
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmet ÖZDEMĠR 2009-2010 Eğitim 

Hamburg Hochschule (HAW)/Almanya 

 

Erasmus öğrencisi olmanız sebebiyle okuldaki profesöründen tutunda öğrenci- sine 

kadar herkes çok yardımcı oluyor. Yeter ki insanlarla iletişim kurup derdi- nizi 

anlatabilin. Ayrıca okulda bir Türk hoca mevcut ve her ne konuda olursa olsun bir 

probleminiz oldu mu elinden geldiğince size yardımcı oluyor. 

Bizim kaldığımız yurt çok iyiydi. İçerisinde tüm eşyalar mevcuttu. 7 oda, 1 

salon+mutfak, 2 banyo+tuvaleti vardı. Ortam ve arkadaşlıklar çok güzel, ke- 

sinlikle yurtta kalınması taraftarıyım. 

İlk ay biraz zorlanabilirsiniz, bu gayet normaldir. Fakat alıştıktan sonra çok rahat 

bir şekilde yaşıyorsunuz. Zaten çok fazla Türk yaşadığı için yabancılık çekme gibi 

bir durum olacağını sanmıyorum. Türklerin işlettiği birçok market, lokanta, kuaför 

vs. var. Türkiye‟de olup da orda olmayan bir şey yok sanırım. Bu konuda rahat 

olabilirsiniz. İnsanlar kurallara çok dikkat ederler, yapacağı- nız en ufak bir yanlışta 

gözler üzerinize çevrilebilir. Örnek; bir yaya olarak kırmızı ışıkta geçerseniz 15 

Euro ceza ödüyorsunuz. Bu tür konularda dikkatli olun. Metro sistemini kullanırken 

öğrenci kimliğinizi yanınızda bulundurmayı unutmayın, olası bir kontrolde üzerinizde 

değilse ceza yeme durumunuz söz konusudur. Yabancı dil konusunda size yardımcı 

olacak "volkkurse" yani halk eğitim merkezi olarak adlandirebilecegimiz bir kurum 

mevcuttur. Bu konuda size en fazla yardımcı olacak yer okulunuzdur. Bu kurslar 

hakkında size bir- çok bilgi verebilirler. 

Avrupa Birliği üyeliğinden ötürü Euro para birimi kullanılmaktadır. Para transferi 

konusunda en uygunu ise Western Union‟dur.



 

 

 

 

 

Gökhan AKTUĞ 2009-2010 EĞĠTĠM 

UNIVERSITAT HAMBURG/ Almanya 

 

Üniversitenin en büyük avantajlarından birisi Hamburg gibi harika bir şehirde 

olması. Üniversite de şehir kadar köklü, dinamik ve tahmin edebileceğinizden daha 

muhteşem. Lokasyon olarak, şehrin merkezindeki bu üniversiteye her yer- den 

rahatça ulaşabiliyorsunuz . 

Söz konusu ülke Almanya ve kalkış noktası Antalya olunca bilet bulma konu- sunda 

kış ayları pek sıkıntı çekmiyorsunuz. Fakat yazın fiyatlar artıyor, bunu hesaba 

katmalısınız. Hamburg içi ulaşım ise çok rahat. Okula kayıt olurken 160 Euro 

civarında bir ücret ödeyerek “Semesterticket” denen yıllık öğrenci pa- sosunu 

alıyorsunuz. 

Kendinizi kurtaracak kadar Almanca mutlaka öğrenin. Tahmin ettiğiniz kadar 

İngilizce konuşan yok. Biranın sudan ucuz olması, onun yerine geçmesini ge- 

rektirmez. Bünyeyi yormayın. Soğuk, gerçekten soğuk oluyor. Kışa hazırlıklı 

gitmekte fayda var. İlk gittiğiniz zaman muhtemelen yaz sonu gibi olacaktır. 

Herkesin ulaşım için bisiklete bindiğini görüp, o heyecanla 2 tekere para harca- 

mayın. Unutmayın, kış geldiğinde bırakın bisiklete binmeyi evden dışarı çıkma- yı 

gözünüz yemeyecek! Okulun yemekhanesi ilk başta güzel gelecektir. Her ne kadar 

temiz ve düzenli olsa da, yemekler aşırı derece yavan kalıyor. Siz de be- nim gibi 

"DÖNER MACHT SCHÖNER!" diyerek bir Ali Usta bulacaksınız- dır. ftorsiyonun 

büyüklüğüne alışmayın, yoksa göbeğinize laf geçiremezsiniz. 

