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1. AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH) NEDİR?
Türk Ulusal Ajansının resmi Web sayfasında Avrupa Gönüllü Hizmeti; “Bir sivil toplum
kuruluşu ve yerel topluluk için sosyal içerikli projelerde çalışmalarda bulunma.”1 şeklinde
tanımlanmıştır. Ancak bizce AGH gerek başvuru öncesi gerek yapıldığı süreç boyunca gerekse de
bittikten sonra kişinin hayatına yaptığı etkisi göze alındığında bu cümle ile tanımlanabilecek bir
çalışma değildir. AGH, 2-12 ay arasında değişen bir süre boyunca kişinin başka bir ülkede yaşaması,
hayatın daha önce hiç farkında varmadığı gerek zor gerekse de eğlenceli yönleri ile tanışması,
unutamayacağı deneyimler ve arkadaşlıklar edinmesi, pes etmemeyi öğrenmesi (özellikle de başvuru
sürecinde), önyargılarını yıkması ve hepsinden daha değerli olarak kendisini tanıması sürecidir. Her ne
kadar bu tanımda yetersiz kalıyor olsa da bizce AGH 18-30 yaş arasındaki her gencin yaşaması
gereken bir deneyimdir.
a. Avrupa Gönüllü Hizmeti Başvuru Kriterleri Nelerdir?
Türk Ulusal Ajansının resmi Web sayfasında başvuran kişide aranan kriterler şu şekilde
belirtilmiştir; “18-30 yaş arasındaki bütün gençler başvuruda bulunabilir. Bunun dışında hiç bir şart
aranmamaktadır.”2 Bu göreceli olarak doğrudur diyebiliriz. Gönüllü arayan kuruluşlar, başvuran
kişilerde 18-30 yaş aralığında olması ve motive olması dışında bir kriter arayamaz, bunu proje
açıklamasında dile getiremez. Ancak kuruluşlar, başvuru esnasında başvuran kişiler arasından yabancı
dil bilgisi olan bir kişiyi tercih edebilir ya da daha çok önce çocuklarla çalışmış kişilere öncelik verebilir.
Ancak bunu proje ilanında belirtemez. AGH’YE BAŞVURMAK İÇİN;
-

Yabancı dil bilmek zorunda değilsiniz. Hiç dil bilmeseniz dahi bu AGH’ye katılmanıza engel
değildir. Aksine bazı kuruluşlara başvurunuzda bu bir avantaj bile olabilir.
Proje konusu hakkında eğitim almış olmanız, bilginizin olması, deneyiminizin olması
gerekmez. AGH bir iş değil gönüllülüktür.
Daha önce bir dernek ya da kuruluşta gönüllülük deneyiminiz olması gerekmez.
Gönüllülük deneyiminizin olması bazı durumlarda size avantaj sağlayabilir ancak zorunlu
değildir.

Avrupa Gönüllü Hizmeti’ne başvuru için 18-30 yaş arasında olmanız, sabırlı ve istekli olmanız
yeterlidir.
*Resmi bir bilgi olmasa da, İngiltere’ye başvurularda kuruluşların İngilizce bilen adayları kabul ettikleri
görülmüştür. Bunun sebebi, başvuran adayların çoğunun İngilizce öğrenmek maksadı ile bu ülkeye
başvuru yapmasıdır. Unutmayalım ki AGH her ne kadar içinde bunu da barındırsa da bir dil öğrenme
süreci değildir.
b. Avrupa Gönüllü Hizmeti’nin Bana Sundukları Nelerdir?
Avrupa Gönüllü Hizmeti, kişisel anlamda size katacağı şeyler dışında tamami ile ücretsiz bir
programdır. Katılım için bir ücret ödemeniz gerekmez. Avrupa Gönüllü Hizmeti sırasında;
-

Ülkenizden AGH yapacağınız ülkeye gidiş ve dönüş olmak üzere yolculuk masraflarınız
karşılanır.
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-

