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Merhaba, 
 
Iki hafta sonra projem bitecek ve buraya veda edecegiz. Ikinci raporumda EVS secerken nelere 
dikkat etmek gerekir, yaptigim hatalar / aldigim derslerden derledigim tavsiyelere yer verecegim.  
 
Hepimizin isi gucu birakip gonullugu tercih etmesi icin kendine gore hakli sebepleri var. Kimimiz 
gercekten konfor alanindan cikmak icin, kimimiz dilini gelistirmek ve kendini baska dilde ifade 
edebilmek icin bazilarimiz da kisa sureligine de olsa Turkiye’den uzaklasmak belki bir yolunu bulup 
ulke disinda yasayacak bir yer bulmak icin dusuyor yollara. 
 
Bence bu sebeplerin hepsi hakli sebepler. Ben de bunlar ve daha fazlasini dusunerek iyi 
diyebilecegimiz isimi geride birakarak Ingiltere’nin yolunu tuttum. Turkiye sartlarinda insanlara 
guvensizlik o kadar kanima islemis ki projeye benim secildigimin yanitini almama ragmen hep iptal 
olucakmis, bir sorun cikacakmis gibi hissederek bekledim hibe sonucu gelene kadar. Kurumun 
hibeyi almasi kesinlesmestikten sonra aslinda surec ciddi anlamda baslamis oldu. Gonullukte 
gerekli olan evraklar, sozlesmeler, vize icin gerekli olan adimlar atildi bu kisimda. Vize oncesindeki 
surecim (vizeye basvuru maili gelene kadar) kimseden haber alamadan sadece bekleyerek gectigi 
icin bana cok uzun gelmisti. Sonuc olarak her sey yoluna girdi, buradayim hatta veda etmek 
uzereyim.  
 
Yukarida da bahsettigim tavsiyelerim asagida basliklar altinda bulabilirsiniz. 
 

1- Proje secimi: Projeye secilmeden once bunun kontrolu elimizde degil ve onumuze gelen 

her kuruma CV’mizi yollayabiliyoruz. Bence bu surecin oncesinde kriter, oncelik alanlarini 
belirlemek onemli. Yani gonulluk yapmak isterken ana hedef ne bunu uzun uzun dusunmek 
gerekiyor. EVS’nin ana hedefi dil ogrenmek olmamakla birlikte mesela Ingilizce 



 

 

ogrenecegim diyorsaniz Ingiltere basta olmak uzere 
proje dili Ingilizce olan yerleri secebilirsiniz. 
Ulkeden daha onemlisi proje secimi bence. Ulke 
guzel olsa da 1 yil boyunca projenin belirledigi 
yerde yasayacak, her gun gezip eglenmeyeceksiniz, ERASMUS projesi olmasina ragmen 
universitede yaptigimiz ERASMUS gibi degil burada calismak zorundayiz. Bunlarin hepsini 
dusunmek gerekiyor. Proje gercekten istediginiz ve hedefinize uygun olmali, projeyi 
sectikten sonra size sunulan yasam sartlarina da bir goz atmali eger kafanizi kurcalayan 
noktalar varsa bunlari belirtmelisiniz.  
 

2- Vize bekleme surecinde benim aksime daha sakin olun. Siz beklerken baska birini yerinize 
bulup sizi oyun disinda birakmak gibi bir ihtimalleri yok. Sizin icin gonullu proje bulmak bir 
surecse kurum icin de ayni sey gecerli. Onlarin da pek cok seyi yoluna koymasi gerekiyor. 
Eger ki bir sey hakkinda konusulmussa onun uzerinde devam edilecektir. Hic endise 
etmeden beklemeye devam edin. Bu bekleme surecinde pasaportunuz yoksa onu alabilir 
ya da cesitli arastirmalar yaparak gideceginiz yeri tanimaya calisarak degerlendirebilrisiniz. 
 

3- Projeye geldiginiz ilk gunlerde kurumdan kuruma degismekle birlikte biraz da tanitim 
maksatli sizden ne bekledigi ve kurallar vs ile alakali toplantilar olacaktir. Bu kismi 
dikkatlice dinleyip, diliniz yetmese dahi anlayana kadar tekrar etmelerini saglayin. En basta 
bu ne ki goz ardi edilir dediginiz her sey uzun vadede asiri sinir bozucu olabilir. En ufak 
icinize sinmeyen seyi netlestirin, konuyla ilgili kafanizda olusan sorulari belirtin. Sizden ne 
bekleyecekleri, sizin onlardan ne beklentide olacaginiz net olsun. Calisma saatleri, yasam 
alani, cep harcligi vs hepsi onemli konular tek tek uzerinde durun, konusun. Asla icinizde 
biriktirmeyin. Benim gozlemledigim eger kurum acik uclu bir nokta buluyorsa bunu 
kullaniyor. Turkiye’de boyle midir bilmiyorum ama neredeyse bedava bir is gucusunuz ve 
bunu kullanmanin yollarini size karsi cikma hakki birakmadan buluyorlar. 
 

4- Gelmeden once projenizin konumuna, sehir merkezine uzakligina, toplu tasimanin nasil 
calistigina dair detaylara bir goz atmanizi tavsiye ederim. Eger projeniz sehirden uzak ve 
ulasimi zor sirin bir koydeyse ilk basta bu cok sevimli gelebilir ancak zamanla her 
istediginde kafani alip gidememek, bir seyin bittinde almak icin beklemek, mesela geceleri 
disariya cikmak gibi pekcok seyi yapmayi ozluyor insan ve bunu yapamayinca geriliyor.  
 

