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VİZE SÜRECİ 

Aslında vize süreci düşündüğümden daha hızlı ve kolay oldu. Projeye 15 gün geç başlamıştım. O da 

benim pasaport problemimden dolayı oldu. Vize sürem proje süremden daha kısa idi. O sebeple yeni 

bir pasaport çıkarma işlemi gerçekleştirmek durumunda kaldım. Yeni pasaportum ulaştığında her şey 

daha kolay işledi. Bir ay önce gibi Finlandiya’nın Ankara’daki vize işleri ile ilgilenen VFS Global adlı 

başvuru merkezinden randevu aldım. Yalnız şöyle bir şey başıma geldi . Randevuyu telefonda aldım. 

İnternetten de alınabiliyor.  

Randevu alabilecekleri Site bu : http://residencepermits.finland.fi/turkey/Turkish/index.html  

Bana Cuma günleri olan başvurular için kuruma ( vfs global) ödenen 400 lira kadar olan ücretin 

olmadığı söylendi, fakat oraya gittiğimde bunun o gün içerisinde ilk birkaç kişi için geçerli olup 

sonrasında diğer günlerde olduğu gibi bu aracı ücretin kesildiği söylendi. Ben de bir şey diyemedim 

maalesef ki, işlemin uzamasını falan istemiyordum çünkü, hiç itiraz etmedim dolayısı ile. Fakat benden 

hemen sonra bir hanımefendi geldi, ve aynı benim onlara söylediğim Cuma günü aracı ücretin 

alınmadığı ile ilgili bilgiyi dile getirdi ve kabul ettiler . Halbuki bana biraz öncesinde bunun yalnızca ilk 

birkaç başvuru için geçerli olduğu söylenmişti. Ve ben bir öğrenci olmama rağmen bunu ödedim. Diğer 

başvuracak kişiler olursa lütfen hakkınızı arayın ,  çünkü Cuma günleri gerçekten aracı ücreti almıyorlar 

ve bu sanırım 2 den önce olan randevular için. O yüzden diğer gönüllü olacak arkadaşlar  isterlerse 

telefonda konuşup randevu alabilirler, belki bu  daha iç ferahlatıcı olabilir. 

İnternetten randevu alınacaksa Staj için Oturum İzni  seçeneği ile başvuru yapılmalı. Ama dediğim gibi 

ben telefondan aldım. Açıkcası daha hızlı ve kesin oldu. Toplamda vize için ödediğim ücret bir hayli 

yüksek miktar. Yanlış hatırlamıyorsam 2753 lira idi, neredeyse 3000 lira. Vize  neyseki çabuk çıktı. 

Başvurumdan nerdeyse 3 hafta sonrasında vize elimdeydi. Bilmiyorum belkide bana öyle denk geldi 

ama vize sonucu da bir hafta içinde falan açıklandı. 4 hafta bile olmadan her şeyim hallolmuştu yani. 

Sadece bu kadar çok ücret ödemek biraz zordu . 

Vizeyi almak için ANKARA’ya gitmek şart. Başka türlü olmuyor. VFS GLOBAL’in adresini sitede 

bulabilirler. Adres doğrudur. Ve 453 ya da 454 numaralı otobüslerle ulaşabilirler oraya. Buraya da 

yazayım hatta:  Kabil Cad. No:67, Öveçler . Kızılay meydanından otobüsleri bulabilirler. 

Vizede Neler Gerekti? 

 Enterfinland dosyası ile başvuru isteniyor ayrıyeten. Ben bunu yapmamıştım orada da 

yapıyorlar diye. Ama eğer siz önceden hallederseniz işlem daha hızlı gerçekleşir. Yalnız 

Enterfinland dosyasını doldururken ödeme isteniyor. Ben bunu önceden doldurmadığım için 

birinci elden kaynak bilgim yok fakat benden önce Finlandiya’ya giden bir gönüllü mailde şöyle 

diyor bu ödeme ile ilgili. Ödeme için üç seçenek var. O an ödemek, iş verene link gönderip 

ödetmek, servis noktasında ödemek. Başvuru onaylandıktan sonra işverene ödetme seçeneği 

kullanılamıyor. Ben dediğim gibi Enterfinland dosyasını önceden doldurmadım. VFS GLOBAL’e 

gittiğimde orda ödemeyi de elden alıp dosyayı doldurdular. Sonuç olarak bu para ev sahibi 

kuruluşum tarafından bana iade edildi. 