Kültür anlamında Hamburg aklınızın alamayacağı kadar geniş bir ufuk sun- makta. 

Zevkiniz ne olursa olsun, mutlaka orada size göre bir etkinlik vardır. Kaçırmayın 

derim, yoksa geri döndüğünüzde çok pişman olursunuz. Cumartesi geceleri 

Reeperbahn da sabahlayıp, ftazar sabahı Fischmarkt'da alışveriş yap- mak her 

Hamburg‟er'in vazgeçilmezidir. Denemeden dönmeyin. 



 

 

 

 

 

 

Bekir KĠRĠġCAN 2007-2008 EĞĠTĠM 

H Trier, Germany(Almanya) 

 

 

Küçük bir şehir ancak düzenli ve iyi bir üniversitesi var, Konaklamak için 

yurtları gayet uygun, Erasmus için iyi bir seçenek. 

Frankfurt'a uçtuktan sonra 4-5 saatlik bir tren yolculuğu yapmak gerekiyor, Tren 

bileti internetten alınabiliyor. Almanya olduğu için bileti önceden almak- ta yarar 

var. Yurtlar oldukça iyi tek kişilik veya isteğe göre 2 kişilik odaları mevcut, çama- 

şırhanesi TV odası İnternet ve Mutfak imkanları oldukça iyi. 

TRIER Almanya‟nın en tarihi ve turistik şehirlerinden birisi, Lüksemburg, Belçika ve 

Fransa'ya da çok yakın, bir de şarap tadımı turuna katılmanızı tav- siye ederim 

Almanya'da Türkiye‟de olan her şeyi rahatlıkla bulabiliyorsunuz, yalnızca bazı şeyler 

daha pahalı. 

ftara birimi EURO en kolay yol CITY BANK ta bir hesap açtırıp ücretsiz para 

transferi yapmak. Çok yakın ve çok güzel bir kent olduğu için öncelikle Berlin ziyaret 

edilmeli. Berlin‟de uzunca kalınmalı fakat yine de vakit kalmayacaktır. Almanya‟dan 

başka bir ülkeye gitmeden önce Almanya iyice gezilmeli ve görülmeli ondan sonra 

ucuz uçak veya tren bileti takip edilmelidir. Böylece Avrupa‟nın birçok ülkesine çok 

ucuza gidebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

European Viadrina Üniversitesi 

Pınar KAYA- 2010/2011 Eğitim 

 

Almanya‟nın Frankfurt kentinde Berlin‟e trenle 1 saat mesafelik uzaklıkta. Küçük 

sessiz sakin bir kent. Güzel ve düzenli ayrıca çok fazla Erasmus öğren- cisi var. 

Almanca ve İngilizce olmak üzere iki farklı dil seçeneği var. Devam zorunluluğu 

derse göre değişmektedir. 

Çeşitli kulüpler var, aktivitelere katılıp organizasyonlarda yer alabilirsiniz. Ücretli 

ya da ücretsiz çeşitli spor faaliyetleri de yapılmaktadır. 1 ay içinde Al- man 

hükümeti oturma izninizi veriyor. Bununla birlikte tüm AB ülkelerini 

gezebiliyorsunuz. Ryanair, easyjet gibi ucuz havayolu şirketleri veya interrail 

yoluyla seyahat edilebilir. konaklama için hostelworld gibi sitelerden otel ayar- 

lanabilir. Ya da gittiğinizde kendi de çok rahat konaklanacak bir yer bulunur. Çok 

düzenlidirler. Sınav tarihlerine göre kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Ör- neğin 

Almanca dersi için sınav kayıt tarihini kaçırırsanız telafisi yok. Kuralla- ra çok fazla 

uyuluyor. Buddy‟niz mutlaka olmalıdır. Oturma izninizi Buddy‟niz yardımıyla 

alabilirsiniz. Saat 6‟dan sonra da müze ziyaretleri ücret- sizdir. Okul size bir 

takvim veriyor ve o takvimde de hangi günlerin tatil oldu- ğu yazıyor. Vodafone, 

ayyıldız ve ortel kullanılabiliyor. Ama siz skype‟a kon- tör yükleyerek de iletişiminizi 

sağlayabilirsiniz. Bu üniversitenin sistemi otur- muş olduğundan sıkıntı çekmezsiniz. 

