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İlk yurtdışı deneyimim ve Karar aşaması 

Merhabalar ben Emre okuduğum üniversitedeki kaydımı dondurup Estonya’ da gönüllülük yapmaya 

karar verdim ve mezun olabilmek için sadece bir dersim kalmıştı  Bugün 11.12.2016  benim ilk 

ayımı tamamladığım gün ve deneyimlerimi ayrıntılı bir şekilde gönüllü olmayı düşünen 

arkadaşlarımla paylaşmaktan keyif duyuyorum  Nasıl mı gönüllü olmaya karar verdim?  

Yaklaşık 6 ay kadar düzenli şekilde Evs projesi çağrılarını takip ediyor ve başvurularda 

bulunuyordum, sonunda gönderici kuruluşum GENÇTUR’un sitesinde yayınlanan şu anki projemle 

ilgili ilanı gördüm ve başvurdum. İngilizcemin beginner düzeyde olması ve maddi açıdan 

zorlanabilirim düşüncesi benim hep kararsız olmama sebep olmuştu, ayrıca Estonya hakkında çok 

fazla şey bilmiyordum. Geldiğimdeyse gerçekten hiç bir şey bilmiyormuşum diye düşündüm.  

Mesela ne mi bilmiyormuşum? Mesela şunu bilmiyormuşum ; benim Rusya’nın eski bir parçası olarak 

gördüğüm bu küçük ülkenin, benzer ortak noktaları olsa da Rus kültüründen bambaşka bir kültüre 

sahip olduğunu bilmiyormuşum… Eylül ayının sonlarına doğru projeme kabul edilmiştim. 

Bu benim ilk yurtdışı deneyimim olacaktı, henüz pasaportum yoktu. İstanbulda ikamet ediyordum, 

İstanbuldaki Emniyet müdürlüklerindeki pasaport randevu tarihleri en erken 1 hafta sonrasına ve 

bana uymayan saatlerdeydi bu yüzden daha kestirme bir yol kullandım, siz de benim gibi 

İstanbul’a yakın başka bir ilden hemen ertesi gün için pasaport randevusu alabilirsiniz, ben Kocaeli 

Karamürselden hemen ertesi gün için randevumu aldım ve pasaportum 5 gün içerisinde adresime 

ulaşmıştı. 

Projeye Kabul edilme ve Skype görüşmeleri 

Projeye ilk başvurduğumda çok güzel bir yanıt almıştım, ‘’motivasyon mailiniz ve cv nizin içeriği 

gerçekten çok iyi’’ yazıyordu. Tabii cv mi ve motivasyon mailimi bir arkadaşımdan yardım alarak 

hazırlamıştım bunu da belirtmiştim. Her aşamada dilimin yetersiz olduğundan bahsediyordum 

fakat bunu hiç önemsemediler, ben her dilim yetersiz bu sizin için sorun olur mu? diye 

sorduğumda içimi rahatlatan cevaplar alıyordum. İlk Skype görüşmemi İstanbul’da çalıştığım 

işyerimin toplantı salonunda yapmıştım. Karşımda iki hoş Estonyalı bayan vardı, benim çok fazla 

konuşmama fırsat vermemişlerdi bazen hiç bir şey anlamıyordum bazense iki üç kez aynı şeyi 

sorup yine anlayamayınca yazabilir misiniz lütfen diyordum. İlk görüşmemiz 20 dakika sürmüştü, 
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aradan 10 gün geçtikten sonra bir Skype görüşmesi daha yaptık ve bu görüşmeden 5 gün sonra 

‘’eğer kararını verdiysen bu projede yer almandan mutluluk duyarız’’ diye bir mesaj gönderdiler.  