 Volunteer Agreement belgesi  

 Host kuruluşumdan projeye başladığımda ne iş yapacağımdan , sahip olacağım olanaklardan 

bahseden tek sayfalık bir sertifika. 

 Gençtur destek mektubu. 



 CIGNA’dan gelen sigortamın ve adımın gösterildiği mail çıktısı. İsim ve numara renkli bir 

kalemle üstü çizilerek belli edilirse kontrol eden kişinin farketmesi açısından iyi olur. 

 Pasaport üzerinde işlem olan her sayfanın taraması. Bunu orada hallediyorlar. 

 Gençtur’dan aldığım sigorta ile ilgili bilgilendirici belge. Insurance Certificate. 

 OLE_TY3 isimli bir belge. VFS’nin sayfasında bulunabilir. Önceden doldurulması gerekiyor. 

Adobe Acrobat ile doldurdum. Çok fazla boş bırakılması gereken yerler var. Dolduracak kişiler 

boş kalan kısımlardan dolayı endişelenmesin. VFS GLOBAL’e gittiğinizde kontrol ediliyor zaten. 

Bir hata varsa düzeltilebilir orada. Çıktısını alıp, isim, tarih , yer ve imza kısımlarını elle 

doldurdum.  

 Üniversite diploması. Yeni mezun olduğumdan diploma daha çıkmamıştı . Ben de okuldan 

diplomamın henüz niçin çıkmadığına ve okulu başarıyla bitirdiğime  dair kanıtlayıcı bir dilekçe 

aldım. Dilekçe Türkçeydi, gerekli mi bilmiyorum ama ben yine de her ihtimale karşı İngilizce 

tercüme ettirdim noterden . 

 

Dediğim gibi vizeyi almam çok uzun sürmedi ama sanırım bu projemin zaten çok yakında 

başlayacak olmasından kaynaklı olabilir. Belki de gerçekten bana öncelik verdiler, bilemiyorum. 

Başvurunuzu takip edebileceğiniz Enterfinland üyeliği veriliyor size dosya doldurulduktan 

sonra. Şifreyi saklarsanız iyi olur. Bundan sonra enterfinland a girip vizenizin çıkıp çıkmadığını , 

hangi aşamada olduğunu takip edebilirsiniz. Bir durum olunca mülakat için 

çağırılabiliyormuşuz. Başvuru sonunda vizenin size ulaşması için UPS kargo ücreti tahsil 

ediliyor ek olarak 50 tl. Kabul etmezseniz tekrar Ankara’ya gidip almak zorundasınız. UPS 

Kargo daha iyi bir seçenek diyebiliriz. Bu işlemler benim deneyimlerimdi ama yine de 

başvuracak kişiler akıllarına takılan sorular için VFS GLOBAL’i aramaktan çekinmesinler, belki 

de güncellenmiş bilgilere sahiptirler. İşi şansa bırakmamak gerekir. 



PROJE ÖNCESİ 

Proje öncesi, tüm belgelerimi hazırlamam 2  ay kadar sürdü. Aslında işlem daha hızlı 

gelişebilirdi fakat ben yeni bir pasaport çıkartmak zorunda kaldım eski pasaportmun zaman 

problemi yüzünden. Ev sahibi kuruluşumdaki görevli kişiler tatilde falan derken süreç biraz 

uzadı ve ayın 15’ine Finlandiya Helsinki Vantaa havalimanına uçak bileti alarak vize sürecini 

halletmiş oldum. Proje normalde 1 Eylül’de başlıyordu. 15 gün gecikme ile başlamış oldum 

gönüllü projeme. Uçak parasını vize çıkar mı çıkmaz mı , bir aksilik olur diye geç aldım, o 

nedenle pahalı oldu tabi ki. 1257 lira ödedim. Ama neyse ki bu da ev sahibi kuruluşum 

tarafından  bana geri ödendi. 

Finlandiya’ya Varış 

Finlandiya Vantaa Havalimanı’na vardığımda mentor denen bana günlük hayatıma dair 

yardımda bulunacak kişi ve projenin başındaki kişi Sanna beni ikisi birlikte karşıladılar. Gayet 

güler yüzlü insanlardı. İlk gün için beni havalimanında karşılamaları güzel oldu açıkçası. 

Sonraki üç hafta içinde sahip olmam gereken bilgiler mentorum yardımı ile tamamen alınmış 

oldu. Kaldığım ev neredeyse orman içinde denilecek huzur dolu bir yerde. Tek katlı bir ev ve 

aslında burası bir site . Benimle beraber Rayk adında Alman bir diğer gönüllü ile yaşıyorum. 