Ve gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. 



 

 

 

 

Ġbrahim Günday 2010/2011 Eğitim 

European Viadrina Üniversitesi 

 

Üniversite, ftolonya sınırındaki Frankfurt an der Oder şehrinde yer alıyor. Se- hir 

küçük ama çok sevimli ve sakin bir yer. Berlin'e ve ftolonya şehirlerine çok yakin 

olduğunuz için bu bölgelere gitmek çok kolay. Universitede, okuduğunuz bölüme göre 

sınava giriyorsunuz, ya da ödev teslim ediyorsunuz. Devam zo- runluluğu var ama çok 

fazla dikkat edilmesi gereken bir durum haline getirmi- yorlar bunu. Bu 

üniversitede Erasmus öğrencisi olmak kesinlikle bir ayrıcalık, çünkü bu konuda çok 

bilgililer. Seneden seneye değişmeksizin, toplam üniversi- te nüfusunun %30'u 

Erasmus ve Exchange öğrencilerinden oluşuyor. Dolayı- sıyla öğrenciler arasındaki 

canlılık ve paylaşım çok fazla. 

 

 

Sercan AYDOĞAN 

Almanya  

2007-2008 Eğitim ve Staj 

Almanya'nın ftolonya sınırında küçük ve şirin bir kasaba ve tamamen Avrupa Birliği 

fonlarıyla kurulmuş güzel bir üniversite. Başkent Berlin'e 100 km uzak- lıkta ve 

Studentausweis (öğrenci kartı ) ile ulaşım ücretsiz. Aklınıza gelen her türlü sosyal 

aktivite üniversite ve şehir bazında mevcut. Dersler başta alman- ca, Fransızca, 

İspanyolca, Fransızca ve leh dili olarak seçeneklendirilmiştir. 

Devam zorunluluğu hocaya göre değişiyor. 

Yüksek yaşam standartları mevcut. Gidince yapılması gereken ilk şey sağlık 

sigortası. Yerel bir bankadan( Deutsche Bank) hesap açılması gerekiyor. 3Ekim 

doğu ve batı Almanya‟nın birleşme günü ve resmi tatildir her yer kapalıdır. 

Language Center‟da almanca kursu seviyenize göre ücretsiz veriliyor. İsteyen 

Berlin‟de ücretsiz kurslara da yazılabilir. Aylık 150-300 Euro arası değişiyor. 

Avrupa‟da seyahat için İnterrail denilen günlük/haftalık/saatlik tren biletleri 

mevcut. Easyjet Ryanair Avrupa‟nın farklı şehirlerine ucuz uçak bileti sağlar. 

 

 

 



 

 

 

2008-2000 Eğitim 

 

 

 

Kıvanç ÖZKURUCU –Almanya Hamburg Hochschule (HAW) 

Ders kaydında ve derslere devam sürecinde muhakkak desteğe ihtiyaç var. Sis- 

temleri bizimkinden çok farklı olduğu için basit gibi gözüken işlemlerde bile büyük 

sıkıntılar yaşanabiliyor. Derse katılım ders geçmek açısından önemli. 

Daha önceki Türk Erasmus öğrencilerin oradaki iyi niyeti suiistimal edip etme- diği, 

size nasıl davranılacağı hakkında büyük bir ipucu veriyor. Eğer Türk Erasmus 

öğrencileri ile daha önce sorun yaşanmamışsa size daha toleranslı yak- laşıyorlar. 

Aynı üniversiteye gelen diğer Erasmus öğrencileri ile sıkı bir iletişim kurmak, ortak 

aktivitelerde bulunmak çok önemli. 20-25 kişilik bir grup içeri- sinde olunca, sürekli 

yapacak bir şeyler bulunuyor. Aksi takdirde yurtdışı tec- rübesi sürekli aynı 

yerlerde aynı kişilerle harcanabilir. Hangi ülkeye gidilirse gidilsin İngilizce bilmek 

ya da bilen biri ile gitmek sosyal çevre oluşturmak için büyük avantaj sağlıyor. 

