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Belluno’dan herkese selamlar! 

 

Kendimden kısaca bahsetmem gerekirse; ben Beril, daha henüz kendi ülkesindeki güzellikleri bile 

yeterince arşınlayabilmiş değilken kendini bir anda yurdışında bulan yirmi üç yaşındaki çılgın kızın 

tekiyim. Aslında her şey bir sene içinde gelişti; geçen yılın haziran ayında biyomedikal mühendisi 

olarak üniversiteden mezun oldum, temmuz ayında projemden kabul aldım ve şu anda ilk yurdışı 

deneyimimi yaşadığım Italya'dayım.  

Ülkenin Veneto bölgesinde bulunan bu küçük ama insanı havası ile büyüleyen şehre geleli ise tam 

olarak iki ay oluyor. Buraya gelmeden tam bir sene önce Avrupa Gönüllü Hizmeti projelerine 

başvurabilmek için kendime gönderici kuruluş bulma umuduyla Gençtur'un kapısını çalmıştım -iyi 

ki de öyle yapmışım. Maalesef başvurduğunuz projeden kabul almakla her şey bitmiyor; ve bütün 

bu zorlu süreçte ev sahibi kuruluşunuzun bulunduğu ülkeye varana kadar size gönderici 

kuruluşunuz destek oluyor. Vize gibi temel prosedürleri bir kenara bırakın; hangi havayolu ile nasıl, 

ne kadar fiyata, kaç kilogram bagaj hakkı ile gidebilirim gibi standart konular bile hiç bir şeyden 

tam olarak emin olamadığınız bu süreçte sizin için çok önemli oluyor.  

Bundan dolayı, AGH projelerine nasıl başvurabileceğimi bile daha doğru dürüst kavrayamadığım 

zamanlardan; defalarca gittiğim Italyan Konsolosluğu önünde vize almak için sinir harpleri 

geçirdiğim zamanlara kadar beni hiç yalnız birakmayan Zafer Bey'e minnet ve şükranlarımı sunarım 

-emeğinizi asla unutamam!  

Buraya gelmeden önce ülkeye, buranın insanlarına ve kültürlerine adapte olma konusunda bazı 

çekincelerim yoktu diyemem. Ama buraya geldikten sonra içimdeki bütün endişelerin aslında ne 

kadar yersiz olduğunu anladım. Dolomiti Dağları'nın enfes manzarası, buradaki yerel halkın 

sıcaklığı, çevredeki yeşilin bolluğu ile beni büyüleyen bu şehre adapte olmak benim için hiç de zor 

olmadı. Pizza, makarna gibi hamur işi yemeklerinin güzelliğinden bahsetmiyorum bile -aldığım 

kilolar bunun en güzel kanıtı... Geldiğimden beri yaşadığım tek büyük sorun ise, maalesef iletişim 

kuramamaktan kaynaklandı. Buradaki halkın büyük bir çoğunluğu maalesef ingilizce konuşmayı 



bilmediği için gerçekten zorlandığım zamanlar oluyor. Ama bu sorunu da, benim gibi başka bir 

ülkeden gelen kişilerin katıldığı italyanca kursu ile elimden geldiğince aşmaya çalışıyorum.  

 

Buraya gelir gelmez yaptığım ilk şey ise italyanca 'Permesso di soggiorno' anlamına gelen oturma 

iznine başvurmak oldu. Resmi makamlara başvurulması gereken bu gibi durumlarda mentorumun 

bana ne kadar yardım ettiğini anlatmam mümkün değil; kurumda beraber çalıştığım kişiler 

açısından gerçekten çok şanslıyım. Daha önceden de dediğim gibi ingilizce konuşabilen kişi sayısı az 

olduğu için, mentorum olmasaydı bu tarz işleri kolaylıkla halledebilmem imkansızdı. Belgelerin 

onaylanması ve elime ulaşması aşağı yukarı bir ayı buldu ama şuan çok rahat bir şekilde İtalya 

sınırları içerisinde pasaportum olmadan gezebilme rahatlığına kavuşmuş oldum.  

 

AGH gönüllüsü olarak gercekleştirdiğim görevlere gelecek olursak, temel sorumluluğum projem 

sona erinceye kadar ABM adlı radyo kurumunda düzenli olarak çalışmak -önceden belirlediğim ve 

hazırlık yapmış olduğum bir konu hakkında konuşup kayda giriyorum-. Bunun dışında, liselere gidip 

öğrencilere Erasmus+ programı ve özellikle AGH projeleri hakkında bilgiler veriyorum. Herhangi bir 

değişim programı, etkinlik veya toplantı düzenlenecekse bu konuda danışmanıma destek olup 

çeşitli görevlerde yer alıyorum. Ayrıca ev sahibi kurumum birçok yardım kuruluşu ve sivil toplum 

örgütlerini kendi çatısı altında barındırdığı için mültecilerle de calışma şansım oluyor. Şiddete 

maruz kalmış kadınlar, fiziksel ve zihinsel bakımdan dezavantajlı bireyler için de çeşitli çalışmalar 

sağlanıyor. 

 

24-31 Mayıs tarihleri arasında ise, diğer ülkelerden gelen AGH gönüllüleri ile birlikte  İtalyan Ulusal 

Ajansı tarafından Roma'da düzenlenen Varış Sonrası Eğitimi(On-Arrival Training)'ne katıldık. Buraya 

gelmeden önce Gaziantep'te katıldığım Ayrılış Öncesi Eğitimi(Pre-Departure Training)'nden tek 

farkı, artık daha rahat bir şekilde farklı kültürler arasında karsılaştırma yapabilmemizdi. Kendi 

yaşam biçimlerimiz arasindaki farklılıklara değinerek, bu ülkeye daha kolay sekilde nasıl adapte 

oluruz, AGH suresi boyunca karşılaşabileceğimiz temel sorunlar neler olabilir ve nasıl çözeriz onun 

hakkında konuştuk. 

En son olarak şunu soyleyebilirim ki yeni maceralara atılmaktan asla çekinmeyin; değişiklikler 

genellikle düşünüldüğü kadar korkutucu değildir. Şimdilik bu kadar, bir sonraki yazıda tekrar 

görüşmek üzere, kendinize iyi bakın! :) 


