
 

  

 

 

 

 

 

 

 

    İYİ BİR MOTİVASYON MEKTUBU (MM) NASIL YAZILIR? 
 

Sevgili ESC (European Solidarity Corps) adayı, 

 

GÖNÜLLÜ HİZMETLER DERNEĞİ olarak sana aşağıdaki önerilerde bulunuyoruz. Bu 

önerilerimizi dikkate alarak hazırlayacağın MM, diğer başvuranlar arasından sıyrılmanı 

sağlayıp, seçilmeni kolaylaştıracaktır. 

 

- Öncelikle bazı internet sitelerinde gördüğün “MM en fazla 1 sayfa olmalı, yoksa 

okunmaz” türünden sözde tavsiyelere kulak asma! Okutacak bir şeyler yazarsan 10 

sayfa bile okunur.  

- Bize göndereceğin MM’nu ister ilgilendiğin bir projeye yönelik, istersen genel olarak 

yazabilirsin. Görüşmemizde bize yolladığın MM  üzerine de konuşacağız ve eksik ya da 

yanlış taraflarını sana ileteceğiz. 

- İngilizcen yetersizse, MM’nu bir arkadaşından yardım alarak hazırlayabilirsin. Ancak 

bunu mektubun başında belirtmeyi unutma!  Böylece en baştan bir güven oluşturmuş 

olursun. Unutma ki İngilizce düzeyin AGH'ye seçilmek için bir ölçüt değildir. Ama dil 

düzeyinin Ev Sahibi Kuruluş'a (ESK) gerçek düzeyiyle yansıtılması senin dürüstlüğünün, 

güvenilirliğinin bir ölçütü olacaktır. 

- MM’nun en üstüne adını, e-posta adresini yaz ve bir resmini ekle. 

- MM 3 bölümden oluşmalı. İlk 2 bölümde kendini ayrıntılı olarak tanıtmalısın. Son 

bölümde ise yazdığın projeye yönelik nokta atışları yapmalısın. 

1) Giriş bölümünde; 

a. Başvurduğun kurumun dilinde bir giriş yaparsan daha da sempatik bulunursun. 

İspanyollara “Ola”, İtalyanlara “Ciao”, Fransızlara “Salut” yazarak “Merhaba” de.  

b. MM’nu yardım alarak yazdıysan bunu belirt. 

c. Bu MM’nu niye yolladığını açıkla.  Örneğin “Facebook’ta gönüllü aradığınız duyuru 

üzerine size yazıyorum” ya da “ESC portalındaki proje tanımınızı gördüm, hala  



 

  

                                                                           

                                             

                                               

gönüllü arıyorsanız, ben de başvurmak istiyorum” gibi. Duyuruda projenin kodu ya da 

ismi belirtilmişse bunları da yaz. Yoksa projenin yapıldığı şehrin adını yaz. 

d. İletişim bilgilerinde bir isim verilmişse o isme , verilmemişse kuruma hitap et. “Dear 

Paolo, Hello GÖNÜLLÜ HİZMETLER DERNEĞİ” gibi.  Ama kesinlikle “Dear Sir / 

Madam” diye başlama. Resmi bir iş başvurusu yapmayıp, gönüllü olmak istediğiniz bir 

sivil toplum kuruluşuna (STK) yazdığını unutma. 

 

2) Gelişme bölümünde 

- Seninle 1 yıl birlikte çalışacak bir kurum, alacağı gönüllüyü en ince ayrıntılarına kadar 

tanımak ister. O nedenle “bunu yazsam ne olur ki” diye düşünmeyip tüm hobilerini, tüm 

deneyimlerini, tüm yeteneklerini MM’nda belirt. 

- Önce kendini ve aile yapınızı kısaca tanıt. İsim vermene gerek yok. Babanın adı 

Abdülrezzak da olsa Berke de olsa sen SEN’sin. MM seni anlatmalı. Ama aile içi 

ilişkilerinden söz et. Bu ailede büyümek sana neler kazandırdı? Sence tek çocuk olmak 

ya da 10 çocuklu bir ailede büyümek ne demekti? Aile yaşamın seni nasıl etkiledi? Anne 

ya da babanı küçük yaşta kaybetmiş olabilirsin. Bunu yazman kendini acındırıyorsun 

anlamına gelmez, tam tersine bunu yazıp bu durumun senin hayata bakışını nasıl 

etkilediğini, hayata nasıl direndiğini göstermelisin. 

- Arkadaş çevrenden söz et? Bu çevrede senin rolün ne? Lider misin, Güzin Abla mısın, 

yoksa derdini paylaşacak birilerini mi ararsın her zaman? 

- Kişiliğini oluşturan, seni SEN yapan şeyler nelerdir? 

- Hobilerinden ve boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğinden, yaptığın sporlardan söz et. 

Ama “Kitap okumayı severim, tiyatroya giderim” demen yeterli olmaz. Ne tür kitaplar 

okursun, niye? En son ne okudun, nasıl etkilendin?  Bir İspanyol kuruluşa başvururken 

“Donkişot” tan söz etmen karşı tarafın hoşuna gidecektir.  Ayrıca hiç birini atlamadan 

tüm hobilerinden söz et. Belki karşı taraf Donkişot’u okuman ile pek ilgilenmez ama o da 

senin gibi posta pulu biriktiriyordur. Oradan yakalarsın onu. 