İkimizin de kendine ait odası var. Gayet yeterli. Saunamız bile var! Bu gerçekten burda sahip 

olduğum en iyi olanak diyebilirim. Marketten alışveriş yapabileceğimiz toplamda 350 euro luk 

bir bakiyemiz var aylık. Bu yemek parası. Aylık 125 euro her ay alıyoruz. Bir de spor salonuna 

ücretsiz olarak gidebiliyoruz. Banka hesapları bir ay sonrasında çıktı ve şu anda 

kullanmaktayım. Uçak ve vize ücretleride bir ay sonrasında hesabımıza yattı. İlk üç ay için 

hesabıma yatan para beni kolaylıklar geçindirdi elbette. Şu anda da geçindiriyor hatta. Aslında 

harcama yapılacak bir şey yok özel ihtiyacınız yoksa ama yeni bir ülke yeni şeyler derken ben 

biraz fazla harcama yaptım . Eğer ki aileden para desteği alınmayacaksa çok tedbirli 

olmalısınız. Keza 125 euro gezmeyi düşünüyorsanız pek yeterli sayılmaz tabi ki de. Ama yemek 

anlamında aç kalmıyoruz kesinlikle. Ayrıca çalıştığım yerlerde de yemek yiyebiliyorum 

yemekhaneden. Finlandiya ile ilgili en güzel karşılaştığım şeylerden birisi çok ucuza sahip 

olabileceğiniz ikinci el mağaza ürünleri. Özellikle kıyafetler. Sanırım ben biraz fazla para 

harcadım buralara. Gerçekten 2 euro ya mont aldım. Tren ile her yere ulaşım sağlanıyor ama 

uzak bölgeler biraz pahalı. Otostop iyi bir seçenek ama daha önce hiç yapmadığımdan 

çekiniyorum ben. O yüzden bir yere giderken genellikle tren kullanıyorum. Bazı otobüsler çok 

ucuza gidiyor, bazen otobüs kullanıyorum o sebeple. Bölgeme hakim oldum sayılır şu an. Bu 

arada en yakın şehre gidebilmek için otobüs kartımız var proje sahibimiz tarafından karşılanan. 

Açıkcası ben köy gibi bir yerde kalıyorum. Finlandiya sonuçta , burda şehirler bile çok sakin. 

Benim kaldığım yer 17.000  nüfuslu  bir yer. Vakit geçirmek için çok bir şey yok. Ama ormana 

çok yakın. Ve yürüyüş yolları çok var. Doğal güzellikleri bol bir ülke. Ayrıca otobüs kartımla 

Hameenlinna denen bölgeme en yakın şehre sahip olduğum otobüs kartı ile gidebiliyorum. 

Ama orda da akşam birkaç bar gezmekten başka seçeneğiniz yok. Ve şu aralar kış saati 

uygulaması ile hava saat 3 gibi karamaya başlıyor. Ve işten sonra yalnızca eve gelip dinlenmek 

istiyorsunuz. Havanın karanlık olması saatin çok geç olduğunu zannettiriyor.Bence ilk 

öncesinde projeye başlandığında para konusunda tedbirli ve mantıklı olunmalı. İyi para 

biriktirip ve iyi planlar yapıp gezebilirsiniz bulunduğunuz ülkeyi. İlk bir ay içinde bri gönüllü 

kampı vardı. Bir hafta sürdü . Baltık denizi kıyısında bir kamp bölgesiydi. 54 kadar farklı 

ülkelerden Finlandiya’da gönüllülük yapan gençlerle bir araya geldik. Hem birbirimizle tanışıp 

kaynaştık , hem de burda ne yaptığımıza dair bilinçlendirildik. Diğer Avrupa ülkelerinden gelen 

kişilere göre Finlandiya pahalı bir ülkeymiş . Ben Türkiye’den geldiğim için bunun pek farkına 

varamadım açıkçası. Ama dediğim gibi tedbirli olunduğu takdir aç kalıp ölecek bir duruma 

düşülmez kesinlikle. Çünkü , size yardımcı olan çok fazla insan var proje içerisinde. Kendimi 



yalnız hissetmiyorum o sebeple. Bununla ilgili de Sanna ilk hafta benimle bir konuşma yaptı 

zaten .  

