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Gizem Akçay 
Merhaba, ben Gizem. 2019-2020 Bahar döneminde ERASMUS+ programı ile Instutito Politecnico de 

Castelo Branco’da bir dönem eğitim aldım. ERASMUS+ hareketliliğinden 3. Sınıf bahar döneminde 

yararlanmak istememin sebebi iç mimarlık konusunda temel eğitimlerimi Yaşar Üniversitesi’nde almak 

istememdi. Bahar dönemini tercih etmemin sebebi ise daha ılıman havalarda alacağım eğitimin 

yanında küçük seyahatlar planlamanın kolay olacağı ve dönüş biletimi daha geç alıp yazımı da orada 

geçirmeyi planlamamdı. Ama maalesef Covid-19 benimle aynı fikirde değildi. Mart ayında ben 

Porto’dayken ilk vaka çıktı ve o hafta içinde eğitim ve sosyal hayat kısıtlamaları başladı. Çevrimiçi 

eğitime geçildi, restoranlar yalnızca paket servisine başladı, market saatleri sınırlandırıldı, zorunlu 

karantinalar yapıldı. Bu sayede yaşadığım şehirde haziran ayına kadar hiç vaka çıkmadı ve insanların 

da hassasiyeti ile durum çok iyi kontrol edildi. Maalesef hastalıktan dolayı birebir pek ders alma ve 

sınıfımızdaki öğrencileri tanıma fırsatımız olmadı. Sınırlı sayıda aldığım dersleri çevrimiçi eğitimlerle 

Student Network) ile iletişim kurmamış olsaydım bu bizi yalnızlaştıran bir sebep olabilirdi. Ancak ESN 

gitmeden önce konaklama ayarlamam konusunda, gittiğimde ise dünyanın dört bir yanından gelen 

öğrencilerle iletişim kurmamız konusunda çok yardımcı oldu. Kiralar küçük bir şehir olmasından dolayı 

150-200 euro arasında değişiyordu. Ben başka bir Türk arkadaşımla ev tuttum, aylık kira fatura 

giderimiz 210 euro civarıydı ve aldığımız hibe fazlasıyla yetti diyebilirim. Umarım Covid-19’un bir sorun 

olarak hayatımızda olmadığı bir dönemde ERASMUS+ hareketliliğinden yararlanır ve sizin için 

hazırlanan erkinliklerin tadını çıkarırsınız. Ben maalesef bir ay bu etkinliklere katılabildim. ESN’nin 

ayarladığı etkinlikler dışında da kurulan grupta devamlı yapılan planlardan bahsedilip diğer katılımcılar 

davet ediliyordu. Kahve mi içmeye gitmek istiyorsun, sadece bunu insanlarla paylaş ve emin ol birden 

Castelo Branco’da karşılaşabileceğin durumlardan bir tanesi İspanyol ve İtalyan insanların bir arada 

vakit geçirmesi ve İspanya sınırında olan bir şehir olduğu için aslında epey de kalabalık olmaları 

olabilir. Bunun nedeni dillerinin benzerliğinden dolayı çoğu öğrencinin Portekizce bilmesi, bu yüzden 

gelmek için İngilizce’ye ihtiyaç duymamaları ve bir kısmının İngilizce konuşamaması. Ama bu sizi 

iletişim kurmayı denemekten alıkoymasın çünkü bizim en yakın arkadaşlarımız İspanyol ve İtalyanlardı! 

İngilizce konuşmak konusunda başta çekingen olsalar bile kimi zaman çok yakın kimi zamansa 

tamamiyle farklı olan kültürümüz ve çok sevdikleri mutfağımız bizi yakınlaştırdı ve sonra onlarla 

planladığımız ev partileri, seyahatler ve kamplar ile çok iyi vakit geçirdik. Şanssız bir dönemde gittiğim 

için maalesef tüm eğitim fırsatlarından yararlanma ya da fazla seyahat etme şansım olmadı ama çok iyi 

arkadaşlıklar kurdum ve kendimi daha iyi tanıma, hayattan beklentilerimi keşfetme şansı buldum. 

Hayatım boyunca unutamayacağım ve gülümseyerek hatırlayacağım bir deneyimdi. 
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devam ettirdik. Eğitim dili Portekizce olduğu için ben ve benimle birlikte ERASMUS+ programına katılan

bir arkadaşım ile sınıftan ayrı İngilizce kritikler alıyorduk. Eğer Portekiz’e gitmeden önce ESN (Erasmus

birçok kişi olacaksınız. Çünkü ERASMUS+ programına katılan herkesin amacı aynı, yeni insanlarla

tanışmak, yeni yerler görmek, bolca eğlenmek ve tabii ki yurtdışında eğitimi deneyimlemek. Ayrıca
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