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Ben Didem Altunkılıç. 22 yaşındayım. Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde 

4. Sınıf öğrencisiyim ve 3. yılımı Erasmus programı dolayısıyla gittiğim İtalya’nın Napoli şehrinde 

Accademia della Moda’da tamamladım. 

Erasmus programına katılma hedefim kendimi bildim bileli hep olmuştu. Yeni bir kültürü tanımak, 

yeni bir dil öğrenmek, yeni insanlarla tanışmak hep ilgimi çekerdi. Aynı zamanda eğitimimi bir 

kademe daha üste taşımak, ufkumu genişletmek için oldukça önemli bir adım olduğunu düşünürdüm. 

Sonunda bazı çabalar ile bu hedefimi gerçekleştirdim. Gördüm ki aslında Erasmus Değişim Programı 

senelerce hedeflediğim şeylerden çok daha fazlasıymış.  Tanıştığınız her insan, edindiğiniz her 

arkadaş, eğitim aldığınız her öğretmen, gittiğiniz her şehir ve ülke, yaşadığınız her zorluk ve sizi mutlu 

eden her olay size o kadar farklı şeyler katıyor ki kendinizi hiç tanıyamadığınız kadar iyi tanıyor ve 

yepyeni bir insan olarak geri dönüyorsunuz. 

Yaşadığımız ülke içerisinde bile eğitimimiz için şehir değiştirdiğimizde zorlanıyoruz ki burada söz 

konusu olan durum ülkeyi değiştirmek, kültürü değiştirmek… Ailenizden, arkadaşlarınızdan uzaklaşıp 

çevrenizde belki de bir kişiyi bile tanımıyor olacağınız bir yerde aylar geçirmekten bahsediyoruz. 

Tabii ki de ilk etapta ben neredeyim, ne yapıyorum şeklinde bir bocalama ve şaşkınlık hali oluyor. 

Hele ki evrak işleri ayrı bir yandan sizi yormuşken! Ama kendinize bir iki hafta verdiğinizde 

göreceksiniz ki yaşadığınız bütün o zorluklar, sizi hayatınızın belki de en güzel döneminin ortasına 

götürüp bırakıvermiş. Zaten bazılarınız duymuştur, klasik bir laf vardır: “Erasmusa bir giderken 

ağlarsınız bir de dönerken.” Bu söz çok doğruymuş. Ben İtalya’ya kafamda yüzlerce soruyla gittim: 

Ya uyum sağlayamaz pişman olur ve dönmek istersem, orada tek başıma ne yapacağım şeklinde... 

Ama şimdi dönüp baktığımda diyorum ki sanırım bu hayatımın en doğru kararıydı.  Zaten siz oraya 

yalnız bile gitseniz orada hiçbir zaman yalnız kalmayacaksınız. Erasmus öğrencileri ile ilgilenen 

birçok kurum var. Gerek okulunuz gerek de bu kurumlar sizin gittiğinizde kalacak yerinizden, ev 

bulmanıza, dilinizi geliştirmenize, sizin için hayatınızın bu dönemini olabildiğince mükemmel hale 

getirmenizi sağlamaya kadar her konuda size yardımcı oluyorlar.  

Erasmus tecrübesi benim kendimi bulmamı ve tanımamı sağladı. Yaşadığım zorluklar ve onlarla baş 

etme şeklim, başka bir şehre hatta bir ülkeye sıfırdan yerleşmem, yeni insanlar tanımam ve tamamen 

kendi hayatımı kurabilmiş olmam, her şeyden önce de istersem başarabileceğimi görmem beni çok 

daha özgüvenli biri haline getirdi. Bambaşka bir eğitim sistemi içerisinde, yeni eğitmenlerimiz ile 

yaptığımız her proje, her çalışma, her sunum ufkumu genişletti. Yeni tasarım teknikleri ve sunum 

yöntemleri, bambaşka bakış açıları, edindiğim her yeni bilgi eğitimime büyük birer artı kazandırdı. 

Belki de bu programa katılmasaydım asla öğrenmeye fırsat bulamayacağım hatta belki aklıma bile 

gelmeyecek yepyeni bir dil öğrendim. Bir sene öncesine kadar varlıklarından bile haberdar olmadığım 

yüzlerce insan tanıdım. Dünyanın birçok yerinden belki de hayatım boyunca sürecek dostluklar 

edindim. Artık dünyanın birçok yerinde bir kapım varmış gibi ve benim de dünyanın birçok yerinden 
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insanlara olan yerim... Eskiden daha utangaç ve içine kapanık hissederken şu an çok daha dışa dönük 

ve girişken biri haline geldim. Artık birçok konuda çok daha donanımlı hissediyorum. Kendimi daha 

iyi tanımamı ve geleceğimi şekillendirmemi sağladı. Kısacası bir noktada Erasmus Değişim Programı 

bana kendimi kattı diyebiliriz. 

Öncelikle bütün şüphelerinizi ve tedirginliklerinizi bir kenara bırakın. Çoğumuz hayatımızda sırf bazı 

şeylere olan korkumuz yüzünden en önemli imkanları kaçırıyoruz. Bu sizin hayatınızda belki de bir 

kez bulabileceğiniz ve size tahmin ettiğinizden de fazla şey katarak sizi çok daha donanımlı biri haline 

getirecek bir fırsat. Böyle bir imkanınız varsa peşini bırakmayın asla ve sonuna kadar gidin. Erasmus 

programına katılımınız kesinleştikten sonra ise sosyal medya hesaplarından gideceğiniz okul veya 

şehirdeki Erasmus öğrencileri için açılan gruplara katılabilirsiniz. Çok faydaları oluyor. Öncesinde 

bahsettiğim kurumlardan kişiler sizinle temasa geçiyor ve henüz gitmeden birçok arkadaş edinmiş 

oluyorsunuz. Örneğin; ben ev arkadaşlarımı bu yolla tanımıştım. Gideceğiniz şehirle ilgili detaylı 

araştırma yapın.  Hocalarınızla ve daha önce orada bulunmuş Erasmus öğrencileriyle konuşup 

tavsiyeler alın. Gittiğinizde bu tavsiyelerin her biri oldukça işinize yarayacak. Sonrasında da keyfini 

çıkarmaya bakın. Hayatınızın en güzel dönemi sizi bekliyor…  
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