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ERASMUS DENEYİMİ 

Sabri Tugay ÜSTÜNAY* 

Hiç kimseyi tanımadığın ve dilini bile bilmediğin yabancı bir ülkede tek başına 

maceraya atılmak her başarılı öğrencinin hayalidir. Ancak bu maceraya gerçekten atılmak 

istiyorsan “sudan çıkmış balık” deyimini yaşamaya hazır olmalısın. Burada konforuna düşkün 

olanlara maalesef yer yok. Çoğu zaman Türk insanının içtenliğini bulamayacak, mesafeli 

insanlarla karşılaşacaksın. Konfor alanının dışındasın, bunu unutmamalısın. Hastanenin, 

eczanenin ve en lezzetli pizzacının yerini mutlaka aklında tutmalısın. Eğer maddi gücün varsa 

tanıştığın arkadaşlarınla aparta çıkabilirsin ancak aksi durumda okul yurdunda kalmak 

zorundasın.  Benim tercihim ise yurttan yana oldu. Çünkü apartman kirası ödemek demek aylık 

hibenin hepsini unutmak anlamına geliyordu. Ayrıca yurt ortamı öğrenciye bazı fırsatlar 

sunmakta. Örneğin saat kaç olursa olsun lobide oturan birine rastlaman mümkün ve en güzeli 

de kalabalık partiler düzenleme imkanına sahipsin. Eğer derslerine ağırlık vermek istiyorsan 

tek oda kiralamanı öneririm. Yoksa ders çalışma konusunda sorun yaşayabilirsin. 

Uykusuz gecelere, gürültülü odalara ve şayet kuzeydeysen doğmayan gün ve günlere 

hazırlıklı olmalısın. Eğer kendine dikkat etmezsen depresyon, anksiyete atakları ve ağlama 

krizleri yaşayabilirsin. Merak etme, bunlarla karşılaşman halinde Erasmus dostların yanında 

olacaklardır. Ders programını ilk hafta halletmelisin. Çünkü ilk hafta üzerine düşmezsen diğer 

haftalarda halletmen mümkün olmayacaktır. En güzeli de farklı yöntemlere sahip öğretmenlerle 

karşılaşacaksın. Genelde bütün öğretmenler Erasmus öğrencilerine yardım etmeye, sorularını 

cevaplamaya hazır olurlar ve Erasmus öğrencilerine ayrı bir ilgi gösterirler. Bu yüzden 

öğretmenlerinle iletişimi sıkı tutmalısın. Derslerini aksatmaman gerektiğinin bilincinde 

olmalısın. Çünkü senin asıl amacın derslerin. Başarısız bir Erasmus, sadece bir yurt dışı 

gezisinden ibarettir ve akademik etkisi her bakımdan sıfırdır. Tıpkı bende olduğu gibi. 

Kur şokuna da hazırlıklı olmalısın. Bu nedenle hibe edilen parayı iyi değerlendirmeni 

tavsiye ederim. Önceliğin gıda ihtiyacın olmalıdır. Ayrıca bavuluna kıyafet yerine saç kurutma 

makinesi ve mutfak eşyaları koymalısın. Çeşit çeşit kıyafet yerine tava, cezve ve hatta su ısıtıcı 

almaya bak. Alamazsan da sorun etme, mezun öğrencilerden satın alman mümkün. 

Şimdilik diyebileceklerim bu kadar. Dergide deneyimlerimi yazma fırsatı verdiğiniz 

için sizlere ve okuyuculara teşekkür ederim. 
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