-

-

-

Vize masraflarınız karşılanır.
AXA sigorta tarafından sigortanız yapılır. Bu sigorta çok kapsamlı bir sigortadır. Bu sigorta
ile estetik ameliyatlar dışında her türlü sağlık sorununuzu tedavi ettirebilirsiniz, buna
kürtaj bile dahildir!
Gittiğiniz ülke de size diğer gönüllüler ile birlikte bir ev tutulur, bu evin tüm masrafları da
karşılanır. Bazı durumlarda üniversite yurdunda ya da bir aile yanında da
konaklayabilirsiniz, bu başvurunuz sırasında ev sahibi kuruluş tarafından size belirtilir.
Ev sahibi kuruluş tarafından günde 3 öğün olmak üzere yemeğiniz verilir. Ya da bunun
yerine size aylık bir ödeme yapılır ve yemeğinizi kendiniz yaparsınız. Merak etmeyin bu
ödeme gayet yeterli olacaktır.
Ev sahibi kuruluş tarafından her ay olmak üzere size her ülkeye göre değişen miktarlarda
cep harçlığı verilir. Bu para sizin kişisel harcamalarınız içindir ve her ülke için özellikle
hesaplanmıştır. Aşağıda ki tabloda hangi ülkede ne kadar cep harçlığı verildiğini
görebilirsiniz;

3

-

-

Acil durumlarda ülkenize dönmeniz gerektiğinde yolculuk masraflarınız karşılanır.
Hastalanırsanız ve ailenizin yanınıza gelmesi gerekirse, onlarında yolculuk masrafları ve
giderleri karşılanır.
AGH sürecinizde size ücretsiz dil desteği sağlanır. Bu özel bir dil kursu, özel bir öğretmen,
gönüllü bir öğretmen tarafından verilebilir.
AGH süreciniz sırasında ev sahibi kuruluş sizinle 7/24 ilgilenecek bir mentor
görevlendirecektir. Bu kişinin sorumluluğu her türlü sıkıntınızda ve acil durumlarda size
yardımcı olmaktır.
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-

AGH yaptığınız şehirde ki ulaşım masraflarınız ev sahibi kuruluş tarafından karşılanır. Size
aylık bir otobüs bileti tahsis edilebilir veya seçiminize göre bir bisiklet verilebilir.

2. AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ’NE BAŞVURMAK İÇİN NELER GEREKLİDİR?
AGH’ye başvuru yapabilmeniz için biraz özenle hazırlanmasını tavsiye ettiğimiz 2 ana
döküman vardır. Bu dökümanlar CV ve motivasyon mektubudur. Bu dökümanların istisnalar dışında
İngilizce hazırlanması gerekmektedir. Bu 2 ana dökümanı başvuruda ev sahibi kuruluşa iletmek
mecburidir. Ancak bazı durumlarda ev sahibi kuruluş sizden kendi hazırladığı özel bir Başvuru
Formu’nu doldurmanızı isteyebilir. Bu gibi durumlarda zaten gerekli bilgileri o formda vereceğiniz için
CV ve motivasyon mektubu hazırlamanız sizden istenmeyebilir. Bu 2 ana döküman dışında isteğe
bağlı olarak kendinizi tanıtan bir video ya da sunum hazırlamanız size bir avantaj sağlayabilir. Ayrıca
bir gönderen kuruluşunuz olmak zorundadır.
a. Gönderen Kuruluş
Bu 2 ana döküman dışında sahip olmanız gereken diğer zorunlu şey bir Gönderen Kuruluştur.
Gönderen kuruluşun görünürde tek katkısı AGH adayına yasal süreçte yardımcı olmak olarak görünse
de, gönderen kuruluşunuzun ilgili ve sorumluluk sahibi bir kuruluş olması işinizi kolaylaştıracaktır.
Karşılaşacağınız türlü sıkıntılarda size yardımcı olacak kişi ve kuruluşların başında gönderen
kuruluşunuz ve o kuruluştaki yetkili kişiler gelmektedir. Bu yüzden gönderen kuruluşunuzu seçerken
bu gibi kriterleri dikkate almanız ileride size kolaylık sağlayacaktır.
Biz, Youth A.R.T. olarak akreditasyonu olan bir AGH gönderen kuruluşuyuz. Bugüne kadar bir
çok gencin gönderen kuruluşu olarak tüm süreç boyunca onların yanında olduk. İlerleyen süreçteki
hedeflerimizden biri de daha çok genci AGH’ye göndermek ve onların bu süreci olabildiğince faydalı
geçirmesini sağlamaktır. Derneğimizin tüzüğüne göre bir AGH adayının gönderen kuruluşu olmamız
için adayın derneğimizin resmi üyesi olması gerekmektedir. Derneğimize üye olmak için gerekli
adımları BURADA bulabilirsiniz.
Eğer başka bir kuruluş ile AGH’ye gitmek istiyorsanız, bu kuruluşu BURADAN bulabilirsiniz.
Açılan sayfanın sol tarafında Organisation Country sekmesinden Turkey’i seçin. Daha sonra yine sol
tarafta bulunan EVS Accreditation Type kısmından Sending Organisation’ı seçin. Türkiye’deki tüm
gönderen kuruluşlar listelenecektir. Herhangi biri ile verilen adres/telefondan iletişime geçerek sizin
gönderen kuruluşunuz olmalarını isteyebilirsiniz.
b. CV
AGH projelerine başvurabilmek için kendinize bir CV hazırlamanız gerekmektedir.
Hazırlayacağınız CV EUROPASS formatında olmalıdır. Europass formatındaki CV’nizi BURADAN
hazırlayabilirsiniz. CV’nizi hazırlarken dikkat etmeniz gereken nokta olabildiğince gerçekçi olmaya
çalışmaktır. Daha sonra karşınıza çıktığında arkasında duramayacağınız şeyler yazmamanız sizin
avantajınıza olacaktır. Geçmiş deneyimleriniz ve yaptıklarınız konusunda olabildiğince doğru bilgi
vermeye çalışınız. CV’nize fotoğraf eklemeniz zorunluluk değildir. Ancak CV’nize bir fotoğraf
eklemeniz ev sahibi kuruluş açısından hanenize yazılacak bir artı puan ifade edebilir. Bunun yanında
CV’nizde, başvuracağınız proje ile ilgili çalışmalarınızı ön plana çıkarmaya çalışın.
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c. Motivasyon Mektubu
AGH başvurusunda kabul edilmeniz için elinizdeki en önemli aracınız motivasyon
mektubunuzdur. Motivasyon mektubunuz ne kadar iyi ve özenle hazırlanmışsa kabul edilme
ihtimaliniz de o kadar yüksek olur. Motivasyon mektubunuzu hazırlarken aklınızda bulundurmanız
gereken en önemli konu, mektubu ilgiyle okunacak şekilde yazmaktır. Çünkü ev sahibi kuruluşlar
herhangi bir projeleri için ortalama 250-300 farklı başvuru maili almaktadır. Bu başvuruları
değerlendiren kişi hem zaman darlığı nedeni ile hem de mektuplarının çoğunun kopyala-yapıştır
şeklinde olması sebebi ile çoğunu okumayabilir. Bu açıdan karşı tarafın ilgisini yakalayacak anahtar
kelimeler ve detaylar kullanmak sizi bir adım öne çıkartacaktır. Türk Ulusal Ajansının Web sitesi başta
olmak üzere internette bu mektubun nasıl yazılması gerektiği konusunda kısa bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ancak tüm bunların dışında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunları şöyle
sıralayabiliriz;
-

