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Genelde her üniversite öğrencisinin düşlediği, yapılması güç gibi görünen ve
kesinlikle hayatınızın en unutulmaz dönemleri olarak hatırlayacağınız Erasmus programı, hiç
şüphesiz benim de kendime kazandırdığım en eğitici deneyimlerimden biri oldu. Çünkü bu
program sayesinde hem dilimi geliştirip günlük hayatta kullanma, hem bambaşka kültürlerden
çok sayıda insanla tanışıp arkadaş olma, hem bir Avrupa Birliği programında burslu şekilde yer
alma, hem de sayısız ülke gezip görme şansını yakaladım. Nereye gitmiş olursanız olun, farklı
bir dili konuşuyor olmak ve farklı bir ülkede belirli bir süre de olsa yaşamış olmak sizi ileriye
götürecek ve vizyonunuzu geliştirecektir. Şimdi size Erasmus’a katılma, kendi kararımı verme
ve başarma serüvenimden bahsetmek istiyorum.
Erasmus’a katılma kararı verdiğim ilk sene, sınavda başarılı olanlar listesine ancak
yedek aday olarak girebildim. Fakat bu durum beni Erasmus hayalimden vazgeçiremedi ve
ertesi sene girdiğim dil sınavını Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin
birinci asil adayı olarak kazandım. Bu durumda hem üniversite not ortalamam hem de dil bilgim
etkili oldu. Dolayısıyla Erasmus yapmak isteyen arkadaşların gidene kadar dillerini
geliştirmelerinin yanında ders notlarını da iyi tutmaları son derece önemli. Ben bu program
aracılığıyla 4. sınıfın ilk dönemini Polonya’da The University of Szczecin’de geçirme şansı
yakaladım. “Başaramayabilirim, kimseyi tanımadığım ve bambaşka bir yaşam biçiminin hakim
olduğu bir ülkeye gidiyorum, çekiniyorum” önyargılarıyla ve korkusuyla çıktığım bu yoldan
son derece özgüvenli ve kendimden emin bir şekilde döndüm. İlk gittiğinizde çok iyi derecede
İngilizce biliyor olsanız da günlük hayatta bu dili konuşmuyor olmanız anlaşma konusunda
zorlanacağınız hissine kapılmanıza yol açıyor. Ama ben bunu yabancı insanlarla arkadaşlık
kurarak, onlarla vakit geçirerek ve sürekli İngilizce konuşmanın üstüne giderek aşmaya çalıştım
ve başardım. Bu anlamda bıkmadan, usanmadan çabalamanın değerli olduğunu düşünüyorum.
Erasmus yaparken hepimizin amacı bir yandan kendimizi ve dilimizi geliştirirken bir yandan
da Avrupa ülkelerinde gezmek oluyor. Zaten dili geliştirmenin en önemli yolu da kültürel
etkileşim ve sürekli aktif olarak dostluk ve iletişim kurmaktan geçiyor. Ben de yurtdışında
bulunduğum süreyi en verimli şekilde geçirmeyi hedeflediğim için bulduğum her fırsatta gerek
arkadaşlarımla organizasyon yaparak gerekse turlara katılarak çeşitli Avrupa ülkelerinde
gezmeye ve süreci dolu bir şekilde değerlendirmeye çalıştım. Bu programda kendini
geliştirmek isteyen öğrencilerin kesinlikle durağan olmaması, zamanının kıymetini bilmesi ve
iletişim becerilerini geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Ben Türkiye’de sokak hayvanları
gönüllüsü olarak çeşitli çalışmaları olan bir kişiyim. Bu anlamda, gönüllülük çalışmalarımı
sahipsiz canlıların yararının yanında, dilimi de daha da çok geliştirmek için Erasmus
programındayken Avrupa’da bulunan çeşitli barınaklarda çalışmalar yaparak dilimi daha da
aktif şekilde kullandım ve bu da beni bir adım ileriye götürdü. Sosyalliğin yanı sıra akademik
anlamda da Erasmus öğrencilerinin bu program çerçevesinde el üstünde tutulduğunu
düşünüyorum. Gittiğim üniversitede çeşitli sunumlar yaparak ve ödevler hazırlayarak derslerde
de başarılı olup süreci tamamladım.
Tüm bu heyecanlı ve asla unutamayacağım sürecin ardından tek pişmanlığım
Erasmus’u yalnızca bir dönem yapmış olmaktı. Şu anda Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans öğrencisi olarak tez
aşamasındayım ve akademik kariyerime devam etmeyi planlıyorum. Edindiğim tecrübeler
sonucu sizlere şunu söyleyebilirim ki ister akademik kariyer yapın, ister özel sektörde ister
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devlette çalışmayı planlayın, bir öğrencinin bir dile hâkim olması ve Erasmus gibi size özgüven
kazandıracak, sizi her anlamda geliştirecek ve bir adım öne çıkaracak bir programda yer alması
son derece gerekli. Hem gezmek ve görmek, hem bambaşka kültürlerle iç içe olmak ve onları
tanımak, hem yabancı insanlarla dostluklar kurmak, hem dilimizi geliştirip kendimize vizyon
katmak hem de bu yazıda saymakla bitiremeyeceğim kadar çok nitelik kazanmak istiyorsanız,
Erasmus yapın!
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