Kiralık evler bir hayli pahalı. Yurtta kalmak hem ekonomik açıdan hem de sos- yal 

çevre açısından avantajlı. Kaldığımız öğrenci yurdu ile bir sıkıntımız yok- tu. Adını 

hatırlamıyorum ama Berliner tor da üniversiteye çok yakındı. Yürü- me mesafesi ile 

5 dakika. 



 

 

 

 

Oğuzhan Özkan Finlandiya Oulu 

2007-2008 Eğitim 

 

Kuzey Finlandiya'nın Oulu şehrinde,dünyanın dört bir yanından gelen öğren- cilerle 

beraber geçen Erasmus hikayesi bu... Sadece Oulu mu? Rovaniemi'deki Noel Baba, 

Kuopio'yu çevreleyen göller, Turku'daki öğrenci partileri Tampe- re‟deki 

Särkänniemi parkı, Helsinki'deki Eurovision, Espoo'daki Nokia fabri- kası, Kemi'deki 

buz kale...Daha neler neler... %70'i ormanlarla kaplı ve yakla- şık 118.000 gölü olan, 

insanların dürüst olduğu, geceleri kapıların kilitlenmedi- ği güvenli bir ülke burası... 

Finlandiya tüm beklentilere cevap veren her şeyin üst düzeyde olduğu gelişmiş bir 

ülke, tıp öğrencisi olduğum için daha çok has- tanede vakit geçirdim ve birçok 

tecrübe edindim. Finlandiya adetinden insanla- rın birbirine isimleriyle hitap 

etmeleri, ayrıca gereksiz sosyal hiyerarşiye girme- den herkesin işini son derece 

disiplinli yapması ve herkesin eşit olması bende iz bırakan tatlı tecrübelerdendi. 

Fin'ler doğal, dürüst, saygılı, yardımsever insan- lar... Fin'lerle tanışmak zor derler, 

Fin arkadaşınız olduğu zaman hayat boyu olur derler,yeter ki aradaki buzları kıralım 

ve onlara bizleri tanımaları için va- kit verelim, Fin öğrencileri tanımaktan ve onlarla 

vakit geçirmekten kıvanç duydum,telefonuma eklediğim yeni Finler var artık 

hayatımda... Biraz utan- gaçlar ama sizleri tanıdıktan sonra gerçekten varlıklarını 

arkanızda hissediyor- sunuz... Fin'ler hiç dolambaçlı yollara kaçmadan ne istediğini 

biliyor ve söylü- yorlar, dürüstlüğe son derece önem veriliyor,isler aksasa bile 

dürüstlük Fin'ler için çok önemli. Ayrıca sessizlik, tabiat, doğallık ve sauna onlar için 

çok özel kavramlar,özel hayat Fin'ler için kutsal, simdi Fin'leri daha iyi anlayabiliyo- 

rum. gölde açılan çukurda balık tutma heyecanı, buzulları kıran geminin yolu- na 

devam etmesi… 

Hiçbir yerde okuyamayacağım ve yaşayamayacağım bu tecrübeleri bana yaşat- tığı 

için aileme ,okuluma, konsolosluğunuza, hocalarıma, koordinatorlerime sonsuz 

saygılar sevgiler... 



 

 

 

 

Yasemin Demir Seinajoki 

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Finlandiya 

2008-2009 Eğitim ve Staj 

 

 

Finlandiya‟ya gidip gelmek benim için paha biçilmez bir deneyim. Stajlara de- vam 

zorunluluğu var. Eğitim ve staj yaptık. Estonya ve İsviçre‟yi de dolaştım. Dilimi 

geliştirdim. Gittiğimde çok az konuşuyordum. Tek götürüsü bu dönemde Türkiye‟de 

almadığım dersler oldu. 

 

Eve çıkma, diğer seçenekler Apart şeklinde evlerde kaldık 2-3 kişilik odalar var. 

Ama geciktiğimiz için hocanın bulduğu evde kaldık biraz pahalıydı ama apartlar 

oda sayısına göre fiyatları değişiyor. Bir yatak, dolap, masa, ortakdı. Ben üç kişi 

kaldım. Herkesin arkadaşı istediği zaman geliyordu. 

Helsinki, Stockholm,Talin görülmelidir.Yazın gidilmeli. Müzeler kesinlikle ge- 

zilmeli. Gemi ucuz, oteller pahalı. 

