
Ben ve erkek arkadaşım tam iki yıl çalışıp 
çabalayıp bu gün için hazırlandık. Paralar 
biriktirdik, öncesinde Almanca kurslarına 

gittik, üniversiteleri araştırdık… Sonunda isteğimiz 
oldu, vizemiz çıktı ve biletimizi alıp Berlin’e geldik. 
Aslında Eurasia’nın bizim için havaalanında 
karşılama ve konaklama gibi servisleri vardı, ama 
biz “görmediğim bilmediğim yerde kalmam ben” 
gibi düşünceler ile kendimizi ev bulma macerasına 
sürükledik. Öğretici bir macera olmasına karşın 
çok fazla enerji ve para kaybına neden oldu. İlk 
geldiğimizde bir süre hostelde kaldık. İlk haftayı 
otelden kiraladığımız bisikletlerimizle Berlin’i gezerek 
geçirdik. Nerede neler var, şehir nasıl bölünmüş, 
nerede evler daha ucuz gibi araştırmalar yaptık 
ancak burada kalacak yer bulmak inanılmaz zor, 
özellikle örgenciler için. Sonunda yerleştik, ancak 
aradan birkaç ay geçtikten sonra sorunlar oluşmaya 
başladı. Ancak yaşadığınız her sorun ile birlikte hiç 
bilmediğiniz bir sistemde ve ülkede hayatta kalmayı 
başarabildiğinizi fark edince bunun verdiği güç ile 
hayatta başaramayacağınız hiçbir şey yokmuş gibi 
hissediyorsunuz. 

Ufak sorunların yanında harika zaman geçirdik. 
İlk önce sınıflarımızda çeşitli arkadaşlar edindik. 
Herkesin kültürü farklı olduğu için karma bir ortam, 
sürekli konuşulacak yeni konular çıkıyor ve dili fark 
etmeden öğreniyorsunuz. Sonrasında kursumuzun 
düzenli olarak hazırladığı aktivite programları 
sayesinde pek çok yer gezdik. Burada hemen 
kaynaştığımız Brezilyalı bir grup vardı, onlar da aynı 
bizim gibi hem çok gezerek yeni şeyler öğrenmek, 
hem de çok para harcamak istemiyorlardı. Şahane 
bir grup olduk birlikte. Almanlar, her daim kutlama 
yapmak için bir sebep buluyor. Hiçbir sebep yoksa 
normal bir sokağın festivalini yapıveriyorlar, hemen o 
cadde süsleniyor, masalar hazırlanıyor… 
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Kursa programımıza gelirsek, kurlar ilerledikçe 
biraz daha zorlanıyoruz ama açıkçası daha 
keyifli hale geliyor çünkü dili gerçekten 
kullanmaya başlıyoruz. Artık inceliklerini 
öğrenip detaylarını izlemeye başlıyoruz. 
Üniversite için başvurularımızı kursumuzun 
üniversite danışmanları ile birlikte hazırlıyoruz 
ki bütün seçeneklerimizi bilmek ve tercih 
yaparken bilinçli olmak gerçekten iyi bir imkân. 
Daha az stres ve daha fazla eğlence haline 
geldi bizim için bu süreç. Henüz geleli 1 yıl 
dahi olmadı ama şimdiden çok alıştım, bence 
dokuz aylık bir kurs süresi bu konuda çok etkili 
oldu. Kendimizi yalnız hissetmedik, eve olan 
özlemimiz buradaki sıcak ortam sayesinde 
biraz da olsun hafifledi. Bu sebeple Eurasia 
Institute’u hepinize gönülden tavsiye ediyorum 
her konuda tüm ekibi ile bize çok yardımcı 
oldular. 

Peki dil kursu bize hangi konularda 
yardımcı oldu? 

Öncelikle Berlin’e ilk geldiğimiz aylar bir yığın 
evrak işi ile uğraşmak zorundaydık. Bu sadece 
Berlin’e özel bir durum değil. Almanya’nın 
neresine giderseniz gidin bu işlemleri 
yaptırmak gerekiyor. Bu işlemlerden ilki polis 
kaydı, yani bizdeki ikametgâh belgesi. Neyse 
ki Eurasia bize tüm bu işlemlerde yardımcı 
oldu hatta çoğunu bizim yerimize yaptı. İlk 
geldiğimiz gün katıldığımız oryantasyonun 
bir parçası bu ikamet belgesi için hazırlanan 
seminerden oluşuyordu. Bizimle birlikte formları 
dolduruyorlar, gerekli evrakların (pasaport 
fotokopisi gibi) kopyalarını alıyorlar ve bizim 
yerimize başvuruyorlar. İkinci önemli bürokratik 
işlem ise vize uzatımı. Vize alması gereken her 
öğrenci genellikle 3 aylık bir ön vize ile geliyor 
ve burada bunu uzatması gerekiyor. Eurasia’da 
bunun için her ay seminer düzenleniyor. 
Seminer takviminden bakıp vizenizin bitmesine 
yakın seminere katılıyorsunuz, yine sizinle 
formlar dolduruluyor, gerekli evrakların listesi 
veriliyor… Sonra sizin için Eurasia randevu 
alıyor, böylece size sadece randevuya saatinde 
gidip evraklarınızı vermek kalıyor. Bu tip ilk 
işlemlerde gerçekten yardımcı bir kurum olması 
benim içimi çok rahatlattı, çünkü özellikle vize 
uzatma formlarındaki bazı sorulara nasıl cevap 
vermek gerektiğini bilemiyor insan.

