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GENÇLİK KARAVANI  
TÜRKİYE&AVRUPA YOLLARINDA… 

 
Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve S&G Gençlik 
Grubu tarafından projelendirilen Sen Orada Gençlik Burada S&G Youthere YIA Gençlik Karavanı Türkiye&Avrupa Yollarında Gençlerle buluşuyor,  gittiği 
her il ve ilçede büyük ilgi topluyor. 
 
Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve S&G Gençlik 
Grubu tarafından projelendirilen Sen orada gençlik burada S&G youthere YIA Gençlik Karavanı Projesi AB Gençlik Programları konusunda gençler arasında 
bilginin paylaşımını etkinleştirmek amacıyla hazırlanmıştır.  
 
Projenin gerçekleştirilmesinde çekicilik yaratacağı düşüncesiyle Gençlik Karavanı kullanılmaktadır.  

                              
 
AB tarafından gençlere tanınan fırsatlar konusunda gençlerin farkındalığını artırmak, yine AB tarafından sağlanan destek ve imkânlar ile gençlik projeleri 
eğitimleri vermek, uygulanacak yaygın eğitim teknikleri sayesinde eğitim kalitesini artırmak ve ekonomik dezavantajlardan dolayı proje eğitimi alamayan 
gençliğe imkân yaratmak gibi hedefleri de yanına alarak 35 genç ve 1540 gönüllü genç Türkiye&Avrupa  yollarında…  

 
  gençlik karavanı tanıtım video&sunusu için:  

http://www.genclikkaravani.eu/anasayfa.php 
 

GENÇLERE REHBERLİK YAPIYOR…S&G YouTHere Gençlik Grubu gençler tarafından ve gençler için kurulan, AB Projeleri vasıtasıyla gençlere eğitim 
ile projeler alanında fırsatları yaratan ve gençlik projeleri hakkında rehberlik yapan bir gençlik bilgi ve tecrübe paylaşımı merkezi oluşturmak amacıyla çalışan 
bir gruptur. Karavan gençler arasında bilginin paylaşımına aracılık ediyor. Bir proje lideri ve en az üç S&G (YouThere Youth Group) gönüllüsü ile proje 
kapsamında AB tarafından gençlere tanınan fırsatlar ve imkânlar hakkında gençlere bilgiler veriliyor. Gençlik Karavanı web adresinde FIRSAT AJANDASI 
bölümü de çeşitli duyurular ile AB de gençlere sağlanan fırsatların anlatılmasına çalışılıyor. 
 
KARAVAN GENÇLERE TANINAN FIRSATLARI ANLATIYOR. KARAVAN BİNLERCE GENCE ULAŞIYOR… www.genclikkaravani.eu 
adresindeki “Gençlik Karavanında Gönüllü Olmak İster misiniz?” çağrısına ülkemizin her köşesinden çok yoğun talep gelmekte ve gelen taleplerden 500 genç 
seçilmiş ve “Gönüllü Eğitimi” düzenlenerek bazıları gönüllük eğitimine katılmışlardır. Gençlik Karavanına Ülkemizin 81 ilinden davet ve talepler gelmekte, 
Gençlik Karavanı’nın resmi faaliyet süresi olan 12 ay dışında birkaç yıl daha dolaşarak ülke turunu tamamlayabileceğinden, bu arada da Avrupa’ya giderek 
Avrupa’daki gençlerle buluşulması planlanmaktadır.   
 
GENÇLER KAZANACAK… Planlanan projede direkt olarak 5 bin gence şimdiden ulaşılmış olup, projenin hedefi 100.000 gence birebir ulaşmaktır. Dolaylı 
olarak ise 1.000.000 gence ulaşmak hedeflenmiştir.  Grup üyelerinin projeye ilişkin yaptığı açıklamalar ise şöyledir: “Grup üyeleri olarak bizler hayallerimize 
ulaşabilmenin en etkili yolunun gençlere ulaşmaktan geçtiğinin farkındayız. Bu yüzden gideceğimiz yerlerde bir Gençlik Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Merkezi 
kurulmasına ilişkin bir farkındalık oluşturmak amacındayız. Ancak bu merkezlere gençlerin gitmeleri ciddi anlamda kamusal destek ve finansman 
gerektirmektedir. Bununla birlikte, bilgi ve paylaşım merkezi özelliğinde olacak karavanımızda gençler bu bilgilere kolayca ve ücretsiz olarak ulaşabilecektir.  
Diğer bir konu ise, gençlik faaliyetlerinde yer alan kurumların ve bireylerin birbirleriyle olan iletişimlerinin sağlanması noktasındadır. Katılımı düşünen gençler 
ile bu sürece olanak sağlanacak olan kurum ve bireyler arasındaki iletişim ağının yokluğu var olan potansiyellerin  
kullanılamaması sonucunu doğurmaktadır. Etkin bir bilgi iletişim ağının kurulması hem proje katılımlarının artması hem de ortak istek ve sorunların 
tartışılmasına geniş olanak sağlayacaktır.” 
 
GENÇLİK KARAVANI FESTİVALLERE KATILIYOR… Karavanın bu gezisi sırasında illerde bulunan tüm lise ve üniversiteleri de ziyaret etmekte ve 
yine aynı şekilde bu illerde yapılan AB Proje alanları hakkında belgesel film çekilmektedir. İlk durağı Bartın Çilek Festivali olan Gençlik Karavanı, sekiz 
gönüllü genci ile birlikte Bartın Valiliği ve Bartın Belediyesi tarafından misafir edilerek Bartınlı gençlerle buluştu. Turunun henüz ilk durağında olmasına 
rağmen herkesten tam destek aldı. Pek çok genç web sayfasından (www.genclikkaravani.eu) Gençlik Karavanı gönüllüsü olmak için başvurdu. Bir tanesinin 
yorumu ise çok farklıydı: ‘Yolda karşınıza bir karavan çıkabilir, o zaman ne yaparsınız? Fark etmeden geçip gider misiniz yoksa sadece bakıp da mı 
geçersiniz? Ben ikisini de yapmadım, tam yanına geçip durdum. Cesaret insanın özgürlüğünün, şansının ve kişiliğinin toplamıdır. Hiçbir şey mi 
yapamıyorsun, şansını görmeye cesaretin mi yok… o zaman geç karşısına bekle. Sen ona gidemiyorsan o sana muhakkak gelir, yeter ki fark et…’ Evet, 
bizim de tam olarak hedefimiz bu: Tüm gençlere ulaşmak, onlara kendilerini ve şanslarını fark ettirmek… Bartın yolculuğunun hemen ardından Amasra’ya 
gitti Gençlik Karavanı. İlk yolculuğundan aldığı güçle gönüllü kitlesi daha da genişletildi. Aydın’da yapılan AB Eylem 4.3 eğitiminde, Bodrum Anadolu 2008 
Gençlik Kampı’nda, Ankara Ankirock Gençlik Konseri’nde, Konya-Ereğli’de ve Adana-Mersin AB Gençlik Projesi’nde Sakarya’da Türk Alman Gençlik 
Değişiminde, Abana Deniz Şenliklerinde bulundu. Adana’da kendi gençlerimizin yanı sıra İspanya, Romanya, Litvanya ve Çek Cumhuriyeti’nden de pek çok 
gençle buluştuk.  Bodrum’da yerli ve yabancı yaklaşık 2500 gence sesimizi duyurduk. Abana’da onbinlerce gençle buluştuk. En son Kırıkkale’de Kırıkkale 
Valiliği Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğü’nün davetlisi olarak  6 ilkokul ve öğretim kurumu ziyaret edilerek yaklaşık 1500 gence AB Eğitim ve Gençlik 
Programları hakkında bilgi verildi. Bodrum’da bize destek olan bir karavan gönüllümüz duygularını şöyle ifade etti: ‘Bu yolculuk ufkumuzu genişletti. 
Öğrettik, öğrendik, eğlendik. Hepsi ayrı bir haz veriyordu ve içimden diyordum ki: Gitmediğin yer senin değil, görmediğin gençliğin içinde değilsin ve bir 
işe yaramadan yaşamak insanlık değil…’ 



                                                                                                                 
 

 

 
   