-

-

-

-

-

-

Aynı CV’nizde olduğu gibi motivasyon mektubunuzda fazla abartıya kaçmamalısınız.
Abartılı şekilde ya da yanlış vereceğiniz her bilgi ileride sizin için sıkıntı yaratması
muhtemel birer soruna dönüşebilir.
Eğer motivasyon mektubunuzu İngilizce olarak kendiniz yazmadıysanız ya da birinden
İngilizce konusunda yardım aldıysanız, bunu da mektupta belirtmenizin bir sakıncası
yoktur. Aksine, mektubu okuyacak kişide iyi bir izlenim uyandıracaktır.
Bu motivasyon mektubunu bir yüksek lisans, doktora ya da iş başvurusu için
hazırlamadığınızı unutmayın. Esprili bir dil kullanmanızda, renkli figürler kullanmanızda,
kısaca renkli görünecek bir mektup oluşturmanız çok daha iyi olacaktır.
Motivasyon mektubunuzda fotoğraf kullanın. Bu fotoğraf vesikalık bir fotoğraf olmasın.
Olabildiğince insanlarla iç içe olduğunuzu gösteren fotoğraflar kullanın. Başvurduğunuz
proje konusu çocuklar ile ilgili ise çocuklarla birlikte çekilmiş bir fotoğrafınızı, çevre ile
ilgili ise yeşillikler içinde bir fotoğrafınızı kullanın. Bunun dışında olabildiğince sosyal
faaliyetlere dahil olduğunuzu gösteren fotoğraflar kullanın.
Motivasyon mektubunuzda kendinizden ve kısaca ailenizden de bahsedin. Hayvanlarla
ilgili bir projeye başvuruyorsanız, evcil hayvanınızdan bahsedin.
İlgi alanlarınız, hobileriniz, sevdiğiniz filmler ve kitaplar... Bunlar küçük detaylar gibi
gözükse de ev sahibi kuruluş için önemli detaylar olabilir.
Önemli: Başvurduğunuz projeye neden katılmak istediğinizi kalın bir font ile yazın. Bu
projede yer almanın gelecekte de size katkı sağlayacağını vurgulayın. Ayrıca sizin o
projeye neler katabileceğinizi varsa orada yapmayı planladığınız küçük aktiviteleri yazın
(Örneğin; çocuklarla ilgili bir proje ise çocuklar için ingilizce konuşma kulübü, spor ile ilgili
bir aktivite ise bisiklet turları vs.). Dilinizi öğrenmek istiyorum gibi bir cümle kurmamanız
sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi AGH bir dil öğrenme
süreci değildir.
Önemli: Gönüllülük yapmanın sizin için ne ifade ettiğini yine kalın font ile yazın. Gönüllü
olarak Dünya’ya nasıl bir katkı yapabileceğinizden ve gönüllülüğün size yapacağı
katkılardan bahsedin. Elde edilen yararın tek taraflı değil karşılıklı olacağını vurgulayın.
Önemli: Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu mektupları göndereceğiniz kişiler belki de maile
eklediğiniz bu uzun mektupları okuyacak vakti bulamayacak. Bu açıdan mailin içine neden
bu projeye katılmak istediğinizi, neden gönüllülüğün sizin için önemli olduğunu yazdığınız
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-

-

kısımları ve gönderen kuruluşunuzun iletişim bilgilerini eklerseniz bu size inanılmaz bir
avantaj sağlayacaktır. Böylelikle okuyan kişinin hem ilgisini çekip onu tüm mektubu
okumaya teşvik etme ihtimaliniz olacak hem de sizin bu iş için gerçekten uğraştığınızı
görmesini sağlayacaktır.
Önemli: Her proje için aynı motivasyon mektubunu kullanmanız sizin için bir dezavantaj
yaratacaktır. Mektubun kendinizi tanıttığınız ve ilgi alanlarınızda bahsettiğiniz kısmını aynı
bırakıp, neden o projeye katılmak istediğiniz ile ilgili kısmını her proje için ayrı ayrı
yazmaya çalışın.
Başvuru mailinizi yazarken maili yolladığınız kişiye ismi ile hitap etmeniz size artı puan
kazandırır. Örneğin; Hello Mr./Mrs. Franzi gibi.
Motivasyon mektubunuzun içine iletişim bilgilerinizi, en önemlisi skype adresinizi
eklemeyi unutmayın.

