
Yazan : EMRE ÖZCAN   

Ülke:  ESTONYA 

Şehir :  TARTU 

Koordinatör Kuruluş : ESTYES 

Ev sahibi Kuruluş :  ESTYES 

Başlama Tarihi :  11.11.2016 

Bitiş Tarihi :  20.10.2016 

E-posta : emreozcan990@gmail.com 

 

Merhabalar !  Bugün itibariyle Estonya’ EVS projemin ikinci ayını da 

geride bırakmış bulunuyorum ve geriye sadece tecrübelerimi sizlerle 

paylaşmak kaldı  Bu ay ne kadar eğlenceli olsa da ilk ayıma nazaran 

neredeyse iki kat daha yoğundu , yine de kendime fazlaca vakit 

ayırabilmeyi başardım. İkinci ayımın Christmas’ a denk gelmesi ve 

Christmas’ ı yeni yıl kutlamalarının takip etmesi bu ayı fazlasıyla 

renklendirdi. İlk yazımda da okuduğunuz üzere çocukların her 

ihtiyacının düşünüldüğü bir yetimhanede çalışmaktayım. Her ayın 

başlangıcında çocuklar için bir aylık plan hazırlanıyor, bu plan 

çocukların istekleri doğrultusunda, sosyal ve kişisel ihtiyaçları 

doğrultusunda öğretmenler ve çocuklarla istişare edilerek 

kararlaştırılıyor. Bu ay fazlaca sosyal etkinlikler yaptık, öncelikle 

evimizi Kristmas’ a uygun hale getirdik, Kristmas ağaçlarımızı 

süsledik, birlikte yaptığımız Kristmas hediyelik eşyalarını Tallin’de bir 

alışveriş merkezinde satışa sunduk. Harika bir gündü diyebilirim,  

Kristmas’ ın ve çocuklarla çalışıyor olmanın bir güzel getirisi de  ne 

zaman Santa çocuklara hediye verecek olsa bana da üzerinde ismim 

yazılı bir paket uzatıyordu. Gittiğimiz yerlerde yemek içmek 

konusunda hiç sıkıntı yaşamadım ve para harcamadım. Tallin sabahtan 

10 dan akşam 8 e kadar sürdü, hatta Tartu ya geri döndüğümüzde  
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beni kaldığım yurda bırakıp yollarına devam edeceklerdi ben tam 

inecekken Tere hommikus! dedim, ‘’görüşürüz’’ anlamında, ama herkes 

yerlere yatarak gülmeye başladı, gecenin o saatinde insanlara 

yanlışlıkla Estonca günaydın diyecek kadar yorulmuştum yani :D Ama 

sonraki iki gün çalışma yoktu.. 

 

Yukarıda gördüğünüz fotograf çocuklarla gittiğimiz bir christmas 

etkinliğinden,Çocuklar sırayla önlerindeki kalabalığa Estonca şiir gibi 

bir şey söylüyorlardı.  Herşey Estonca hiçbir şey anlamıyordum, 

yanımdaki iki öğretmen de sadece Estonca konuşuyordu, ve beni 

sahneye gönderdiler, tiyatro ve bale gösterileri yapıldı. Sahnede 

olduğumuz sürece hiçbir şey yapmadan öylece beklemiştim  

Sonrasında Santa dan hediyeler faslı   

Aşağıdaki fotograflarsa yine Christmas ta gittiğimiz bir eğlence 

merkezinden. Yine samimi olmak gerekirse çocuklara oyun oynarken 

partnerlik yapmak dışında beni yoracak başka bir şey 

yapmadım.