Herşey harikaydı çok sevinmiştim  Sonra bana Mariel’in facebook linkini yazdılar ve her konuda 

onunla görüşebilirsin dediler… Mariel’i mentör üm sanıyordum fakat gelince öğrendim ki o benim 

Tutor’ummuş.. Şunu söylemeliyim ki Mariel benim buradaki her şeyim onunla her şeyi paylaşıyorum 

ve her konuda yardımcı oluyor… Ben bu projede yalnız olacağım ve kendi başımın çaresine 

bakacağım diye düşünüyordum ve bu açıkcası beni birazıcık korkutuyordu   

Vize konusunda aklıma gelen her ayrıntıyı yazmak istiyorum çünkü ben vize işlemlerimi 

tamamlamaya çalışırken Estonya vizesi ve Estonya’da EVS ile bir çok bilgiyi bulamadım, bulduysam 

da yüzeyseldi. 

Vize işlemleri 

Öncelikle Kısa süreli (max. 3 ay) Estonya vizesi almak için İstanbul’daki Estonya Fahri Elçiliğinden, 

uzun süreli vize için ise gidip Ankara’daki büyük elçilikten vize almanız gerekiyor.. Posta yoluyla 

evraklarınızı ulaştırarak yapamıyorsunuz.  E-postalarınızı en kısa sürede yanıtlamaya çalışıyorlar, 

hatta Ankara’daki Estonya konsolosluğuna gece saat 01:30 da attığım bir maile anında cevap 

aldığımda çok şaşırmıştım yani düşünsenize adam mesaide bile değil  

27 eylülde 3 ekim için randevu almıştım ve 3 ekimde Ankara’ya doğru otobüsle yola çıktım. 

Öğlen 13.00 te tam zamanında konsolosluktaydım. Estonya vizesi işlemlerini halletmeye çalışırken 

stres yapıyor olmamın yersiz olduğunu anlamıştım çünkü vize gişesindeki bayan çok sıcak kanlıydı.. 

Bana sadece İngilizce ya da Estonca konuşabiliriz dedikten sonra yaptığım küçük bir espriye 

gülerek o da Türkçe konuşmaya başlamıştı sonra tüm konuşmalar Türkçe olarak devam etti, 

CİGNA sigorta sağlık raporu belgem eksikti ve sorun değil bugün içerisinde mail yoluyla 

gönderebilirsin dedi, görüşme toplamda 20 dakika sürdü. Vizem 6 gün sonra 6 aylık multiple vize 

olarak elimdeydi. Vize işlemlerinizi kolaylıkla halletmeniz için gerekli olan şeyler; Estonya 

konsolosluğu sitesindeki vize formunu İngilizce ya da Estonca olarak doldurulup 3 farklı yeri 

imzalamak (Oturum izni için dolduracağınız form farklıdır sitede iki farklı form vardır buna 

dikkat ediniz ), Vize için sitede yazan ebatlarda fotograf, uçak bileti rezervasyonunuz, Cigna 

sağlık sigortanızın olduğunu gösteren belge, varsa öğrenci belgeniz, Gideceğiniz kurumla olan 

anlaşmanız , bir de garanti bankasına yatıracağınız 80 Euro’nun makbuzu gerekli son olarak da 

işlemlerinizi halletmeye çalışırken birazıcık gülümseme  80 Euro’yu herhangi bir bankadan 

Estonya büyükelçiliği Gaziosmanpaşa İstanbul şubesine 10-15 lira bir bedel ödeyerek 

gönderebiliyorsunuz..  bunların olması yeterli… 

Tabi tüm bu aşamalarda devamlı GENÇTUR’dan yardım istedim, Zafer abiyi günde 3 kez telefonla 

arayıp bir şeyler istediğim oluyordu. Ayrıca  4 kez de görüşmek için GENÇTUR’un Galatasaray 

Lisesi karşısındaki yerine gittim. Tüm bunlardan sonra GENÇTUR Zafer abiyle son görüşmemizi 

yaptık ve 4 gün sonra bavulumu güzelce hazırlayıp Estonya’ya doğru yola çıktım. 

 

 



Sonunda Yolculuk Başlıyor ! 