 



 

  

 

 

 

- Kendini tanıtman bitince, gönüllülük senin için ne anlama geliyor, bunu açıkla ve daha 

önce katıldığın gönüllü çalışmalar varsa bunları mutlaka yaz. Ama “şunu yaptım, burada 

çalıştım” deyip bırakma. MM’da önemli olan “onu yaptın da ne oldu, sen ne kazandın, sana 

ne katkısı oldu, düşünce ve davranışların ne yönde değişti ve gelişti?” gibi soruların 

yanıtlanmasıdır. 

Anlattığın her şeyi kanıtlaman ve uzun olan MM’u okutabilmen için anlattığın konuyla ilgili resim 

hatta videolarının bağlantılarını koyman MM’unu rahat okunur bir şekle sokacaktır. 

 

3) Sonuç bölümünde 

Bu bölümde başvuracağın projeye yönelik olarak yazacağın şeyleri 3 başlık altında 

toplamalısın. 

 

a) Bu projeyi niye seçiyorsun, seni çeken tarafları ne? 

b) Bu proje seni niye seçsin? Sen bu projeye ne katkıda bulunabilirsin?  

- Proje tanımında yer alan “Gönüllünün yapacağı işler”den hangilerini yapabileceksin?  

-  “Gönüllüde aranan nitelikler”den hangilerine sahipsin? Bunların yanısıra ne niteliklerin 

var? Örneğin yemek yapabiliyorsan “Beni seçerseniz size ayda bir yemek yapar, kendi 

kültürümü tanıtabilirim” diyebilirsin. Ya da “çocukken sokakta çok oynadım, sizin 

çocuklara da sokak oyunları öğretebilirim” yazabilirsin.  

c) Son olarak da “Bu projeden sen ne gibi kazanımlar elde etmeyi amaçlıyorsun? 1 senenin 

sonunda nasıl biri olacağını ve bu projede kazandığın deneyimlerle neler yapacağını 

anlatmalısın. Örneğin İtalya’da bir projeye başvuruyorsan “1 senenin sonunda şakır 

şakır İtalyanca konuşmayı amaçlıyorum, ülkeme dönünce İtalyancadan kitaplar 

çevireceğim, Türkiye’ye gelen İtalyan futbolculara çevirmenlik yapacağım, bir İtalyan 

firmasında işe gireceğim, Roma Üniversitesi’nde yüksek lisansa başvuracağım, vb. 

Hayallerini geniş tutup neler yapmak istediğini buraya yazmalısın ki karşı taraf senin 

hayatına yapacakları katkıdan gurur duyabilmek için seni seçsin. 

 

Buraya kadar geldiysen, hiç resimsiz olan bu yazıyı sonuna kadar okudun demektir. Demek ki 

yazı uzun da olsa ilgi çekici olunca okunuyormuş, di mi?  Sen de yazacaklarını görsellerle 

süslersen, ne kadar uzun yazarsan yaz o MM okunur.  



 

  

 

 

 

 

 

 

Tümünü okumasalar da en azından resimlerine bakarlar. Örneğin evde kedi köpek besliyorsan 

onunla çekilmiş bir resmini koyman bile karşı tarafı etkileyebilir. Eğer yazdıklarını okuyan da 

bir hayvanseverse sana daha bir sempatiyle bakacaktır. 

 

Bir müzik aleti çalıyorsan, herhangi bir nedenle sahneye çıkmışsan, bir şeyler biriktiriyorsan, 

bir spor yapıyorsan bunlar hakkında kısa bir video çekip Youtube’a koy, MM’da bağlantısını 

yaz, açıp izlesinler. 

 

Resim, çizim, heykel, seramik, fotoğraf, vb. hobilerin varsa yaptıklarından örnekler göster. 

Yaptığın gönüllü çalışmalardan mutlaka resim bulup, koy. 

 

Sunum programlarını biliyorsan kısa bir Power Point, Prezi, Powtoon, vb. sunum tekniklerini 

kullanarak da kendini görsel olarak tanıtabilirsin. 

 

Seninle yapacağımız görüşmede Türkçe başvuru belgesinde yazdığın (ya da gereksiz görüp 

yazmadığın) konuları MM’na ne kadar yansıttığını, neleri eklemen-çıkartman gerektiğini 

konuşacağız. 

 

ESK’lara başvururken sayı sınırlaması yok, istediğin sayıda projeye başvurabilirsin. Ama 

unutma ki 50 farklı projeye başvuracaksan 50 farklı MM hazırlamak zorundasın. İlk 2 

bölümdeki bilgiler değişmeyecek ama 3.  bölümdeki projeye yönelik yazdıklarını mutlaka 

projeye göre değiştirmelisin. Hayvan barınağı için yazdığım MM ile huzurevine 

seçilemeyeceğini sanırım sen de tahmin edersin.  

 

SEVGİLER… 

  

 

 
 


