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Merhaba, 2016-2017 yılı bahar döneminde uzun zamandır istediğim Erasmus Değişim Programı’ nın
bir parçası oldum. Çevremde gidenlerin de her zaman harika deneyimler edindiği bu hareketlilik bana
da çok güzel şeyler kazandırdı. Portekiz’i seçmemdeki en büyük nedenlerden biri, farklı Avrupa
kimliğiyle hem Atlas Okyanusu hem de Akdeniz boyunca uzanan uzun bir kıyı şeridine, doğal
güzelliklere sahip olmasıydı ve de hayalim olan dalga sörfünü deneyimlemekti. Ayrıca gideceğim
üniversitenin kendi atölyeleri olan teknik bir enstitü olması da seçimimi etkileyen en önemli unsurdu.
Tabi ki kurduğum hayallerden daha fazlasına sahip oldum.
İlk gittiğimde başka bir ülkede, başka bir çevrede bulunmak garip bir duyguydu. Ama Avrupa’nın bir
çok yerinden gelen, sizinle aynı duyguları yaşayan öğrencileri gördüğünüzde güzel anılar
yaşayacağınızı anladığınız ilk an oluyor. Benim için Portekiz’in bir farklılığı da Brezilya, Meksika ve
Amerika gibi ülkelerle de farklı değişim programları olmasıydı. Bunun dışında, Castelo Branco,
Portekiz’in küçük illerinden biri olduğu için herkes birbiriyle iletişim halindeydi. Bu da birbirimizden
kopmamamızı ve de her anımızı birlikte yaşadığımız bir süreci meydana getirdi. Bu farklı kültürlere
sahip olan arkadaşlar olarak yeni bir dünya paylaştık.
Çoğu ülkede bulunan ESN(Erasmus Student Network) diye adlandırılan öğrenci ağında çalışan
gönüllü arkadaşlarımız sayesinde her hafta farklı etkinliklerimiz ve gezilerimiz oluyordu. İlk
haftalarda birbirimize tanımamıza yardımcı olacak buluşmalar, oyunlar ve yakın çevre gezileri
yapılmıştı. Buna ek olarak her cuma evde kalan arkadaşlarımızdan birinde toplanıp bir ülkenin
yemeklerini yapıyor, danslarını deniyor ve kültürleri hakkında konuşuyorduk.
Portekiz’in turistik bir bölgesi olan Faro Algarve’de ENM (Erasmus National Meeting) denilen
Portekiz’in bütün şehirlerinde Erasmus yapan öğrencilerin katıldığı 4 günlük harika bir etkinlik
yapıldı. Havuz ve okyanus kenarında sportif etkinlikler, yarışmalar, oyunlar, eğlenceler düzenlendi.
Akşamları konsept partiler düzenlendi. Hayatımın en güzel anılarının çoğunu burada yaşadım.
Portekiz dışında, Paskalya ve diğer resmi tatillerde ucuz bilet bulup ülke dışına çıkmaya da fırsat
buldum. Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Brüksel, Brugge, Berlin, Madrid, Barcelona ve Ibiza gibi
birçok şehri gezdim. Gezi boyunca arkadaşlarımla ekonomik davranıp daha çok gezmek için sokakta
sabahladığımız zamanlar oldu. Büyük bir riskti ama onlar da bir çeşit deneyimdi. En başta empati
kurmayı, azla yetinmeyi, elimdekilerin değerini bilmeyi, zor durumlarda mücadele etmeyi ve her
koşulda gülüp eğlenmenin önemini öğrendim.
Kısacası, Portekiz'de yaşamak mükemmeldi. Sıcakkanlı, yardımsever insanları ve muhteşem doğal
güzellikleri ile kendine has bir ülke. Dünyanın birçok yerinden gelen insanlara kendi kültürünü daha
yakından tanıtmak ve onlarınkini de görmek, hepimizi daha açık görüşlü, kalıp yargılardan uzak,
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farklılıklar içinde de anlayış sahibi ve ayakları yere daha sağlam basan bireyler haline getirdi.
Kesinlikle bu deneyimi tavsiye ederim.

