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Merhabalar, Estonya Tartu daki EVS projemin 3. ayını da geride 

bıraktım ve yine tecrübelerimi sizlerle paylaşmaktan keyif duyacağım 

 Yine oldukça yoğun bir ay geçirdim, iyice adapte oldum sanırım, 

zamanımın iş dışındaki büyük kısmını dışarıda geçirmeye başladım, 

diğer gönüllü arkadaşlarla sıkça görüşmeye başladık, ayrıca birlikte 

dışarı çıktığım Eston arkadaşlarım da var. 
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Gönüllü arkadaşlarla bir cumartesi günü pub a giderken fotoğraf ocak 

ayının ilk haftasından.. Bu arkadaşlar Estonya’ya geldiğim ilk gün varış 

eğitiminde tanıştığım arkadaşlar  Resimdeki arkadaşlar Çek 

Cumhuriyeti, Ermenistan, Gürcistan ve Polonya’dan.. Hazır pub 

demişken size Tartu’daki gece kulüpleri ve publardan bahsetmek 

istiyorum biraz, şu anda neredeyse hepsini denemiş bulunmaktayım :D 

Tartu’nun en büyük ve popüler kulüplerinden birisi olan Club Illusion 

sevdiğim kulüplerden ve her cumartesi tüm içecekler 1 euro etkinliği 

yapıyor, ayrıca oldukça geniş mekanda güzel dj ler çalıyor, altta 

fotoğrafını paylaşacağım ilk zamanlarda bu binanın önünden her 

geçişimde burayı bir ülkenin konsolosluğu falan sanıyordum, baya 

heybetli bir bina, içerisi dışarıdan göründüğünden daha hareketli.. 

 
Diğer beğendiğim kulüplerin isimleri ise Shotters ve Level.. Tamam 

başka kulüplerde var ama asıl gece hayatının yaşandığı kulüpler 

buralar.. Cuma ve Cumartesi günleri kapılarında sıralar oluyor, 



Türkiye’de alıştığımın dışında burada eğer içerisi doluysa kulüp 

girişinde içerinin birazıcık boşalmasını bekliyorsun ve kapıdaki görevli 

genelde sana haber veriyor … Genelde kulüp çalışanları da benim gibi 

turistlere karşı çok iyiler belki de sürekli Eston arkadaşlarımla 

gittiğimden dolayı tanıdıklarından da olabilir. Benim favori mekanım 

Shotters yolunuz düşerse buraya uğramanızı tavsiye ediyorum.. 

Fiyatlar neredeyse Türkiye’deki gibi.. Bu ay hiç sektirmeden her 

hafta sonu Shotters a gittim. Birkaç kez yalnız gittim ve her 

gittiğimde birkaç Türk arkadaşlar karşılaştım. Tartu’da sandığımdan 

daha fazla Türk öğrenci olduğunu gördüm. Sanırım dili dışında buraya 

adapte oldum diyebilirim. Ayrıca burada çok güzel wine house lar var, 

genelde sıcacık ve küçük 

oluyorlar…

 

Kulüplerden ve publardan fotoğraflar paylaşamadığım için üzgünüm  

Burası Tartu meydanı… Arkadaşlarla çekildiğimiz ilk fotoğraftaki 

yer… EVS gönüllüsü olmak isteyenlerin bir ülkeyi veya şehri tercih 

etmeden önce merak ettikleri konular arasında eğlence mekanları 

oldukça önemsenen bir kriter. Tartu ne kadar küçük olsa da eğlence 

anlamında size güzel şeyler sunuyor.  



İlk yazımdan da bildiğiniz üzere bir TV kanalına röportaj verdiğimden 

bahsetmiştim. Bu ay bir gazeteden bir muhabir geldi ve hikayemi 

merak ettiğini, röportaj yapmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Kabul 

ettim ve röportaj yaptık fakat, röportaj da fazlaca EVS konusunun 

üzerinde durdum, çünkü EVS konusunda çok fazla bilgileri yoktu ve 

kendi imkanlarımla Estonya’ya gelip çalıştığımı sanıyorlardı. EVS 

işleyişinden biraz bahsettikten sonra başka gönüllülerde mi var 

sorusuyla karşılaştım :D “Evet tabiki burada yalnız değilim” dedim 

Aşağıdaki paylaştığım fotoğraf Tartu Üniversitesi’nin en büyük 

binasının önündeki yoldan.. Sokakta çok fazla insan olmamasının 

sebebi hafta sonu ve saatin erken olması… 

 

