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Herkese merhabalar, 
 
11 ay önce başlamış olduğum AGH serüvenimin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bu final 
raporumda, sizlere AGH sürecimden bahsedeceğim. 
 
Genel bir bakış yapacak olursam, gerçekten iyi ki AGH yapmışım diyorum. İçimde herhangi bir 
pişmanlık yok. Projeye başlamadan önce, mezun oldum, tamamen alanım dışında bir projede bir 
sene çalışacağım, acaba bu bir sene kayıp mı diye düşündüğüm çok oldu. Ancak, bunları bir 
kenara bırakıp projeye başladım ve bu kararımdan da pişman olmadım. Bir mühendislik 
bölümünden mezun olmama rağmen bir sene boyunca 16-18 yaş arasındaki mültecilerle çalıştım. 
Sosyal anlamda bana çok büyük bir katkı sağladı bu proje. Bunu, benim gibi acaba zaman kaybı 
mı diye düşünen biri olur mu diye yazdım. Daha önce İtalya’da yüksek lisans yapmam sebebiyle 
belirli seviyede İtalyanca bilgim vardı. Ancak, derslerin yoğunluğu sebebiyle yeterince konuşma ve 
çalışma fırsatı da bulamıyordum. Bu proje sonunda, artık akıcı bir şekilde İtalyanca konuşuyorum. 
İngilizcem zaten belirli bir seviyedeydi. Diğer gönüllü arkadaşlarla evde İngilizce konuştuğumuz 
için de İngilizce seviyemi korudum. AGH, bir dili öğrenmek veya geliştirmek için çok güzel bir 
olanak. Projenin sonuna gelmiş biri olarak, benim de daha önce yapanlara sorduğum veya 
internette gördüğüm, bana da sorulan bazı şeylere değinmek istiyorum raporumun devamında. 
Umarım sizlere yararı dokunacak bir şeyler yazarım. 
 
Önceki paragrafda dilden bahsetmiştim. AGH yapmak için İngilizce seviyem ne olmalı diye 
düşünenler olabilir, veya gideceğim ülkenin dilini bilmeme gerek var mı diye soranlar olabilir. Bir 
projeden kabul almanız veya yapmanız için İngilizceyi iyi seviyede konuşmanız şart değil. Tabi ki, 
iletişim açısından belirli bir seviyede de olsa konuşmanız iyi olacaktır, ama bu bir olmazsa olmaz 
değil. AGH yapmayı düşünen birinin ya belirli seviyede İngilizce bildiği, veya o dili geliştirmek için 
bu yola çıktığını, genel olarak öğrenmeye açık insanlar olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, akıcı 
konuşamıyorum, okulda öğrendim ama hiç konuşma fırsatım olmadı diye düşünen arkadaşlar hiç 
dert etmesinler. Belki Türkiye’de yıllarca kat edemediğiniz yolu yabancı bir ülkede o dili konuşarak 
çok kısa sürede kat edebilirsiniz. Tabi ki AGH yapabileceğiniz ülkelerin hepsinin ana dili İngilizce 
değil; ki anadili İngilizce olmayan ülke sayısı daha fazla. Burda da gideceğim ülkenin anadilinin 
bilmem gerekli mi diye düşünebilirsiniz. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Benim bildiğim kadarıyla 



 

 

zaten o ülkede seçim yapan insanların size kendi ana 
dilllerini bilme şartı araması söz konusu değil. Ancak, proje 
araştıranlar bilirler, İspanya, İtalya gibi ülkeler kendi dillerini 
belli seviyede konuşabilen adaylar isteyebiliyorlar. Bunun 
sebebi de bu ülkelerde İngilizce konuşma oranının düşük 
olması. Bazı ülkelerde bütün işlerinizi İngilizce ile halletmeniz mümkünken, örneğin İtalya’da 
göçmen ofisinde bile İngilizce bilen birini bulamayınca yadırgamaz hale geliyorsunuz bir süre 
sonra. Kendimden ve ev sahibi kuruluşumdan bahsedeyim bu konuda. Ben daha önce İtalya’da 
yaşadığımdan belli seviyede İtalyanca biliyordum. Bunun seçilmemde önemli bir kriter olduğunu 
düşünüyorum. Öte yandan, benimle beraber gelen Danimarkalı gönüllü arkadaşım tek kelime 
İtalyanca bilmeden projeden kabul aldı. Ve şu anda, 11 ayın sonunda B1 seviyesinde İtalyanca 
konuşur hale geldi. Benden önce aynı dernekte AGH yapan Türk arkadaş da İtalyanca bilmeden 
projeye kabul almıştı. Yine bizden sonra AGH yapacak 5 gönüllü arkadaştan biri Türk. Bu arkadaş 
da İtalyanca bilmeden projeye kabul edildi. Özetle, AGH yapmak için iyi seviyede İngilizce veya 
gideceğiniz ülkenin dilini bilmenize gerek yok. Ama iyi seviyede İngilizce ve/veya o ülkenin dilini 
konuşmak tabi ki seçilmek için önemli kriterler. Kriterler demişken, bir AGH projesinden kabul 
almak için ne yapmalıyım sorusuna bir kaç önerimi de bir sonraki paragrafta açıklayayım. 
 