 



 

 



İşimin eğlenceli görünen tarafı bu, bir de benim içimdeki tarafı var; 

önceki yazımda dil seviyemden bahsetmiştim dilimin yetersiz olması 

anlatmak istediğim bir şeyi anlatamadığımda telefonuma sarılıp çeviri 

programıyla cebelleşiyor olmam, çocukların sorunları olduğunda 

onlarla konuşamıyor olmam benim için en üzüntü verici şey. Bazı 

öğretmenlerle bir şekilde iletişim kurmayı başarıyoruz fakat 

bazılarıyla iletişimim yok denecek kadar az. Çocukların neredeyse 

hepsiyle anlaşıyorum, benimle iletişim kurmak için çabalıyor olmaları 

beni mutlu ediyor, bazı çocuklara Türkçe kelimeler öğrettim, örneğin 

Aygar dışarı çıkmak istediğinde ‘Dışarı’ diyor, üşüyüp içeri girmek 

istediğinde ‘İçeri’ oynamak istediğinde ‘’oyun’’ Böyle basit kelimeleri o 

istediği için öğrettim ki zaten İngilizcesi benim İngilizcemden iyi 

seviyede bu küçük arkadaşımızın. Dışarıya çıkmadığımız günlerde 

günlerimin büyük çoğunluğunu çocuklarla oturarak, onlarla film 

izleyerek veya oyun oynayarak geçiriyorum. Genel olarak gün 

içerisinde yapmam gereken ufak tefek işler var, mesela ana mutfakta 

pişirilen yemekleri üst kattaki daha küçük mutfaklara taşımak gibi.   

  Gün içerisinde çocuklar agresifleşebiliyor, kendi aralarında kavga 

edebiliyorlar, bazı çocuklar oldukça fazla küfür edebiliyor. Bir 

çocuğumuz ise zihinsel anlamda dezavantajlı, ben başa çıkabiliyorum 

ama eğer ki benim çalıştığım gibi bir yerde çalışmayı düşünüyorsanız 

ve başa çıkamayacağınız durumların olabileceğini düşünüyorsanız. 

mutlaka çalışacağınız yerle ilgili detaylı bilgiler edinmelisiniz . Ben 

gelmeden önce tüm bunlardan haberdardım.  

  Hava bu ay genellikle -5, -20 derece arasında seyretti, hava soğuk 

olmasına rağmen çocuklara dışarı çıkalım dediğimde neredeyse hiç 

hayır cevabı almadım, dışarıda oynamayı çok seviyorlar, hatta çoğu 

zaman benim sormama bile fırsat vermiyorlar. Favori oyunlarımız 

futbol ve saklambaç oyunu 





 

Saklambaç oyunumuzdan bir kare:D  

 



 

Karda yuvarlanarak yarış oyunumuzdan :D  



 

Umarım bunları paylaşmak saygısızlık olmaz , Kristmas ta aldığım 

hediyelerim, aldığım bir çikolata kutusunun üzerindeki zarfı sıradan 

bir yılbaşı kartı sanarken içini açtığımda benim için hatırı sayılır 



miktarda Euro çıkınca bu beni çikolataların sevindirdiğinden daha çok 

sevindirmişti. Sonradan sorup öğrendim ki öğretmenlerin bir 

jestiymiş. 

Eğer kendi imkanlarınızla EVS projesindeyseniz ve gezmek 

istiyorsanız paraya gerçekten ihtiyacınız var, çünkü genelde aldığınız 

yemek ve cep harçlığı parası temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar. 