Uçuşum saat 14:50 THY ileydi, havaalanında biraz bekledikten sonra uçuş vaktim gelmişti yolunda 

olmayan hiç bir şey yoktu. Uçağa binmeden önce facebook üzerinden çalıştığım yerdeki bir 

öğretmenle tanışmıştım, beni gelip alacağını söylemişti, başka bir çalışma arkadaşıyla gelmişti ve 

ikisi de bir çok kez Türkiye de bulunmuşlar..  

 

Onun adı Lya birlikte çalışıyoruz ve çok iyi biri..  

Ve işte Tallin’deydik.  Lya ve arkadaşı benimle kalacağım hostele kadar yürüdüler. 

İlk gece Tallin’ de kaldım çünkü hemen ertesi gün yeni gelen tüm gönüllüler için Tallin in 

yakınındaki Rakvere ilinde varış eğitimi vardı. Siz adına eğlence de diyebilirsiniz  Güzel bir 

otelde her milletten gönüllüler, sınırsız yemek ve bize gerçekten bir şeyler kattığını düşündüğüm 

eğitmenler. Eğitim dediğim şey otur eline kağıt kalem al yazı yaz değil, 5 gün boyunca bulunduğum 

eğitimde günün açılışını dans ederek yapıyorduk, eğitsel oyunlarla devam ediyorduk.. Zaman zaman 

bir şeyler çizmemizi istiyorlardı zaman zaman gruplara ayrılıp sohbet etmemizi… Eğitmenimiz 

Kristi ingilizce konusunda çok iyi olmadığımı bildiğinden her koşulda benim de konuşmamı 

istiyordu.. Bu eğitimde Estonca temel tabirleri öğrendik, bulunduğumuz çevreyi gezdik, bazen de 

bir yokuş bulup kaydık ;)  

 



  

Eğitimimizden bir fotoğraf derlemesi yaptım…. 



 

Otelimizin bulunduğu Rakvere den bir görüntü   

Hep birlikte buranın ünlü bir restoranındayız , fotoğrafların netliklerinin çok iyi olmamasından 

dolayı özür diliyorum. Hemen sağ yanımdaki arkadaş Bosna Hersekli Amir , kendisi çok sağlam 

Türkçe küfürler biliyor hatta yemeğimizin ortasında birkaç tane patlatınca donakalmıştım sonra 



Bu eğitim süresince bir şeylerin hiç surat asmadan da yapılabilineceğini anladım, 5 günlük eğitim 

boyunca keyfimi kaçıracak hiçbir şey olmadı... Dilim konusunda arkadaşlarım çok hassastılar beni 

sabırla dinliyorlardı.  Bu eğitim boyunca neden Estonların Ruslara benzemediklerinden de oldukça 

sık bahsettiler, biraz Eston kültürü öğrenmekten kimseye zarar gelmezdi, hatta bu bilgiler 

harikaydı dostum.  

Yazıma biraz da Estonya hakkında kişisel yorumumu eklemek istiyorum, Estonlar sanılanın aksine 

Vikinglere daha yakınlar ayrıca gördüğüm kadarıyla tarihin bazı dönemlerinde birbirlerini 

kollamaları nedeniyle olsa gerek Almanlar’a karşı derin sempati besliyorlar. Bir ilginç bilgi daha 

Estonya’da kaldığım bu 5 gün boyunca Tallin’deki hostelde olsun Rakvere’deki otelde olsun ne 

zaman televizyonu açtıysam Aşk-ı Memnu ya da diğer Türk dizilerine denk geliyordum.. Eston 

insanları oldukça kültürlü, daha ilk günlerden kendimi burada olduğum ve bu insanlarla tanıştığım 

için şanslı hissettim. Kim takar hava durumunu  isterse -40 derece olsun yani ben böyle 

düşünüyorum. Ben buraya doğal güzellikleri için gelmedim ben EVS ye kültürel açıdan bir 

beklentiyle katıldım. Ayrıca buranın lokasyonunu seviyorum istediğim zaman vapurla kolayca 

Finlandiya, İsveç gibi ülkelere geçebilirim, geçen gün 7 euroya Stockholm bileti gördüm ama daha 

çok yeniyim belki sonra. 

