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Olá! Herkese Porto’dan selamlar ! 

O zaman yazıma klasik ama gerçek bir cümleyle başlıyorum; EVS candır!  

Erasmusta iken çevremde bir sürü erasmus olmayan ama bizimle çılgınlar gibi eğlenen 

insanlar vardı. En sonunda bir gün dayanamayıp siz kimsiniz, diye sormuştum ve “ Biz 

EVS’ iz ” cevabını almıştım. Bu cool cevaptan tabiki birşey anlamayıp araştırmıştım ve 

sonuç olarak artık bende bir “ EVS’ im ” =)  

Tabi buraya gelmek kolay olmadı tam bir yılımı beklemekle geçirdim. Başlangıçta 

birçok insanın aksine şanslıydım çünkü başvuru yapmamla tam dört yerden kabul 

almıştım. Ufak bir araştırmadan sonra Ağustos ayında birini seçtim ve bana projenin 

Ocak’ ta başlayacağı söylendi. Tam kendimi hazırlamışken bir gün bir maille uyandım 

ve ulusal ajansın projeyi onaylamadığı yazıyordu. Hayaller suya düşmüştü ancak bir ay 

sonra umut veren yeni bir mail geldi ve ev sahibi kuruluşumun tekrar başvuru yapacağı 

yazıyordu. Tabi yine bekledim... iki ay sonra kabul geldi ve yeniden EVS kapıları 

aralandı. Bu talihsiz bekleyişten sonra Haziran ayında Porto’ ya APV için geldim. 

Yazının başında şanslı olduğumu belirtmiştim =) Çünkü bu güne kadar başka kimseden 

APV kelimesini duymadım. Genelde projelerde buna bütçe ayrılmıyor. 

APV ne diye soracak olursanız hemen açıklıyorum. Evet haziranda buraya dört 

günlüğüne geldim, çalışacağım yeri ve insanları gördüm. Krallar gibi yedirip içirdiler, 

gezdirdiler. Ve EVS hayatıma başlamadan üç ay önce kafamdaki soru işaretleri de 

silinmiş oldu. Eylül ayında ise yeniden Porto’ ya ayak bastım. 



 

Daha sonra hemen soluğu Braga’ da aldım. Yaşasın “On Arrival Training” haftası. Bir 

hafta boyunca Portekiz’ de gönüllü olan birçok insanla birlikte güzel bir otelde kaldık. 

Şehri gezdik, Portekiz restoranlarına gidip geleneksel bir Portekiz gecesi geçirdik. Ve 

bu guzel insanlarla tanışmak harikaydı çünkü daha sonra, ziyaret ettiğim her şehirde 

arayacağım ve birlikte eğlenebileceğim insanlar vardı.  

 

 



Oryantasyonda ilgimi çeken bir şey vardı. Insanların yarısı projelerinden memnun 

değildi, bazıları bütün gün boş boş oturuyordu, çoğu merkezden uzakta ufak bir 

kasabada kalıyordu, parasını alamayanlar vardı... Buradan yeni başlayacaklara önerim, 

projeyi ve kuruluşu araştırmaları, yapmış olmak icin EVS yapmamaları ! 

 

Porto harika bir şehir çünkü her gün ayrı bir kültürel etkinlik var, e tabi bende merkezde 

kaldığım için her anımı bunlarla değerlendiriyorum. Projemi de çok sevdim, bir 

saniyem boşa geçmiyor hatta bazen çalışma saatlerimin dışında da çalışıyorum ve 

bundan çok memnunum çünkü kendi fikirlerimi de hayata geçiriyorum. Mesela diğer 

Fransız gönüllü, aynı zamanda ev arkadaşım Anouck ile Portekiz hakkında blog 

yazıyoruz. Hemen burdan reklamımı da yapayım: www.portopulses.com ve facebook 

sayfamızdan da ziyaret edebilirsiniz. Teşekkürler =) Anouck ile her ay kendi 

etkinliklerimizi yapıyoruz. İlki sinema gecesiydi diğeri ise Türk gecesi. Sırada ise photo 

contest var ! 

http://www.portopulses.com/


 

Ben kuruluşun tüm sosyal medya işlerinden sorumluyum. Sunumlara, etkinliklere, 

seminerlere katılıyorum, kısa filmler, posterler hazırlıyorum, fotoğraflar, videolar 

paylaşıyorum.  

 



Haftada bir gün çocuklarla çalışıyorum ve gelecek ay onlara kendi projem olarak dans 

öğretmeye de başlayacağım. Aynı zamanda bir kızın mentorüyüm.  

 

 

 

Sıkı çalışmayla, bolca gezmeyle üç ay bitti bile ve kaldı geriye 5 ay. Şimdilik herşey 

yolunda. Gelecek ay görüşmek üzere! 


