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İşin sonuna geldim. Son bir düzlük kaldı. Herşey yolunda :)  

Istanbul'a döndüm sağ salim. Kendi paramla döndüm. 6 Haziran'da da ayrıldığımı bildirdim. Haziran 

maaşı hesabımda. 

Mutluyum gururluyum: Bu EVS'de birsürü şey öğrendim. Öğrendiklerimden çok istifade ettim. "Batı 

Balkanlar'da EVS sektörü ve AB imajı" üzerine bir akademik makale özeti yazdım. Fransa'dan bir 

okulun düzenlediği akademik konferansa davet aldım. Yine bu dönem çeviri vb. işlerle zamanımı 

verimli değerlendirdim. Bütçeme katkılar sağladım. Nisan ayında 1 ay Avrupa turu yaptım: Ljubliana, 

Viyana, Budaspeste, Prag, Krakov (+Autschwitz ve Birkenau), Belgrad, Novi Sad ve Üsküp'ü gezdim. 

Romanya'da "ekolojik turizm, yerel kalkınma ve medya" üzerine bir workshopdan davet aldım. 

Romanya devlet radyosunun yabancı diller (uluslararası) bölümü için radyo programı projesi. Temmuz 

ayında programımız yayınlanacak. Gözlüklerimi yeniledim :-)  

Bir şeyleri değiştirebildim :-) 25-28 Nisan'da Split'te son eğitimi tamamladım. Çok verimli geçti. Çok 

eğlendik çok şey öğrendik ama en önemli kazanım 21 katılımcının 19'u şikayetlerimizi bildirdik ve 

sonuç aldık. En azından ben şimdilik almış görünüyorum :)  Herkes kendi derneğindeki sorunları ve 

ortak sorunları dile getirdi. Günde 9 saat çalıştırılmaktan, cinsel tacize, ırkçılığa, bölgesel ayrımcılığa, 

hırsızlığa, ikinci sınıf muameleye bütün her şey söylendi.  Trainingi yönetenler de, ilk başta savunma 

yapmaya çalışsalar da çözüldüler, hak vermeye başladılar. Temelde iki argümanı dillendirdiler:  1-) 

Hırvastistan'da ekonomik çöküntü nedeniyle NGO kurmak ve EVS istismar kapısı oldu, 2-) Hükümet 

NGO'lara olan desteği kesince yetişmiş insanlarımızı kaybettik, meydan kendini bilmezlere kaldı. 

Böyle dediler. Ulusal ajanstan iki yetkili gelecek dendi ikinci gün için. Biz böyle isyan edince mi 

çağrıldı, zaten programda mıydı, bunu bilmiyorum. Geldiler. Önce toplu olarak anlattık. Çok sert 

savunma yapmaya kalktılar ama onlar da çözüldü. Ben onayladıkları dernek ve projelerde bu kadar 

fahiş sorunların çıkmasının sorunlu olduğunu söyledim, onay vermeden önce  hiç mi denetim hiç mi 

haber alma imkanı olmadı, diye sordum, suçlama olarak alıp köpürdüler ama ardından "kendi elinizle 
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kendi ülkenizin itibarına zarar veren iş yapmak olmadı mı bu onaylar?" deyince kıpkırmızı oldular. 

Durdular. Sanırım gururlarına dokundu. Hepimiz tek tek dinlenmek istedik. Sabahtan akşama tek tek , 

yalnız olarak hepimiz anlattık. Ben de anlattım. Sonuç? EVS proje arama motorundan Hırvatistan'dan 

Udruga  IKS'i kontrol ederseniz 2018 için gönüllü aranmadığını görebilirsiniz :-) Ben Petrinya'dayken 

 "her yıl Nisan ulusal ajansa başvuru, Mayıs EVS arama motorunda ilan çıkma ayıdır bizde" denmişti. 

Martın sonunda 2018 başvuruları hazırlanıyordu ben oradayken. Hakikaten ben de Mayıs 2016'da 

proje ilanını görüp başvurmuştum. EVS arama motorunu en son bu 3 Haziran'da kontrol ettim 

sanırım. Ses seda yok :-) Şimdilik görünen, gönüllülerin ortak mücadelesi sonuç verdi, en azından 

Petrinja için :) Anladık ki yalnız değilmişiz, bir bizim sorunumuz değilmiş. Split harika bir terapi oldu :)  

Bu arada, evli direktörün evine taşınan gönüllü de bu ayın sonunda ayrılıyormuş. O gönüllünün artık 2 

ayı için ilan çıkılmış, oradan gördüm. O direktör de gitmiş.  

 

6 Haziran'da mail gönderdim, "sağlık nedeniyle bırakıyorum" dedim, benim gözümde her şey mutlu 

sonla bitti, gereksiz polemik olarak gördüm, istemedim. Yalnız ben İstanbul'a geldiğimde biraz soğuk 

algınlığı ve kulak iltihabım vardı, sağlık raporu alır Haziran ayını raporlu olarak böyle tamamlarım 

sandım. Yanılmışım. Hakikaten hasta hasta doktora gittim. Ne özel ne devlet, sırf bana değilmiş, hiçbir 

koşulda veremeyiz, hastaneye yatana bile veremeyiz" dediler.  

 

Sorum şu: Hırvatistan'dan Istanbul'a geliş biletlerim elimde. Ama ben Haziran ayında değil Mayıs 

ayında Zagreb'den Istanbul'a döndüm.  Dernek pislik yapıp bilet parası ödememek derdinde 

anladığım kadarıyla. Maillerimde hiç sormuyorlar, son trainingin 40€ kadar yol parasından da haber 

yok. Biletleri hem de posta zarfının da fotosunu çekip yolladım oysa. Bilet fotoları da elimde. Dernek 

5 Haziran'dan sonraki  parayı geri istemekte. Açıkça soruyorum: 40€ training parası gitti, dönüş 

parasından da umudum yok, sanırım "bu Mayıs'ta dönmüş, sayılmaz" diyip onu da vermemeye 

çalışacaklar. 130€'ya kadar hakkım vardı oysa. O da gitti. Bu durumda ben de bu Haziran maaşının 

5'inden sonraki kısmını geri vermesem sonucu ne olur? Bu parayı geri ödemesem mahkemeye mi 

verilirim? Kırmızı bülten mi çıkar, icra mı yollanır? AB'ye (Scgengen ülkelerine) giriş yasağı mı konur? 

Hırvatistan'a girişim mi yasaklanır?  Hapis cezası mı alırım? Europass mı vermezler?  

Eğer kabul edebileceğim bir sonuçsa affınıza sığınıp ben o maaşın kalan kısmını ödenmeyen dönüş 

hakkı + training yol parasına mahsup etmek istiyorum. Eksik kalır fazla gelmez, inanın. 

Çok selamlar, saygılar, 

Deniz  

 

 


