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PROJESİ YENİ BİTMİŞ EVS GÖNÜLLÜSÜNDEN TAZE BİLGİLER 

 

Herkese merhaba, 

Ayşe ben. 29 yaşındayım. Geçtiğimiz yıl 1 yıllık bir EVS projesiyle POLONYA’da gönüllü olarak 

çalıştım. Görev tanımım bulunduğum şehirde belirlenen bir ilkokulda İngilizce kulüp 

saatlerinde etkinlik hazırlamak, Resim ve Müzik derslerinde sınıf öğretmenlerine yardımcı 

olmaktı. Yıl boyunca belirli aralıklarla farklı kişilerden EVS’e dair sorular aldım. Herkese tüm 

detaylarıyla cevap yazmaya çalıştım. Şimdi daha fazla kişinin yararlanabilmesi adına 

deneyimlerimden bazı başlıkları sizlerle paylaşmak istiyorum. 

1. EVS tavsiye eder misin? Yapalım mı? 

Bunu yaklaşık 7 yıl önce Danimarka’da Erasmus yapmış biri olarak yanıtlıyorum. Kesinlikle 

ama kesinlikle gidin arkadaşlar!!! Gittiğiniz ülke, şehir, seçtiğiniz proje bir yana belirli bir süre 

farklı bir ülkede yerel biri gibi yaşamak, o ülkenin dilini, kültürünü yerinde öğrenmek, dahası 

pek çok ülkeden insanla tanışmak paha biçilemez fırsatlar. Daha önce yurtdışına çıkmış 

olanlar beni daha iyi anlayacaklardır. Ancak henüz fırsat bulamamışlar özellikle EVS’den 

yararlanmalı. Düşünsenize tam zamanlı bir çalışan gibi iş yükünüz olmadan çalışacak, fatura 

ve kiranız ödenecek, seyahat etmek için boş günleriniz olacak, üstüne bir de cep harçlığı 

alacaksınız. Üstelik size o ülkenin dilini öğrenmeniz için ücretsiz kurs sağlayacaklar. Bunca 

olanak hiçbir AB projesinde yok. 

 

2. EVS projesi seçerken nelere dikkat etmeliyim? 

İlgi alanlarınız çok önemli! Tamam EVS yapın ama rastgele sırf gitmek için proje 

seçerseniz uzun vadede pişman olmanız mümkün. Unutmayın 1 yıl boyunca o işi yapacak, 

zamanınızın çoğunu o alanda geçireceksiniz. Diyelim ki ofis işlerinden hoşlanmıyorsunuz, tüm 

yıl bir ofiste oturmak, belge doldurmak, okumak, yanıtlamak zorundasınız. Ya da özel 

gereksinimli bireylerle çalışacağınız bir proje seçtiniz. Eğer bu konuya karşı herhangi bir ilginiz 

yoksa, gittikten sonra kendinizi mutsuz etmenizin bir anlamı yok.  Her gün istemeyerek 
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gittiğiniz bir iş yeri, sosyal alandan alacağınız keyfi de etkiler. Siz siz olun, yapamayacağınızı 

düşündüğünüz projeler seçmeyin. 

 

3. Dil seviyesi önemli mi?  

Bana en çok sorulan soru sanırım bu. Mutlaka EVS hakkında araştırma yaparken bir 

yerlerde okumuşsunuzdur ama bir kez de ben yazayım. “EVS bir İngilizce öğrenme programı 

değildir.” Sizden İngilizce seviyenizi ispatlayacak bir belge istemiyorlar, evet. Ama hangi 

ülkeye giderseniz gidin; okulda, evde, sokakta, markette anlaşacağınız ana dil İngilizce olacak. 

Yani demem o ki, çok az İngilizce ile kabul alıp gidebilirsiniz. Ancak etrafınızda konuşulanları 

anlamadan, sohbetlere katılamadan ya da sizden istenen işleri anlamayıp yapamayarak çok 

zorlanırsınız. Üstelik en çok yapılan hata, dil bilmeyen ya da anlamakta zorluk yaşayan 

arkadaşların, diğer Türk gönüllülerle yapışık gezmesi. Mutlaka Türk gönüllülerle dayanışma 

içinde olursunuz. Ancak farklı bir ülkeye gitmişken, başka kültürler tanımak yerine vaktinizin 

çoğunu Türkçe konuşarak geçirmeniz pek sizin yararınıza olmayacaktır. 

Benim tavsiyem Gramer eksiği olmayan ama anlama-konuşma’da zorluk yaşayan 

arkadaşların kabul aldıktan sonra bununla ilgili yardım almaları. 1 yıl boyunca İngilizce 

konuşmak elbette sizi daha akıcı hale getiriyor. Ama temel cümleler kurmakta bile zorluk 

yaşıyorsanız, kendinizi kandırmadan bu eksiğinizi gidermeye çalışın. Yoksa hiç bilmeden 

gittiğinizde başkalarını dinleyerek İngilizce’niz gelişmez. Kendi projemden örnek vereyim. 

