I would like to thank ERASMUS+ program for giving me this gorgeous chance. Erasmus
program provides lots of beneficial things for a person. I had not gone on abroad before I
applied Erasmus program. My experiences about Erasmus are so impressive and interesting. I
believe that I am improving myself thanks to Erasmus. However, the most important thing is
to improve my English speaking as well as reading and writing. I have been in Romania. I like
there and its weather. Fist days of me in Romania are a bit hard for me because I could not
adopt its culture at first but later I met my new Romanian friends. I adopt the environment and
also culture. To know a culture gained me lots of information. And I wanted to have a chance
to see other European countries. The best side of been in Europe is that going somewhere is
really cheap even by plane. I had a chance to see different beautiful European historical places
such as Rome, Venice, Spain etc... I really gained lots of things thanks to Erasmus and I really
advise to all people to apply for Erasmus.

Mustafa Alperen Aka-Okul Öncesi Eğitimi
Erasmus programı tüm gerçekliği ile unutulmaz bir süreçti. Ben Polonya’nın Kalisz şehrine
gittim. 5 ay yabancı bir ülkede yaşamanın tecrübesini edindim. Yeni bir okulda, yeni ve farklı
ülkelerden insanlarla tanıştım, arkadaş oldum. İngilizcemi geliştirdim bu sayede. Öğrenim
gördüğüm ülkenin eğitim sistemini çok beğendim. Ayrıca gittiğim ülkeyi kapsamlı gezip,
çevre ülkelere de gitme fırsatını kaçırmadım. Yeni ve farklı ülkeler görmek, o ülkelerin
tarihine dokunmak, sistematiğini keşfetmek, insanları ile iletişim kurmak, güzel anılarla
ayrılmak çok önemliydi. Erasmus sürecini dolu dolu bitirdiğim için çok mutluyum, yapmak
istediğim her şeyi yaptım ve unutulmaz anılarla döndüm ülkeme. Yaşadıklarımı ve
arkadaşlıklarımı hiç unutmayacağım. Hatta kimi arkadaşlarımla uzun yıllar görüşeceğimi
umuyorum. Erasmus'un, kişilerin kabuğundan çıkmak için, farklı kültürleri kendi kültürüyle
birleştirmesi ve yeni ülkeler görmesi için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu fırsatı
yakalayan herkes değerlendirmelidir, unutulmaz anılarla döneceğinin garantisi vardır.

Melike Yılmaztürk-İngiliz Dili ve Edebiyatı
2015-2016 öğretim yılının güz döneminde İspanya’da bulunan Vigo şehrine gittim. Oradaki
deneyimlerimden kısaca bahsedecek olursam genel anlamda tek söyleyeceğim şey yeniden
doğduğum olurdu. Bunun sebebi bilmediğim birçok şeyi orada öğrenmemdir. Neredeyse her
milletten insanla tanıştım, onların kültürlerini öğrenip aynı zamanda Türk kültürümüzden de
bahsettim hatta Türkçe’yi öğrenmeye istekli yabancı arkadaşlarıma Türkçe’yi öğretme
çabasında bulundum. Kültür alışverişinin insanın kendisine ve başkalarına neler katabildiğini
gördüm. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Ayrıca, İspanyolca konuşabilmeyi ve zor durumda
kalındığında gayette konuşulabildiğini öğrendim. Akademik anlamda gerçekten geliştiğimi
söyleyebilirim. Nitelikli hocaların bize yardımlarıyla orada derslerin üstesinden gelmeyi
öğrendim. En önemlisi her şeyin sadece ders ile sınırlı olmadığını gördüm. Erasmus+
programının bana katacağı şeyin sadece akademik anlamda olacağını düşünmüştüm ama en
önemlisi bana gerçek hayatı ve bağımsız yaşamayı öğretti. Bazen karşıma zorluklar çıkmasına
ve her şeyin ters gitmesine rağmen tek başıma zorluklarla savaşmayı her şeyi yavaş yavaş
çözüme kavuşturmayı öğrendim. Çok gezdim, gördüm. Birçok ülkeye gidip insanları ve
onların yaşam tarzlarını gözlemledim. Artık dünyaya bakış açım daha farklıydı. Tek başıma
yolculuklar yaptım, bu sırada insanlardan yardım istedim. İnsanların ne kadar yardımsever
olabildiğini ve dünyada gerçekten iyi insanlar olduğunu gördüm. Sonuç olarak, Erasmus+
programı bana her anlamda bir deneyim kazandırdı; eğitim, kültür, dil, bakış açısı,
gözlemleme yeteneği, önyargılardan arınma, arkadaşlıklar...

