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a) Buraya ilk geldiğimde ilk ay alışmam zor oldu. Hem ortam hem kültür farklılığı açısından. 

Millet olarak tembel oldukları aşikar. Çok fazla tatil günleri var. Resmi bir işlem 

yaptırılması gerekiyorsa günlerin ve saatlerin titizlikle takip edilmesi gerekiyor. İngilizce 

bilen insan sayısının az olduğunu ve İngilizce’ ye önem vermediklerini düşünüyorum. 

Ekonomik açıdan tedirgin olmalarına rağmen,yaşam tarzları çok lüks. Ülkelerinin geleceği 

hakkında endişeliler ve daha da kötüye gideceğini düşünüyorlar. Ekonomilerinin kötüye 

gitmesinin nedenlerini görmeniz çok kolay. Otobüslerde kontrol yok, trenlerde kontrol 

yok. Biletsiz ulaşım araçlarını kullanmanız çok kolay. Trafik kuralları hakkında çok 

titizler ve Türkiye’nin aksine her zaman yayalara öncelik veriliyor. İnsanlar çok fazla 

rahatlar. Biraz rahatlıktan çok saygısızlıkla alakalı olduğunu düşünüyorum. Sudan çok 

alkol tükettikleri de doğruymuş. 

 Tarihlerinin ne kadar zengin olduğu eserlerinin zenginliğinden anlaşılabilir. 

Gerçekten çok güzel bir ülke. Başta yaşadığım olumsuzluk ve zorluklara rağmen 

geldiğime pişman değilim ve iyi ki İtalya’yı seçmişim diyorum. Görülmeye ve öğrenmeye 

değer çok fazla tarihi eser barındırıyor. Attığınız her adımda sizi tarihin derinliklerine 

alabilecek birçok şeyle karşılaşmanız mümkün. Genelde Pakistan ve Hindistan’dan olmak 

üzere çok fazla sayıda göçmen var. Türkiye’den geldiğimizi duyduklarında ne kadar 

mutlu olduklarını yüzlerindeki tebessümden anlayabilirsiniz. Burada kesinlikle ırkçılık 

olduğunu düşünmüyorum. Her görüşe ve inanışa açıklar. İslam hakkında ve Kürt meselesi 



hakkında çok fazla soru soruyorlar. Bunlar hakkında sahip oldukları yanlış bilgileri bir 

derece olsun düzeltebildiğime inanıyorum.   

b) Akademik olarak burası çok sorunlu bir üniversite. Evrak işleriyle ilgili sürekli problem 

yaşadım. Düzenli bir Erasmus koordinatörü yok. Sözde var ama ilgilenmediğini 

düşünüyorum. Benim için eğitim sistemleri çok kötü. Düzenli bir bölüm anlayışı yok bence. 

Herkes istediği dersi alıp, beğenmezse bırakıp, sınava girip geçemezse sildirebiliyor. Biz de 

bu seçenek sadece seçmeli dersler için geçerli ama burada her ders için geçerli. 

Gözlemlediğim kadarıyla zaten almaları gereken zorunlu dersler olduğunu düşünmüyorum. 

Benim hayatımda plan ve düzenin önemi büyük olduğu için, buradaki plansızlık ve 

düzensizlik beni rahatsız etti. Hocaların tutumu genel olarak aynı. Dersle ilgili her türlü 

bilgilendirmeyi İtalyanca yapıp sadece derse başladıklarında İngilizce konuşuyorlar. Bu 

yüzden birçok şeyi hocalar yerine öğrencilerden sorarak öğrendik. Hocalara Erasmus 

öğrencisi olduğumuzu söylediğimizde İtalyanca’ yı az da olsa öğrenip anlamaya çalışmamız 

gerektiğini söyleyip, İtalyanca açıklama yapmaya devam ettiler. Sınav sistemlerinin sözlü 

olması riskli olsa da eğitim sistemlerinin tek iyi yönü denilebilir. Hocalar genel olarak 

alanlarında çok iyiler ve bilgililer. Bu bilgiden yararlanmak tamamen öğrencilere bağlı. 

Çünkü devam zorunluluğu yok. Bilgi açısından farklı şeyler öğrendim bu hocalar sayesinde. 

Hiç bilmediğim şeyler bile oldu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