                                 
Gençlik Karavanımız hedefleri doğrultusunda başarılı bir şekilde ilerlerken basının da dikkatini çekmeyi başardı. Anna Lindh Diyalog Gecesi’nde, TRT 2 
Gençlerin Avrupa Programı’nda ayrıca TRT İstanbul Radyosu Gecenin İçinden Programı’nda, Avrupa Yolunda Programında planlarını ve hedeflerini anlattı. 
Karavan bir kez daha tüm Türkiye’ye tanıtıldı. Karavanın gittiği her yerde gördüğü ilgi, meraklı bakışlar ve sorular doğru yolda olduğunu ve başarıya doğru 
hızlı adımlarla yürüdüğünü destekler cinstendi. Gittiği her il ve ilçede yerel televizyonlar, radyolar ve basının hemen ilgi odağı ve konuğu oldu. Bartın BTV, 
Adana TV, Bodrum Kent TV, Ereğli Metro TV, Kanal B, Açık Radyo, TRT2 Haber Vizyon bunlardan bazıları… TRT İstanbul Radyosu Avrupa Yolunda 
Programı ve 2 kez de Gecenin İçinden Programı Gençlik Karavanı Proje Koordinatörü Gürkan Akçaer ile Proje Sorumlusu Murat Dadaylı ve Gönüllüleri 
programına misafir etti. Internet sponsorları da her geçen gün artıyor… Bunlardan bazıları Üniaktivite ve Kent Haber, Kastamonu Sözcü Gazetesi, Ankara 
Magazin ve her gün bir yenisi… En son olarak Saly Karavan ve Temsal Global ana sponsor oldular. Temsa Global Maxus isimli aracını 1 yıl süre ile Gençlik 
Karavanı çalışmalarına tahsis etti. http://temsamaxus.com/ Ankara Polis Radyosunda her hafta “GENÇLİK KARAVANI” adlı program ile yayında… 
http://www.polisradyosu.net/fras.htm . En son olarak ta Todays Zaman gazetesinde İngilizce olarak haber olan Gençlik Karavanı, Polis Radyosu, Eurocircle, 
Bahçeli Sürücü Kursu, Üniaktivite, Özel Alev Okulları gibi pek çok yerli ve yabancı web sayfalarında bannerı ile tanıtılıyor…  Daha öğrenilecek çok şeyimiz, 
gidilecek çok yerimiz var diyen Gençlik Karavanı ekibi ve gönüllüleri, gidilecek yerlerde gençlerle buluşmaya devam edeceklerini belirtmektedirler… 
Eskişehir, Uşak, İzmit İstanbul, Bolu, Malatya, Siirt, İzmir, Edirne, Diyarbakır, Trabzon, Zonguldak,… bunlardan sadece birkaçı. Gençlik Karavanı hedefleri 
yolunda ilerlerken, Gençlik Karavanı ekibi bu yolu hiç bitirmeyeceğini, her gün daha fazla gence ulaşacağını ve gençlerimiz için her zaman daha iyisini ve 
güzelini isteyeceğini ifade ederek, hedeflerinin Tüm Türkiye ve Avrupa olduğunu belirtmektedirler.  Bir karavan gönüllümüzün dediği gibi:  ‘Gençlik 
Burada Siz Neredesiniz ?’    
 
İşte bunu takiben yapmış olduğumuz gönüllü çağrısına rekor başvuruyu almış olmak ... yaz sıcağında akan terlerimize yeni gönüllülerimizin sesi… 
Yakında Dört Yerde Gönüllülük Eğitimleri yapacağız… Karavan Tüm Türkiye’yi dolaşmaya ve ülkemizin tüm gençleri ile buluşmaya devam ediyor… Pek 
çok il, ilçe ve hatta köy’den Gençler, Gençlik Karavanını şehirlerine davet ediyor ve ziyaret etmesini bekliyorlar…. Gönülden gönüllüleriyle Gençlik 
Karavanı Bilgi ve Tecrübe Paylaşımına devam ediyor… www.genclikkaravani.eu  Gençlik Karavanı Birinci Gönüllü eğitiminin aradından 1-5 Kasım 2008 
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Sistem ve Jenerasyon Derneğinin Projesi olan Gençlik Alanında Avrupa İşbirliği için Destek Alt-Eylem 5.1 – 
Gençlerin ve Gençlik Alanında Sorumlu Kişilerin Toplantıları Başlığı altında DPT Avrupa birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 
tarafından desteklenen ‘GELECEK BUGÜNDÜR - GENCLİK POLİTİKALARINA BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM SEMİNERİ’ ne katıldı.. Bu projenin 
hemen ardından ise, Rotasını Istanbul’a çevirerek Avrupa Gençlik Haftası’nda Balkan Kültürlerarsı Diyalog Konferansına gitti. İstanbul’a birkaç giden 
Gençlik Karavanı, Yeditepe Üniversitesinde ve Yıldız Teknik Üniversitesinde. Üniversiteli ve Liseli gençlerle kucaklaştı… Kırıkkale’de Anna Lindh 
Dialogue in action kapsamında sergilenen Komşuluk için Fotoğraf Sergisi ve Gençlik Programı bilgilendirmeleri ile Sayın Vali Mustfa B. Demirer 
tarafında teşekkür yazısı ile ödüllendirilmiştir. Gençlik Karavanı 2008 yılının son AB Bilgilendirmesi 30 Aralık 2008 günü Türk Ulusul Ajansında yaptığı 
toplantı ve 31 Aralık Günü Ankara Polis Radyosu Programı oldu.  Şimdiden yeni bir Karavan ve Yepyeni bir çekici araç ile 2009 yılı için tekrar yollarda… 
Temsa Global Ailesi ve Saly Karavan desteği ile artık daha güçlü ve yeni araçlarla gençlerle buluşmaya devam ediyor.  
 

 
GENÇLİK KARAVANI NELER YAPTI? NERELERE GİTTİ? 

 (22.MAYIS 2008–31 ARALIK.2008) 
 

Anna Lindh 1001 Action for Dialogue kapsamında 37 ülkede 180 STK 
ile aynı anda S&G tarafından düzenlenen  “Komşuluk için Fotoğraf 

Sergisi”’ne katıldı. 

 22 Mayıs 2008, Ankara 
 
 

Bartın Çilek Festivali  

 7–8 Haziran, 2008 Bartın-Amasra 
Bartın B TV/ Bartın Radyo 1 
En az  5000 kişi ile buluştu. 

 
 

TRT2 TV Avrupa Vizyonu Gençlerin Avrupası Programı,  
2 Haziran 2008 

 
 

TRT1 Gecenin İçinden Programı, 7 Temmuz 2008 
 



                                                                                                                 
 

 

 
 
 

Ankirock Fest Açık Hava Festivali, 

 20-21-22 Haziran 2008, Ahlatlıbel Tesisleri –Çankaya-Ankara 
En az 1500 Genç ile Buluştu. 

 
 

Türk Ulusal Ajansı Gençlik Eğitimi 

 4 Temmuz 2008, Aydın 
 
 

Anadolu 2008 Gençlik Kampı  
 4-5-6 Temmuz 2008, Turgutreis ve Bodrum 

En az 3000 Genç ile Buluştu. 

 
 
 

Metro TV 

 11 Temmuz 2008, Ekim 2008 Konya-Ereğli 
 

 
 
 

Ceren’in Dünyası AB Gençlik Projesi, 

  12-13 Temmuz 2008, Adana TV 
Romanya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti’nden gelen Engelli Gençlerle 

 
 

TRT İstanbul Radyosu Avrupa Yolunda Programı,  
14 Temmuz 2008, İstanbul 

  
Sakarya Belediyesi Davetlisi Olarak, GSGM Tarafından Gençlik 

Merkezleri Arası Değişim Programına Katıldı…  

27-28 Temmuz 2008, Sakarya 
Almanya’dan Gelen 30 Genç İle Buluştu. 

 
 

 
 

Deniz Şenlikleri Programı www.abana-bld.gov.tr/,  
1-3 Ağustos 2008, Abana/Kastamonu 

En az 10.000 kişi. 



                                                                                                                 
 

 

 
 
 
 

Kanal B’ye Konuk Oldu. Konu: Kültürlerarası Diyalog Ve Gönüllülük 

09 Ağustos 2008, Saat:15.00 Ankara 

 

Volksder Döner-Pilav Günü Şenliğinde… 15-17 Ağustos 2008, Ankara 
 

 

TOG II. Proje Günlerinde, 30 Ağustos 2008 Malatya 

 
 
 

Çukurova Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Başkanlığı’nın Konuğu,  

 2-4 Eylül 2008, Adana 
Ortalama 5000 Genç ile Buluştu. 