Tüm bunların dışında benim için en önemli 
hizmet, üniversite danışmanlığı oldu. 
Almanya’nın eğitim sistemi inanılmaz 
karmaşık. Genel kurallar yok, her üniversite 
kendi kurallarını koyabiliyor. Bu sebeple 
okullarla iletişim çok önemli, ama eğer diliniz 
yetmiyorsa nasıl okullarla anlaşacaksınız? 
Bu konu beni çok endişelendiriyordu. Sonra 
buraya gelince danışmanımızdan randevu 
aldık ve ona hangi bölümlerde okuduğumuzu, 
hangi alanda devam etmek istediğimizi, 
ilgi alanlarımızı anlattık. O da bir sonraki 
randevuya bizim için olanaklı görünen 

okulların bir listesini hazırladı. Bu liste ile 
biz okulları araştırıp hangisinde okumak 
istediğimize karar verdik. Şimdi başvuru 
tarihlerini bekliyoruz, o zaman yine danışman 
yardımı ile başvurumuzu gerçekleştireceğiz.

Üniversite danışmanlığı dışında Almanya’ya 
girebilmek için gerekli şartlı kabul belgesini 
de yine Eurasia’dan almıştık. Kendi anlaşmalı 
oldukları okullardan şartlı kabul alabiliyorlar. 
Eğer okul istediğiniz okul ise anlaşmaları 
olduğundan esas başvuruyu yaptığınızda da 
kabul edilme şansınız daha yüksek oluyor. 

Burada dil öğrenirken bir yerden sonra insan 
farklı şeyler de yapmak istiyor. Hemen B1 
veya B2 seviyesine gelen herkes iş aramaya, 
oyalanacak veya öğrenmeyi hızlandırması 
için öğrendiklerini kullanabilecekleri uğraşlar 
aramaya başlıyorlar. Ben de aynı dönemden 
geçtim. Eurasia eğer yeterli donanıma ve 
özelliklere sahipseniz staj ayarlıyor, bu da 
hizmetlerinin bir parçası. Ancak benim şansıma 
tam ne yapsam diye düşünürken kendileri 
stajyer arıyorlardı. Hemen cv’mi verdim, 
sonrasında görüşmeye alındım. Ardından 
da staja başladım. Her gün ortalama 3 saat 
dersten sonra çalışıp işi öğreniyorsunuz. 
Burada genelde staj için ödeme yapılmıyor. 
Burada çalışmak inanılmaz keyifli geldi bana, 
hem çalışanlar hem patronlarım hem de aile 
gibi ortamı kendimi çok rahat hissetmeme 
sebep oldu. Şimdi hem Türkiye’den gelen 
öğrencilerden sorumluyum hem de yeni 
öğrenci getirmekle yükümlüyüm. Buraya 
gelecek olanlarla ilgilenmek çok keyifli çünkü 
onların geçtiği yolları biliyorum ve yardımcı 
olabiliyorum. İnsanın kendisini başka bir dilde 
anlatması ile kendi dilinde tam istediği şekilde 
anlatması arasında çok büyük fark olduğuna 
inanıyorum. İnsan bir dili yeni öğrenirken adeta 
çocuk gibi oluyor. Kendine güveni azalıyor, 
istediğini tam olarak anlatamayabiliyor. Çok 
önemli veya acil çözüm gereken noktalarda 
kendi dilinize sadece 5 dakikalığına bile olsa 
dönmek istiyorsunuz. İşte bu zamanlarda 
yanlarında olup sorunlarını çözmek, bana 
büyük mutluluk veriyor.

Her yıl Almanya’ya akın akın uluslararası 
öğrenci geliyor, Almanya kapılarını 
donanımlı öğrencilere sonuna kadar açıyor.
Bu öğrencilerin maalesef bir çoğunluğu vize 
çıkmadığı için veya yeterli bulunmadıkları 
için değil, burada iyi karşılanmadıkları, yalnız 
kaldıkları veya korktukları için geri dönüyorlar. 
Aslına bakarsanız burada hayat daha 
kolay; okumak, çalışmak, kaliteli yaşamak. 
Sadece tadını çıkarabilecek kadar farkında 
olmak yeterli, bunun için de korkularımızın, 
endişelerimizin gözümüzü karartmaması 
gerekli.
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