Mehmet Emer-İktisat Bölümü
Uçağa binerken ve uçaktan Prag’a indiğim anda her şey sadece korku ve şimdi ne olacak
acaba gibi düşüncelerden ibaretti. İlk yurt dışı tecrübem olduğu için biraz fazla dikkatle
inceliyordum etrafı, sokaklardaki, binalardaki tüm kültür farklarını tek tek seçerek adım
atıyordum resmen. Usti nad Labem şehrine gitmek için ilk başta treni kaçırmış olsam da etrafı
ilk günden keşfetmek için boş zaman yarattı. Orada kesinlikle çok ilgilendiler, her konuda
yardım isteyince hiç sorun çıkarmadılar. Yeni insanlar, yeni kültürler öğrenmenin sınırı yoktu
artık. Nedendir bilmiyorum ama en çok Yunan arkadaşlarla tanıştığıma memnun oldum
diyebilirim. Komşumuz olan insanları orada tanımak da biraz garip oldu. Türkler veya
Türkiye hakkında o kadar çok yanlış bilgi vardı ki, neredeyse dönemin yarısı bunları
düzeltmekle harcadık diyebilirim. Evet, İstanbul’u başkent sananların sayısı oldukça fazlaydı.
Her ülkenin International Evening adı altında düzenlenen tanıtım geceleri vardı. Birçok
yemekler yaptık, sunum yaptık, video ile tanıtımda bulunduk ve bizden birazcık daha yaratıcı
olanlar çıktığı için 3. Olarak tamamladık yarışmayı. Kesinlikle etkinlikler kaçırılmamalı,
çekinmeye hiç gerek olmuyor çünkü onlar bizden daha hevesli bizimle iletişime geçmeye.
Bölümümüzdeki hocalar sürekli destek oldu, erasmus öğrencilerini konuşturmaya çalıştılar,
bazen bize boşluk yaratıp sinema – opera – tiyatroya gitmek için bilet ayarladılar. Pek
anlamadık ama yine de eğlenceliydi. Daha birçok şey var ama sanırım yazarsam bitiremem bu
paragrafı. Bu programa dahil olmamda emeği geçen herkese ve okuluma Dumlupınar
Üniversitesi’ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, iyi ki varsınız…

Berna Alkan-İktisat Bölümü
First of all I want to say " Thanks a lot for this chance " it was an unforgetable experiance.
Now I remember the first day I mean when I arrived in İtaly. Only a few seconds I thought
where am I ? And suddenly I saw incredibly large Italian flag. That's for sure I will never
forget that moment until end of my life.
It was amazing opportunity to learn a new language, new culture, I met so many great people
there. I believe that I am improving my English language thanks to Erasmus for this. Erasmus
is unbelievable and useful programme, I just want to say " The only thing I want to do again
in again in my life and I made the rigt decision in my life!
Thanks again for this!

Betül Doğan-Endüstri Mühendisliği
During my time spent in Nysa I made awesome friends and they helped me about learning
new languages. I improved my Eglish. The internatıonal office staff and teachers were very
helful and I got to change to visit other countries. The best thing about Nysa the dorm was
very close to the university building. In my free time I went to cinema and ice skiing which
was very enjoyable. So I like Nysa very much.

Kübra Dede-Bilgisayar Mühendisliği
2015-2016 Erasmus+ Değişim programı ile Romanya Alba Iulia'da okudum. Gitmeden önce
"Romanya çok tehlikeli, çok çingene var " gibi yorumlara maruz da kalsam da Üniversite
hayatımın en güzel yılını orada geçirdim ve hiç de tehlikeli bir yer olmadığını gördüm.
Kaldığım süre boyunca hiç sorun yaşamadım. Romenler eğlenmeyi bilen yaşam dolu
sıcakkanlı bir millet. Tüm beklentilerimi sonuna kadar fazlasıyla karşıladım. Farklı ülkeler
gördüm, bol bol gezdim, yeni kültürler öğrendim, dilimi geliştirdim az da olsa yeni diller
öğrendim, derslerin işleyişi ile ilgili yeni yöntemler geliştirdim, gözlem yapma şansım oldu.
Herkes çok sıcakkanlıydı ve yardımseverdi gittiğim ilk günden itibaren sanki yıllardır
oradaymışım gibi bir his kapladı, hiç yabancılık çekmedim her kesimden farklı insanlar ile iç
içe olmak, nereden gelmiş olursak olalım saygı ve sevgi ile yaşamak kısaca Erasmus ailesine
sahip olmak inanılmaz bir duygu. Tekrar gitme şansım olsa hiç düşünmeden gider o ortamı bir
kez daha yaşamak isterdim.