Şehir içi ulaşım… Ulaşım kolay internet ucuz öğrenci olduğunu her yerde iş- 

lemde söylemeli indirim yapıyorlar.Telefon hattı alırlarsa Türkiye‟den daha ucuz 

Erasmus etkinlikleri o kadar çok ki hiç boş kalmıyorsun. 



 

 

 

NurĢah Öztürk-Fransa  fterpignan Üniversitesi 

2007-2008 Eğitim 

 

Turizm bölümü dışındaki birimler ve yurt binası kampüs içerisinde. Kütüpha- 

ne,çamaşırhane,cafe, yemekhane vb gibi hizmetler kampüs içerisinde mevcut. 

Maalesef turizm bölümü kampüsten çok uzakta. Otobüsle gitmek hem karışık hem 

de 2 otobüsle gitmeniz gerekiyor. O yüzden yaklaşık 40 dk. kampüsten turizm 

bölümüne yürümeniz en mantıklısı. Benim gittiğim dönemde yaklaşık 80 Erasmus 

öğrencisi vardı. Erasmus olmak için ideal bir üniversite. Bilgisa- yarınızı yanınızda 

götürün. Sadece studio odalarda internet var ama kütüpha- ne, yurt lobisi gibi 

yerlerde internetten faydalanabilirsiniz. Kendi yemeğinizi kendiniz pişirebilirsiniz. 

Hafta sonları tüm marketler kapalı. Mc donalds sanı- rım akşam 9-10 a kadar 

açık.Orada satılan telefon kartları var (ankesörlü tele- fonlar için) ki yurt içinde de 

satan öğrenciler var. Yurtdışını aramak için ina- nılmaz uygun.Telefonunuzu 

yurtdışına açtırmayı unutmayın. Kampüs yakın- larında büyük bir spor parkuru ve 

havuz( ücretli) mevcut. Yanınızda Euro gö- türün.Tr „de kullandığınız bir vadesiz TL 

hesabına paranızı yatırabilir oradan kartınızla( visa ya da master) Euro 

çekebilirsiniz.Güvenlik açısından da iyi olur.(Dikkat tr‟deki euro hesaplarınızı 

yurtdışında kullanamıyorsunuz. Hesa- bınızda TL olacak gittiğiniz ülkeden Euro 

olarak çekeceksiniz) Bu işlem için herhangi bir bankanın bankamatiğini 

kullanabilirsiniz. 



 

 

 

 

Özlem Yıldız Instituto de Ciencias Marinas de Anda- lucia/ Ġspanya 

2008-2009 Staj 

 

Yabancı ülkelerden araştırmacılar ve bursiyerlerle işbirliğine açık bir enstitü. Kabul 

ettiği öğrencilere her türlü araştırma olanağını sağlıyor. Enstitü çalışan- ları yeni 

gelenlere çok sıcak ve misafirperver bir tutum sergiliyor. Erasmus öğ- rencisi olmak 

her şeyden önce yeni arkadaşlıklar edinmek, yeni kültürler tanı- mak ve dil 

öğrenmenin yanı sıra bilimsel yeterlilik kazanmak açısından da ciddi getirilere 

sahiptir. Staj kapsamında gidildiğinde bursiyer ders almak gibi bir sorumluluk 

yüklenmemekte ancak Enstitü çalışanlarının uyduğu mesai kural- ları doğrultusunda 

hareket etmek yükümlülüğüne sahiptir. Enstitünün bulun- duğu kampüse yakın bir 

yerleşim merkezinde özel yurtlar mevcut olsa da bu yurtların ücreti oldukça 

yüksektir (Aylık 400 Euro). İnternet ve mutfak gibi bazı imkânlarının da kısıtlılığı 

göz önünde bulundurulursa bölgede ev tutma- nın daha mantıklı olacağı söylenebilir 

(Ayda 250 Euro). Üniversite öğrencileri- nin yoğun bulunduğu bölgede ev arkadaşı 

bulma sıkıntısı olmayacaktır. Şehir merkez ve civardaki kasabalara ulaşım tren veya 

otobüslerle sağlanmaktadır. 

Kampüs ve yerleşim merkezi arası mesafe kısa (15 dk)olduğundan yürüyerek gidip 

gelme olasılığı da vardır. Şehir merkezi her türlü eğlence ve sosyokültürel 

aktivitelere sahip olup sıcak kanlı, güleryüzlü insanların yaşadığı yabancı öğencilere 

alışkın bir halka sahiptir. 