Mersin Belediyesi’nin izni ve katkılarıyla,  
Mersin Sahili Barış Meydanı’nda AB Gençlik Proje Fuarında Mersinlilerle buluştu. 

 4-7 Eylül 2008, Mersin 
 
 

Üniaktivite Gençlik Karavanı’na Web-Tasarım ve Haber sponsoru oldu. 
Binlerce Üniversiteli Genç  

 
 

TRT İstanbul Radyosu Avrupa Yolunda Programı,  

Eylül 2008, İstanbul 
  
 
 

Gençlik Karavanı Gönüllü Eğitimi I   

 12-13 Eylül  2008, Ankara 
Türkiye’nin Yedi Bölgesinden 45 Genç  

 
 
 

Gençlik Karavanı Ankara Magazin Dergisinde. Eylül 2008 
5.000 adet basılmıştır. 

 



                                                                                                                 
 

 

 
Activating Youth in The ECC İstanbul STK Market ve 2010 İstanbul 

Kültür Başkenti Etkinliği Toplantısı 

12-15 Eylül 2008, İstanbul 
Litvanya, Macaristan ve Almanya’dan Gençlerle Beyoğlu’nda 

 
 

ANKSAD Euromed Youth III Youth Vision For 2020 26 Eylül – 4 Ekim, Ankara 
Ürdün, Mısır, İsrail, Romanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Almanya’dan Gençlerle 

 
 

Ankara Polis Radyosu Haftalık Gençlik Karavanı Programı Her Hafta 
Çarşamba Günleri 14.15-15.00 arası Canlı Yayına Başladı  

Ekim 2008, Ankara 
İnternet ve Radyo Yayını ile Tüm Dünya’da 

 
 
 

Gençlik Karavanı’na Temsa Global bir adet Temsa Maxus Minibüs tahsis 
ederek Sponsor Oldu. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında 
 

 
 
 

TRT1 Haber Vizyon Programı, Ekim 2008, 
 

 
 

Arı Dansı AB Gençlik Projesi, 24-29 Ekim 2008, Konya Ereğli 
 
 
 

TRT1 TV Sabah Haberleri  
30 Ekim 2008 

 
 

 
TOG Gençlik Konseyi Toplantısı İTÜ,  Arı Hareketi Gençnet Yeditepe 

Üniversitesi,  

29 Ekim-2 Kasım 2008,İstanbul 
7000 Genç ile buluştu. 

 



                                                                                                                 
 

 

 
 
 
 

Saly Karavan Yepyeni bir 4,25m Karavan ile Gençlik Karavanı’na 
Sponsor oldu. 

 
 
 
 

TRT1 Radyo Gecenin İçinden Programı,  

05 Kasım 2008, Ankara 
  
 

Avrupa Gençlik Haftası Balkan Gençlik Kültürlerarası Diyalog 
Konferansı  

4-5 Kasım 2008, İstanbul 
Yaklaşık 30 ülkeden 100 Genç 

 
 

S&G Gelecek Bugündür – Gençlik Politikalarına Bütüncül Bir Yaklaşım 
Semineri  

5-9 Kasım 2008, Ankara 
7 Bölgemizden 70 Genç 

 
 
 
 

TRT1 TV Sabah Haberleri,  

10 Kasım 2008, Ankara 
  
 
 
 

Pisa Jamo Steering Committee Meeting, 

 13-14 Kasım 2008, Pisa 
 

 
 

AB Elimi Tut Genç Girişimcilik ve Yeni Fırsatlar Proje Grubu,  
Kırıkkale Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Koordinatörlüğünde, 6 

İlköğretim Okulu ve Lise’de  

20 -21 Kasım 2008, Kırıkkale 
En az 1500 genç ve tüm Yerel Gazetelerde Manşetten Haber  

Bahçelievler Sürücü Kursu Gençlik Karavanı’na kırtasiye ve mazot gideri sponsoru oldu. 



                                                                                                                 
 

 

 
 

Türk Ulusal Ajansı, AB Bilgilendirme Toplantısı 

 30 Aralık 2008, Ankara 
100 Genç  

 
AB Bilgi Merkezi 

20 Ocak 2009,  İstanbul 
Jamo Steering Komite Toplantısı 

19.01.2009 10:0020.01.2009 17:00 
 www.jamonet.eu 

Avrupa Gönüllü Hizmetine ilişkin Yönetim Kurulu Toplantıları yapıldı. 

 

 

AB Gençlik Semineri 19-25 Ocak 2009, İstanbul 

 
 

Avrupa Gönüllü Hizmeti projelerinde yaşadığımız; Gönderen-Evsahibi-Katılımcı arasındaki sorunlar, Avrupa Gönüllü Hizmetinin amaçlarının gençlerce yeterince kavranması 
(özellikle dil kursu olarak görülmesi) projelerden aldığımız tatmin duygusunun azalması,  Avrupa Gönüllü Hizmetinin amacına uygun projeler yapılmaması projelerdeki kalitenin 
azalması ve gençlerden gelen şikayetler nedeniyle öz eleştri yaptık. Sorunun nedenini bulmaya çalıştık. Ortaklarımızla daha önce Eurocircle ile yaptığımız görüşmelerde (JAMO projesi 
www.jamonet.eu kapsamında Steering Committee Toplantılarında) benzer sorunlara sahip birçok kuruluş olduğunu -Ev Sahibi, Gönderen, Koordinatör kuluş temsilcileri- ve bu 
kuruluşların sorunun bütüncül olarak sürdürebilir çözümler bulmak için "Avrupa Gönüllü Hizmeti'' için Efektif, Değeri Olan ve Tatmin Edici bir Avrupa Gönüllü Hizmetinin nasıl 
olması gerektiği hususunda kapsamlı bir Seminer düzenlenmesi gereğini bizzat ve mentorlar ile gönüllüler tarafından bizlere uluşan veirler çerçevesinde öğrendik. Hemen bu 
kuruluşların yazıştığı mail gruba üye olduk. Hep beraber projeyi nasıl gerçekleştireceğimize karar verdik ve çalışmalara başladık. Bu proje Gençlik Programının imkanı kısıtlı gençlerin 
dahil edilmesi, kültürel çeşitlik ve gençlerin katılımı olan sürekli öncellikleriyle, Gençlik projelerin sayısını-kalitesinin artması, sosyal açıdan dahil etme, projelerin sürdürebilirliğin 
sağlanması, Gençlik Programının daha fazla gence ulaşması, daha fazla proje yapımını teşvik etme hedeflerini karşılamaktadır.  

 
TRT 1 Radyo Dosya Programı 

20.01.2009  Saat:11:05 
Gençlik Karavanı&Jamo&EVS Semineri&Komşuluk için Fotoğraf Sergisi  

Dosya   RADYO1 
Süre: 55'Yapım Yılı: 2009 

Sunucular:  
Dilek Demirbilek Topçu  

Pınar Kundakçı Temel 
Program Ekibi: Filiz Yentürk, Ali Kızan, Osman Nuri 

Boyacı, Cem Temel 

Yapımcı: Filiz Yentürk, Ali Kızan, Osman Nuri Boyacı  
Cem Temel, E-Posta: dosya@trt.net.tr  

 
TRT2 TV Avrupa Vizyonu Programı 

21 Ocak 2008, İstanbul 
http://www.trt.net.tr/Galeri/PodCastGaleri.aspx?GaleriResimKodu=859b9e5d-fd26-4eb3-

a4254c3c79c2bc24&KategoriKodu=f0182c90-a2b4-4c37-8bb1-22eef7f06c2d&dil=tr&Pn=2   
 

Özel Alev Lisesi'nde Avrupa Birliği Gençlik Programları ''GENÇLİK KARAVANI''yla 
Tanıtılıyor 

22.Ocak.2009, İstanbul 
http://www.alev.k12.tr/alev_lise/htm/lise_index.htm  

http://www.alev.k12.tr/alev_lise/htm/haber/2008-9/karavan.htm  

 

 

Komşuluk İçin Fotoğraf Sergisi ABBM İstanbul’da 
(20.01.2009 14:00    20.01.2009 15:00) 