Bunun yanı sıra buradaki insanlar teknolojiyi ceplerinde dursun diye almıyorlar gerçekten 

kullanıyorlar, burada her işinizi online olarak yapabiliyorsunuz… Ayrıca Türkiye de hep 

sorguladığım bir olay vardı her yerde ücretsiz internet bağlantılarının olması ve bu internetlere 

şifre yazmadan girememeniz şifre yazıp bağlanmaya çalıştığınızda hızın internete girmenize 

olanak sağlamayacak kadar yavaş olması. Burada Rakvere’nin ormanlık trekking alanında wifi ye 

bağlandım ve şifre bile sormadı, öylece bağlanıverdi, ben şok geçirip defalarca gerçek olup 

olmadığını kontrol ettim. Ayrıca kaldığım yurttaki bağlantı hızı 100 megabit, adil kullanım kotası 

da neymiş  Belki de bu ülkenin çok kalabalık olmayışının getirisidir. Şunu da eklemek istiyorum 

eğer gündüzleri çok seviyorsanız Türkiye’ye kıyasla şu anda burada gündüzler yok gibi bir şey.  

Sabah 9 dan saat 15:30 a kadar bir aydınlık var ama güneşi görmüyorsunuz sonra tekrar  derin 

karanlık çökmeye başlıyor bence güzel   İnsanın arada güneşini de değiştirmesi lazım 

5 gün günlük eğitim bittikten sonra Mariel beni aldı ve birlikte otobüsle benim Şehrim olan 

Tartu’ya geçtik, birlikte kalacağım öğrenci yurduna kaydımı yaptırdıktan sonra yeni odamda eksik 

ne var onun listesini çıkarıp onları aldık, bu arada anlaşmamda yazdığından dolayı aldığım bu 

şeylere ya da herhangi bir şeye ücret ödemedim onlar benim cebimden para çıkmaması için 

ellerinden geleni yaptılar, hatta anlaşmamda yazmamasına rağmen iş yerim ve kaldığım yurt 

arasında 20 dakikalık mesafe olduğu için 3 aylık ücretsiz ulaşım kartı verdiler.    

Yurt konusuna gelecek olursak, ben zaten kalacak yer konusunda sıkıntı yaşayacağımı 

düşünmüyordum, dağınıklık ya da küçük olması ya da başka başka sebepler beni çok ta etkilemezdi 

bunu biliyordum, Yurt odam 11. katta, camdan baktığımda güzel geniş bir manzara var, hemen 

karşımda dev bir üniversite binası var onunda yanında bir spor kompleksi. Tüm bunların dışında 

oda arkadaşım  Eston, fakat çok fazla konuşmayı sevmiyor hatta buraya gelmeyi de sevmiyor kız 

arkadaşıyla yaşıyormuş bir ay içerisinde sadece 2 kez görebildim.. Hemen yan odamdaki Eston 

arkadaşlarımla daha tanıştığımız ilk saatlerde dışarıda eğlence mekanlarını gezmeye karar verdik 

ve iyi anlaşıyoruz.  Galiba ben şanslıyım  



 