d. Video/Sunum Hazırlamak
Başvurunuzu yaparken kullanacağız zorunlu 2 dökümanın dışında, başvurunuza ekstra
materyaller eklemeniz size artı puan sağlayacaktır. Özellikle ev sahibi kuruluşun dikkatini mail
içeriğinizle çekebilmeyi başarırsanız, sizin ile ilgili tüm her şeyi okumak/görmek isteyeceklerdir. Bu
açıdan CV ve motivasyon mektubu dışında başvurunuzun içine isteğinize bağlı olarak video ya da bir
sunum ekleyebilirsiniz.
Videoyu hazırlamak için size bir kamera, hatta sadece bir bilgisayar bile yetecektir. Eğer
üzerinde uğraşmak isterseniz, kameranızla tıpkı motivasyon mektubunuzda olduğu gibi kendinizi, ilgi
alanlarınızı, bu projeyi neden istediğinizi görsel materyaller kullanarak anlattığınız bir video
çekebilirsiniz. Bu videonun süresinin 3-4 dakika civarında olması yeterlidir. Bu videoyu çekerken
yapmamanız gereken en önemli şey kameranın önüne geçip dakikalarca konuşmaktır. Bunu zaten
Skype görüşmesi sırasında yapacaksınız. Ayrıca bu bir iş başvurusu değil. O yüzden olabildiğince
yaratıcı olmaya çalışın, görsel materyaller kullanın, hayatınızı onlara görüntülerle anlatmaya çalışın.
Eğer kendiniz bir video çekmek istemiyorsanız ya da yapamam diyorsanız, internet üzerinde
kullanabileceğiniz birçok hazır uygulama mevcuttur. Bu uygulamalar ile bir kaç fotoğrafınızı kullanarak
ev sahibi kuruluşun hoşuna gidecek kısa klipler hazırlamanız mümkün. Bu uygulamalardan ücretsiz
olarak ulaşabileceğiniz bir tanesi;
-

Powtoon (Bu uygulama ile hazırlanmış bir EVS klibine buradan4 ulaşabilirsiniz.)