Cordoba, Malaga Granada ve Sevilla görülmeye değer mimariye sahip önemli 

yerleşim birimleridir 



 

 

 

Yağmur Yazgı KAYA 

Gençlik DeğiĢim Programı. “Gender Issues” 

16.09.2013-23.09.2013 

 

İspanya/ Malaga Derneği ile Akdeniz Üniversitesi Ulusla arası İlişkiler Ofisi‟nin iş 

birliği ile Gençlik Değişim ftrogramına katıldım. Çıkılan duyuru sonucunda formumu 

doldurdum özgeçmişim ile birlikte gönderdim. Bu progra- ma seçildikten sonra 16 

Eylül-23 Eylül tarihleri arasında İspanya/ Malaga macerası başladı. 

Gençlik değişim programıydı ve Cinsiyet ayrımcılığı temamızdı. 6 ülkeden 5‟er kişi 

katıldı ve toplamda 30 kişiydik. Her ülke kendi geleneksel masallarını can- 

landırdılar ve daha sonra “Workshop” gerçekleştirildi. Tabi bu masalları cinsi- yet 

farkı, ayrımcılığı kadının ve erkeğin toplumdaki yeri dikkate alınarak ha- zırlanmıştı. 

Dolu dolu geçen bu programda Türk ekibi ise “fteri Kızı” adlı ma- salı canlandırdı. 

Bu masal sırasında Türk geleneklerine göre kız isteme ve kına- gecesi gösterildi. 

Kına gecesinin yanı sıra Düğün alayı ve zeybek gibi gelenek- sel danslarımızı da 

gösterdik diğer katılımcıları da oyunlarımıza dahil ettik. 

İspanya çok güzel bir ülke. İnsanları bize çok yakın. Çok da sıcaklar. Yalnız 

İngilizce konuşan pek bulamıyorsunuz. Eğer İspanya‟ya gidecekseniz kesinlik- le 

günlük işlerinize yardımcı olabilecek düzeyde İspanyolca cümleler öğrenme- nizi 

tavsiye ediyorum. Domuz eti tabii ki çok tüketiliyor. Yumurta ve patates onlar için 

çok önemli. Biz bir hafta kaldık ve ilk 4 gün 3 öğünde de patates kızartması vardı. 

Deniz ürünleri çok meşhur. Her çeşit deniz ürününü yiyebi- lirsiniz. Sangria diye 

çok ünlü de bir içkisi var. Şarap ve meyvelerden yapılıyor. Malaga biraz Antalya‟ya 

benziyor eğer o şehre giderseniz yabancılık çekmezsi- niz. Biz Malaga‟nın dışında 

Granada‟ya ve Cordoba‟ya gittik. Granada‟da Endülüs Emevi Devleti‟nin sarayı var ve 

çok gösterişli mutlaka orayı de ziya- ret etmelisiniz. Cordoba da keza öyle. Endülüs 

Emevi Devleti‟nin izlerini faz- laca görebilirsiniz. Bu üç şehir de tahmin 

edemeyeceğiniz kadar sıcak, eylül ayında bile! Bu güzel tecrübeyi yaşamam da 

emeği geçen Başta ftrof.Dr Bur- 



 

  

 

 

Umut Erkin TaĢ Letonya Üniversitesi 

2009-2010 Eğitim/Staj 

Üniversite olarak küçük olmasına rağmen verilen eğitim iyi diyebilirim. Fakat 

fakültelerin dağınık olması ulaşım açısından olumsuzluklar yarattı. Kalacak yer 

bakımından da yurt, kentin merkezine yakın olmakla birlikte bira tehlikeli 

diyebilirim ama şahsım adıma herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım. 

Letonya'da farklı zamanlarda farklı yerleri görmek mümkün. Şehir içinde gezi- leri 

yapmak her zaman mümkün. Ama gideceklere özellikle 2. dönem gitmeleri- ni 

tavsiye ediyorum. Çünkü bahar aylarında Riga ayrı bir güzelliğe bürünmek- te. 