 
Anna Lindh Foundation tarafından desteklenen ve 37 ülkede180 kuruluş tarafından aynı anda gerçekleştirilmiş olan "1001 Actions For Dialogue" 
"Diyalog için 1001 Aktivite" isimli çalışma kapsamında, Sistem ve Jenerasyon Derneği tarafından gerçekleştirilen:  www.systemandgeneration.eu 

ve ayrıca http://www.dialogueinaction.net/en/node/1289 kitabına Türkiye'yi temsilen yer alan;  "KOMŞULUK İÇİN FOTOĞRAF"  Türk ve 
Yabancı, amatör –profesyonel fotoğrafçıların 50 eserinin yer alacağı sergi. Ayrıca, DPT, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 
Başkanlığı tarafından desteklenen ve AB Gençlik Projeleri ve Avrupa Gönüllü Hizmeti konusunda bilgi vermek üzere şu ana kadar 14 ili ve pek 
çok üniversite, lise ve festivalleri ziyaret eden/etmekte ve Komşuluk için Fotoğraf Sergisi'ni gittiği yerlerde de açan, "SEN ORADA GENÇLİK 

BURADA GENÇLİK KARAVANI"'da AB Bilgi Merkezi / EU Information Center önünde  www.genclikkaravani.eu 

 
 
http://europa.eu/index_en.htm 
 



                                                                                                                 
 

 

Komşuluk İçin Fotoğraf Sergisi ABBM Ankara'da 
(02.02.2009 17:00  07.02.2009) 

 
Anna Lindh Foundation tarafından desteklenen ve 37 ülkede180 kuruluş tarafından aynı anda gerçekleştirilmiş 

olan "1001 Actions For Dialogue" "Diyalog için 1001 Aktivite" isimli çalışma kapsamında, Sistem ve 
Jenerasyon Derneği tarafından gerçekleştirilen: www.systemandgeneration.eu ve ayrıca 

http://www.dialogueinaction.net/en/node/1289 kitabına Türkiye'yi temsilen yer alan; 
 "KOMŞULUK İÇİN FOTOĞRAF"  

Türk ve Yabancı, amatör –profesyonel fotoğrafçıların 504 eserinin yer alacağı sergi 
 Ankara AB Bilgi Merkezi'nde 

 

 
 

Gençlik Karavanı  
Ankara Tunalı Hilmi Caddesinde… 

AB Bilgi Merkezi Önünde… 
 

Avrupa Komisyonu AB Bilgi Merkezi Ankara 
http://www.avrupa.info.tr/Bize_Ulasin/Etkinlik,Calendar.html?ECEvent=588  

Etkinlik Başlangıç 
Tarihi / 
Bitiş Tarihi  

12.02.2009 09:00  
12.02.2009 17:00  

Adres  
Tunalı Hilmi Cad. Üniversite 
Apt. No: 82/B-1 Kavaklıdere   

Şehir  Ankara   

Etkinlik Detayları 
Gençlik Karavanı projesinin 3. Gönüllü Eğitimi 
Ankara AB Bilgi Merkezi'nde gerçekleşecektir.  
 
   

 
 

 
 

Gençlik Karavanı 
 Sabah Gazetesi Ankara Ekinde 

04.Şubat.2009 

 
 

Gençlik Karavanı http://www.kanala.com.tr/ yı ziyaret etti. 
09.Subat.2009 

 
Gençlik Karavanı TRT  Radyo 1 Mavi Bilye Programına Konuk Oldu. 

Gençlik Karavanı ve Çevre 
Gençlik Karavanı TRT Radyo 1 Mavi Bilye Programını dinlemek isterseniz: 

http://www.trt.net.tr/Galeri/PodCastGaleri.aspx?GaleriResimKodu=ea2bd3d5-662d-4616-97a1-
7618074316c9&dil=tr&KategoriKodu=e9a28733-5767-4fc9-90c6-21a06f3e1210  

 
 

Gençlik Karavanı EDUCATURK Istanbul’da 
19-22 Şubat 2009 

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi 
www.educaturk.com   

 
Gençlik Karavanı Isparta Eğitim Günleri’nde 

25-28 Şubat 2009 
http://www.hefuarcilik.com/default.asp?pg=announce&i=5009&lng=1 

 

  
 

Gençlik Karavanı Eskişehir Tanıtım Günleri’nde 
3-5 Mart 2009 

http://www.eskisehirtanitimgunleri.com/ 

 
 

Gençlik Karavanı 12. KASDAV Liselerarası Müzik Yarışmasında 
13-15 Mart 2009 

 
www.kasdav.net 



                                                                                                                 
 

 

Gençlik Karavanı’nda Nasıl Gönüllü & Destek Veren Olabilirim? 

Bireysel Gönüllülük 

1. Lütfen Gönüllü Formu’nu doldurunuz. www.genclikkaravani.eu 

a. Gençlik Karavanı Ekibinde Görev & Karavanla Seyahat 

b. Tercüme 

c. Proje Grubu 

d. Tasarım 

e. Organizasyon 

f. Halkla İlişkiler 

Kurumsal Gönüllülük 

1. Web adreslerimize Link Verelim 

2. Gençlik Karavanı’nı Giydirelim 

3. Gençlik Karavanı’na Ayni Destek 

a. Ulaşım Giderleri(Sürücü+Mazot) 

b. Konaklama Giderleri(7 kişi) 

c. Kırtasiye giderleri 

d. Bilgisayar Sistemi 

i. (Labtop+Yazıcı) 

ii. Ses Sistemi 

iii. Projektör+Perde 

e. Işık Sistemi 

f. Tanıtım Materyalleri 

i. Dosya(1000 adet) 

ii. Etiket(1000 adet) + Afiş(4 adet) 

iii. Defter+Kalem(1000 adet) 

iv. T-şört(500 adet) 

v. (Bez Bayrak+Flama) (100 adet)+Örümcek Stand(2 adet) 

4. Gençlik Karavanı’na Nakit Desteği 

5. Medya İletişim Desteği 

6. Çekici  Aracı Giydirelim 

7. Bir VosVos alalım    HAYDİ!... SİZİ BİZLERİ DESTEKLEMEYE DAVET EDİYORUZ… 



                                                                                                                 
 

 

Internette Gençlik Karavanı: 

1. http://www.youthere.eu/haber_arsiv/haber2.html  

2. http://bartintv.com.tr  

3. http://www.tsiad.org.tr/linkler.asp  

4. http://www.office-fr.com/ 

5. http://birolaslan37.blogcu.com/14929461/  

6. http://www.kastamonupostasi.com/kposta3/index.asp 

7. http://panorama.citizens-of-europe.eu/?p=91 

8. http://www.haberler.com/genclik-karavani-bartin-cilek-festivaline-katildi-haberi/ 

9. http://belediyeden.com/135/tosya-yerel-haberleri/981609/genclik-karavani-festivallere-katilacak.html  

10. http://haber.inebolununsesi.com/haber_detay.asp?haberID=147  

11. http://www.semthaber.com/haber_detay.php?haber_no=57090  

12. http://www.ozgurhaber.com/genclik-karavani-festivallere-2232006/ 

13.  http://www.lpghaber.com/Genclik-Karavani-Festivallere-Katilacak--haberi-77393.html  

14. http://www.kenthaber.com/Arsiv/Haberler/2008/Haziran/06/Haber_400213.aspx  

15. http://www.yarimada.net/scripts/grup.asp                   

16. http://www.bodrumajans.com/index.php?subaction=showfull&id=1215426165&archive=&start_from=&ucat=& http://www.dreamtv.com.tr/dergi/2008/7  

17. http://nl.facebook.com/group.php?gid=19177458335&ref=share  

18. http://www.euractiv.com.tr/ab-ve-turkiye/article/sen-orada-genclik-burada 

19. http://www.telgraf.net/haberler.asp?haberID=6890&showSt=false   

20. http://www.havasucamp.com/TRK/id4.htm  http://www.havasucamp.com/En/id4.htm 

21. http://www.kanalb.com.tr/metinprogramdetay.php?program=36  

22. http://www.kastamonupostasi.com/  

23. http://www.adanahaber.net/  

24. http://www.ekspresgazete.com/haber.asp?id=25586  

25. http://www.adanahurmanset.com/?syf=haber&sec=detay&no=4694 

26. http://www.haberler.com/genclik-karavani-festivallere-katilacak-haberi/  

27. http://www.adanahaber.com/haberdetay.asp?haberid=15055  

28. http://www.uniaktivite.net/haberler/5827/sen_orada_genclik_burada!  

