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Ben Yaşar Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, 4. sınıf öğrencisiyim. Erasmus Değişim 

Programı sayesinde 4. yarıyılımda Slovenya’da okuma ve daha sonrasında İtalya’da staj yapma fırsatını 

elde ettim. Tüm bunlar yaşam tarzımı ve tasarıma karşı bakış açımı tamamen değiştirdi. Sıra dışı ve 

geliştirici bir tecrübeydi. Farklı bir ülkede okumak beraberinde birçok avantajı ve zorluğu da getiriyor. 

Her şeyden önce farklı bir stüdyo görmek ve uluslararası bir takımın parçası olmak paha biçilemez bir 

fırsat. Farklı kültürdeki insanlarla yaşamak kimileri için zorlayıcı bir tecrübe olsa da benim için keyifli 

kısmıydı. Çünkü bu farklılık insana her gün yeni şeyler keşfetme şansı sunuyor; bu keşifler de insanı 

sürekli geliştiriyor ve değiştiriyor. Tabi Erasmus Değişim Programı’nın en değerli yanlarından biri de 

Avrupa’da gezme şansı! Ben yaptığım geziler sayesinde birçok ülkede çok önemli müzeleri, sergileri ve 

bienalleri gezme imkanı buldum. Yani Erasmus insana farklı bir bakış açısı kazandırmanın yanında onu 

kültürel ve akademik olarak da çok fazla geliştiren ve kimi zaman da değişmeye zorlayan bir program… 

Ben kendimi bildim bileli bir yerlere gitme ihtiyacını içimde hisseden biriyim. Bu nedenle Erasmus 

Değişim Programı ile yurtdışına gitmek benim yapılacaklar listemin bir parçasıydı. Fakat bu konuda 

kararsız olanlara ya da korkanlara da kesinlikle gitmelerini tavsiye ediyorum.  

 

ENGLISH 

I am a 4th grade Interior Architecture and Environmental Design student at Yaşar University. I had a 

chance to study in Slovenia on my 4th semester and do my internship in Italy. This experience totally 

changed my lifestyle and design approach. It was an extraordinary and improving experience. Living 

abroad has its own difficulties and advantages. First of all, studying in a different studio and being a part 

of an international team is a priceless opportunity. Living with people from different cultures would be 

a compelling experience for some, but it was an enjoyable part for me. Because this difference gives 

people a chance to discover new things every day, these discoveries are constantly improving and 

changing people. Furthermore, one of the most valuable parts of the Erasmus Exchange Program is the 

chance to travel in Europe! I found a change to visit many important museums, exhibitions and biennials 

in many countries. Erasmus Program develops people culturally, academically and sometimes it forces 

them to change in addition to look through a different perspective.  

I always wanted to go somewhere and explore the world. So, “to be an exchange student with Erasmus 

program” was on my to do list. But, I strongly advise to be a part of this program to those who are afraid 

of doing it or unstable. 
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Venedik Mimarlık Bienali, 2016 
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Venedik Mimarlık Bienali, 2016, Turkish Pavillion 



ERASMUS 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ 

Faculty of Design / Associated Member of University of Primorska|Slovenya 

ŞEYMA ADALI 

 

 

 

Ljubljana, 2016 
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Rome, 2017 
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Venice Architecture Biennial, 2016 
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Venice 2016, Zaha Hadid Exhibition 