Estonca dil kursum bir aksilik çıkmaz ise yarın başlayacak, dil kursum 

hala başlamadı bazı sebeplerden dolayı sürekli ertelendi, zaten 

samimi olmak gerekirse Estonca konusunda çok fazla bir beklentimin 

olduğunu söyleyemem. Sondan eklemeli bir dil fakat, eklerin 

gelmesiyle birlikte ana cümle içindeki harfler de değişiyor. Kelimeleri 

öğreniyorum fakat benim için cümle kurmak pek kolay değil. Yani 

demem şu ki tembel biri değilseniz zor diye bir şey yoktur :D  



 

Üstteki fotoğraf iş arkadaşlarımda katıldığımız bir partiden , parti 

bir orman evindeydi, havai fişekler patlattık, kendi hazırladığımız 

yemek ve kendi getirdiğimiz yiyeceklerle çok güzel bir parti yaptık.. 

Ben dans etmeyi çok sevmediğimden , sadece gerçekten istediğim 

zamanlarda edebiliyorum.. Benim dans etmediğimi görünce 

eğlenmediğimi düşünüp Tarkan’ın Dudu şarkısını çaldılar , dans 

edebileceğim tarzda bir şarkı olmasa da bu jesti karşılıksız 

bırakmamam gerekti  Daha sonra öğretmenlerden birinin arabasıyla 

Tartu’ya geri döndük, uyumak için yatağa gidebilecek enerjiyi bile 

kendimde bulamazken öğrenci yurdundaki Eston arkadaşlar beni 

dışarıya davet ettiler ve Möku pub a gittik.. Bu arada Möku pub Tartu’ 

nun ünlü publarından , müzik çok yüksek sesli değil, genelde Erasmus 

öğrencileri toplanıp pubın içindeki rahat koltuklarda oturuyorlar.. 

Muhabbet etmek için güzel bir yer… Şu ana kadar saydığım tüm club 

ve publar arasındaki mesafeler yürüyerek 5-10 dakika, her yer 

birbirine yakın   

Bu arada yeni görevlerim var, bir çocuğumuz mental anlamda 

dezavantajlı ve özel çocuklar için olan bir okula gidiyor, her gün okul 



çıkışından alınması gerekiyor, bazı günler onu ben alıyorum, bazen 

kucaklayıp getirmem gerekiyor fakat üstesinden geliyorum. Onu 

okuldan alıp gelmem yaklaşık 20 dakika sürüyor.. Bazen çalıştığım 

yerde tüm gün hiçbir şey yapmadan öylece oturuyorum, oturuyorum 

derken çalışmıyorum anlamında.. Bazen oturmak rahatsızlık vermeye 

başlıyor çünkü yapılacak iş yok çocukların telefon ve bilgisayar 

kullanmalarının serbest olduğu saatler var.. O saatlerde çocukların 

ilgisini telefon ve bilgisayar dışında başka bir şeyle çekmek gerçekten 

çok zor. Bazen işimden erkenden çıkıyorum.. Öğretmenler istiyorsam 

gidebileceğimi söylüyorlar. Erken dediğim 

14:00 ‘te başladığım işimden 17:00’ de 

döndüğüm oluyor. Bu iyi bir şey benim için 

yani oturuyor görünmekten daha iyi. Bir 

takım işler çıksa da yapsam diye 

bekliyorum. Çocukların günlük planlarında 

antrenmanları, çeşitli etkinlikleri, manevi 

abi ve ablalarıyla yapacakları planları oluyor, 

bu yüzden tüm çocukları bir araya toplayıp 

şöyle güzel bir etkinlik düzenleyemedim.  

Bu da oturduğumun kanıtı olarak :D 

Martinle birlikte o 14 yaşında.. 



Çocuklardan birinin balık tutmak 

gibi bir hobisi var onun adı Rivo 

ve onunla bu ay üç kez balık 

tutmaya çıktık.. Balık tutmaya 

çalıştığımız yer Tartu’da bir 

nehir, Genelde şu sıralar nehir 

donmuş halde, bu ay   -26 

dereceyi görmüş bulunmaktayız 

ve hava sıcaklığının -6 dan daha 

fazla ısındığını görmedim.  