29. http://www.bahcelisurucu.com/index.htm  

30. http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=161802 

31. http://www.dijimecmua.com/vip-life/131/index/ 

32. http://www.telgraf.net/  

33. Sen Orada Gençlik Burada! - Kampüsteyim 

34. www.kampusteyim.net/sen-orada-genclik-burada 

35. http://www.tumgazeteler.com/?a=4091049  

36. http://www.sakarya-gm.gov.tr/haber30.htm  

37. http://www.yorumla.net/genel-kultur/504722-genclik-karavani-festivallere-katilacak.html  

38. http://baybul.com/egitim-haberleri/926162-ab-genclik-karavani-mersinde.html  

39. http://www.doguakdenizden.com/haberdevam.asp?id=2675&kat_id=1  

40. BUSOS • Başlık görüntüleniyor - GENÇLİK KARAVANI 

41. BUSOS • Başlık görüntüleniyor - GENÇLİK KARAVANI POLİS RADYOSUNDA ... 

42. http://www.busos.org/forum/  

43. http://www.bartinhalkgazetesi.com/index  

44. http://www.ab-ilan.com/index 

45. http://www.samsun-gm.gov.tr/  

46. http://www.realist.gen.tr/haber/62461/ab_genclik_karavani_mersinde.htm  

47. http://www.videosofturkey.com/eksayfa/yasam_avrupa_birligi_genclik_programlari.html  

48. http://www.blogcu.com/etiket 

49.  http://www.corlu.org/2008/08/07/sakarya/3665/genclik-karavani-nerelerden-geciyor.html  

50. www.siviltoplumakademisi.org.tr/  

51. http://www.universitehaber.com/ 

52. http://www.uniaktivite.net/haberler/6533/genclik_karavani_nin_konugu_ulusal_ajans_baskani_fatih_hasdemir  

53. http://www.marmarada.com/ 

54. http://www.simgolo.com/  

Birbirimize Link Verdik: 

55. http://www.uniaktivite.net/haberler  

56. http://www.bahcelisurucu.com/index.htm  

57. http://www.office-fr.com/  

58. http://www.polisradyosu.net/index.php  

59. http://www.abana-bld.gov.tr/v3/index.php 

60. http://www.alev.k12.tr/alev_lise/htm/lise_index.htm 

61. http://www.kasdav.net/ 

62. http://www.educaturk.com/katilanokullar.asp 

63. http://www.hefuarcilik.com/default.asp?pid=2&lng=1 

64.  http://www.eskisehirtanitimgunleri.com/  



                                                                                                                 
 

 

POLİS RADYOSU GENÇLİK KARAVANI PROGRAMI KONU VE KONUKLARI 

 

 

 

19 KASIM 2008 

Vural Örsdemir (Kırıkkale Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürü) 
AB projesi kapsamında 'Elimi Tut Projesi' ve Gençlik Karavanı'nın 20-21 Kasım Günü Kırıkkale 
de Liseleri ve İlkokulları ziyareti 
 
Dr. Fatih Hasdemir(DPT, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı)  
Türk Ulusal Ajansı 

Prof. Dr. Bilgehan Öger  ODTÜ Kariyer Günleri ve Gençlik Karavanı'nın "Fırsat Ajandası" adlı 
konuşma için Programa ile katılımı 

 

 

26 KASIM 2008 

Prof. Dr. Fatih Botsalı( Konya Teknokent Genel Müdürü) 
"Gençlik ve İnovasyon" 
 
Hayri Dağlı (Gençlik Karavanı Gönüllüsü) 
Gençlik Karavanı'nın Kırıkkale Ziyareti İzlenimleri ve Gönüllülük 

Gençlik Programı Hakkında Bilgiler / Gençlik Karavanı Yeni Rotası  
 

 

03 ARALIK 2008 

Serdar Kabukcuoglu(AB  PCM  ve Proje Uzmanı) 
Proje Nedir? 
 
Esra Maden (Today'sZaman)  
Gençlik Karavanı 

Gençlik Karavanı Rotası 
 

 

 

17 ARALIK 2008 

Murat Dadaylı- Brüksel'de yapılan SOHO Eğitimi ardından 
Mahperi Uluyol- Moldova'da katıldığı eğitim Human Rights in Action 
 
Zeynep Akgül(AB Bilgi Merkezi / EU Information Center) 
AB Bilgi Merkezi Çalışmaları&Gençlik Karavanı 

Dr. Halis Yeşil(MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AB Birimi Koordinatörü) 
Gençler Ve Mesleki Eğitim 

 

 

31 ARALIK 2008 

2008 Sona ererken. Gençlik Karavanı Neler Yaptı? 
 
İsmail Kavak(Trafik Ve Çevre Bilgisi Öğreticisi) 
Bahçelievler Sürücü Kursu Trafik Ve Çevre Bilgisi Öğretmeni 
Gençlik Ve Trafik 
 
Elçin Özden(İstanbul Teknik Üniversitesi/İşletme Mühendisliği Kulübü) 
Yeşil İnovasyon Proje Yarışması 

 

 

 

07 OCAK 2009 

Prof. Dr. Necdet Sağlam(Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi) 
"Beyin Göçü Projesi Tanıtımı Ve Gençlerin Sivil Toplum Kuruluşlarına Katılımı” 
 
Gençlik Karavanı Winterfest’e Katılıyor. 
Winterfest Temsilcisi Canlı Yayında… 
http://www.winterfest.com.tr/ 
 
Gençlik Karavanı 2009 Yılı Rotası  
 

 

 

14 OCAK 2009 

Güray Erişkin 
Üniaktivite - Üniversite Kampüs Rehberi  
www.üniaktivite.net  
 
Pınar Arıkan 
Mantova'dan dönüş yapan EVS Gönüllüsü 
Stüdyo'da Olacaktır.İtalya Mantova'da EVS Gönüllüsü olmak 
 
Gaye Uğurlu 
Fransa'dan Dönüş Yapan EVS Gönüllüsü 
Stüdyo'da olacaktır.Fransa Marsilya'da EVS Gönüllüsü Olmak  



                                                                                                                 
 

 

 

21 OCAK 2009 

 Gençlik Karavanı İstanbul'da yürütülmekte olan, JAMO Toplantısı, EVS Semineri ve Komşuluk 
için Fotoğraf Sergisi katılımcıları ile telefonla canlı yayına bağlanmıştır. Macaristan’dan Balazs 
ile Yunanistan’dan Eleni ile… Gençlik Karavanı İstanbul Koordinatörü Yılmaz Göktuğ Akan da 
canlı yayında Temsa Global Maxus Minibüs’ten telefonla programa katılmışlardır. 

 

 

 

28 OCAK 2009 

Yılmaz Göktuğ Akan - Gençlik Karavanı Istanbul Temsilcisi ve Gönüllüsü 
 
Avrupa Komisyonu Ankara AB Bilgi Merkezi’nden Murat Yurtbilir  
Konu: Lokumla Avrupa’ya ve Gençlik Karavanı Buluşması Liseler-Üniversiteler 
 
Hayri Dağlı - Coğrafya Öğretmeni Portekiz ve İsveç Doğa konulu Avrupa Gönüllü hizmetleri 
Konuşmacı 2: Yrd. Doç. Dr. Fahri ÇAKI   
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı Başkanı (Gençlik Sosyal Gelişim Derneği 2.Baskanı) 

 

 

04 ŞUBAT 2009 

 
Gürkan AKÇAER - Gençlik Karavanı Proje Koordinatörü 
Yılmaz Göktuğ Akan  -  Gençlik Karavanı İstanbul Gönüllüsü 
Zeynep Özkasım - Erasmus öğrencisi 
Nazlan ERTAN - Ankara AB Bilgi Merkezi Direktörü 
Gençlik Karavanı ve Ankara ABBM Ortak Aktivite Planları 

 
 

 

 

 

11 ŞUBAT 2009 

Studyo:Murat Dadaylı: Gençlik Karavanı Proje Koordinatörü 
 
-Educaturk Eğitim Fuarı Yetkilisi 
Konu:Educaturk Eğitim Fuarı www.educaturık.com  
 
-Bahar Yıldırım: Eskişehir Gençlik Meclisi Başkanı  
Konu:Her Meclise 1 Genç Kampanyası  
 
Süheyla Sezan: Proje Sorumlusu 
-B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü: www.depremeduyarliyiz.org  

 

18 ŞUBAT 2009 

Mesut Ozbaysar – Gençlik Karavanı Doğu Anadolu Temsilcisi 
 
Isparta Eğitim Fuarı Temsilcisi 
http://www.hefuarcilik.com/default.asp?pg=announce&i=5009&lng=1 

 

 

25 ŞUBAT 2009 

Studyo: 
 
1.Selda Ertürk 
Gençlik Karavanı Gönüllü Eğitimi Katılımcısı 
  
2.Fatma Güneri 
Fransa - Doktora öğrencisi 
 
3. Telefon Bağlantısı: Gençlik Karavanı Isparta Eğitim Günleri Fuarı’nda  ve Süleyman Demirel 
Üniversitesi’nde  Gönüllümüz Arzu Çimen ile canlı telefon bağlantısı.. 
 

