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Merhaba gönderici kuruluşum. Aylık raporumu kasımın ortasında yolladığım için kusura bakmayın 

ama zaten ekimin ortası gibi işime başlayabildim ve ise başladığım sonraki haftası sonbahar 

tatiline girdik bu yüzden iki ayı birleştirmek istedim. 

Bildiginiz üzere zorlu bir vize surecinden gectim ve bir bucuk aylık gereksiz bir uzatmadan sonra 

18 Ekimde Berlin’e uçtum. Nihayet işime 19 Ekim çarşamba günü başlayabildim. Henüz evim hazır 

olmadığı için ilk bir kaç günümü geçirmek üzere Berlin’deki arkadaşlarıma geçtim.  İlk günümde iş 

arkadaşlarım iş yeri sorumlusu Monika ve henüz yeni işe başlamış olan Benedikt ve sonradan işe 

yeni başlayacak olan Simona ile tanıştım ardından çocukların kuruma gelme saatlerine denk 

geldiğim için de çocuklarla tanıştım. Tabii ki her tanıştığım çocuğun ‘bu kim ya?’ bakışlarını da fark 

ettim daha ilk günden bana göz kırpmış oldular.  

Biraz iş yerimi gezip tanıdıktan sonra ilk günden projeleri ve yapılacakları işlerin nasıl yürüdüğünü 

anlatmaya başladılar. O gün bir Çin yemeğini yapan Simonayla ve çocuklarla beraber yemek 

hazırladıktan sonra, yemekte hem bazı çocukların aileleri ile ve de iş arkadaşlarımla muhabbet 

ettim. Uzun uzun iş hakkında konuştuk. Bana işimle ilgili neler yapacaklarımı anlatmak yerine 

şimdilik sadece seyirci kalmamı ve gözlem yapmamı istediler zaten kendiliğinden gelişecektir 

dediler. Tabii ki en önemli olan sorun, dil problemim daha ilk günden kendini gösterdi fakat çoğu 

çocukların Türkçe bilmesi ve hiç Türkçe bilmeyen iş arkadaşlarımın anlayışları bana çok yardımcı 

oldu. 21 Ekim Cuma günkü son çalışmadan sonra ilk defa evimi gördüm. Çok güzel bir evim ve çok 

güzel bir odam var. Ebeveynler doktor ve bizimle yasayan 11-17 yaşlarında iki tane çocuk var. Evim 

iş yerime yaklaşık 1.5 saat uzaklıkta ve bu da zorluklarım listesinin en başında gelecek olan şey. 

Bir haftalık biletimi ilk ben aldım ondan sonra bana her ay düzenli bir şekilde Berlin ABC yani tüm 

hatları kullanabileceğim ve Berlin’in tüm bölgelerini gezebileceğim bilet alınacağını söylediler 

Berlin’de her halde en güzeli bu olmalı çünkü ulaşım pahallı ve çok fazla kullanılıyor.   



Tatil sırasında danışmanım ve çoğu işlerimle uğraşan Sebastian ile onun ofisinde tanıştım. Finansal 

ve diğer bir sürü konuda konuştuk ve bir daha ki görüşme konusunda anlaştık. Bana çok yardımcı 

oldu sorduğum her soruyu itina ile cevapladı.  

İlk haftaki üç günlük çalışmamdan sonra 31 Ekimde tekrar işe başladım. Henüz yeni gördüğüm 

çocuklar yeni tanıştığım yüzler oldu. O hafta sonbahar tatili ile ilgili çalışmalar yaptık ve sonbahar 

sembolü olan bal kabağı ile ilgili çalışmalar yürüttük. Arkadaşlarım bal kabağı kafası ve çorbası-

yemeğini yaparken ben de kendi yöremden kabak tatlısını yaptım ve o iki hafta boyunca 

yemeğimden bal kabağı yemeği çeşitleri eksik olmadığını söylemeliyim. Açıkçası benim damak 

tadım değil alman yemekleri hani tadı tuzu yok demek gibi bir şey çünkü tuz ve baharat pek 

kullanmıyorlar ya da az kullanıyorlar ama tabi ki güzel yemekler ve bu arada bana öğle yemeği 

verdiklerini de ekleyeyim.  

