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Ben Aslı Tatlıbaş. 2017-2018 güz döneminde, 7. dönemim boyunca Erasmus + Programının bir 

parçasıydım. Bu konuda çok şey duymuş olsam da, bir katılımcısı olabileceğim kabul mektubumu alana 

kadar aslında hiç aklımda olmayan bir şeydi.  Portekiz'i seçmemin sebeplerinden biri de, bir Avrupa 

ülkesi olmasına rağmen çok sık göremediğimiz, hakkında çok az şey bildiğimiz nadir bir kültüre sahip 

olmasıydı. Bu ülkenin kültürünü, dilini ve tarihi dokusunu toplumun bir parçası olarak deneyimlemek 

turist olarak gözlemlemekten çok çok farklıydı. 

Erasmus deneyimi çok özel bir şey... Akademik kazanımlarının yanı sıra, bir insan olarak büyümenize 

ve dünyanın farklı bölgelerinden arkadaş edinmenize olanak sağlıyor. Tasarım eğitimi alan birisinin 

farklı düşünce yapılarını ve vizyonları deneyimlemesinin bu sürecin önemli bir parçası olduğunu 

düşünüyorum ve Erasmus benim için bunu yapmayı mümkün kılan çok güzel bir fırsattı. Üniversitemde 

gördüğüm ve deneyimlediğimden farklı bir eğitim modeli ve ortamının bir parçası olmamı sağladı. 

Benim düşünceme göre, Erasmus sırasında aldığım dersler bana çok şey kattı ve gelişmemde bana 

yardımcı oldu. 

Yurtdışında yaşamak başlangıçta tedirgin ediciydi ancak yardım etmeye çok açık olan birçok insan 

sayesinde alışmak ve uyum sağlamak kolaylaştı. Küçük bir şehirde yaşadığım için tüm Erasmus 

öğrencileriyle tanıştım ve dünyanın her yerinden birçok arkadaş edindim. Birçok farklı kültürü bu 

kültürlerde doğmuş ve yetiştirilmiş insanlardan öğrenmek harikaydı çünkü onlar hakkında okumaktan 

çok farklıydı. Her zaman farklı dilleri öğrenmek ilgimi çekiyordu. Erasmus için Portekiz'e gitmeden 

önce internet üzerinden İspanyolca dersi alıyordum ve oradayken orada tanıştığım insanlarla pratik 

fırsatı buldum; böylece dile olan ilgim daha da arttı. 

Bir Erasmus öğrencisi olmanın en iyi yönlerinden biri çok seyahat edebilmek... Portekiz'in farklı 

yerlerine seyahat etme şansım oldu; Plajlarıyla çok ünlü olan Algarve bölgesi, Portekiz'in başkenti 

Lizbon, Porto, Aveiro, Coimbra ve birçok küçük şehir ve köy... Portekiz doğal güzelliği ve tarihi geçmişi 

ile çok güzel bir ülke... Tarihlerini bu kadar koruyarak bugüne taşımalarına hayran kaldım. Portekiz’de 

yaptığım seyahatler sırasında, yerel insanlardan hikayeler dinleyecek kadar şanslıydım ve bu 

seyahatlerimi benim için çok değerli kıldı. Ayrıca Noel tatili sırasında farklı ülkelere seyahat etme 

fırsatım oldu. Bu iki hafta içinde Almanya, Hollanda ve Belçika’yı gezdim. Bu ülkelerde Noel ve Noel 

pazarları çok ciddiye alınıyor ve ben dünyanın en iyi yılbaşı pazarlarından bazılarını görecek ve bu 

ülkelerdeki geleneksel Noel yiyeceklerini deneyecek kadar şanslıydım. Dünyanın en değerli sanat 

eserlerinden bir kısmını görmek ve müzelerini ziyaret edebilmek, mimari dokuyu ve gündelik hayatı bu 

özel zamanda gözlemlemek benim için unutulmaz bir deneyim oldu. 

Gitmeden önce şüphelerim ve korkularım olsa bile, bu fırsata sahip olduğum için çok mutluyum; çünkü 

önemli olan tek şeyi geri döndüğünüzde orada edindiğiniz deneyim... Gerçekleşen hayaller, dostluklar 

ve anılar... Erasmus hayatımın en büyük kararlarından biriydi ve en iyisiydi. 