Ağaçların yeşermesi ve şehrin canlanması tarif edilemez. Ayrıca ülke içinde Sigulda 

(Bahar aylarında da gidilmesi gerekir, manzara çok süper) ve Majori (Kıyı kasabası, 

kış ve bahar ayında gitmek gerekir. Kışın sahilde kar ve hemen 1 mt. ötesinde Baltık 

Denizi'ni görmek mümkün.) 

Oraya gidecek arkadaşlar zaten önceden araştırma yapacaklardır. Fakat inter- net 

üzerinde elde edilen bilgiler fazla da işlevli değil. İlk olarak söyleyebilece- ğim şey, 

insanların soğuk görünmesi. Yaşlı nüfus ve özellikle kadın nüfusu ağırlıkta. Çevreyi 

tanımaya çalışın. Özellikle gideceklere söyleyebileceğim bir yer var. Oraya gidip de 

yurt - merkez arasında gidip gelmeyi öğrendikten sonra, merkez'de yurda giderken 

beklenilen durağın arka kısmında pazar bulunmakta. Oradan her türlü şeyi temin 

edebilirsiniz. Ayrıca Old Town'u da iyi gezmenizi, şehri keşfetmeye bakın. Her 

zaman aynı yerlerle sınırlı kalmayın ve bu şekilde daha iyi anlayacaksınız orayı... 



 

 

Tuğba ÖKSÜZ BudapeĢte- Corvinus University of Budapest 

2008-2009 Eğitim ve Staj 

Kesinlikle çok iyi bir üniversite okulumda yapamadığım birçok uygulamayı ora- da 

gerçekleştirdim. Sınıflar özel sınıf gibi en fazla 8 kişilik oluyor. Devam zo- runluluğu 

var ayrıca not düzeltme haftası var. Notunu beğenmediğiniz dersi- nizden tekrar 

sınava girebilirsiniz. 

Tren ile Bulgaristan üzerinden gidebilirsiniz Malev Airlines‟ı da kullanabilirsi- niz. 

Kaldığımız Hostel gayet uygundu. Şimdi ise ELTE UNI‟ye ait. 

Budapeşte genel olarak her yere yakın ve çok ucuza Eurolines firmasını kulla- 

narak gezebilirsiniz. 

Ulaşım çok rahat ve çok yardımseverler. Trafik sorunu yok. 

 

 

 

 

 

Göktuğ Araz Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril ( Portekiz) 

2006-2007 Eğitim ve Staj 

 

Hocalar yeteri kadar yardım ediyorlar Erasmus öğrencilerine. Buradaki dersle- 

rinize uyan dersler seçmeye çalışın eğer yoksa ona yakın herhangi bir ders. Ani- 

masyon dersi bile almıştım ben. Genelde derslere girerdim ftortekizce konuşurlar 

ama anlayamazdım. Sınavları da İngilizce hazırlarlardı. Ya da ödev istersiniz onu 

yaparak geçersiniz. Hocayla aranızdaki diyaloglara bağlı bu. Gezebildiğin kadar gez. 

Zaten oraya vardığınızın ilk ayı hafta sonları Erasmus olarak gezi yapıyorsunuz. 

Gerçekten bu çok güzel, epey bir yer geziyorsunuz. Lisbon‟da gezebildiğiniz kadar 

gezin. Bairro alto caddesi meşhurdur. Beleme gidin orada “ftasteis de Belem” tadın. 

(nefis bir pasta) İnsanları çok sıcak kanlılar, Türkle- re benziyorlar. 2 haftada 

bütün okul beni tanımıştı ve bana Turco diyorlardı. 

Ola Turco lafını hep duyardım. Otomatik para makineleri var onlar hoşuma 

gider. Canın kahve mi istedi at parayı al kahveni! 



 

 

 

 

 

Buğrahan Turgut Presov Üniversitesi/ Slovakya 

2009-2010 Eğitim 

 

ftresov Üniversitesi, tam anlamıyla Slovakya'daki ftresov kentinin, gençliğinin 

lokomotifi. ftresov Üniversitesinde öğrenci olmak çok kolay, devam zorunlulu- ğu 

aslında var ancak Erasmus öğrencisi olduğumuzdan dolayı hocalar gayet iyimser ve 

toleranslı bu konuda. Halkı çok cana yakın ve sınıftaki Slovak öğ- renciler çok 

yardımcı insanlar. 

Öncelikle belirtmeliyim ki Viyana ve Bratislava dünyanın en yakın iki başken- tidir. 