Hafta da iki gün Fince kursu alıyorum Hameenlinna denen şehirde. Biraz zor . Çünkü , hoca 

sürekli fince konuşuyor ama yavaş yavaş alışmaya başladım. Dil hoşuma gidiyor ve öğrenmek 

istiyorum o sebeple. Kurs haricinde dile benim de çalışmam gerekiyor ayrıca. İngilizcem çok iyi 

değildi ama sonuç olarak kendimi ifade etmek zorundayım. İlk başlarda daha kötüydüm. Şimdi 

daha iyi. Fakat İngilizce için de ayrı bir çalışma planı uygulamam gerek. Çünkü , Finlandiya da 

ana dil bu değil , bazı şeyler yanlış öğrenilebiliyor o sebeple. Tabi ki burda herkes en azında 

çat pat İngilizce konuşuyor, Türkiye’den daha iyi denilebilir o anlamda. Dil ile ilgili endişem 

vardı ama boşunaymış. Çünkü, şu an bunu öğreniyorum ve bayağı hızlı bir alışma süreci. Ve 

elbette bir olanak. Buraya ayrıca dilimi geliştirmek için de gelmiştim. O yüzden sahip olduğum 

zorluklarla karşı karşıya olmak her anlamda eğitici. Haftasonları tamamen özgürsünüz. 

İstediğinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi güzel bir plan yaptığım taktirde keyifli vakit 

geçirebilirim. Finlandiya’da ulusal parklar denen alanlar çok fazla. Ve içlerinde ormanda 

gezenler için kulübeler var. Ve herkes için açık. Ama bir yandan da dile çalışmak ve agh 

projemle ilgili youtube kanalı kurmak gibi bir düşüncem var. Biraz o sebeple zaman ayırmak 

istiyorum kendime. Ama bu yılbaşında iki haftalık tatilim var . bahsettiğim gönüllü kampından 

Türk bir arkadaş ile anlaştık. Estonya’ya gemi bileti aldık 29 euro ya. Ordan sonra diğer 

ülkelere otostop ile geçerek gezmeye çalışacağız. 

Finlerden bahsetmek gerekirse gerçekten biraz utangaçlar genel anlamda. Benden bile daha 

utangaçlar bazen. O nedenle burada biraz geveze oldum sanırım .Ama bazıları da hiç öyle 

değil. Hepsi çok nazik insanlar. Bir şoför vardı yalnızca bayağı kaba biri idi. Ama sonradan 

öğrendim o da Rus’muş 😊 Irkçılık gibi olmasın ama Fin birinin kaba olması zor sanırım, o 

yüzden şaşırmıştım bu şoförün tavrına. Hiç kaba bir Finliye denk gelmedim gerçekten. 

Anlaşması gerçekten kolay insanlar. Ama bazen hiç açık değiller. O yüzden bazen siz açık 

olmanız gerekiyor ifade etmek istediğiniz konu hakkında. Finlandiya’nın doğası ve insanı ile 

kesinlikle tanışılmalı. O sebeple kesinlikle herkese tavsiye ediyorum bu ülkede gönüllü 

projelerde yer alınması için. Benim için gerçekten özel bir milletti. Ve şu an burdayım, onlarla 

yaşıyorum. Olmam gereken yerde olduğumu hissediyorum. Çoğu Avrupa ülkesinden bile daha 

modern durumdalar bence zihniyet açısından. Saunaya çırılçıplak güvenle girebileceğiniz 

üzerinize hiçbir seksüel arzuların yöneltilmeyeceği bir ülke burası. Eee tabi ki bu onların alışmış 

oldukları kültürel bir gelenek. Ve ben bu geleneği çok sevdim! Proje kurumu Janakkala 

belediyesi. Biz iki gönüllünün yemek parasından daha fazla alan tek kişilik gönüllü kimselerle 

de karşılaştık ama büyük bir problem değil bence bu. Ve eğer başka taleplerimiz söz konusu 

olursa da yardımcı olmaya çalışıyorlar. Alman gönüllü için yeni bir bisiklet bile aldılar ama 

herhalde onun parasını onun harçlığından kestiler ya da başka bir şey hatırlamıyırum. Sonuç 

olarak, isteklerinize yanıt veriyorlar kolaylıkla. Herhangi bir problem de yaşamadım. Yalnızca 

mentorum mesajlarıma bazen hiç cevap vermiyor, bu da onunla alakalı bir sorun biraz. 