Ben, bizden sonraki gönüllüler seçilirken AGH sorumlusuna Türk adaylar hakkında yardım ettim. 
Benden, projeye başvuran Türk adayların başvurularını incelememi rica etti. Ben de adayların CV 
ve motivasyon mektuplarını inceleyip her biri hakkında ne düşündüğümü bir rapor şeklinde 
kendisine ilettim. Kabul konusunda ilk söyleyeceğim şey, bu sürecin bir işe alım süreci gibi işlediği. 
Yani, örneğin 5 tane gönüllü gerekiyor. Bir şirketin, ilgili pozisyonlarına eleman alması gibi, dernek 
de bu 5 kişiyi seçiyor. European Solidarity Corps (ESC) ve facebooktaki sayfalarda ilanı 
paylaşıyor. Daha önce ortak proje yaptığı derneklere haber gönderiyor. Buradan gelen adayları 
inceleyip karar veriyorlar.Bu kararı etkileyen bir çok durum oluyor. Mesela daha önceki projelerden 
edindikleri deneyimlerden faydalanıyor dernekler. Şöyle ki, bizim dernek daha önce çalıştığı Türk, 
İspanyol ve Yunan gönüllülerden memnun kalmış. Ve bu ülkelerden aday varsa bunlardan 
kesinlikle birer kişi seçiyor AGH sorumlusu. Ve her ülkeden sadece bir kişi olmasına özen 
gösteriyor. Türkiyeden her sene çok sayıda başvuru geliyor. En fazla başvurunun her sene bizden 
geldiğini söylediler bana bizim dernekte. O yüzden, bizden bir kişi alınacak ama çok sayıda 
başvuru var. Bu konuda da sorumlum benden de yardım rica etmişti. Bizim dernek 16-18 yaş 
arasında mülteci gençlerle çalışıyor. Onların ülkeye, kültüre entegre olmalarına çalışıyoruz. O 
yüzden, daha önce bu konuda çalışmış birinin avantajı olabiliyor. Veya, bizim proje özelinde, 
ergenlik çağındaki gençlerle çalışıldığı ve projenin eğitim kısmı da olduğundan, 18-20 yaş arası 
adaylardansa daha olgun adaylar tercih edilebiliyor. Bu yetkinlikler de sizin CV niz ve motivasyon 
mektubunuz incelenerek değerlendirildiğinden, bu iki belge çok önemli hale geliyor. İyi bir CV ve 
motivasyon mektubu nasıl hazırlanır konusunda internette çok fazla kaynak var. Bunları inceleyip 
bu iki belgeye önem vermeniz gerekiyor. Özellikle motivasyon mektubunda neden o projeyi 
istediğinizi, neden sizi seçmeleri gerektiğini iyi açıklamanız gerekiyor. O yüzden, başvuru 
yaptığınız projeyi iyi inceleyip, gereksinimleri iyi öğrenip buna iyi hazırlanmak Kabul için çok 
önemli. 
 
Bir diğer merak edilen konu da verilen hibenin ekonomik olarak yeterli olup olmadığı. Bana verilen 
hibe ihtiyaçlarım için yeterli oldu. Bu konuda sorulan sorulara genelde yaşam şekline bağlı gibi 
genel bir cevap veriliyor. Bu doğru bir cevap, ancak aşırıya kaçmadığınız sürece bu para kesinlikle 
yeterli. Ama şunu da belirteyim, bu para sizin gıda masrafları ve cep harçlığınız düşünülerek 
hesaplanıyor. Yani kişisel hobiler için kenarı çok para ayıramıyorsunuz. Ben spor salonuna gitmeyi 
seviyordum ancak aylık 50 euroydu. Toplam 320 euro aldığımı düşünürsek paranın altıda birini 
sadece salona vermem gerekiyordu. Ben gezmeyi, seyahat etmeyi seviyorum. Bana verilen 
paranın bir kısmını biriktirip geziler de yaptım. Ama bunun için spor salonundan vazgeçmek 
zorundaydım. Size bir para veriliyor ama bu bir maaş değil tabi ki. Düzgün planlarsanız her şey 
mümkün. 
 
Hep olumlu şeylerden bahsettin, peki hiç mi negatif bir şey olmadı derseniz, tabi ki oldu. Siz, oo 
İtalya’ya gidiyorum, çok güzel arkadaşlıklar edineceğim, bir sürü insanla tanışacağım derken 
kendinizi küçük bir kasabada, akşam 8 de bütün dükkanların kapandığı, sokakta kimselerin 
olmadığı, genç nüfusun olmadığı bir yerde bulabiliyorsunuz. Veya, proje hakkında büyük 



 

 

beklentileriniz varken ben burda ne yapıyorum 
diyebiliyorsunuz, kendinizi işe yaramaz, ben burda 
olmasam ne değişecek ki diye düşünebiliyorsunuz. Ama 
bunların hepsinin üstesinden gelmek tamamen size bağlı. 
Ben İtalyayı çok seviyordum, burada en az bir yol daha 
kalmak istiyorum dedim ve bu projeye başladım. Bu dediklerim başıma geldiğinde olsun 
İtalyadayım deyip her köse başında bulunan bara gidip kahvemi içtim. Çok felsefik bir rapor 
olmasını ben de istemiyorum ama AGH de de hayatın her alanında olduğu gibi sorunlar olabiliyor. 
Bunların üstesinden geldikçe de daha iyi hissediyorsunuz. 
 
Bu raporda sizlere genel olarak AGH den bahsetmeye çalıştım. Umarım ufak da olsa sizlere bir 
faydası olur. Herhangi bir konuda bir sorunuz, danışmak istediğiniz bir şey olursa bana 
ulaşabilirsiniz. 
 
Sevgi ve saygılarımla, 
Oktay HAYKIR. 