Bizim grubumuzda İngilizce seviyesi çok iyi olmayan, sorduğumuz basit soruları anlamakta ve 

yanıtlamakta zorluk yaşayan bir İtalyan vardı. Tüm yıl ne yazık ki kimseyle sosyalleşemedi. Ev  

arkadaşı dahil iletişim kuramadı, sohbetlere katılamadı. Onun için oldukça zor bir yıl geçti. 

Hatta çoğu kez bırakıp dönmeyi bile düşündü. 

 

4. Polonya’yı önerir misin? 

Kesinlikle EVET! Bir kere ekonomik açıdan geçinmek diğer Avrupa ülkelerinden daha 

kolay. Para birimi Zloty ve TL ile olan fark, Euro’dan daha az. Ayrıca insanlar aşırı kibar. 

Başlangıçta daha resmi ve soğuk gelebiliyorlar. Ancak belli bir süre geçtiğinde ve sizin güler 

yüzünüzü gördüklerinde dünyanın en tatlı, en yardımsever, en paylaşımcı insanları oluyorlar. 

Mutlaka istisnalar vardır. Ancak ben 1 yıl boyunca herhangi ırkçı bir yaklaşım görmedim. Ya 

da çok içki tüketmelerine rağmen herhangi bir taşkınlıkla karşılaşmadım. Ayrıca lokasyon 

olarak güzel bir nokta olduğundan pek çok ülkeye otobüs, tren ya da uçakla ulaşım 

sağlayabilirsiniz. 

 

5. Çocuklarla ilgili proje seçmek istiyorum. Ancak Eğitim Fakültesi mezunu 
değilim. Bu seçilmeme engel olur mu? 

Bildiğiniz gibi EVS’de sizden herhangi bir sertifika, belge istenmiyor. Çocuklarla ilgili 

projelerde önceden benzer bir deneyiminizin olması ya da öğretmen olmanız, seçilirken sizi 



diğer adayların önüne geçirebilir ancak tek başına yeterli değildir. O yüzden bu konuya ilginiz 

varsa, yapabileceğinizi düşünüyorsanız seçebilirsiniz. 

 

6. Verilen cep harçlığı yeterli geliyor mu? 

Bu tamamen size bağlı bir durum. Polonya için konuşmam gerekirse biraz dikkatli 

davranırsanız verilen miktar yeterli. Gerçi ben küçük bir şehirdeydim. Ulaşımımı bisikletle 

sağladım. Gidebileceğim mekanlar sınırlıydı. Yine de her haftasonunu dışarıda geçirdiğim 

halde geçinebildim. Ama seyahat etmek isterseniz mutlaka ekstra harcama yapmanız 

gerekecektir.  

 

7. Çok sayıda projeye başvurmama rağmen bir türlü yanıt alamadım. Ne 

yapmalıyım? 

Bu ne yazık ki sabırla beklemeniz gereken bir süreç. Belki 100 projeye başvuruyorsunuz 

ancak bir ya da iki tanesi size yanıt verebiliyor. Bu yüzden umudunuzu yitirmeden 

araştırmaya ve başvuru formu göndermeye devam edin. Mutlaka içlerinden birinin dikkatini 

çekeceksiniz. Bu öyle bir şey ki bir projede daha önce yurtdışı deneyiminizin olması sizi 

avantajlı konuma getirirken, bir diğerinde dezavantajlı yapabiliyor. Üstelik bir çok projede 

vize işlemleriyle uğraşmak istemediklerinden AB vatandaşı olmamanız sorun oluyor.  

 

8. Motivasyon mektubumu nasıl hazırlamalıyım? 

Motivasyon Mektubunuzda vermeniz gereken temel bilgiler var aslında. 

a) Ben kimim? (Eğitim bilgileri, yaş, sosyal özellikler) 

b) Bu zamana dek neler yaptım? (Herhangi bir gönüllülük projesine katıldınız mı? Ya da 

başvurduğunuz projeye katkı sağlayacak herhangi bir deneyiminiz var mı?) 

c) Bu projeye neden katılmak istiyorum? (Sadece farklı kültürler tanımak istiyorum, 

yeni bir dil öğrenmek istiyorum yazmanızın dışında sizden spesifik şeyler bekliyorlar. 

Söz gelimi çocuklarla ilgili bir projeye başvuruyorsunuz ve önceden aldığınız bir tiyatro 

eğitimi var. Çocuklarla tiyatro yapmak istiyorum demek size katkı sağlar.) 

 

9. Yemek konusunda sorun yaşar mıyım? İstediğim yiyecekleri bulabilir 

miyim? 