İlk haftalarım… Hala gözlemci durumundayım ve hala neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. Dil 

konusu canımı sıkıyor çünkü çoğu istediğim şeyleri aktaramamak zor duruma sokuyor bir de 

çocuklar... 06-14 yas arası 13-14 çocuk. Farklı yaşlar ve karışık şekilde. Gerçekten okuduğum 

kitaplar, pedagojik çalışmalar bana sadece neler olabileceğini anlatmış ama nasıl ve ne yapmam 

gerektiğinden hiç bahsetmemiş. Evet farklarını anlayabiliyorum ama bu kadar zor olacağını 

düşünmemiştim. Çocukların büyük çoğunluğu çok hareketli ve tamamen aksi davranışlar 

sergiliyorlar. Benim bildiğim çocukların hakkı oynamaktır tezini alıp çocukların hakkı istediklerini 

yapmak, istemediklerini yapmamaktır’a çevirmişler. Mesela ‘yola çıkma’ kelimesini ‘yola çık’, diye 

çeviriyorlar. 

Artık bazı şeyler oturmaya başlıyor Aladdin yuvasını (Aladdin çalıştığım yerin adı) ben açıyorum 

genelde ve alışveriş, temizlik yapıp çocuklara ekmek üstüne bir şeyler hazırladıkta sonra saat 

13.30 da çocukların gelmesini bekliyorum. Bu arada kurumun merkezi mutfağından (burada 

kurumun diğer kreş ve kulüplerine bakan ofisleri bulunuyor) yemek alıp yemiş oluyorum. Cocuklar 

geldikten sonra saat 14:00-15:00 arası ev ödevlerinde yardımcı oluyoruz. 15:00-16:30 arası 

projeler yürütülüyor ve 16:30-17:00 çay-bisküvi-kek atıştırması ve 17:00-17:30 işten ayrılış.  

O haftaki gözlemlerimden sonra çocuklara alışmaya başladım ve çocukların birbirlerine karşı 

şiddet ve sert davranışlarına tamamen zıt davranışlarına karşı onların ilgisini çekebilecek şeyler 

düşünüyorum. 

 ilk projeme başladım, çocuklarla uçurtma yapma projesini yaptım. Benden 8 Kasım günü 

düşündüğüm projelerimi sunmamı istediler ve ben de hangi yaştaki kaç çocukla ve ne kadar uzun 

süreli olduğunu belirttiğim 21 projemi sundum. Zaman yetmediği için yarısını ertesi hafta sundum 

ve dil yetersizliği, anlaşamamak o kadar güç gelmesine rağmen gayet iyi anlaştık. İlk projelerim 

olan “Aladdin stadt”, kendi kullandığım enstrüman olan “santur öğretme” ve Ocak’a kadar da 

eklemek istediğim bir kaç proje olmak üzere başlattım.  

Alışma surecim gözlemlerim hala sürüyor ve hala dil problemleri yaşıyorum. Ocak ayında dil 

kursuma ilk defa başlayacağım ve sadece bir aylık kursumu karşılayacaklarmış. Bir aylık 

kursumdan sonra kendim ozel kursa gitmek istiyorum ama 205 Euro olan parasını ödeyebilirsem. 

Evimin kirası hakkım 150 Euro olduğu ve merkeze yakin evler de pahallı olduğu için kendi evimde 



kalmak zorundayım şimdilik- tabi başka çaresini bulabilirsem-. Bir bucuk aydır toplam 5-7 gün 

kendi evime gitmişimdir. Merkezde çok arkadaşım olduğu için genelde arkadaşlarımda kalıyorum.  

21 Kasım`da ilk seminerime gittim ve çok yoğun bir seminerden geçtik. Çok yorucu ama çok 

verimliydi. Toplam 24 gönüllü ve iki eğitmenle beraber 7 gün dolu dolu yedi gün geçirdik. 

Eğitimler, oyunlar, tanışmalar, sunumlar, EVS paylaşımları, proje hakkında bilgiler, proje 

paylaşımları, gönüllülük hakları ve daha bir sürü şey... Ayın sonunda tekrar işime devam ederken 

ekim ayının da içinde olduğu aylık raporumu yazmış bulunmaktayım. Aralık ayı raporumu da Aralık 

ayı sonunda göndermeyi umut ediyorum. Çok heyecanlı geldiğim yerden çok heyecanlı olmayan bir 

raporla sizlere yazdığım için üzgünüm ama tabi ki daha önümde 9 ay var ve umutluyum. Bu arada 

winter is here. 