*Unutmamak gerekir ki hazırladığınız video ne kadar iyi olursa olsun, mail içeriğiniz ve
motivasyon mektubunuzla kuruluşun ilgisini çekemezseniz muhtemelen videonuzu izlemeyeceklerdir.
Bu yüzden videodan önce mail içeriğiniz ve mektubunuzun iyi olması için özen gösterin.
Sunum hazırlamak için PowerPoint kullanabilirsiniz. Her ne kadar video daha etkili bir yöntem
olsada iyi şekilde hazırlanmış bir sunum dikkat çekici olabilir. Bu sunumu hazırlarken yine bir iş
başvurusu için hazırlamadığınızı unutmayın. Bol bol fotoğraf kullanın. Kısa cümleleri maddeler halinde
yazmaya özen gösterin. Unutmayın ki karşınızdaki insanın tüm hayat hikayenizi okuyacak vakti
olmayabilir. Eğer bu konuda bilgiliyseniz sunumunuzu interaktif bir biçimde hazırlayıp bazı
animasyonlarla, onu izleyecek kişinin sıkılmasının önüne geçebilirsiniz.
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3. AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ PROJELERİNE NEREDEN VE NASIL BAŞVURULUR?
AGH adaylarının karşılaştığı en büyük problemlerin başında doğru projeyi bulamamak,
başvurduğu projelerden yanıt alamamak gelmektedir. Bu problemler adaylara yeterli olmayan,
kısmen yanlış bilgiler verilmesinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde elimizin altında o kadar fazla
iletişim/haberleşme kanalı olmasına rağmen adaylara sadece resmi proje veritabanı işaret
edilmektedir. Halbuki bu veritabanı dışında sayabileceğimiz onlarca AGH adına hazırlanmış
websitesi/facebook sayfaları/bloglar vardır. Bu bölümde sizlere bu kanallardan bazılarının nasıl
kullanılacağını ve püf noktalarını vermeye çalışacağız.
a. European Youth Portal
Bütün akredite kuruluşların ve devam etmekte olan projelerin listelendiği AGH için
kullanacağımız ana kaynak olan bu portala buradan ulaşabilirsiniz. AGH projelerini listelemek için
önce sol tarafta bulunan sütundan Organisation Country sekmesinden gitmek istediğiniz ülkeyi seçin.
Ardından biraz daha aşağıda bulunan EVS Accreditation Type sekmesinden Receiving Organisation’ı
seçin. Seçtiğiniz ülkedeki tüm ev sahibi kuruluşlar ve projeleri karşınızda listelenecektir. Eğer
isterseniz yine sol tarafta bulunan Organisation Topics sekmesinden yapmak istediğiniz proje
konusunu da seçerek filtreleyebilirsiniz.
Gitmek istediğimiz ülkedeki projeleri listeledikten sonra şimdi sırada tek tek projeleri
incelemek var. Konusu hoşumuza giden bir projeye tıklıyoruz ve karşımıza biraz uzun bir açıklama
çıkıyor. Bu açıklama aslında bir nevi organizasyonun motivasyon mektubudur. Burada organizasyon
kendini ve daha önce yaptıklarını anlatır, daha sonra sürmekte olan projesinden ve bu projede neler
yapıldığından bahseder. Son olarak da kabul edeceği gönüllü de aradığı özellikleri yazar ve iletişim
bilgileri ile açıklamayı sonlandırır. Buradan bulduğumuz ve beğendiğimiz projeye, açıklamanın
muhtemelen alt kısmında verilen mail adresi aracılığı ile başvurmamız gerekiyor. Yukarıda da
bahsettiğimiz gibi başvurunuzu yaparken mailinizin içine kısaca o projeye neden katılmak istediğinizi,
neden gönüllülük yapmak istediğinizi ve gönderen kuruluşunuzun iletişim bilgilerini yazmayı ihmal
etmeyin. Mailinizin başlığınıda dikkat çekici şekilde hazırlamaya özen gösterin.
Bu veritabanı ile ilgili dikkat edilmesi gereken nokta, bu veritabanında listelenen projelerin
hangilerinin halihazırda gönüllü aradığı ya da aramadığını bilmiyor oluşumuzdur. Buradaki projeler
açık birer çağrı değildir, proje bilgileridir. Daha önceki deneyimlerimizi gözönüne alırsak, bu
veritabanından başvurduğunuz projelere kabul edilme/olumlu-olumsuz yanıt alma ihtimaliniz
göreceli olarak daha düşük olabilir.
Ayrıca bu veritabanından başvuru yaparken, başvuru yapacağınız tarih de önem arz
etmektedir. AGH için 3 başvuru dönemi vardır; 1 Şubat, 1 Mayıs ve 1 Ekim. Şubat’a yetiştirilecek bir
projeye başvurmak için en iyi dönem 15 Aralık – 15 Ocak arasıdır. Diğer dönemler içinde bu tarihleri
hesaplayabilirsiniz. Ayrıca, Türkiye’den gidecek bir gönüllü için Şubat’ta kabul edilen bir projeye
başlama tarihi Haziran ayını bulabilir, Mayıs için Eylül ayını ve Ekim içinde Ocak ayını bulacaktir.
b. Youth Networks
Diğer bir AGH proje veritabanı da Youth Networks’tür. Bu siteye buradan ulaşabilirsiniz.
Siteye girdikten sonra sol tarafta bulunan sütundan Vacancy’i seçin. Daha sonra karşınıza çıkan
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tablonun sağ tarafında Type sekmesine tıklayarak EVS Volunteer’i seçin. Artık tablo halihazırda harıl
harıl gönüllü arayan projeleri içeriyor! Bu sitenin EVS veritabanından farklı tarafı burada listelediğiniz
projelerin açık çağrı yapıyor olmalarıdır, yani acilen gönüllü aramaktadırlar. Bu siteden yapacağınız
başvurulara kabul/olumlu-olumsuz geri dönüş alma ihtimaliniz çok daha fazladır.
Bu site ile ilgili dikkat edilmesi gereken nokta, proje açıklamasına tıkladıktan sonra tepede
projeye son başvuru tarihi yer almaktadır. O tarihi geçmemeye özen göstermelisiniz. Bunun dışında
açıklamanın alt kısımlarında Criteria bölümünü göreceksiniz, bu bölümde adaylarda aranan özellikler
yazar. Bazı projeler, sadece bazı ülkelerden gönüllüler arıyor olabilirler. O yüzden bu kısma dikkat
etmenizi tavsiye ediyoruz. Bunun dışında başvuru için CV ve motivasyon mektubu dışında bir başvuru
formu doldurmanızı isteyebilirler, bu da açıklamanın en alt kısmında yazacaktır.
c. Facebook Grupları
AGH başvurusu için proje ararken başvuracağımız diğer bir önemli kaynakta Facebook’tur.
Facebook’ta verilen AGH ilanlarına ulaşmak için Facebookunuzun arama kısmına EVS yazarak, birçok
EVS sayfasını listeleyip katılabilirsiniz. Bu sayfalarda periyodik olarak gönüllü çağrıları yapılmaktadır.
Bu çağrıların çoğunluğu son dakika çağrıları olduğu için yukarıda paylaştığımız alternatiflere göre
buradan yapacağımız başvurularda kabul/olumlu-olumsuz geri dönüş alma ihtimalimiz çok daha
yüksektir. Facebook üzerinde onlarca grup olduğu için hepsini burada paylaşmamız mümkün değil.
Ancak bu gruplardan önce çıkan bazıları şunlardır (Üzerlerine tıklayarak gruplara ulaşabilirsiniz.);
-