Öncelikle şunu belirteyim. Uzun dönem bir projeye katılıyorsanız ortalama 1 yılınız 

var. Bundan ne ölçüde keyif alabileceğiniz tamamen sizin elinizde. Konfor düşkünü olup 



kaldığınız odadan, evden, şehirden, yağan yağmurdan, bindiğiniz trenden şikayet edebilir, 

bu süreyi oflayıp poflayarak geçirebilirsiniz. Ya da pozitif olup var olan kaynakları sonuna 

dek kullanıp bu süreci merakla keşif yapacağınız eğlenceli bir sürece çevirebilirsiniz. Bunu 

40.000 nüfuslu bir şehirde yaşamış ve ayrılırken yüksek dozda hüzün yaşamış biri olarak 

söylüyorum. Polonya için konuşmam gerekirse en küçük şehirlerde bile farklı ekonomik 

kesimlere hitap eden marketler var. Gezer, bakar, size en uygun geleni alırsınız. Burada 

önemli olan deneyip damak tadınıza uygun olan ürünü bulmak. Bazı arkadaşlar domuz eti 

konusunda hassas oluyor ve endişe duyuyorlar. Merak etmeyin, sabah akşam domuz eti 

yemiyorlar. Ya da sadece domuz eti yok marketlerde. İstediğiniz sebzeyi, meyveyi, dana 

ya da tavuk etini bulabilirsiniz. Fiyatlar Türkiye’yle hemen hemen aynı. Bazı ürünlerde 

ufak farklar var yalnızca. Lezzet illa ki farklı gelecektir ama dediğim gibi bu bir keşif süreci. 

Orada bir Polonyalı gibi yaşamanın, o kültürün bir parçası olmanın tadını çıkarın. Bu 

deneyimi size kısa süreli yapacağınız hiçbir Avrupa gezisi sağlamayacak. Dışarıda yemek 

istediğinizde de evde pişirmek için de kendinize göre bulabileceğiniz seçenekler var. 

 

10.  Gönderici Kuruluşum GENÇ TUR’u sizlere önerir miyim? 

Bazılarınız gönderici kuruluş bulmakta zorlandığından bahsetti hep. Bu düşündüğünüz 

kadar zor bir süreç değil. Ben başvuru sonrası işlemleri hızlıca yürüttükleri ve sorun 

yaşadığımda vakit kaybetmeden ilgilendikleri için GENÇTUR’u sizlere öneririm. Önemsiz gibi 

görünse de pek çok gönüllü arkadaşım sorun yaşadıklarında gönderici kuruluşlarıyla iletişim 

kuramadı. Ya da bizim gibi vize işlemleriyle uğraşmak zorunda olanlar için belgelerin eksiksiz 

ve zamanında size ulaşması çok önemli. Bu konuda gerçekten titiz davranıyorlar.  

Siz de EVS yapmak istiyorsanız ve hala bir gönderici kuruluş bulamadıysanız GENÇTUR’un 

sitesine girip form doldurabilirsiniz. www.genctur.org Süreçle ilgili onlar sizi yönlendiriyor 

zaten. 

 

11.  Son olarak Evsahibi Kuruluşum olan AKWEDUKT’u sizlere önerir 

miyim? 

http://www.genctur.org/


Gittiğim şehir (Kwidzyn), tanıştığım, birlikte çalıştığım insanlar konusunda beni mutsuz 

edecek tek bir olumsuz örnek yaşamadım. Aksine bir çoğuyla görüşmeye devam edecek ve 

hep sevgiyle anacağım. Ancak ne yazık ki Evsahibi Kuruşumu sizlere önermiyorum. Aylık cep 

harçlığımı zamanında banka hesabıma yatırmak dışında evle ya da okulla ilgili yaşadığımız 

sıkıntılarda ne yazık ki bizlere yardımcı olmadılar. Benden önce aynı kuruluşla çalışan Türk 

gönüllülerle konuşmama ve olumsuz yorum almama rağmen bunun kişisel bir anlaşmazlık 

olabileceğini düşünmüş, sürece pozitif yaklaşarak gitmeye karar vermiştim. Ancak ne demek 

istediklerini birkaç ay sonra anladım. Tüm proje sürecim boyunca tam zamanlı ve iyi niyetli 

çalışmama, her daim güler yüzlü ve kibar olmama karşın koordinatörlerin tavır ve davranışları 

bana ve diğer gönüllülere karşı dürüst ve kabul edilebilir değildi. Sürekli insanların arkasından 

konuşan, gönüllüler arasında AB vatandaşı olanlar ve olmayanlar diye ayrım yapan ve 

davranış biçimlerini de buna göre belirleyen bir tavır içindeydiler. Şayet başka bir kuruluştan 

kabul aldıysanız, bu kuruluşla çalışmanızı önermiyorum.  