Genelde nehirde delik açmayı 

başarıyoruz ama zaten açılmış 

deliklerde bulunuyor. Ayrıca 

insanlar şok banyosu yapmak için 

bazı yerlerde delikler oluşturmuşlar…  

Buradaki resimde de gördüğünüz gibi buzlar biraz erimişti ve uzun 

menzilli oltaya geçmiştik, çok şanslıyım ki büyükçe bir kütük 

yakalamıştım… Bu arada fotoğrafı çeken 

Rivo   

Yandaki resimde de size bahsettiğim şok 

havuzunu görüyorsunuz.. İnsanlar suya 

girebilmek için bazı yerlerde böyle 

delikler açıyorlar  

Suyun kenarında genelde ördekler ve 

kuşlar oluyor, her geldiğimizde onlar için 

ekmek getiriyoruz, belki bu iyi bir 

davranış değil , çünkü artık hep 

insanlardan yemek gelecek diye beklemeye başlayacaklar fakat gel 

gör ki her yer buz kendi kendilerine nasıl yiyecek bulacaklar   



Zaten bunlar dışında Estonya 

sokaklarında çok fazla hayvan görmek 

de mümkün değil :D Herneyse genel 

olarak her şey iyi, çocuklara arada 

ödevleri konusunda yardımcı 

oluyorum, resim veya bazı çizim 

çalışmaları gibi yapabileceğim 

tarzdaki ödevlerinde yardımcı olmaya 

çalışıyorum. Ödevlerini yapmaları için 

ödev saatleri var o saatler arasında ödevlerini yapmak zorundalar, 

genelde hiç severek yaptıklarına rastlamadım , genelde sızlana 

sızlana… :D  

 

Aygar’dan bir fotoğraf.. Size bahsettiğim 

gibi çalıştığım yer bir ev gibi 

   

Bu da ben 

iyiyim her 

şey yolunda 

adlı 

fotoğraf 

çalışmamız :D  

 

 

 

Genelde çocukların tamamı çok hareketli , devamlı evin içerisinde 

koşuşturuyorlar, bazen küçük çaplı tartışmaları olabiliyor, ama çabuk 



unutuyorlar, sonra tekrar eski koşuşturmacaya kaldıkları yerden 

devam :D  

 

Bu da gözüm kapalı çıkmış kaygısı 

gözetmeden sizlerle paylaşmak istediğim 

bir fotoğraf, çocuklardan Kermo ile, 

telefon kullanımının serbest olduğu 

saatlerden    

 

Bu solda gördüğünüz 

fotoğraftakiler Rivo ve 

Gennadi , burası çalıştığım 

yerin hemen yanındaki 

çardak , bu kuş evini ben 

hazırlayıp taktım ve her 

gün içerisine kuş yemi 

koyuyorum. Genelde 

etrafında kuşlar oluyor 

fakat kuşlar yeterince erken davranmazsa  yemleri Gennadi yiyor :D 

Arada çocuklarla market alışverişine çıkıyoruz, büyük yaş grubundaki 

çocuklarla merkezde gezdiğimiz günler oluyor, zaman zaman birlikte 

bilgisayar oyunu oynuyoruz. Büyük yaş grubundaki çocuklar genelde 



İngilizceyi çok iyi konuşamıyorlarsa bile anlayabiliyorlar, ayrıca 

iletişime çok açıklar..  

 

Soldaki fotoğrafta Martin ve ben , biraz 

yürüyüşe çıkmıştık… Martin genelde sadece 

fotoğraf çekildiğimiz zamanlarda gülmüyor 

:D 

 

Büyük yaş grubundan Mario , onun bmx i var bisiklet kullanmayı çok 

seviyor, iyi anlaşıyoruz.. Bu fotoğraf çocuklarla birlikte katıldığım bir 

partiden..  

Çocuklardan Rivo ile çekildiğimiz bir 

fotoğraf, birlikte balık tutmaya gittiğimiz 

çocuk  Ben de fena durmuyorum ama :D 



Öğretmenlerden Lya ve ben.. Onu 

seviyorum, bizim kültürümüz ile ilgili çok 

şey biliyor, yanlış hatırlamıyorsam tam 

12 kez Türkiye’yi ziyaret etmiş.. 