Sırada çalışacağım yeri görmek ve iş 

arkadaşlarımla tanışmak vardı.. O gün 

geldiğinde de süprizlerle karşılaştım, 

Neredeyse tüm öğretmenler Türkiye’ye 

daha önce gelmişler Türkçe kelimeler 

biliyorlar. Çocukların hepsiyle teker teker 

tanıştım fakat çok yüzeysel bir tanışmaydı 

çocukların büyük bir kısmı sadece Estonca 

konuşabiliyorlar ve biran önce Estonca 

öğrenmeye başladım, Estonca ne kadar 

yazıldığı gibi okunan bir dil olsa da bana 

çok farklı geldi sanki biraz zor 

öğreniyorum gibi  Şu anda bazı temel 

ifadeleri biliyorum, hayatta kalabilecek 

kadar   

Birinci ayımdayım ve ne yalan söyleyeyim 

kendimi hiç çalışmış gibi hissetmiyorum bu 

beni biraz ürkütüyor, bir şeyler yapmalıyım 

fakat dil büyük bir engel..  O yüzden 

çocuklar için yeni oyunlar tasarlamaya 

başladım her gün bir oyun ya da sportif aktivite planlıyorum ve tüm oyunların nasıl oynandığını 

Estonca olarak yazıp çizerek her oyundan önce onlara vermeyi planlıyorum… 

Çalıştığım yer bir ev gibi ebeveynleri olmayan çocuklar için aile ortamı oluşturulmak istenmiş ve bu 

tam anlamıyla sağlanmış da, yani ben de artık bu ailenin bir parçası gibiyim çocukların her biri beni 

sanki senelerdir onlarlaymışım gibi sahiplendiler.. Çalıştığım yerin koordinatörü Helle ne zaman 

beni görse sarılıyor ya da bir şeyler anlatıyor fakat çoğu zaman anlamıyorum çok az İngilizce 

biliyor ama en sonunda vücut diliyle anlatmayı başarıyor, gerçekten çok kültürlü.. Beni ve ülkemi 

temsil eden bayrağımızı toplantı odamıza koymuş ve bu beni çok sevindirdi   



 

Finlandiya, Estonya , Türkiye ve Tartu bayrakları   

Ve size Estonyada çok meşhur olan bu şarkıyı armağan etmek istiyorum 

TRAD.ATTACK! "Kuukene" - "Moon" Gerçekten çok popüler bir şarkı bir aydır hergün dinliyorum 

 Ve bu şarkıdan sonra meşhur Estonian Rapper Tommy Cash i dinleyebilirsiniz   



 

Hemen arka bahçemizde mini bir futbol sahamız bile var, bu beni gerçekten sevindirdi çünkü 

çocuklarla dışarıda güzel etkinlikler yapabilmek için alana ihtiyacımız olduğunu düşünüyordum  



 

Çocuklarla oynadığımız ‘’göz kaçırmadan bakma oyunu’’ biraz uzun sürebiliyor ama onlar sevdiler, 

dediğim gibi EVS için çok iyi dil bilmenize gerek yok   

Tabi ki olması gerektiği gibi yazımda olumsuz düşüncelerimden de bahsetmek istiyorum Mesela 

beni en çok üzen şey bana sürekli Türkiye’deki politik durumlarla ilgili sorular sorulması, bir çok  



kez orada güvende misin? Ailen güvende mi gibi sorularla karşılaştım. Buradaki insanların 

televizyonda izledikleri Türkiye savaşın içinde bir Ortadoğu ülkesi. Ama biz ne yapıyoruz 

ülkemizin ve dünyamızın çok daha yaşanılır olmasını diliyoruz    

Estonyada EVS yapmayı düşünenler için buradaki fiyatlardan bahsetmek istiyorum ; Burada 

fiyatlar neredeyse Türkiye’dekiyle aynı, bazı ürünler Türkiye’de olduğundan çok daha ucuz, 

Mesela 1 kg muzu ilginç bir şekilde 80 cent - 1 euro arasında bir fiyata satın alabiliyorsunuz 

Buranın en sevdiğim %7 alkollü birasını 79 cente alabiliyorum.  Burası sessiz sakin bir yer ama 

artık devletin alkolizmi önlemek adına önlemler almaya başladığı bir yer.. Saat 22.00’den sonra 

küçük marketlerden alkollü içecek satın alamıyorsunuz  Estonlar eğlenceye gerçekten düşkünler 

ve Tartu bunun tam yeri. Tartu multikültürel bir şehir, üniversitesiyle ve yoğun öğrenci nüfusuyla 

biliniyor, yani yoğun dediysem de Estonya’ya göre yoğun  Tartu benim favori şehrimdir, Tartu 

tercih edilen bir yer… Hatta Estonlar bile Tartu-Tallin kıyaslaması yapıp Tartu daha güzel gibi 

yorumlarda bulunuyorlar , bunu ilk ağızlardan defalarca kez duydum 

 

