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BiR EĞİTİM VE TURİZM TECRUBESİ OLARAK
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on dönemlerde kısa seyahatler, hafta sonu gezileri ve günübirlik
şehir turları artık önemli trendler arasında yer almaktadır. İnsanlar bir ülkenin kültürünü, tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini
hatta coğrafyasını keşfetmek için hayatlarının belli bir dönemini
o ülkede çalışıp yaşayarak ya da eğitim alarak geçirmeyi tercih
etmektedirler. Bunun dünyada sayısız örneğine rastlamak mümkündür. Ülkemizde ise üniversiteler ve küreselleşmiş firmalarda
çok sayıda yabancı personel çalıştığı gözlenmektedir.

Konya Mevlana Müzesi

Antakya
San Pierre Kilisesi

“Farklı insanlar ve
farklı kültürler, kişilerde farklı bakıs
açıları doğurur”

Turizm cenneti bir ülkeye sahip olduğumuz
hemen hemen herkes tarafından bilinir ve dile
getirilir ama ne yazık ki bir Alman, bir Japon
turist, bu turizm cenneti ülkeyi birçoğumuzdan
önce keşfetmiş, farklı coğrafi bölgelerin insanıyla tanışmış ve kültürümüze ait yemekleri
bizlerden önce tatmıştır. Hatta daha değişik bir
örnek verecek olursak, birçok kişi bulunduğu
şehrin tarihi, doğal ve kültürel merkezlerinin tamamını gezme fırsatı bile bulamamıştır.
Gidip görmek istesek bile, içimizden gelen
bir dürtü veya geliştirdiğimiz bir bahaneyle
bu düşüncemizi gerçekleştirememişizdir ya
da sürekli ertelemişizdir. Durumu ilginç kılan
ise hep böyle bir hayalimizin olmasıdır. Hatta
hayalimizi Türkiye ile sınırlandırmayız bir gün
Avrupa’yı da gezip görmeyi de hayallerimize
eklemeyi ihmal etmeyiz.

Ağrı-İshakpaşa Sarayı

İzmir - Efes Antik Kenti

Sivas-Çifte Minare

Nevşehir - Peri Bacaları

Antalya - Side Antik Kent
Adana- Taş Köprü
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Anadolu insanı, kültürel ve aile yapısı gereği
bir arada yaşamayı seven koruyucu bir
yapıya sahiptir. Bu nedenle aile bireylerinin tek başına gerçekleştirdikleri akraba ziyaretleri hariç kısa turistik faaliyetlere pek
yatkın olduğu söylenemez. Her ne kadar son
dönemde iç turizm faaliyetleri artış gösterse
de istatistikler detaylı incelendiğinde akraba ziyaretlerinin kısa turistik gezilere tercih edildiği gözlenmektedir. İşin ilginç yanı,
bir yabancı turisti, sırt çantasıyla kentimizi
gezerken gördüğümüzde, ona özeniriz, bu
durum çok hoşumuza gider ve hatta elimizden geldiğince seyahatinde ona yardımcı
olmaya çalışırız. Fakat sıra kendimize gelince
aynı cesareti gösteremeyiz.

Mersin - Cennet Cehennem Mağrası
Edirne- Selimiye Camii

İstanbul- Rumeli Hisarı
Rize- Ayder Yaylası
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Bir yandan riski göze alıp sırt çantamızla yabancı turistler gibi şehir şehir
gezme arzusu, diğer yandan Avrupa
hayali, birçoğumuzun içinde bir ukde
olarak kalmaktadır. Aynı duyguyu
çocuklarımızın da yaşamaması için ebeveynler olarak
hepimiz, üniversite eğitimi alan gençlerimize bu konularda
destekçi olmalıyız ve onları teşvik etmeliyiz.
Benim bu noktadaki önerim, hiçbir şey için geç olmadığı
yönündedir, bu nedenle ilk yapacağımız iş bulunduğunuz
çevreden başlamak üzere ilgi alanımıza ve bütçemize göre
bir gezi planı çıkarmak ve kültürel, doğal, tarihi güzellikleri
ve dört mevsimi içinde bulunduran turizm cenneti ülkemizi
adım adım keşfetmeye başlamaktır.
Bu tarz kısa gezi veya kısa seyahat imkânlarının insanların
eline geçtiği en önemli dönemlerden biri de üniversite eğitim süresidir. Aslında bu tarz etkinlikler günümüzde
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eğitim-öğretimin bir parçası olarak görülmektedir.
Bu nedenle, kültürel ve sosyal etkinliklerle desteklenen
eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha başarılı olacağına ve
bu faaliyetlerin eğitim-öğretime katkıda bulunacağına
inanıldığı için bu tür etkinliklerin gençler arasında yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ebeveynleri olarak üniversitede
okuyan öğrenci arkadaşlarımıza güvenelim, destek olalım
ve onlar da yavaş yavaş önce yurdumuzu, ardından Avrupa’yı adım adım gezsinler.
İşte bu nokta da öncelikle Avrupa’da eğitim alma, Avrupa
kültürünü, tarihi dokusunu ve doğal güzelliklerini tanıma
adına, üniversitelerdeki “Erasmus Programları” başarılı
öğrenciler için çok büyük bir fırsattır. Öğrencilerimiz, akademik eğitim öğretimin 3-8. dönemleri arasında Avrupa’da
27 farklı ülkede çeşitli üniversitelerde hem bir-iki dönem
eğitim alma fırsatını yakalayacak hem de derslerinden arta
kalan zamanlarda Avrupa’da farklı ülke
ve şehirleri gezip, farklı kültür ve tarihi
dokuları inceleme fırsatını “Erasmus
Programları” ile yakalayabileceklerdir.
Bu sayede, Avrupa’daki eğitim kültürü
hakkında bilgi edinebilme, oradaki
daha donanımlı üniversitelerde bir
dönem eğitim alabilme, yabancı
dillerini geliştirebilme fırsatının
yanında, farklı kültürden insanlarla
bir arada yaşayabilecek, yeni insanlar tanıyacak, farklı lezzetler tadacak ve yeni deneyimler kazanarak
hayata bakış açıları değişecektir.
Farklı insanlar ve farklı kültürler, kişilerde farklı bakış açıları
doğurur. Farklı bakış açıları da
kişilerin kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunur. Bu yüzden
karşımıza çıkacak fırsatları bir an
önce değerlendirmeliyiz. Neticede,
“Çok okuyan mı yoksa çok gezen
mi bilir?” sorusu sorulduğunda her
ikisine de paydaş olabiliriz.
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