
 

 

Merhaba, 

  

 Ben Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2020 mezunlarından Göksu Sinem Özdemir. 2019-

2020 döneminde bahar yarı yılında Erasmus+ programı ile Romanya’nın bana göre en güzel 

şehri olan Braşov’a gitmeye hak kazandım.  Erasmus+ sonuçları açıklandıktan sonra danışman 

hocalarımızla birlikte ve kazanan diğer arkadaşlarımızla birçok toplantı yaptık ve süreç 

hakkında bilgilendirildik. Doğrusunu söylemek gerekirse başta oldukça karmaşık gibi gözüken 

ancak planlı bir şekilde yönetilirse çok da karmaşık olmayan ve akıcı ilerleyen bir süreçti. 

Erasmus hibelerimiz de yurt dışına çıkmadan hesaplarımıza yattı. Tüm belgeleri ve yazışmaları 

halledip gitmeye hazır olduktan sonra Şubat 2020’de Romanya’ya ulaştım. Uçakla Bükreş’e 

sonra da trenle Braşov kentine vardım. Şehirde iki ana öğrenci yurdu kampüsü var. Ben ve 

benimle birlikte kazanan arkadaşım Memorandului’de kaldık.  

   

   Burası şehir merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, farklı ülkelerden öğrencilerle dolu bir 

kampüstü. Aynı zamanda Rumen öğrenciler de vardı. İlk haftalarda okulun oryantasyon haftası 

başlayana dek çevreyi tanımaya vakit ayırdık. Kampüs cıvıl cıvıldı ve oryantasyon haftası için 

gün sayıyorduk. Bir an önce fakültemizi görmek istiyor aynı zamanda yerine getirmemiz 

gereken görev ve ödevleri öğrenmeye çalışıyorduk. Buraya kadar her şey aslında normal bir 

süreç olarak ilerlerken o dönemde Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 salgınının pandemi düzeyine 

ulaştığı duyurdu. Yaklaşık bir hafta içinde kısıtlamalar getirildi. Tüm Erasmus etkinlikleri ve 

dersler iptal oldu. Bu dönemde henüz salgının ilk ayı olduğu için açıkçası oldukça zorlandık. 

Çünkü okul yönetimi de henüz bu süreçle ilgili yeni yeni planını oluşturmaktaydı. Yalnızca 

bekleyerek geçirdiğimiz iki haftalık bir süreç oldu bu süreçte, geri dönmeli miyiz, dersleri 

alabilecek miyiz okulumuz uzayacak mı gibi sorular sürekli aklımızdaydı. İki haftanın sonunda 

kısıtlamaların devam edeceğini eğitimin de uzaktan olacağını öğrendik. Eğitim dili 

Rumenceydi bu yüzden katılmamızı zorunlu tutmadılar fakat her dersten derleme makale ve 

benzeri ödevler aldık.  



   

 

  Bu süreçte Rumen öğrenciler evlerine döndüler ve kampüs neredeyse tamamen boşaldı. Kalan 

öğrenciler bizim kaldığımız yurda taşındılar. Süreç boyunca okul yönetimi bizi hiçbir zaman 

gitmeye ya da kalmaya yönlendirmedi. Gitmek isteyenler ve sınırı açık olan ülkelerin 

öğrencileri dönmekte özgürdüler, kalmak isteyenler için de bir sorun yaratmadılar. Eğitim 

dönemi boyunca yurtta kalabileceğimizi garanti ettiler. Yaklaşık bir ay sonra benimle birlikte 

fakülteden gelen, aynı zamanda oradaki oda arkadaşım dönmeye karar verdi. Süreç ilerlerken 

önünü göremediğini ve aile için endişelendiğini söyledi. Türkiye Romanya sınırı açılmamıştı 

ancak tahliye uçuşları oluyordu. Bu uçuşlardan biri ile geri dönerek 14 gün karantinada kaldı. 

Sonrasında problem yaşamadan evine ulaştı. Karantina döneminde de hiçbir sorun 

yaşamadığını söyledi. Ben de Braşov’da yalnız kalmıştım.  

      Fakülteden arkadaşımın dönüşüyle benim önüme de çıkan yol ayrımında ben kalmayı tercih 

ettim. Aynı zamanda bizim dönemimizden yedi kişi programa katılmış ve farklı ülkelere 

gitmişti. Bazı arkadaşlarımızın anlaşmalı okullarının yönetimi dönmelerini istedi. Bizde 

problem olmadığı için ben kalmayı seçtim. Hak kazanan yedi kişiden altısı Türkiye’ye 

dönmüştü. Ben Romanya’da kalmıştım.   

  Yurtta tanıştığım ve çok yakın olduğum iki arkadaşım vardı. Yurtta kaldığımız ve dışarıya 

çıkamadığımız bu süreçte birbirimizin ülkelerinin kültürünü tanımaya fırsat bulduk, her gün 

birlikte yemekler yaptık, bir yandan ödevler konusunda birbirimize yardımcı olduk. Hala da 

kendileriyle her ay mutlaka görüntülü olarak görüşüyoruz. 

  Pandemiden dolayı etkinlikler yasaklansa da, yasaklar kademeli olarak kalktığında 

arkadaşlarımla başka şehirlere seyahat etme fırsatı bulduk. Romanya’da birçok şehri gezdik.  

  Bu süreçte beni zorlayan tek şey çoğu kişinin İngilizce bilmiyor olmasıydı. Yurttaki müdür, 

güvenlik görevlisi ve çalışanlar da bilmiyorlardı ancak Rumen öğrenciler bize bu konuda 

yardımcı oldular.  

 Dersler ve sınavlarla ilgili bir sorun yaşamadım. Hazırladığım ödevler geçer not aldı. Bir 

dersin sınavından da yüz yüze sözlü final sınavı oldum. Bu da gayet güzel geçti. Bundan sonra 

da okula notlarım gönderildi bu süreçte Erasmus+ koordinatörümüz hep yardımcı oldu. 

  Dönemi tamamladıktan sonra da hala Romanya Türkiye sınırı kapalı olduğu için Sırbistan 

aktarması ile Türkiye’ye döndüm. Kendi evimde karantinada kaldım. 

   

  Mezuniyetimle ilgili bir problem yaşamadım, dönemim uzamadı. Sonhahar başında 

diplomamı aldım. 

  

 

 Geriye dönüp baktığımda bu kadar zor bir döneme denk gelmesine rağmen muhteşem bir 

tecrübe oldu. Unutulmaz anlar ve arkadaşlar biriktirdim. Ve bu zorluğun üstesinden gelebilmek 

kesinlikle bana çok şey kattı. Süreç boyunca gitmeden önce de sonra da Erasmus 



koordinatörleri ve okuldaki danışman hocalarımız çok yardımcı oldular. Dışarıdan biraz 

karmaşık gözüken ancak kişiye hem akademik hem sosyal çok şey katan dolu dolu bir süreçti. 

Katılmayı düşünen herkese şimdiden başarılar ve kolaylıklar diliyorum. 

 

                                               Göksu Sinem Özdemir, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi. 

 