Bu arada yurtdışına çıkmadan önce mobil ve internet bankacılığı ile türk kredi ya da banka 

kartlarını kullanacaklarsa öncesinde yurtdışına açtırmaları gerekiyor. Ben buraya geldiğimde 

anlayabildim. Böyle bir şeyden haberim yoktu. Telefon numaranıza bankadan mesaj gelerek 

yurtdışı kullanımına mobil ve internet bankacılıklarını açtırabiliyornuz ama numaram yurtdışına 

açılmadığından mesajları alamadım ve kredi kartı borçlarımı da ödeyemiyorum şu an. Swift 

işlemi denen bankalar aracılığı ile bir ödeme yolu var ama mantıksız , çünkü çok pahalı 

bankanın bu işlem için kestiği ücret. Gelmeden önce bu tarz konularda her şey halledilirse çok 

iyi olur. Başınız ağrımaz.  

 



Nerelerde Çalışıyorum? 

Şu ana dek bir anaokulunda, gençlik merkezlerinde ve Kiipula denen engelli gençlerin okuduğu 

bir okulda çalıştım. Çoğumlukla Kiipula’da bulundum. İki hafta aralıklar halinde genellikle. Yani 

iki hafta Kiipula’da çalıştıktan sonra iki hafta da  Turenki deki gençlik merkezinde çalışıyorum. 

Kiipul’da sabah sekizde olmak zorunda olduğum için erken kalkmak zorundayım ve aöıkcası bu 

beni yoruyor. O sebeple iki hafta sonra öğleden sonra olan çalışmalarda bulunmakta 

toparlanmanı sağlıyor. Genellikle olan iş, gençlerle ve çocuklarla iletişim kurmaya çalışmak. 

Gençlik merkezlerinde bu biraz zor. Çünkü çok yakın davranmıyorlar. Çekiniyorlar iletişimde 

bulunmak için. Ama sonuç olarak illaki iletişimde bulunduğunuz anlar oluyor. Birkaç kere Türk 

günü düzenledik. Yemek vs yaptım. Sunum hazırladım. Açıkcası ,Kiipuladaki gençler daha ilgili 

oluyor sizinle. Ayrıca şunu yap bunu yap diye sıkboğaz edilmiyorum kimse tarafından. Gayet 

özgürüm. Bir şey yapmak istiyorsam birlikte çalıştığım insanlar ellerinden geleni yapıyorlar. 

Yalnızca bazen bu çocukalrın bu kadar çekingen olması beni bir şeyler yapmak konusunda çok 

etkili kılmıyor. Ama yaparsam iyi olur elbette.  Anaokulu güzeldi. Küçük çocuklarla dil olarak 

anlaşma olmasa bile duygular ile çok rahat ve tatlı bir iletişim kurulabiliyor. Ayrıca bana çokta 

ilgi duymuşlardı. Yazın çocuklar için bir kamp varmış, orada çalışacakmışım ama şu an için bu 

bahsettiğim yerlerde gençlerle vakit geçiriyorum. Kiipula’da çocuklar bazı sınıflara aitler. 

Bahçecilik, tarım , bilgisayar vs gibi. Her iki hafta da bir farklı bir sınıfla çalışıyorum. Ülkemle 

ilgili tanıtımlarda bulunup kültür alışverişinde bulunuyoruz. Çoğunlukla onlarla arkadaş olmaya 

çalışıyorum. Konuşup, sorularını cevaplıyorum. Bir nevi işim onlara arkadaş olmak. 

Ayrılış Öncesi Eğitim’den arkadaşlarla birkaç fotoğraf 

 

 

 

 



 

 



 

Burası Kokkola diye bir hafta boyunca kamp yaptığımız yer. Çok güzel bir doğaya sahipti. 

 

 

Yemekler, genellikle bu şekilde. Salata ayrı ayrı servis ediliyor. Yani sen yapıyorsun gönlüne göre. Ve 

biraz tuhaf ama yemekle birlikte süt içiyorlar!! 

 



 

Burası evimin olduğu yer. Etrafımız ağaçlarla çevrili olduğu için bu tarz hayvanlarla sürekli 

karşılaşıyorum. Ve muhteşem bir şey! 

 



 

Hameenlinna’da gittiğim Fince Kursundan arkadaşlarla Finlandiya’nın Bağımsızlık gününü kutluyoruz. 

 

 



 

 

Gittiğim Kiipula denen okulda çiçek dizaynı işi ile uğraşan bir sınıf vardı. Orda yaptığım bir çiçek. Daha 

sonra bu çiçeği bana hediye ettiler. 