5- Sizi sinirlendiren en ufak bir konu dahi de olsa aninda onlem almaya, gerekli kisilerle 
gorusmeye, gonderici kurulusunuzla iletisim kurmaya ozen gosterin. Sonucta bir gonullu 
olarak sizin de haklariniz, talep etmeniz gereken seyler ya da baskasina normal gelip size 
rahatsiz eden seyler olabilir. Bu tarz konulari her zaman ilgililerle goruserek cozebilir en 
azindan sartlarinizi yumusatabilirsiniz. 
 

6- Her ne kadar normal bir is olmasa da, anlasmada da belirtildigi uzere en fazla 35 saat 
calisiliyor dolayisiyla isinizi ciddiye almaniz ve gerekeni yapmaniz onemli. 
 

7- Tekrar etme geregi duydum. Gercekten proje secimi cok onemli. Ornegin, su anda 
gonulluluk yaptigim yere secilmeden once yine Ingiltere’de surdurulebilir tarimi 
destekleyen bir yere basvuruda bulunmustum. Websitelerinden, is tanimindan kurumu cok 
begenmis ve secilmeyince birazcik uzulmustum. Burada EVS gonullusu olarak basladiktan 
sonra bahsettigim kurumda gonulluluk yapan biriyle tanistim. Acikcasi hicbir sey 
gorundugu gibi degildi. Ilanda tarla islerinin de yapilacagi yazmiyordu ancak bu arkadaslar 
bu isleri de yapiyorlardi ve bir kac sorunlariyla birlikte pek de memnun degillerdi. Ancak 



 

 

kaldiklari yer sehir merkezine yakindi ve bundan 
mutluydular. Isleri biraz sikintiliydi ama 
sosyallesebiliyorlardi. Bu proje benim oldugum 
yerde olsaydi muhtemelen biraz daha zorlayici 
olabilirdi. Bu yuzden proje, proje evi ve kalinacak yerin sehre uzakligi, sosyallesme 
firsatlarini hep bir arada degerlendirmek gerekiyor. Yine bir baska ornek benim projem. 
Kurumun web sitesinde adeta engellilere mukemmel firsatlar taniniyormus gibi bir algi 
olusturulmus. Biraz da bu sebepten pekcok yontem, belki de Turkiye’de olmayan 
uygulamalar gorecegim diye dusunmustum. Geldigimde yuzlestigim bazi seyler 
abartmiyorum yer yer ilkeldi. 

 
8- Yeni kulturlere acik olmak: Zaten baska bir ulkeye gonulluluk icin gelen biri yeniliklere 

aciktir diye dusunmustum ancak olmayabiliyor. Benim tavsiyem elinizden geldigi kadar 
icinde bulundugunuz toplumu anlamaya, mutfaklarini geleneklerini kutlamalarini 
ogrenmeye gayret edin. Kulturumuze cok benzemedigi icin gercekten eglenceli. Tabii bunu  
icin sosyal medyayi, meet up uygulamalarini kullanarak ortak ilgi alanine sahip oldugunuz 
kisilerle tanisip arkadaslik kurabilirsiniz. 
 

9- Beraber gonulluk yapacaginiz kisilerle kaniniz uyusmayabilir, sorun yasayabilirsiniz. Her 
insan iliskisinde oldugu gibi burada da gonullu arkadaslarinizla sorun yasayabilirisniz, bu 
durum size gercekten uzucek boyutlara gelebilir. Yine boyle bir sey olmasi 
durumundagerekli kisilerle gorusun.  
 

10- Mentor onemli😊: Sorun ogrenin mentorunuzun kim oldugunu. Bazen gonullu 
koordinatorleri part time calisan olabiliyor, uzun tatil haklari olabiliyor bu sebeplerden 
psikolojiniz bozuldugunda muhatap alacaginiz kisi uzaklarda olabilir. Bu durumda 
mentorunuze ihtiyaciniz olabilir. Hem bu durum icin hem de gonullu koordinatorunuzle de 
kaniniz uyusmayabilir, bazi seyleri yanlis uyguluyor olabilirler, mentor o kisimda arada 
kopru gorevi goruyor, gormesi gerekiyor.  
 

11- Dil konusunu cok fazla takmamak gerekiyor. Evet ilk geldigimizde iki lafi bazen bir araya 
getirip konusamiyoruz ancak onlar da bizimle ayni durumda ve Turkceyi ogrenmeyi hic 
dusunmemisler bile. Sen bir bakima daha avantajli durumdasin hatta bazi durumlarda 
muhatap oldugun kisilerden daha egitimli ve bilgilisin. Kendine inan, guven her sey yoluna 
girecek ve bir gun insanlari anlamaya baslayacaksin, iletisim kuracaksin. 
 

12- Tabii ki her zaman vazgecme geri donme sansin var. Ancak benim tavsiyem her ne sorunla 
karsilasirsan karsilas once kalip cabalamayi dene (Projen engellilerle ilgilidir ama sen 
engellilerin yanina dahi yaklasamiyorsan bunu kastetmiyorum.) Tum yollar tukendiginde 
geri donmeyi dusun. Cunku bu cabalardan sonra bir yerde kirilma oluyor ve iyi ki kalmisim 
diyorsun. 
 

13- Tabi ki bu mukemmel deneyimin tadini cikarmayi unutma! Elinizden geldigince gezmeye 
gormeye, farkli insanlarla tanisip sosyallesmeye calisin. EVS kesinlikle vizyon degistiren bir 
proje! 

 
 
 
 