Neredeyse unutacaktım bu ayın en 

bomba haberi ise şu, Lya,Lea ve 

koordinatörümüz Helle Mayıs 8 de 

dördümüz Türkiye’ye geleceğiz, 

biletlerimizi aldık, onlara 3 gün boyunca 

İstanbul’u gezdireceğim daha sonra 

Kemer’e geçeceğiz, yani 12 gün 

Türkiye’deyiz Güzel sözler verdim, 

güzel yemekler vaat ettim, umarım yüzümüz kara çıkmaz, ne yalan 

söyleyeyim şimdiden biraz heyecanlıyım. Bu arada Türkiye’ye 

dönerken ufak tefek hediyeler dışında çok bir şey getirmeyeceğim, 

tekrar Estonya’ya dönerken ise ağzına kadar dolu bir bavulla dönmeyi 

düşünüyorum, gerçekten gelmeden önce ne getirsem diye ne kadar 

düşünseniz de bazı şeylerin eksikliğini buraya geldiğinizde 

anlıyorsunuz, keşke şunu da getirseydim diyorsunuz   

En iyisi ben size biraz daha Tartu’dan bahsedeyim.. Buranın en iyi 

sineması Cinamon Tasku AVMsinin içerisinde yaklaşık 6-7 Euroya dev 

ve oval ekranda 3 boyutlu filmler izleyebiliyorsunuz, genelde öğrenci 

fiyatı daha uygun ayrıca indirim günlerinde fiyatlar 1 Euroya kadar 

düşebiliyor. Tartu Merkezde tam 3 AVM var ve bunların hepsi aynı 



yerde..

  

Bu AVM lerin içerisinde Consum, Rimi, Maksimarket, Selver gibi 

marketler var.. Özellikle Consum, Rimi ve Maksima benim 

marketlerim, genelde bu marketlerin fiyatları birbirlerine yakın, 

zaman zaman indirim günleri oluyor, geç saatlerde gittiğinizde günlük 

ürünlerin fiyatları neredeyse yarı yarıya daha uygun olabiliyor… 

Hangisi daha ucuz gibi bir soru sorulacak olursa , birinde et ucuzsa 

diğerinde başka bir şey ucuz, ben genelde alışveriş yaparken birinden 

alışveriş yapmıyorum, mesela et ürünlerini farklı bir marketten diğer 

ürünleri farklı bir marketten alıyorum, zaten birbirlerine oldukça 

yakınlar. Bu arada haftada bir iki dışarıda yemeye başladım, güzel bir 

pizzacı buldum adını hatırlamıyorum ama Kvartal AVMsinin içerisinde 

hemen Tasku AVM sinin karşısındaki AVM.. Bazen de Hesburger e 

gidiyorum, fiyatlar çok ucuz değil, yani bir burger menü fiyatına 

Türkiye’deki bir burger king de iki burger menü yiyebilirsiniz.. 

Dışarıda çok yememeye çalışıyorum çünkü malum spor yapıyorum iyi 

besleniyorum ve günlük harcamalarımın çok fazla olmaması lazım.. 



Ayrıca eve sipariş vermek isterseniz ekstra 5 euro ödemeniz 

gerekiyor, bu sipariş bedeli.. Bu yüzden genelde sipariş vermiyorum, 

şehir küçük olmasına rağmen siparişlerin pahalı olması çok da iyi değil. 

Bu arada burada hiç kuaföre rastlamadım.  Nerede olduğunu bilmesem 

de kuaföre giden arkadaşlarım kuaför ücretlerinin 15 euro olduğunu 

söylüyordu , yani saç kesimi 15 euroymuş.. Gereksiz bence, traş 

makinemin olması beni avantajlı yapıyor :D 

 

Katıldığımız bir etkinlikten, Helle ve ben… Helle diğer tanışmadığım 

katılımcılara beni tanıttı ve mikrofonu bana uzattı, teşekkürler 

gerçekten :D Bilmediğim ve konuşamadığım bir dilde konuşmaya 

çalışmayı, hele ki bunu bir topluluk önünde yapmayı gerçekten çok 

severim :D Ayrıca diğer tüm iş arkadaşlarım parti günü oradaydılar…  



Bunu da paylaşmadan olmazdı, 

buranın meşhur likörü, 

denemenizi kesinlikle tavsiye 

ediyorum.. Ben de ilk defa bu ay 

denedim , genelde bir miktar 

süt eklenerek içildiğinde çok 

daha lezzetli oluyormuş ama 

böyle de lezzetli  

 