Ve bir pubta gönüllü arkadaşlar buluşması, içeceklerimizin gelmesini beklerken ve internet 

bağlantısını sömürürken   



 

 

Sol baştaki Mariel benim Tutorum ve en iyi arkadaşım, diğer yanımdaki ise Diana ESTYES 

koordinatörü beni görmeye gelmişti, onun yanındaki de çalıştığım kurumun koordinatörü Helle  

Bu fotografın daha çok gülümsediğim hali de vardı fakat bulamadım üzgünüm … 

Bu arada Eston kanalı TV2 den çekim için gelmişlerdi, olmayan İngilizcemle röpörtaj verdim neden 

geldiğimi ve burada ne yaptığımı anlattım, daha doğrusu anlatmaya çalıştım diyelim    



Bugün izinli günümdeyim iznimi konuşup istediğim günlere ayarlayabiliyorum, Tartu’ya bugün 

geldim. Janeda ( Bu arada burada J ler Y diye okunuyor) adlı bir  ilde gönüllüler toplantısı vardı 

yine Rakvere’deki gibi güzel bir otelde kaldık bu defa işin içerisinde havuz ve sauna keyfi de 

vardı. Gruptaki 3 kişi dışında kimseyi tanımıyordum neyse ki ESTYES koordinatörü Diana oradaydı 

beni ne zaman köşeme çekilmiş görürse yanıma gelip benimle konuşmaya çalıştı.. 

Şöyle söyleyeyim bu 3 gün tüm bir ay boyunca en çok zorlandığım üç gündü, grubumuzdaki herkes 

yani yaklaşık 30 kişiden hepsi akıcı İngilizce konuşabiliyordu ve her koşulda kendimi anlatmamı, 

bir şeyler hakkında ayrıntılı yorumlar yapmamı istediler, sadece denedim ve artık İngilizcem iyi 

değil demekten sıkıldığımdan bu kelimeleri kullanmıyorum zaten bunu söylemek bana bir şey 

kazandırmayacak, sadece konuşmayı deniyorum  Fransız bir oda arkadaşım vardı aramızda ilginç 

diyaloglar geçti. Son gün herkes birbirine ve bana alışmış gibi duruyordu, hatta bana karşı en uzak 

görünen gönüllü arkadaşlarla bile paylaşımlarımız oldu.. Aramızda daha önce Gaziantepte 

gönüllülük yapmış bir arkadaşımız bile vardı…  Havuz başında bir şeyler içip oyunlar oynadık, 

akşam 20.00’den gece saat 01:30’a kadar… Burada iyiydim işte çünkü benim işim havuzlarda   

Ve bu da eğlence bittikten sonra evlerimize dağılırkenki fotografımız   

 

 

 

 

 

 



Alttaki fotograflar Ropörtajımızdan 

 

 

 



Aynı gün çocuklara kim olduğum ve nereden geldiğim hakkında hazırladığım slaytımı  

sunuyorken…

 



Bu da İspanyalı bir gönüllü arkadaşımdan aldığım anlamlı bir hediye. Kapağında da ‘’Emre’ ye 

Estonian Dictionary’’  yazıyor, aldığımda uzun bir süre gülmüştüm, yani çocuk oturmuş uğraşmış 

benim için kelimelerin doğru ya da yanlış olması önemli değil ki  

 

Yani anlayacağınız burada her şey harika !!! Kalıp bir an önce okulumu bitirip iş hayatına atılsam ne 

olacaktı sanki? :D Bir dahaki ay tam zamanında yine görüşmek üzere !  