Kaan Kuşcu-Çizgi Film Animasyon
Erasmus hayatınızda bir defa yaşayabileceğiniz ve hayatın Dünya çapında nasıl işlediğini
anlamanızı sağlayan öğreticiliği son sınıf bir değişim programıdır. Öyle ki kendi başınıza
sıfırdan, yeniden doğmuş gibi hayatta kalabildiğinize ve ortama yavaş da olsa etkileyici
adaptasyonunuza kendiniz bile şaşabilirsiniz. Erasmus insanın Dünya huzurunda kendisini
kendisine kanıtlamasıdır. On ay boyunca İspanyol misafirperverliği ve sıcakkanlığıyla
ağarlandım. Çok açık görüşlü ve zeki bir halkla karşılaştım. Geleneklerini gördüm ve hatta
çok yakın bağlar kurdum. Aile yemeklerinde, christmas zamanında bile davetli oldum.
Öğretmenlerim ve sınıf arkadaşlarım çok destekçi ve anlayışlıydılar. Okulumdaki Erasmus
koordinatörüm çok iyi bir arkadaş oldu bana. Hiçbir konuda yardımını esirgemedi. Tanıştığım
en sabırlı, en anlayışlı insanlardan biriydi. Süreç boyunca okulumda, katıldığım bir başka
üniversite korosunda, kurduğumuz akapella grubumuzda, en çok da günlük hayatımda
olgunluğu ve insanlığı öğrendim. Bu süreçte çok yakın dostluklarım oldu. Çok çalıştım
derslerime ve okulumu hiç ihmal etmedim. Büyük projelerin altına elimi koymaktan hiç
çekinmedim. Madrid'de, Barcelona'da ve Murcia'da akapella grubumla defalarca sahne aldık
ve valiyle tanışırken bile televizyona çıktık. Bir müze için sanat direktörlüğü bile yaptım.
Bunlar bir yana ben İspanya'da Dünya'da yaşadığımı farkettim. 11 ülkeden insanla oturup
muhabbet ettiğimiz zamanlar oldu. Sabrı, hoşgörüyü, anlayışı ve en önemlisi sevgiyi
öğrendim. Herkes Erasmus'un güzel olduğunu bilir fakat büyük psikolojik ve fizyolojik
zorlukların altından kalkmak demek olduğunu, yılmamak ve sıkı çalışmak demek olduğunu
pek bilmez. En çok da bunu öğrendim ben Erasmus'ta. Üç dil değiştirerek konuşmayı, ülkemi
savunmayı, yanlış bilinenlerin doğrusunu sabırla anlatmayı, yanlış bildiklerimi merakla
dinlemeyi, felsefeleri ve dinleri anlamayı, kurufasülye pilav yapmayı, çok özleyince ezan sesi
açıp dinlemeyi öğrendim. Yaşamayı öğrendim. Bu zaman zarfında üstümde emeği geçen,
başta Erasmus Koordinatörüm Elif Hanım'a ve üniversiteme, arkadaşlarıma, öğretmenlerime
ve aileme çok müteşekkirim.

Hakan Çelebi-Resim Bölümü
Erasmus+ değişim programı her ne kadar farklı ülkelerde farklıkların farkına varmak gibi
görünse de başta söylemem gerekir ki; esas farkına varılan şey kendimizin elinde olanlar ve
kültür olarak götürdüklerimiz. Erasmus Avrupa’yı tanımak için büyük fırsat ve sağlanan
olanaklar kalan boş zamanı değerlendirmek bizim elimizde. Güzel Sanatlar öğrencisi olarak
birçok ülkede, birçok müze ve sanatla alanında birçok etkinliğe tanık olma fırsatı buldum.
Birçoğu da bize derslerde gösterilen eserler ve bize bahsedilen etkinliklerdi. Fakat bunların
sırasında ve sonunda önce kendimin farkına vardığım bu zamana kadar sanat adına yapmam
gerekenler ve oradakileri hocalarımın ve arkadaşlarımın bana sorduğu sen bu konuda ne
yaptın? ve ne düşünüyorsun? Soruları oldu. Bu sorulan sorular, alınan cevaplar Erasmus+’ın
genel amacı olsa da ardında bıraktığı izler daha derin ve anlamlı. Dünya çapında aynı
branştaki arkadaşlık da bitmeyecek birçok anısıdır.

Elif Cansu Özen- Çizgi Film Animasyon
2015/2016 yılında İspanya Murcia'da yapmış olduğum iki dönemlik erasmus, bana birçok şey
kattı. Hem İspanya kültürünü hem de diğer ülkelerin kültürleri, erasmus öğrencileri
aracılığıyla öğrendim. Onlar da bizim hakkımızda çok şey öğrendiler hatta şaşırtıcı bir şekilde
zaten birçok şeyi biliyorlardı Türkiye hakkında. Birçok insan tanıdım, farklı yerlerden
arkadaşlarım oldu, Avrupa'da seyahat kolay olduğundan başka ülkeleri de görmüş oldum.
Farklı okul yapısını öğrendim, aslında okul bizim için biraz zor oldu. Kredi eşleşmelerinden
dolayı ama Erasmus koordinatörümüz Rocio ve diğer öğretmenler çok yardımcı oldu. Rocio
anne gibi ilgilendi bizimle.