Discover the EVS - European Voluntary Service
Find EVS
EVS TURKEY
EVS Vacancy
EVS (European Voluntary Service)
Erasmus+ Türkiye
EVS Actually

Bu sayfa ve grupların size sunduğu bir diğer avantajıda projeyi yapan kuruluş veya kişiler ile
Facebook üzerinden direkt olarak iletişime geçme imkanı tanımasıdır. Paylaşımı yapan kişiye özel
olarak mesaj atabilir ve sorularınızı sorabilir, kendinizi tanıtabilirsiniz.
d. EVS Blogları
EVS başvurusunda kullanabileceğiniz bir diğer kaynak da bloglardır. Her ne kadar çok
kullanılmasa da bir alternatif olarak düşünülebilir. Bu bloglara ulaşmak için Google’ı kullanmanız
gerekiyor. İnternetin derinliklerinde kaybolmuş bir blogda hayatınızın AGH fırsatını bulabilmeniz
olasıdır.
4. AGH PROJELERİNE BAŞVURU SONRASI SÜREÇ NASIL OLUR?
Çeşitli projeler buldunuz ve başvurularınızı yaptınız, unutmayın ki kaç başvuru yaparsanız
yapın bu yeterli değildir. Gerçekten AGH yapmak istiyorsanız vakit buldukça proje arayın ve
başvurunuzu yapın. AGH başvuru sürecinde sabırlı olmanız size uzun vadede avantaj sağlayacaktır.
Çoğu AGH başvuru sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının en temel sebebi adayların sabırsız
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davranarak erkenden pes etmesidir. Yüzlerce hatta binlerce kuruluş ve proje bulunmakta, unutmayın
ki siz ne kadar AGH yapmak istiyorsanız, onlar da AGH yapacak gönüllüler aramakta.
Başvuru yaptığınız kuruluşların bazıları size olumsuz şekilde bile geri dönüş yapmayabilir, bu
moralinizi bozmasın. Eninde sonunda bir kuruluş size geri dönüş yapacaktır. Bu noktada her kuruluş
genel olarak benzer ama bazı durumlarda farklı prosedürler uygulamaktadır. Bazı kuruluşlar aşamalı
bir eleme yöntemi kullanır. CV ve motivasyon mektubu aşamasını geçtikten sonra size bir belge daha
göndererek doldurmanızı isteyebilirler. Böyle bir durumda gönderen kuruluşunuzla iletişime geçerek
yardım alabilirsiniz. Ancak çoğu kuruluş CV ve motivasyon mektubu aşamasından sonra sizinle Skype
ya da Telefon üzerinden görüşmek isteyecektir.
a. Skype Görüşmesi
Çoğu kuruluş CV ve motivasyon mektubunuzu okuyup, değerlendirdikten sonra eğer sizi
beğenirse sizinle Skype ya da telefon görüşmesi yapmak isteyecektir. Bu çok normal ve olağan bir
durumdur, heyecanlanmanıza hiç gerek yok. Görüşme çok istisnai durumlar dışında İngilizce dilinde
olacaktır. Bu cümle bile sizi heyecanlandırıyor olabilir. Ancak gerçekte durum böyle değil. İngilizce
bilmiyor olmanız bir dezavantaj değildir. Sizin Skype görüşmesine çıkarak, İngilizce bilmeseniz dahi
çaba göstermeniz takdire şayan bir hareket olacaktır.
Bu görüşmenin amacı sizin dil bilginizi test etmek değildir. Ev sahibi kuruluş sizi görmek, daha
yakından tanımak ve zaten daha önce mektubunuzda belirttiğiniz konularla ilgili biraz daha bilgi
almak için bu görüşmeyi yapmak isteyecektir. Bunun yanında sizin de sorularınız varsa bu görüşme
esnasında sormanız iyi olacaktır. Görüşme 10-15 dakika arası sürmektedir. Bu görüşme esnasında
dikkat etmeniz gereken bazı noktalar şunlardır:
-