Ben günde yaklaşık 3 ila 7 euro arasında para harcamaktayım yani 

benim temel ihtiyaç olarak belirlediğim miktar bu, bunu söylememin 

sebebi maddi açıdan çekinceleriniz varsa kafanızda bir fikir 

oluşturması açısından. Spora başladığımdan dolayı gün içerisinde 

aldığım protein miktarına dikkat ediyorum. Günde 1 öğün tavuk 1 öğün 

et yiyerek çok rahat aldığınız hibe ile geçinebiliyorsunuz. Fakat iş 

fastfood ve aburcubur yiyeceklere, alkollü içeceklere doğru kaymaya 

başladığında geçim zorlaşıyor. Bu arada Türkiye’deki geleneğimi 

burada da devam ettirme kararı alıp 2 aylığı 50 euro dan bir fitness a 

kaydoldum, üniversitenin kampüsü içerisinde ve gayet güzel, kaldığım 

yurda uzaklığı 50 metre :D Yazılarımda özellikle fiyatlara değinmek 

istedim çünkü maddi açıdan çekinceleri olanlar için faydalı olacağını 

düşünüyorum.. Yine şunu da eklemek istedim burada Türkiye’deki gibi 

lezzetli baharatlar yok varsa da ben bulamadım. Burada pul biber çok 

pahalı, 100 gr lık şişesini 10 euroya gördüğümde şok geçirdim. 

Baharatların genelinin içerisine limon veya ekşi tat veren baharatlar 

eklenmiş, bunun benim damak zevkime çok uyduğunu söyleyemem ama 

Estonlar sıkça kullanıyor. Geleneksel yemeklerinde ve çorbalarında da 

ekşi tatlara oldukça sık 



rastlanıyor.

 

Hazır yemek demişken  Tartu’ya 2 saatlik mesafe uzaklıktaki Narva 

şehrinde gönüllülük yapan Meltem arkadaşım beni ziyarete gelmişti ve 

birlikte çocuklara Türk yemekleri yapma kararı aldık. Peynirli börek  

cacık ve salata yaptık. Böreğin çok spesifik bir Türk yemeği olduğu 



söylenemez ama ikinci raund ta Karnıyarık yapma sözü verdik 

  

Tartu’ nun ünlü Raekoja heykelinin bulunduğu meydanı. Yine fotografı 

çeken gönüllü arkadaşım Meltem. Kristmasta bu meydan ağaçlarla 

süsleniyor, karşıdaki ağaçların içerisinde ise üşüyenleri sıcak 

içecekler bekliyor. Bu arada şunu fark ettim, Tartu küçük bir şehir 

insanlar etkinlikleri çok önemsiyor, asla kaçırmıyorlar. Mesela polis 



ofisi polis ofisinin işleyişini anlatmak için kapılarını tüm halka ve 

çocuklara açtı, ilginç bir şekilde aşırı ilgi görüyordu. Yani Türkiye’de 

böyle bir etkinliğin haberi olsa herhalde ilgilenmezdim ama burada 

ben de kendimi kaptırıp bir bakmaya karar verdim 

 



 

 



Çocuklarla bowling oynarken… 

Kristmas’ta Tutorum Mariel ile çocukların bir kısmını kiliseye 

götürdük, kilise çıkışında   

 

Sonrasında yılbaşına kadar tatil yapacağımın haberini verdi.. 

Mentörüm yılbaşı için bir etkinliğe davet etti fakat ilginç bir şekilde 

yılbaşını odamda geçirmek istedim. 11. Kattaki odamdan neredeyse 

ülkenin her yerinde patlatılan havai fişekleri görebiliyordum :D 



Gecenin ilerleyen saatlerinde Tartu meydana çıktım ve yeni insanlarla 

tanıştım. Eğlenceli bir yılbaşıydı. 

    

İşyerimde güzel bir güne başlarken çektiğim bir fotoğraf.  Hemen 

ertesi gün çocuklarla birlikte Letonya Jurmala daki su parkına doğru 

yola çıktık.. Gerçekten Letonya gününü bu ayın en eğlenceli günü 



olarak sayabilirim, sabah gittik ve akşama kadar su parkındaydık. Size  

ilginç gelebilir ama o kadar gezip eğlenmeme rağmen aklıma tek bir 

fotoğraf çekmek bile gelmedi  Sauna , spa , havuz ve kaydırakların 

tadını çıkardım. Sonrasında Letonya’nın başkenti Riga’yı da görmüş 

oldum. Görmek istediğim ülkeler listesinden bir isim daha eksildi, 

sırada Finlandiya var.. Bakalım..  Bir sonraki ay görüşmek üzere… 

 

 


