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Herkese selamlar, 

15 günlük kısa dönem Avrupa gönüllü hizmeti projemi bitirdikten sonra Türkiye’ye döndüm 

ve sizinle oradaki anılarımı bir raporda paylaşmak istedim. 

Öncelikle her konuda bana yardımcı olan Zafer Beye ve Gençtur’a çok teşekkür ederim. AGH 

düşünen herkese gitmeden önce her konuda bilgi almalarını ve araştırmalarını tavsiye ederim. 

İlk olarak uçaktan indiğimde birkaç Türk arkadaşın da aynı projede olduğunu öğrendim ve 

Belgrad havalimanında tanıştıktan sonra Male Remata kasabasındaki kamp alanına geçtik. 

Bizi karşılamaları ve ilgili olmaları çok iyiydi bu konuda hiç zorluk çekmedik. 15 gün 

boyunca Sırbistan’ın ulusal parkı olan Fruska Gora’da kamp yapıp çadırda kalacaktık. Kamp 

yerine geldiğimizde bazı gönüllüler daha önceden gelmişlerdi herkesle tanıştık ve kaynaştık. 

12 gönüllü ve 3 mentor vardı. Herkes çok sıcakkanlı ve rahattı bu yüzden herkes çok çabuk 

birbirine alıştı. 9 farklı ülkeden Türkiye, İspanya, Portekiz. İngiltere, Bulgaristan, Hırvatistan, 

Polonya, İtalya, Sırbistan’dan olmak üzere15 kişiydik çok sıcak bir ortam vardı. Kimse 

rahatsız hissetmedi. 
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İlk gün sabah uyandığımızda kalacağımız kamp alanını temizleyip düzenledik ve daha çok 

tanışma şeklinde geçti. Ertesi gün çalışma alanına gittik ve temizleyeceğimiz vadileri gezdik, 

neler yapacağımızı konuştuk. Kuşlar ve kelebekler üstüne kitaplar inceledik. Vadide kuşlara 

ve kelebeklerin yaşamına zorluk çıkaran bir takım çalıları dikenleri temizledik. Kışın suların 

geçtiği yerlerdeki çalı ve otları temizledik. Her gün sabah 7de kalkıp hep birlikte kahvaltı edip 

çalıştığımız vadiye gidiyorduk. Herkesin her gün bir görevi vardı temizlik ya da yemek 

hazırlayarak kampın düzenini bu şekilde sağlıyorduk. Bazı günler çok sıcak veya çok 

yağmurlu olduğu için çalışamadık. Bu günlerde başka aktiviteler koyarak zamanımızı çok iyi 

değerlendirdik. 

 

 

Öğle yemeğinden sonra boş vaktimiz oluyordu ve her zaman dolu geçirdik. Mutlaka yapacak 

bir şeyler bulduk ve kasabadaki yerli halk bizi çok sevmişti. Sürekli selam veriyorlar, bir tane 



emekli öğretmen komşu teyzemiz her gün bize pasta, börek yapıp getiriyordu ve gerçekten 

çok mutlu oluyorduk. Yemek alışkanlıkları bize göre biraz daha farklı tabiî ki akşam yemeği 

alışkanlıkları çok fazla yoktu ve kamptaki çoğu insan bu konuda zorlandı ama idare ettik 

kimse bunu sorun olarak görmedi. O yüzden yerli insanlar bize yiyecek bir şeyler getirdikleri 

zaman baya baya mutlu oluyorduk . 

 

Kuşlar için ahşaptan ev yapımını öğrendik ve workshoplarda gruplarla kuş evi 

yaptık.  

 

 

 

 

 



 

Tatil günlerimizde ve yağmurlu günlerde kaldığımız kasabayı ve Belgradı gezdik. Çoğu yeri 

görme fırsatımız oldu. Hep birlikte kültürlerimizi, dillerimizi, yeteneklerimizi birbirimizle 

paylaşabildiğimiz muhteşem doğal bir ortamdı. Kültür gecesinde de bir çok tat, gelenek, dans 

görme imkanım oldu. Ayrıca bende dansçı olduğum için oradaki birçok arkadaşım benden 

Türklere ait dansları öğretmemi istedi. Türk kahvesi ve Türk yemeklerinden bazılarını da 

onlara yapma fırsatım oldu. 

 

 



  

Asla unutmayacağım günler olarak kalacak. Son gün herkes üzgündü ve 15 gün daha olmasını 

istedik. Eminim ki herkes birbiriyle iletişimde kalacak ve birbirimizi ziyaret etmeye başka 

ülkelere gideceğiz. Her şey mükemmeldi. Herkese bu güzel 15 gün için teşekkür ediyorum. 

Yardımcı olabileceğim bir konu olursa da agh hakkında her zaman yardımcı olmak isterim. 

Herkese hayatında bol maceralı günler dilerim. 


