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Selamlar, 

Berlin’de gerçekleştirdiğim Avrupa Gönüllü Hizmeti(EVS) programının ilk ayını gün itibari ile 

doldurmuş oldum. Bu süreçte yaşadıklarımdan kısaca bahsetmek isterim. Öncelikle Berlin’i seçmiş 

olmamın sebebi daha önce burada Erasmus Öğrenci Değişim programı ile 6 ay boyunca kalmış 

olmamdı. Yazımın geri kalanında da bunun etkilerinden bahsedeceğim. 

Öncelikle Türkiye’deki hazırlık dönemimden bahsetmek istiyorum. Koordinatör kuruluştan gelen 

yönlendirici mailler sayesinde hazırlık dönemini sistemli bir şekilde ilerletebildim. Kendim halletmem 

gereken vize işlemlerinde ise önceden tecrübem olması zorluk yaşamamamı sağladı. Zaten danışma 

şirketi İDATA yeterli bilgilendirmeyi yapmakta. Gerisi belge toplama sürecinden ibaret. Ben bilet alma 

konusunda bazı sorunlar yaşamıştım ancak ricam üzerine koordinatör kuruluş ‘ijgd’ bu konuda da 

büyük yardım sağladı. 

Eylül ayının başında Ankara’dan İstanbul aktarmalı bir uçuşla Berlin-Schönefeld hava limanına 

geldim. Koordinatör kuruluş talep etmem halinde havalimanından alma konusunda yardım sağlayacaktı 

ancak şehire yabancı olmadığım için talep etmedim. Yarım saat içinde dairemdeydim. Bu noktada 

dairemden ne kadar etkilendiğimi de eklemek istiyorum. Berlin standartlarında ev bulmanın çok zor 

olduğu ve talep edllen bir bölgede bulunuyor kaldığım yer. Ulaşım imkanları, çevresindeki etkinlikler, 

parklar vs. gerçekten muazzam. Bunun için koordinatör kuruluş övgüyü hak ediyor. 

Geldikten sonra geçen 2 haftalık süreçte koorditör kuruluş ve ev sahibi kuruluştaki oryantasyon 

süreçleri devam etti. Evs dışındaki projelerden de gelen birçok insanla tanışma fırsatı yakaladım. 

Birden çok etkinlik de oldu bu süreçte. Genel olarak açıklamam gerekirse gayet keyifli ve bilgilendirici 

bir süreçti. Kafamda neredeyse hiç soru işareti kalmadı diyebilirim. 

Buradaki projemden bahsedecek olursam Wohngemeinschaft(WG) denen paylaşımlı evlerde kalan 

hafif zihinsel engelli bireylere pedagojik destek vermeyi ve günlük hayatlarına yardımcı olmayı 

amaçlayan bir proje. Bende bu amaçlar doğrultusunda çalışıyorum. Kuruluşun kendi çalışanlarından 

farkım bürokratik/yönetimsel işlerle pek uğraşmamam denebilir. Zaten Almancamında bu konu için 

yeterli olduğunu düşünmüyorum.  

Yeri gelmişken burada Almanca hakkında bir parantez açmak isterim. Ülkenin ana dilini bilmek çok 

büyük önem taşıyor. Burada 2-3 aylık bir eğitim de alıyoruz zaten ama tabi tek başına yeterli olmuyor. 

Benim işyerimde ve projede bulunan neredeyse bütün işyerleri Almanca düzeyinin en azından 



anlaşılacak düzeyde olmasını bekliyor. Ancak genelde çalışılan projeler çocuklarla olduğu için bu birçok 

kişi için büyük bir sorun teşkil etmiyor. Benim için geçerli değil bu tabi. Bu nedenle ekseriyetle Almanca 

öğrenimine odaklanmam gerekiyor.  

Projemin işleyişinden bahsedecek olursam haftanın belirli günlerinde –ki buna hafta sonları da dahil 

olabiliyor- genelde 12-18 arasında çalışıyorum. Projemde 3 Sosyal hizmet uzmanı bulunuyor. Proje ile 

ilgili merak ettiklerim ve sorunlarım hakkında geçen bir aylık süreçte gerçekten çok yardımcı olduklarını 

söyleyebilirim. Almanca bilgimin ilerlemesi için de büyük destekte bulunuyorlar. 

Yazımı bitirirken birazda Berlin’den bahsetmek isterim. Berlin son yıllarda ciddi derecede genç nüfus 

göçü alan çok canlı bir şehir. Şehirde yapılabilecek etkinliklerin sınırı bulunmuyor desem abartmış 

olmam heralde. Şehir tarihi özelliklerinden de anlaşılabileceği üzere klasik avrupa şehirlerine pek 

benzemiyor. Yeni sanat akımlarının yanında fazlaca klasik müze ve sanat sergisi de var. Keşfetmeyi 

seven biri için mükemmel bir seçim. 

Son olarak inanıyorum ki bu dönem gerçekten keyifli ve bana yeni şeyler katacak bir dönem olacak. 

 

     

Berlin Nationalaltegalerie Wanderlust sergisindeki bir eser. 