 
 
 
 
 

Gençlik Karavanı Avrupa Karayolu Güvenliği Sözleşmesinin  İmzalanmasını Öneriyor.... 
Avrupa Karayolu Güvenliği Sözleşmesi Nedir? 

Avrupa Karayolu Güvenliği Sözleşmesi, yalnızca bir politik bildirge değil, aynı zamanda Avrupa Komisyonu'nun trafikte ölümleri engellemek amacıyla somut 
adımlar atmaya yönelik bir çağrısıdır. Bu faaliyetlerin hedefi, karayolu kazalarından kaynaklanan ölümlerin azaltılması konusunda Avrupa ve dünya çapında 

bilinçlendirme sağlamaktır. 
 

Avrupa Komisyonu'nun, karayolu güvenliği konusundaki rolü büyüktür. Amaç; tüm paydaşların (kurumlar, dernekler ve şirketler vb.) dahil olduğu bir platform 
oluşturarak uluslararası fikir alışverişini ve karşılıklı bilgilenmeyi sağlamaktır. Komisyon; karayolu güvenliğini sağlayacak ve geliştirecek fikir ve faaliyetleri 

Avrupa çapına yayan bir ağ görevi üstlenmiştir. 

http://www.erscharter.eu/ 

 



                                                                                                                 
 

 

Gönüllü’den 

Adnancan, 
              Ben bu dünyaya bebek olarak geldim. İngiltere’de doğan da bebek olarak doğdu, Çin’de doğanda Hindistan’da doğanda… O zaman hareketleri birbirine benzeyen birer 
bebektik. Büyüdükçe çevremizdeki büyüklerimizin çeşitli kurallarına, ananelerine, yaşam tarzlarına göre şekillendik ve farklı kültürlerin içerisinde birer birey olduk. 
           
            Kimi insanlar kültürler arası dostluk çabası içinde olurken, kimi insanlar da sırf farklı kültürden, farklı renkten oldukları için savaşmayı, ezmeyi, hükmetmeyi tercih 
etmişlerdir. Eğer başka gezegenlerde de yaşayanlar olsaydı, hepimize birden Dünyalı denmeyecek miydi? İşte hepimiz dünyalıyız. Hiç birimizin yaşayabileceği başka bir dünya yok. 
Öyleyse uluslar arası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramındaki gibi rengârenk, coşkulu bir şekilde dünyada hep birlikte yaşamalıyız. O zaman görün bakın dünya nasıl 
güzel bir cennete dönüşüyor. 
     
             Ben bu bilinçte olduğum için bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışmaktayım. Eğer bizlere fırsat verilirse kimsenin yaşam tarzını, kültürünü, dinini, dilini 
değiştirmeye çalışmadan, insanların duygu ve düşüncelerine saygı duyarak, tüm dünya insanlarının dostluk içerisinde yaşayabilmeleri ilgili projeler geliştirmek istiyorum. Tüm dünya 
gençlerinin de bu tip projelerde yer almasını temenni ediyorum. 
 
             Tüm sarışınlara, esmerlere, çekik gözlülere, siyah tenlilere, tüm dünya insanlarına sevgilerimi sunuyorum… 

Gençlik Karavan Gönüllüleri Sevcan, Tuğba ve Yonca'dan… 04.Ağustos.2008 

GENÇLİK KARAVANI 1–3 AĞUSTOS'TA ABANA DENİZ ŞENLİKLERİNDE İDİ… 

Gençlik Karavanı ile 01 Ağustos 2008 tarihinde 14.30 sularında başlayan Abana yolculuğumuz öncesinde ben,(Sevcan), bu yolculuğa çıkacağımı Antalya Finike'den Gençlik 
Karavanı hareket noktası Ankara'ya yola çıkmadan yalnızca üç saat önce öğrendim, diğer gönüllümüz Tuğba ise, Aban Serüveninin bir gün öncesinde Murat ve Gürkan Beyle tanışıp 

Abana yolculuğuna dâhil olacağını öğrenmiş… Bizler Gençlik Karavanı gönüllüleri işte böyleyiz… Hızlı dahil olma… 
 

Keyifli başlayan yolculuğumuzda arada verdiğimiz yol üstü molalarla, tamamen çam ağaçlarından örülmüş dağların arasından geçerek eşsiz bir çam kokusuyla beş saat içerisinde 
Kastamonu'ya ulaştık. Kastamonu'da Sözcü Gazetesini ziyaret ettik. Sözcü Gazetesinde Manşetlerdeydik) Tahminimiz sekiz bin  kişi bizi okumuştu. Gelişimizden haberdar olmuştu… 

Kastamonu’da… 
 

Yazı işleri Müdürü Sayın Mustafa Balcı ile sohbet eşliğinde Kastamonu'ya özgü etli ekmeğimizi yedik ve yola koyulduk. Kıvrımlı ve yokuş aşağı yoldan inerek Abana'ya ulaştık. 
Dağın eteklerinde çok güzel bir sahil kasabası karşıladı bizi… Saat:24.00 sularında Gençlik Karavanımızı Gün Batımı Tatil Beldesi yanına park ettik ve uykuya verdik gözlerimizi… 

 
 

Sabah 09.00 sularında kalktık ve muazzam bir kahvaltı yaptık Günbatımı’nda… Sonrasında Abana Belediye Başkanı Sayın Şevket Yazkan, Abana Kaymakamı, Gazeteci ve 
yazarlarla çay içip sohbet ettik, Burada var olma gerekçemizi anlattık onlara… Yazar Nazım Alpman, Yüzyıllık Beykoz Hikâyeleri kitabını Gençlik Karavanımız için imzaladı ve 
Karavan Kitaplığımızda bir eserimiz daha oldu… Karavanımıza yakışır bir cümlecik üretti. "Duyduk Duymadık Demeyin! Gençlik Karavanı Gençleri Avrupa'ya Gönderiyor"… 

 
Sıra Karavanımızı süslemeye ve Abanalılara göstermeye hazırlamaya gelmişti. Karavan gelinliğini giydiğinde meraklı bakışlar geline alıcı gözü ile bakıyordu. Gelen gençlere ve yerel 

halka projelerimizi anlattık. İyiden iyiye sıcak havadan bunaldığımızda bedenlerimizi Karadenizin serin sularına bıraktık. Hemen sonrasında ise, Limanda yapılmakta olan deniz 
şenliklerine katılarak yağlı direk, ördek kapmaca, yüzme yarışlarını izledikten sonra Gençlik Karavanımızın başındaydık… Fotoğraf sergisini açtık. Nöbetleşe olmak kaydıyla 

şenlikler kapsamındaki diğer aktivitelere de katıldık. Şairler ve yazarlar ile yapılan söyleşileri dinlemeye gittik. Kitaplarını Karavan için imzalattık. Gençlik Karavanı ziyaretçilerini 
ağırladı ve ilerleyen saatlerde dükkânı kapattık Mahşer kalabalık içinde kaybolan Karavanımız orada bırakarak, önündeki masada yer alan broşürlerimiz ve gençlik kılavuzumuz 

ile… Ferhat Göçer konserindeydik birden…  Karavanımız açısından verimli bir gün geçirmiş olmanın sevinciyle çırptık ellerimizi ve romantik müzikler eşliğinde vals yaptık Alpman 
beyle Gençlik Karavanı önünde… 

