
 

 

 

BELÇİKA'DA ERASMUS 

 

Aslında anılarımı nasıl anlatmaya başlayacağımı bilemiyorum. Hayatımın en güzel en dolu dolu 

gecen 5 ayı. Hala unutamadığım benim olan anılarım. Erasmus programını kazandığımı 

duyduğumda işte bu demiştim sonunda öğrencilik hayatımda beni tatmin eden şey buydu. Bir 

hemşirelik öğrencisi olarak yurtdışında staj inanılmaz akıl almaz birşeydi benim için. Gitmeden 

önce ki süreç çok yorucu ve zahmetliydi. Belgelerin karmaşıklığı, zamanın yetmemesi bir intorn 

olarak cok yıldırıcıydı ama yinede verdiği heyecanla tüm işlemlerimi tamamladım. Belcikaya 

programdan daha once gittim biraz vakit gecirmek icin. Belçika’yı, oranın kulturunu tanimaya 

calistim . Tabikide Türk kulturunden farkli bir ortam  Gittiğim okuldakıi danisman hocam bana cok 

yardimci oldu her konuda, kalicagim yere olan ulasimim, kullanacagim otobus bileti, sehrin haritasi , 

yapilacaklar, yapabilecegim sporlar, hersey hakkinda bilgilendirilmistim. Tabiki erasmus icin 

gidicekseniz anlasmaniz icin yeterli bir ingilizceye sahip olmaniz gerekir ki daha kolay iletisim 

saglayabilesiniz. Ben programa once temel dil kursuyla basladim. 3 hafta hollandaca kursu aldim, 

gunluk hayata oryantasyon icin. Cok guzel ve eglenceliydi cunku her bolumden her ulkeden 

insanlarla birlikte aldik dersi . Cok farkli bir deneyimdi. 3 hafta sonunda staj programim basladi ve 

yalnizdim :) once gunubirlik cerrahide de , sonra evde bakim da, daha sonrada acil de stajimi 

tamamladim. Belcikada ki insanlarin sosyokulturel duzeyleri cok yuksek oldugu icin hepsi ingilizce 

biliyordu ve hastanede anlasmakta hic zorluk cekmedim. Ordaki hemsirelerle arkadas oldum ki hala 

bir çoğuyla gorusuyorum. Doktorundan tutunda yasli insanina kadar bisiklet kullanan bir toplum 

Belçika, tabiki bende bisikleti aktif olarak hayatima aldim ve hergun staja giderken bisiklet le gittim, 

belkide Türkiyede olsa yapmam dedigim şeydi ama cok eglenceliydi hergun ise bisikletle gidip, 

isiklarda durup ilerlemek ya da bisikletini park edip ise devam etmek.. Anilarimi, yasadiklarimi 

anlatmak gercekten cok uzun surer cunku her gunum ayri her gunum cok ozeldi benim icin, 

hemsirelik icin kucuk ama cok sey yaptigima inaniyorum ki meslek hayatimada cok buyuk katkisi 

oldu. En basta ogrendiginiz sey her turlu insanla kolayca iletisime gecebilmeniz dogru ve etkili bir 

bicimde. Umarim erasmusu kendinize zahmet gormeyip , gerceklestirebilirsiniz . 

Ve gitmek icin hic bir korkunuz olmasin, sadece gidin. Gerisi zaten cok kolay bir sekilde 

gerceklesecek .. 

Sevgiler .. 

Ülker ÖKTE 

 


