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İtalya gibi tasarımın kalbinin attığı bir yerde eğitimimi sürdürmek benim için inanılmaz bir 

deneyimdi. Dünyadaki tasarım etkinliklerine neredeyse en çok ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan 

İtalya’da henüz öğrencilik yıllarımda yaşayabilme ve eğitim görebilme fırsatına sahip olduğum için 

öncelikle kendimi çok şanslı hissediyorum. Aynı zamanda seyahatlerim sırasında birçok ülkede de 

önemli tasarım markalarının mağazalarını gezebilme fırsatım oldu. Henüz öğrencilik yıllarımda bu 

fırsatları elde etmiş olmak mesleğim için kendime katabileceğim en büyük artılardan bir tanesiydi. 

Farklı bir ülkede yaşamanın seyahat etmekten en farklı yönünün orada bir yerli gibi yaşamak 

olduğunu düşünüyorum. Artık konuştukları dili, güldükleri esprileri, arkadaşlık kavramlarını, aile 

düzenlerini ve gündelik hayata dair aslında gezerken pek de çok farkına varmadığınız birçok şeyi 

öğrenmeye başlıyorsunuz. Orada bir hayat kurmaya başlayıp sadece gittiğiniz ülkeden değil aynı 

zamanda pek çok ülkeden insanla tanışıyorsunuz. İlk başlarda fark etmeseniz de döndüğünüzde 

anlayacaksınız ki her biri size bambaşka şeyler katmış olacak. Bütün bunlara en güzel örneklerden 

biri de International Dinner etkinliğinde herkesin kendi ülkesinden bir yemek hazırlayarak katıldığı 

akşam yemeğiydi. 

Neapolitan Trips’in terasında birçok ülkeden insanla tanışma fırsatı bulduğunuz bu etkinlikte farklı 

ülkelerin mutfağını tanıyorsunuz. Öncelikle lisans eğitimim sonrasında yüksek lisans veya çalışma 

hayatı açısından yabancı dil konusunda kendime olan güvenimin artmasında yadsınamaz katkıları 

oldu. İngilizce için söylemem gerekirse kendimi ifade edebilmek için dili tüm gün hem derslerde hem 

de günlük hayatın her alanında konuşmak zorunda kaldıkça geliştirme fırsatı buldum. Buna ek olarak 

döndüğümde İtalyanca’ya ilgim de artmıştı ve kendimi öğrenmeye çok daha hazır hissediyordum; 

sonrasında da üniversitede ikinci dil olarak İtalyanca dersi almaya başladım. Kültürler arası iletişim 

kurma yeteneğinin iş hayatında beni daha avantajlı kılacağına inanıyorum. Aynı zamanda İtalya’da 

yaşadığım süre boyunca kurduğum bağlantıların akademik hayatıma ve kariyerime destek olacağını 

düşünüyorum. Ben Napoli’de yani İtalya’nın güneyindeydim. Sonrasında İtalya’nın kuzeyini ve diğer 

ülkeleri de gezme fırsatım oldu. Seyahatlerim boyunca pek çok müzeyi, yapıyı, orijinal tabloyu yerinde 

görme şansım oldu. Bunlara Amsterdam Rijksmuseum (Rembrant-Gece Devriyesi), Rotterdam 

Euromast Tower, Rotterdam Cube Houses, Belçika Atomium,Brugge Madonna of Michelangelo, 

Berlin Sony Center,Budapeşte Parlament,Viyana Belvedere (Gustav Klimt-Kiss),Prag Petrin Tower, 

Roma Colosseum -Fontana di Trevi- Pantheon, Milano Galleria Vittorio Emanuele-Duomo di Milano, 

Cinque Terre, Floransa Katedrali’ni örnek verebilirim. Ayrıca yaşadığım şehir olan Napoli’de Pompei 

antik şehrini, 18. Yüzyılda Avrupa’da bulunan en büyük yapı olan Caserta Sarayı’nı, Dünya’nın en 

tanınan opera binalarından biri olan San Carlo Tiyatrosunu ve Madre Çağdaş Sanat Müzesi’ni görme 

şansım oldu. Birçok yapıyı, tabloyu yerinde görmüş olmak benim için unutulmaz bir deneyimdi. 
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