Onun için, Antalya'dan sık olarak Viyana'ya direkt uçuşlar mevcut. Vi- yana 

Havalimanından da Bratislava‟ya her saat otobüs geçiyor. Bratislava otogardan da, 

ftresov'a otobüs kalkıyor, oradaki zaman çizelgesinden yararla- narak ftresova 

ulaşım sağlanıyor. Sıkıntılı bir yolculuk olmuyor. 

Erasmus öğrencileri için okulun en büyük yurdunun en üst katı ayrılmış ve bu odalar, 

diğer katlardan daha lüks. İnternet bağlantısı çok hızlı ve odalarda iki kişi 

konaklanıyor. Ortak kullanımlı bir mutfak mevcut ve bütün Erasmus öğ- rencileri 

aynı katta konaklıyor. Aylık ödenmesi gereken ücret ise 80€. İlk giriş- te 60€ 

civarında depozito verilmesi gerekiyor. 

Türkiye‟ deki yoğurt gibi yoğurt bulunmuyor ve dikkat edilmesi gereken şeyler, 

domuz eti çok yaygın. Onun için, bir restoranda, "bez bravcove" yapısını akılda 

tutmak gerek. Hayatın ucuzluğu, hocaların yakınlığı, ülkenin ufak olması ve samimi 

ve çok kültürlü ortam, en çok hoşuma giden şeyler olmuştu. 



 

 

 

Servet YüceliĢli ftresov Üniversitesi/ Slovakya 

2007/2008 Eğitim ve Staj 

 

Merhaba Erasmus adayı arkadaşlar. Sanırım Üniversite hakkındaki bilgiler- den 

önce ülke hakkındaki bilgileri vermek daha doğru olur. Slovakya tıpkı bir- çok 

Avrupa ülkesi gibi kışın oldukça soğuk bir ülke. Doğu Avrupa'nın ortasın- da kalıyor 

ve komşuları gerçekten de çok güzel ülkeler. ftolonya, Çek Cumhuri- yeti, 

Avusturya, Macaristan ve Ukrayna. Bu ülkelerin de başkentlerine olduk- ça yakın. 

Yüz ölçümü olarak küçük bir ülke olmasının bazı avantajları var. 

Özellikle ülkenin güneydoğusunda batıdaki şehirlerdeyse gideceğiniz şehir ftrag‟a 

ve Viena‟ya çok kısa sürede otobüs yolculuklarıyla varılabiliyor. Ve bir de tüm ülkeyi 

baştan sona çok çabuk bitirebiliyorsunuz. Ülkenin resmi dili Slo- vakça ve gittiğiniz 

Üniversitede muhtemelen Slovakça dersini seçmeli dil ola- rak alabilirsiniz. ftreşov 

Üniversitesine gelince… Öncelikle şunu belirtmeliyim ki arkadaşlar tıpkı Akdeniz 

Üniversitemizde olduğu gibi Uluslararası İlişkiler Ofisi oldukça yardımsever ve 

çalışkan. Bu konuda hiçbir sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Size gerekli tüm 

bilgileri sağlar, ve hatta gerektiğinde sizi, size yardımcı olabilecek başka Üniversite 

öğrencilerine yönlendirirler ki bunlar da muhtemelen daha önce Erasmus olan 

kişilerdir. Hangi bölüme gittiğinize bağlı ama öğretmenler akademik düzeyi çok 

yüksek ve dersler çok profesyonelce işle- niyo. Bu anlamda işi biraz da sıkı 

tutabiliyorlar. Ben ve beraber gittiğim diğer arkadaşım bu Üniversiteye giden ilk 

Türk Erasmuslardık. Ne yalan söyleyeyim bize çok yardımcı oldular dersler 

konusunda. Ama bizden bir sene sonra giden arkadaşlar dersler konusunda epey bir 

şikayetçiydiler. Oraya gittiğinizde ilk yapmanız gereken şey arkadaşlar, pasaport 

işlemleriniz varsa onları halletme- niz. Daha sonra şehir içi ulaşımda aylık ya da üç 

aylık sınırsız bilet almanız çok ekonomik olacaktır. Telefon hatları ve konuşmalar da 

gayet uygundu. Hat alıp istediğiniz zaman ailenizle rahatlıkla görüşebilirsiniz. 