Bu da kaldığım odamın 

penceresinden güzel bir kış 

manzarası… Yine anlatmayı 

unutmadan anlatayım… Zaman zaman 

çocuklarla ve birkaç profesyonel lider ile 

ellerimizde meşalelerle gece karanlığında 

orman gezilerine çıkıyoruz , ateş yakıp 

üzerinde bir şeyler pişiriyoruz, muhabbet, 

sohbet ve bu tarz şeyler.. Bunu yapmaya 

bu ay başladık gerçekten bu ay yaşadığım 

en güzel deneyimlerdendi…  



Ormanın içinde küçük bir kulübe ve bahçesinde 

ateş yakılabilecek bir yer bulduk.. Bir çeşit 

ağaç yaprağı topladık ve onu suda kaynatıp 

içtik, ilginç bir şekilde çok lezzetliydi  

Meşalem ve ben karanlık ormanda… 

 

 

        

Yine katıldığımız bir partiden Marit, Janne ve ben..En sağdaki 

resimdeki Aian benim çalıştığım yerdeki samimi arkadaşlarımdan, spor 

yapmayı seviyor , ayrıca aşçılık okulunda okuyor fazlaca ortak ilgi 

alanlarımız var… Benden fitness hareketleri konusunda yardım 

isteyince çok sevinmiştim.. Ve birlikte aynı fitness salonuna gitmeye 

karar verdik… 

Bu fotoğraf ta Tartu’dan 2 buçuk saatlik 

uzaklıktaki Parnu’dan … Parnu Estonya’nın 

plajlarıyla ünlü şehri, oldukça modern… 

Sonunda buraya gelerek buz tutmuş Baltik 

Denizi’nin üzerinde yürüme şansını da 

yakalamış oldum.. Buraya çocuklarla birlikte 



bir tiyatro gösterisini izlemek için geldik, oyunun adını muhtemelen 

herkes biliyordur “Allice in Wonderland”   

 

 

Baltik denizinin üzerinden selamlar   

Yazımın ortalarında bir muhabirin geldiğinden 

ve gazete için röportaj yaptığımızdan 

bahsetmiştim, bugün yazımı gazetede gördüm 

ve onu da sizlerle paylaşmak istedim. Estonya 

Postimees gazetesinden 

Benim söylediğim herşeyi ses kaydedici ile 

kaydetmişlerdi ve söylediklerimi olduğu gibi gazeteye aktardıklarını 

görünce çok şaşırdım.. 



Mesela konu 

fastfood 

restoranlarından 

açılınca burada 

neden hiç 

Burger King yok 

diye saçma 

sapan bir soru 

sormuştum onu 

bile bu haberin 

içerisinde 

gördüm.. Haberi 

arkadaşım Lya 

benim için 

Estonca’dan 

çevirdi.. Haberin 

başlığı ‘’Türk 

Gönüllü : 

Estonya soğuk 

değil’’ bunu ben 

söyledim ve iki 

anlamda da 

açıklamasını yaptım, hem Eston insanlarının sanıldığı kadar soğuk 

olmadığından hem de Estonya ikliminin bahsedildiği kadar korkutucu 

derecede soğuk olmadığından bahsettim. Hatta  odayı göstererek bir 

de örnek verdim, ‘’bakın Estonya’dayız ve burası sıcak’’ dedim ve 

güldüler :D  Geldiğim tarih kısmını yanlış yazmışlar ama olsun o kadar 

da olur  Yazımda Evs den, Estonyaya neden geldiğimden , gelmeden 

önce Estonya hakkında bildiklerimden ve geldikten sonra burada 

öğrendiklerimden bahsettim. Çocuklarla gün içinde ne yaptığımızdan 

bahsederken .. Buraya geldiğim ilk gün yeni Eston arkadaşlarımla 



yaşadıklarımdan bahsetmiştim ve onu da gazetedeki makalede 

gördüm.. Hatta okulumdan mezun olduktan sonra bir planım olup 

olmadığını sorduklarında ‘’bilmiyorum’’ yanıtı vermiştim onu bile öylece 

yazıya eklemişler ‘’bilmiyor’’ diye hahahaha :D Yazının asıl konusu ise 

neden burada olduğum ve neden Estonya’yı gönüllü olmak için 

seçtiğim..Onlara dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım… Bir 

sonraki ay  görüşmek üzere   

 