 
Konser sonrasında ise, en torpillisinden bir akşam kahvesine davet edildik, Ferhat Göçer de bizimle… Milletvekili, kaymakamlar, sohbet konularında gençlik karavanı aldı gündemi 
gecenin o geç saatlerinde… Duyduğumuz övgü dolu sözler, tüm yorgunluğumuzu gönüllü sevincine dönüştürmüştü yüreklerimizde… Onurlandık. Gençlik Karavanımızın ne kadar 

önemli bir işlevi olduğunu gördük. 
Sabahın erken saatlerinde tekrar döndüğümüz Karavanımızda birkaç saat uyuduktan sonra gözümüzü güzel bir güne açarak uyandık… Kahvaltı için Alestaya ulaştığımızda ise, 

işadamı, politikacı, Abanalı önemli simalar kahvaltımıza ortak oldular. Abana'dan ayrılmadan önce bizimle görüşmek istemişlerdi. Onlarla sohbetler ettik. Gençlik Karavanı 
projemizden bahsettik. Bizi ilgiliyle dinlediler. Karavanımızın ziyaretçi defterini imzalattık. Bizleri yürekten desteklendiklerini, gençlerin gelişimine bu tür projelerin büyük katkısı 

olduğunu ifade ettiler bizlere… 
 

Dönüş yoluna sıra gelmişti ki, Abana belediye Başkanı bizi uğurladı gülen yüzü ile… Yolda Karavanımız bu sefer en küçük gönüllüsü olan Yonca ile cümlecikler üretmeye 
başladık… Büyük bir ciddiyetle Gençlik Karavanı Gönüllüleri içinde yer almayı hak eden Yonca ile "Duyduk duymadık Demeyim, Gençlik Karavanı il Avrupa’ya Gitmeyi Deneyin", 

Avrupa'ya açılan Kapının Anahtarı Gençlik Karavanı…"  gibi cümlecikler geliştirdik. 
 

Yeşil ile Mavinin birbirine karıştığı Abana'dan güzel anılarla ayrılırken, Gençlik Karavanımız yeni rotasına göz kırpıyordu… Yolumuz uzundu ve acelemiz vardı her zamanki gibi… 
Yeni gençlerle buluşmaya…  Sen Orada Gençlik Burada… 

 
  

Zeynep: Bartın’da yaşayan bir öğrenci yada bir vatandaş olarak şehri ziyarete gelen ve kendilerini bir karavanla nitelendiren bu insanların başta ne yapmak istediklerini 
çözememiştim. Güler yüz ve içtenlikle işlerini yapan bu grubun şehre asıl geliş sebeplerini içlerine girdiğim zaman anlayabildim. Amaç ülkeler arasında toplumun gözlerinde 
sınırlandırdığı iletişim çemberini genişletmek ve toplumsal dayanışmadan ziyade evrensel dayanışmayı bu çembere dahil etmektir.Dış ilişkiler açısından toplumun bakış açısı her ne 
kadar karamsar olsa da bu grup amaçlarını gerçekleştirmek için azimle karavanlarını umut yolunda ilerletiyorlar. Ben de birey olarak onlara bu yolda eşlik etmek için 
sabırsızlanıyorum. 

Ecem Bayraktar Sen Orada Gençlik Burada =)  Hayatımın en güzel, en eğlenceli ve en eğitici deneyimlerinden birisiydi. Harika bir karavan ve mükemmel bir ekiple Bartın'a yola 
çıktık. Amacımız bizim gibi gençlerle tanışmak, kendimizi ve hedeflerimizi anlatmak system and generation' ı tanıtmaktı. Öyle güzel ve istekli bir çalışmaydı ki hemen hemen 
hepimizin ilk deneyimi olmasına karşın ilgi çekmeyi başardık merak uyandırdık göz ardı edilemez bir kitleye sesimizi duyurduk. Sadece çalışmadık tabii ki çok güzel yerlere 

gidip Karadeniz'in doğa harikalarını da keşfetme fırsatı yakaladık. Öyle tatlı bir yorgunluktu ki yaşadığımız zamanın nasıl geçtiğini fark etmedik bile. Konaklamamız bile farklı bir 
heyecandı çünkü yine bir ilk yaşayarak karavanda konakladık unutulmaz bir maceraydı gerçekten =) Ertesi gün Amasra'ya doğru yola çıktık. Yolculuğun nasıl bittiğini fark edemedik 
bile çünkü hep birlikte tatlı planlar yaparak hayaller kurduk. Artık bir günlük kocaman bir deneyimimiz vardı ve o gün daha büyük bir kitleye ulaşmayı düşünürken çoktan ulaşmıştık 

bile :)) Gürkan Bey buna karşılık bizi harika bir balıkla ve harika bir Amasra turuyla ödüllendirdi =) Harikadan öte rüya gibiydi... Gürkan Bey buradan size sesleniyorum bizi 
yüreklendirdiğiniz ve böyle bir deneyim yaşamamıza fırsat verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum ve benim gibi tüm arkadaşlarıma sesleniyorum gençlik burada siz nerdesiniz?  

=) 

 



                                                                                                                 
 

 

Muhammet sen nerede gençlik orada cinsel sağlık ve üreme sağlığını bilen gençler burada. Yol hikâyemize bu sloganla başlamasak ta bu slogan hikâyeyi kısaca anlatıyor diyebiliriz. 
Yola çıkış günü benim için erken başlamıştı belki de o yüzden di Murat’a bu kadar isyanım(mız).ama o karavanın içine bindiğimiz anda çok güzel bir elektrik ve enerji ile yollara 
koyulduk. İlk durağımız olan Aydında da çok güzel tepkiler aldık ve projelerimizi anlatma imkânı bulduk daha sonra Turgut reis izci kampı ve arkasından bodrumda ki ayaklı stant 
maceramız ufkumuzu daha da genişletti. Öğrettik, öğrendik, eğlendik hepsi insana ayrı bir haz veriyordu ve diyordum ki içimden "gitmediğin yer senin değil görmediğin gençliğin 
içinde değilsin".ve bir işe 
 yaramadan yaşamak insanlık değil. 
Tekrar bu karavanda olmak dileğiyle herkese teşekkür ediyorum. 
I live alone in the other side of the moon that you have never seen... 

Selin Projemizin koordinatörü Murat'ı tanımamla kendimi insanlara AB projelerini anlatırken bulmam bir oldu. Geçtiğimiz yıl büyük bir hevesle gençlik projeleri hakkında çevremde 
ve okulumda bir "bilen" ararken çok zorlanmıştım. Konuştuğum çoğu insan AB gençlik projeleri hakkında pek bir bilgiye sahip değildi ve beni bu konuda yönlendirecek birilerini 
arıyordum. Sonunda bir şekilde Murat'ı buldum ve artık gençlere birebir gençlik projelerini anlatıyorum.  Karavan projesinin ülkemizde daha da çok yere ulaşması ile geçen sene 

çektiğim sıkıntıyı bizi gören ve tanışma imkânı bulan hiçbir gencin çekmeyecek olması beni çok mutlu ediyor. Çünkü ne yazık ki gençlere yönelik yapılan bu projelerin ülkemizin 
genelinde duyulmaması ve gençlerin yararlanamaması büyük bir eksiklik. Projemiz ile daha çok gencin gençlik projelerinden haberdar olması, yurtdışına çıkma fırsatı bulması ve yeni 
deneyimler kazanarak yabancı dili yerinde öğrenmesi bizler için çok sevindirici. Kazanımlarımın yanında beni en mutlu eden şey gençlerin bu heyecanlı deneyimlerinde ufak da olsa 

bir payımın olması. Umarım kısa bir sürede Türkiye'de gençlik projelerini duymayan genç kalmaz. 