Fatih Sönmez-İktisat (Yüksek Lisans)
Erasmus hakkı kazandıktan sonra, Portekiz ve gideceğim şehir hakkında araştırma yaparken
erasmus sayfalarından birinde “insanlar erasmusa gidene kadar en mutlu oldukları
dönemlerinin çocukluk dönemleri olduğunu zannederler” diye bir cümle okumuştum,
abartıyorlar herhalde o kadar da değildir diye düşünmüştüm. Erasmus2ta geçirdiğim 9 aylık
süre zarfında anladım ki, erasmus süreci ancak bu kadar güzel özetlenebilirdi. Elbette bu
kadar mutlu bir erasmus süreci geçirdikten sonra Türkiye’ye dönmek ve sonrasında gerçek
hayata dönmek biraz zor oldu, gerçek hayat diyorum çünkü rüya gibiydi.
Birçok Avrupa ülkesinin yanında Brezilya, Angola, Cezayir ve Suriye’den de geniş bir
arkadaş çevresi edindim. Özellikle Avrupalı arkadaşlarımın Türkiye hakkında çeşitli ön
yargıları vardı. İlk iki hafta Arap olmadığımızı, diğer müslüman ülkelerden farklı
olduğumuzu, deveye binmediğimizi vs anlatmaktan sesim kısıldı. Bayıltana kadar olmasa da
sesim kısılana kadar sordular  Okulun televizyonu ile yaptığımız röportajda, şehir hakkında
ne düşünüyorsun diye sordular, “burası benim için sadece bir şehir değil dünyaya açılan bir
kapı, küçük çaplı bir birleşmiş milletler ve bugüne kadar kendimi her türlü sıfattan arındırarak
olmak istediğim dünya vatandaşlığı sıfatını kazandıran bir yer, burada tüm farklılıklarımıza

rağmen barış içerisinde birlikte yaşayabiliyoruz, bir gün tüm insanlığın bunu başarabilmesini
umuyorum” dedim. Bu düşünceleri burada da paylaşmak istedim çünkü erasmus programının
amacı da tam olarak bu, insanların birbirlerini tanıması ve birbirlerine karşı olan ön yargılarını
gidermelerinin tek yolu birlikte yaşamak.
Roterdamlı Erasmus, deliliğe övgü kitabının taslağını İtalya’dan İngiltere’ye giden bir trende
yazmış, ve o kitapta “beni tanımlamak bana sınır çizmektir” diye yazmış. Sınırlarını aşan ve
yazdığı yapıta deliliğe övgü adı veren bu düşünürün adının bu programa verilmesi elbette
tesadüf değil, sınırsız bir toplum fikri bugün delice bir fikir gibi gelebilir ama insanlık
globalleşme ile geri dönülemez bir şekilde sınırsız bir dünya idealine doğru yol alıyor.
İnsanlık, insanlığın ilk günlerinde topraklarına çit çeken atalarının çizdiği sınırlara artık
sığmıyor.

Abedelrehman El Saleh-Elektrik - Elektronik Mühendisliği
I did my erasmus in Ljubljana Slovenia and in this report I am going to talk in a few lines
about my experience. Firstly I will talk about Preparation and travel: I had to prepare my
document that the sending institution asked me to prepare like the passport, health insurance,
some photos etc, and the traveling was easy also because the airport in Ljubljana is really
small and there is no need to get worried at all the traveling also from the airport to the city
center is easy and near Accommodation: I was living in rozna dolina student dormitory and it
really was comfortable place the room the kitchen everything was good and combining the
foreigner student at the same building also a nice idea so that you could see people foreigner
like you and it is easier to socialize and make friend from all the nationality. Academics: there
was a small problem that I get in some subjects the class is taught in Slovene language but the
professors were asking me to come to their own room and always ask if I have any question
or problem and also the majority of Slovenian student able to speak English like me or better
so that it was easy to ask them for help if I need that. Everyday life and leisure time: even that
Ljubljana is a small city but really it is a nice and interesting city every day you could visit or
discover a new place to enjoy and because of my accommodation was so close the center the
night life was good also you could go and enjoy your night dancing and hanging out with your
new friend in many places. To sum up, Erasmus was a really a new experience and full of
knowledge I have made a lot of friend from all nationality and really I enjoyed it and I feel
myself get benefited in all field and my English also improved so much.

