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Fransa'dan merhabalar... :) 

Projemin başlamasının üzerinden yaklaşık 2 ay geçti ama zaman su gibi akıyor dedikleri bu olsa gerek 

ki nasıl geçtiğini hiç anlamadım... 

Gönüllülük deneyimimden önce EVS yapmak isteyen arkadaşlar için kısaca projelere başvurma sürecim 

hakkında bir şeyler yazmak istiyorum. Türkiye'de eğitim hayatım devam ederken bir yandan da çeşitli 

projelerde gönüllü olmuştum fakat bir gün bunu başka bir ülkede de deneyimlemek istediğimi 

farkettim ve 1 yıllık EVS başvuru sürecim 2015'de böylece başladı... 

Ne yapmam gerektiğini, nasıl bir yol izlemem gerektiğini internetten araştırdım ve bu şekilde 

Gençtur'a ulaştım. Projeye başvuru sürecinde desteğini hiç eksik etmeyen Zafer Abiye 

teşekkürlerimi göndermek istiyorum buradan :) Motivasyon mektubumu önemli noktalara dikkat 

ederek düzenledim ve bana göre benim projeye seçilmemi sağlayan,fotoğraflardan oluşan eğlenceli 

bir ''sunum'' hazırladım.  Bunu neden özellikle belirtiyorum? Çünkü şu an gönüllü olduğum kuruluşta 

hemen hemen kimse ingilizce konuşamıyor ve ayrıca kurumun ilk gönüllüsüyüm... Şunu da belirtmem 

lazım ki hiç Fransızca konuşamıyorum... Şimdi gerisini hayal etmek biraz ürkütücü geliyor değil mi? 

Yabancı bir ülke, dilini konuşamadığın insanlar, iletişimin bu kadar zor olması... Ama buna rağmen şunu 

söyleyebilirim ki herşey harika gidiyor :)  



 

-İşte burası Saumur :) Şehrin içinden küçük bir nehir geçiyor ve nehrin iki tarafında da oldukça eski 

ama restore edilmiş yapılar bulunuyor- 

 

Fransa'ya vardıktan sonra ilk hafta oryantasyonla geçti. Saumur küçük bir şehir ama çalıştığım 

kurumun dört ayrı şubesi var burda. Onları ziyaret ettim ve banka hesabı, market alışverişi, otobüs 

kartı gibi işleri hallettim ve bu süreçte burdaki danışmanım hep yardımcı oldu bana. Burada 11-18 yaş 

arası çocuklarla çalışıyorum. Okuldan kalan zamanlarda ya da tatil günlerinde Scoope'a geliyorlar ve 

beraber çeşitli etkinlikler yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Onlar bana Fransızca öğretmeye çalışıyor ve 

ben de onlara İngilizce öğretiyorum :) 

 

İş arkadaşlarım her zaman beni motive etmek için ellerinden geleni yapıyor ve ben de buraya uyum 

sağlamak, Fransızca öğrenmek için ciddi bir gayret sarfediyorum... 



 

-Her salı günü toplantıdan sonra Saumur'un meşhur şaraplarıyla kutlama yapıyoruz :) kutlamanın 

sebebi bazen iş arkadaşlarımdan birinin yerel gazeteye çıkması, ehliyetini alması ya da çeşitli 

formasyonlar alması oluyor- 

 

 

-Haftanın 2 günü burada Fransızca kursuna gidiyorum- 



 

 



 

-Geçen hafta Saumur'da yaşayan ve çalışan kişilerin desteğiyle hazırlanan açık hava sergisindeyken, 

kursta tanıştığım arkadaşlarımla- 

 



 

-Bu fotoğraf ise Angouleme'deki EVS seminerinden. Bir hafta süren seminer boyunca Fransa'nın 

başka şehirlerinde gönüllü olan arkadaşlarla tanıştık. Aralarında benim gibi İstanbul'dan gelen biri 

olunca çok mutlu oldum. Uzun zaman sonra birisiyle Türkçe konuşmak garip bir şekilde sevindirdi 

beni... Evet ülkenizden uzaktayken bazı şeyleri gerçekten özlüyosunuz. E bu da işin zor taraflarından 

biri :) 

Evet bu seferlik hikayenin sonuna geldik. Sonra ki yazılarımda daha ayrıntılı ve ilginç şeyler 

paylaşmak üzere... Selamlar,sevgiler... Au Revoir! :) 

 

 

 

 