Heyecanlanmanıza gerek yok. Sorulan sorulara motivasyon mektubunuzda
yazdıklarınız ile paralel cevaplar verin.
Abartılı ya da eksik cevaplar vermeye çalışmayın. Daha önce de belirttiğimiz gibi
ilerleyen süreçte yanlış verilen bilgiler sizin için sorun yaratabilir.
Yabancı dil bilginiz yoksa sözlük kullanın, internetten yardım alın. Bu dezavantaj
yaratan bir durum değildir.
Karşı tarafın sesini net şekilde duyabildiğinizden ve onların da sizi duyduğundan emin
olun.
Karşı tarafa ismi ile hitap etmeye özen gösterin, bu samimiyet göstergesidir.
Görüştüğünüz kişi sizin patronunuz değil, ilerleyen süreçte arkadaşınız olacak bir kişi.

Skype görüşmeniz bittikten sonra başvuru sürecinin sonuna geldiniz demektir. Yapmanız
gereken tek şey karşı taraftan kabul e-maili beklemektir. Ortalama 2-3 hafta içerisinde size olumluolumsuz dönüş yapacaklardır.
5. BİR AGH PROJESİNE KABUL EDİLDİM, ŞİMDİ NE OLACAK?
Tebrikler! Sabrınızın ve uğraşlarınızın meyvesini aldınız. Kabul edildiğinize dair mail aldıktan
sonra hemen gönderen kuruluşunuz ile iletişime geçiniz ve maillerini kontrol etmeleri gerektiğini
söyleyiniz. Çünkü ev sahibi kuruluş, gönderen kuruluşunuz ile birtakım yasal anlaşmalar ve yazışmalar
yapmak zorundadır. Unutulmaması gereken başka bir nokta ise bazı kuruluşlar projeleri Ulusal Ajans
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tarafından kabul edilmeden önce gönüllü aramaya başlamış olabilirler. Yani bir projeye kabul edilmiş
olsanız bile o projenin henüz Ulusal Ajans tarafından onaylanmamış olma ihtimali vardır. Böyle bir
durumda ev sahibi kuruluşunuz bunu size zaten söyleyecektir. Daha önce belirttiğimiz gibi EVS için 3
başvuru dönemi vardır: 1 Şubat, 1 Mayıs ve 1 Ekim. Bu tarihlerde Ulusal Ajanslar projeleri onaylar.
Bir pasaportunuz yoksa bir pasaport çıkartmalısınız. Unutmayın, uzun dönem AGH
yapacaksanız yeşil pasaport bir işe yaramayacaktır. Çünkü yeşil pasaport sahipleri bir ülkede aralıksız
en fazla 90 gün kalabilirler. Bu yüzden bordo pasaport çıkartmanız gereklidir.
Vize işlemleriniz için ev sahibi kuruluş size bir davetiye gönderecektir. Vize masraflarınız size
ileride geri iade edilecektir. Ayrıca gönderen kuruluşunuz tarafından sigortanız yapılacaktır.
Tüm bunlardan sonra belirlenen tarihlerde Ulusal Ajans tarafından Ankara’da 3 günlük bir
Ayrılış Öncesi Eğitimi verilecektir. Eğitime katılım ve tüm masraflar Ulusal ajans tarafından karşılanır.
Bu eğitimde size EVS süreci, Erasmus+ programı ve neler yaşayacağınızla ilgili eğitimler verilecektir.
6. KAYNAKÇA
1

http://www.ua.gov.tr/docs/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/40_soruda_agh.pdf?sfvrsn=0

2

http://www.ua.gov.tr/docs/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/40_soruda_agh.pdf?sfvrsn=0

3

http://www.youthinaction.nl/youthinaction/download/schema/zakgeldbedragenEVS2008.pdf

4

http://www.youtube.com/watch?v=JHpi2mIIDPM
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