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Projeye kabul edildiğimi öğrendikten sonra gönderici kuruluş ile vize işlemleri hakkında görüşmeye 

başladık. Bu noktada bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Çünkü vize süreci ve vize için istenen belgeler 

ülkeden ülkeye değişebiliyor ve maalesef genelde kimsenin net bir bilgisi olmuyor. Eğer bu noktaya 

kadar geldiyseniz yapılacak ilk iş gidilecek ülkenin konsolosluk sitesini ve gerekli belgeleri kontrol 

etmek. Eğer konsolosluk bir aracı kurum aracılığıyla başvuruları alıyorsa aracı kuruma ulaşmak 

konsolosluklara ulaşmaktan daha kolay olduğu için aranıp bilgi istenebilir.  

İstanbul İtalya Başkonsolosluğu İDATA vize başvuru merkeziyle çalışıyordu. Burayı aradıktan sonra 

uzun süreli gideceğim için vize başvurumu direkt konsolosluk üzerinden yapmam gerektiği söylendi 

fakat konsolosluk randevusunu gene İDATA üzerinden aldım. Gerekli bilgileri aldıktan sonra ev sahibi 

kuruluşunuzdan vize davet mektubu ve diğer vize alımını kolaylaştıracak belgeleri hızlıca istemek 

mantıklı olur. Örneğin bana gönderdikleri ıslak imzalı vize davet mektubu maalesef elime geçmedi ve 

vizeye taranmış belgelerle başvurdum. Bu noktoda konsolosluk herhangi bir sıkıntı çıkarmadı ve vizemi 

başvuru tarihinden bir hafta sonra aldım. Vize başvuru sürecinde bana göre önemli olan nokta istenen 

belgeleri tam olarak toplamak çünkü eksik belge olduğunda vize süreci uzayabilir ve gidiş tarihiniz 

değişebilir. Vizemi aldıktan sonra görevli kişi gittiğimde “residence permit” başvurusunu sekiz gün 

içinde yapmam gerektiğini ve oraya vardığımda bunu ev sahibi kuruluşuma iletmeme unutmamı 

belirtti. Küçük bir not bu süreçte yaptığınız vize harcamalarıyla ilgili belgelerinizi saklamayı unutmayın! 

Yaptığınız harcamaları geri alabilmek için oldukça önemliler. Bu belgeleri ev sahibi kuruluşunuza teslim 

etmeniz gerekiyor. Ben D vize ücretiş olarak İtalyan Konsolosluğu’na 116 Euro gibi bir miktar ödedim 

ve projeye gittiğimde belirli işlemlerden sonra bu parayı geri aldım.  

Bunun dışında ev sahibi kuruluşum kabul sürecinden sonra İtalya’da nelere ihtiyaç duyabileceğime 

neleri götürmem gerektiğine dair oldukça yaralı bir metin yolladı ayrıca proje ve evle ilgili de fazlaca 

detay verdiler. Sanırım en stresli süreç kabul edildikten sonra başlıyor. Çünkü bir anda resmi işlemlerin 

içinde kalıyorsunuz. Ev sahibi kuruluşunuzdan mail dışında hızlıca iletişim kurabileceğiniz bir telefon 

numarası istemek akıllıca olabilir. Ayrıca ben Facebook EVS grupları üzerinden daha önce vize almış 

veya gönüllülük yapmış kişilerle iletişim kurdum. Bu da oldukça yararlı oldu. Çünkü bu süreçte sürekli 

“şu da isteniyormuş, şu belgesiz olmuyormuş, vize başvurunu şurdan yapman gerekiyormuş” gibi 

şeyler duymanız büyük olasılık. 

Vizeyi aldıktan sonra kısa süre içinde uçak biletimi aldım. Ev sahibi kuruluşum bileti benim almamı ve 

geldikten sonra ödeme yapacaklarını söylediler. Vize masrafı gibi uçak biletini de ilk etapta ben 



karşıladım ve İtalya’ya vardıktan sonra geri ödemesini aldım. Gittiğiniz gün yaptığınız tüm yol 

masraflarının belgelerini saklarsanız hepsini geri alma şansınız var.  

Yolculuk öncesi uçuş bilgilerimi ev sahibi kuruluşa yolladım. Havalimanından beni alıp eve kadar 

getirdiler. Fakat projedeki diğer gönüllülerden bazıları uçuş saatlerinden ötürü kendileri gelmek 

durumunda kaldı. Eğer böyle bir durumda kalırsanız adres bilgilerini ve bir iletişim telefonu istemeniz 

acil durumlar için iyi olur. Bu süreçte de yol masraflarınızın 

belgelerini fişlerini atmayın.  

Kabul aldığım proje, 6 gönüllüsü bulunan bir projeydi ve birlikte 

aynı evde yaşayacaktık. Bu yüzden ilk bir hafta genel olarak 

birbirimiz tanımakla geçti. Bu süreçte ev sahibi  kuruluşumuz ilk bir 

hafta-ongünü hem şehri tanımamız hem   de birbirimizle 

iletişimimizi arttırmamız için bize verdiler. Bunu yapmaları da 

oldukça iyiydi çünkü bir anda altı kişiyle birlikte farklı bir şehirde 

yaşamaya başlamak 

kolay değildi. Bu bir 

haftanın sonunda 

dernekte mentorumuzla birlikte çeşitli eğitimler ve 

aktiviteler yaparak ikinci haftayı geçirdik. Hem derneği 

hem birbirimizi beklentilerimizi, isteklerimizi konuşmamız 

için oldukça yararlı oldu. Ayrıca proje boyunca neler 

yaşayacağımızı neler yapacağımızın daha detaylı bilgileri 

verildi. Ayrıca hızlandırılmış dil kursuna da kaydımız 

yapıldı ve iki hafta boyunca kendi seviyelerimizde dil 

kursu aldık. Bu süreçte hem arkadaş edinmek hem de 

entegrasyon açısından iyiydi. 

Ayrıca ilk ayda İtalya’da yapılan geleneksel bir barış 

yürüyüşüne dernek olarak katıldık. Bu süreçte de bize 

yürüyüşün içeriğiyle ilgili çeşitli bilgiler verdiler ve katılıp 

katılmama kararını bize bıraktılar. Tabii hem yerel 

insanları görmek hem daha fazla entegrolabilmek için 

yararlı olduğunu düşündüğümüzden tüm gönüllüler 

katıldık.  

 

Kendi 

projelerimiz dışında iki haftada bir yaptığımız bir radyo 

programımız ve çeşitli yazılar yazdığımız bir blogumuz 

var. Radyo ve blokta istediğimiz gibi çalışabileceğimiz 

istediğimiz konuyu seçebileceğimiz söylendi. Yeteri 

kadar alan sağlanması bu iki etkinliği bizim için daha 

eğlenceli hale getirdi.  

Ev yaşantımızla ilgili kararları da gene bize bıraktılar ve diğer gönüllülerle birlikte evdeki kurallara 

ihtiyaçlara birlikte karar verdik şu ana kadar sorunsuz birlikte yaşıyoruz. 

 

 



 

 


