ERASMUS 2018-2019 BAHAR
DÖNEMİ
A8000 Atelier / Prag
Ömer Deniz ÇİMEN

Ben Ömer Deniz ÇİMEN. Yaşar Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü mezunuyum. Eğitim
hayatımda farklı bir deneyim yaşamak için Erasmus programına katılmaya karar verdim. Öğrenci
değişim programı ile staj hareketliliği arasında düşündükten sonra yurtdışında staj yapmanın kariyerim
açısından daha iyi olacağına karar verdim. Mezuniyet sonrası da gidebilme imkânımın bulunması
Erasmus staj hareketliliğine katılma kararımı etkilemiş oldu. Hiç bilmediğim bir şehre, dilini bilmediğim
bir ülkeye giderken tereddüt ettiğim oldu. Yine de gözümü karartıp gitmeye karar verdiğimde, en kötü
ne olabilir dedim kendime.
Bir iç mimar olarak aldığım eğitim ve yabancı dil bilgime güvenerek Prag şehrinde A8000 mimarlık
ofisindeki stajıma 1 Temmuz’da başlamış oldum. İlk hafta hakkında hiçbir şey bilmediğim Prag ve Çek
Cumhuriyeti ile ilgili gördüklerim beni oldukça etkilemişti ve gelmeden önce yaşadığım tüm
tereddütler yok olmuştu. Bu kararı verdiğim için bir kez daha mutlu olmuştum.
Ofisin bize tahsis ettiği evdeki ev arkadaşlarım benden önceki son 2 stajyerdi ve onların da ofisteki son
haftasıydı. İlk haftadan benim yaşayacağım tüm deneyimleri çoktan yaşamış olan iki arkadaş ile
tanışmış oldum haliyle. Gerek ofis gerek şehir hakkında bulunmaz bir rehber gibilerdi benim için. İlk
hafta şehrin en güzel yerlerini ve mekanlarını bu arkadaşlarım sayesinde kolayca görmüş oldum. Her
türlü bilgi, yardım ve tavsiye gerektiren konularda arkadaşlarım sayesinde stajıma önde başlamış
oldum. Zaten ofisimdeki çalışma arkadaşlarımın da çoğu başka ülkelerden geldiği için, beni çok sıcak
karşıladılar ve kolayca kaynaşmam için bana yardımcı oldular.
Şunu görmüş oldum; yabancı ülke veya bilmediğiniz bir yer diye çekinmeye hiç gerek yokmuş. Oradaki
çoğu kişi zaten buna benzer tecrübeleri yaşadıkları için insanlar içinde bulunduğunuz durumu en az
sizin kadar iyi biliyorlar. Herkes sıcakkanlı ve yardımsever davranarak size ellerinden geldiğince
yardımcı olmaya çalışıyor. Staj hareketliliğine katılmak isteyenlere verebileceğim tek tavsiye; hiç
düşünmeden şimdiden kendinize staj yeri aramaya başlayın ve gidin! Oradaki tecrübeyi ve deneyimi
başka yerde bulamazsınız.
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