Pınar " Herkes belleğinden şikâyetçi ama kararlarından memnundur "demiş La ROCHEFAUCAULD. 
Belki bende bir gün gelecek ve nasıl bu projenin içinde olduğumu unutacağım şimdi beynimde taze ve canlı olarak duran tüm anılarım ve tecrübelerim kilometrelerle kapanan bu 
sayfalar gibi geride kalacak ama bir gün içinde bu projenin haberini alıp saatler içinde yola çıkmamı sağlayan karar mekanizmama her zaman müteşekkir kalıcam ve beni bu projenin 
bir parçası yapan herkese.   Gecenin bir yarısı yola çıktığımda yanımda içi kıyafetle dolu bir valiz elimde bir hikâye kitabı ve aklımda ise dönüşte gireceğim sınavların stresi vardı. 
Sabah 6.30 da Ankara ya vardığımda ise bana gülümseyen bir surat ve beni bekleyen ama bilmediğim bir karavan vardı zaman zaman bu karavanın gerçek olup olmadığı hakkında 
Murat arkadaşımız sayesinde şüphelerimiz olsa da yaklaşık 13 saat sonra bu şüphelerimizi yok eden karavan geldi ve içimizdeki tüm kuşku ve endişeler yerini heyecan ve meraka 
bıraktı. Yolumuz uzun ve yorucuydu ama her durduğumuz yerde gördüğümüz ilgi meraklı bakışlar ve sorular doğru yolda olduğumuzu ve iyi bir projenin bir parçası olduğumu 
destekler cinstendi. Aydında da katıldığımız eğitimde gençlerin meraklı soruları ve bizi desteklemeleri orada yapılan konuşmalar hepsi ilk adım olarak çok güzel bir başlangıç olmuştu 
bize. Yola devam ederken   Turgut reis kampında gördüğümüz ilgi (tabi kaymakamın yoğun ilgisi? Dışında) ,bodrum da yaşadığımız olumlu olumsuz her şey (belediyenin harika 
iletişimi, zabıtanın müthiş koordinasyonu, polisimizin yoğun duyguları ve daha bu satırlara sığdırmadığım birçok anı...)ve de en önemlisi ve bana en çok katkısı bulunan yol  
muhabbetlerimiz unutamayacağım şeyler arasında.Demiştim ya kıyafetlerim kitabım ve kaygılarımla yola çıkmıştım şimdi dönerken bunların yanına eklenen şeyler oldu hatta yerine 
eklenenler bile oldu. Bu karavanda birlikte çalıştığım bana bu imkânı veren başta Gürkan Bey olmak üzere herkese beni de bu yol macerasına kattıklarından dolayı teşekkür ederken 
farınız da 
 yolunuz da hep açık olsun diyorum:))...Daha öğrenilecek çok şey gidilecek çok yer var! I live alone in the other side of the moon that you have never seen... 

 
 

Gönül “Sen Orada Gençlik Burada”  karavan projesine tesadüfen katılma fırsatı bulduğumda benim için seyir defteri çoktan açılmıştı ve kendimi İzmir’den Ankara’ya seyahat 
ederken bulmuştum. Ankara’ya inip orada proje ekibinin diğer katılımcılarıyla da tanışınca proje benim için “ben burada gençlik burada” olmuştu çoktan. İlk gün yorucu fakat bir o 
kadar da eğlenceli bir yolculuğun ardından Bartın’a, Çilek Festivalinin yapıldığı alana ulaştık. Karavanımızı yerleştirip afişleri astıktan sonra zincire halka olacak Bartınlı gençlere 

projenin amacı doğrultusunda AB Gençlik Programlarını anlatmaya koyulduk. Sadece karavana ulaşabilenlerle yetinmedik tabi. Bartın Belediyesinin de desteğiyle karavanın 
ulaşamadığı cadde ve sokaklara stant kurduk, turuncu t-Siirtlerimizi sayesinde her yerden fark edilen gezici timler olduk. Anlattık ve anlattıkça çoğaldık. Ertesi gün için karavanın 

rotası Amasra’yı gösteriyordu. İzmir için Ege’nin incisi derler ya bence Amasra da Karadeniz için bu konumda. Oraya ulaştığımız sabah Mendirek yakınlarına yerleştirdiğimiz 
karavanla bu sefer Amasralı gençlere ulaşmayı amaçladık. Bir yandan da eğlendik tabi. Amasra ve etrafını gezdiren tekne turunun tadını çıkarırken ben aynı zamanda hayatımda ilk 

defa yunus görmüş olmanın mutluluğunu yaşıyordum. Geçirdiğim bu iki güzel günün ardından dönme vakti gelmişti benim için ve yaklaşık on iki saat sonra cebimde proje sayesinde 
kazandığım arkadaşlıklar ve gençlik programlarını az da olsa dezavantajlı gençlere anlatabilmişlikle başladığım yerde, İzmir’deydim. Karavanın yeni yolculuklarında birlikte olmak 

dileğiyle... 

Tuncay Gençlik karavanı ile yolum bu projenin sorumlusu Murat'ın beni haberdar etmesi ile kesişti diyebilirim. Murat çok yakın bir arkadaşım olduğu için proje hakkında hiçbir 
bilgim olmadığı halde arkadaşımın benimde bu güzel proje de yer almamı istediğini gördüm ve olumlu cevap verdim ve yaşadığım şehir Bartın'dan Ankara'ya geldim. Ankara'da 
karavan arkadaşlarımla ve karavanla buluştuk ve rotamız olan Bodrum yoluna koyulduk. 16–17 saatlik bir yolculuğun ardından Bodrum'a ulaştık. Ulaştığımızda yolculuğumuzun 
yorgunluğunu attıktan hemen sonra standımızı kurduk ve gençleri bilgilendirmeye koyulduk. Gençler bilgilendirilirken karavanın amacının karavana katılan gençleri ve karavanın 
rotasında olan gençleri bilgilendirmek ve daha duyarlı bir genç nasıl olur sorusuna doğru cevap vererek onları bu konuda eğitmek olduğunu anladım ve buna tanık olduğum anda bu 
karavan projesinde ufak da olsa bir rol alabildiğim için kendimle gurur duydum. Tabi karavanın bana kazandırdığı kazançlar anlatmakla bitmez bunu buraya sığdırmak çok zor tabi ki 
ama bütün bunların yanında yeni arkadaşlıklar, görmediğiniz yerler ve bunun yanında Gürkan bey önderliğinde doyumsuz bir karavan yolculuğu sizi bekliyor… 

Erkin merhabalar ben Avrupa gençlik projesi ile ilgileniyorum ne zamandır internetten baya bir araştırma yaptım her ne kadar İngilizcem az olsa da dilinin döndüğü kadar çevirerek 
bu konu hakkında bilgi aldım. Benim adım hasan can erkin Adanalıyım ve Adana'da milli eğitim bakanlığına bağlı bir okulda 2 yıldır ücretli öğretmenlik yapıyorum alanım 

bilgisayar. Şimdi bu adam beni niye rahatsız ediyor derseniz rahatsızlık sebebimi söyleyeyim :) ben bundan 2 ay önce Adana'da bu Avrupa  gençlik projesini tesadüfen eğitim ve 
gençlik isimli bir dergi bir arkadaşımız bu etkinliklerden bahsetmiş Avrupa ile ilgili ilgimi çekti araştırdım ve bazı referanslar buldum ve başvurdum bana bir form gönderdiler ve 
resimli olan bu formu İngilizce olarak doldurup artı İngilizce olarak bir isteklendirme mektubu yazıp tekrardan görevli olan arkadaşa gönderdim bu istenen belgeleri ve fazla bir 

zaman geçmeden bana tekrar dönülerek bilgilerinizi karşı taraflara ilettik, artık karşı taraf kimse ben hâlla cevap bekliyorum ben gezmeyi çok seven insanın özellikle yurt dışına çıkıp 
oraları görüp oraların kültürünü tanımak çok istiyorum ve kendimi geliştirmek istiyorum umarım derdimi anlatmışımdır. hıııı sizi nerden buldum 07.07.08 akşam saat 23.40 civarları 

radyo dinliyordum rasgele açtığım bir kanalda sizin bu Avrupa gençlik ile ilgili konuşmalar duydum belki de başkası idi bilemem ve ya bu tam benim derdimi anlatacağım kişiler 
dedim ve int. Başına geçtim biraz arama yaptıktan sonra http://www.systemandgeneration.eu/contact.html kısmından sizi buldum derdimi anlatım sizden en yakın zamanda benimle 

irtibatta geçmenizi rica ediyorum beni bu projeden mahrum etmeyin şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar diliyorum. 
 

 

Hayri,2–6 Kasım 2008 de Ankara da gerçekleştirilecek olan Gençlik Politikalarına Bütüncül Bir yaklaşım Seminerine kabul edildiğimi öğrenince başladı benim Karavan serüvenim. 
Yaşasın! Demiştim. Sürekli basından ve maillerden takip ettiğim ama bir türlü tanışamadığım karavan ve karavan ekibiyle de tanışacağım. Daha sonra İstanbul’daki Gençnet 
konferansından sonra karavanla Ankara’ya gideceğimi öğrenince sevincim de ikiye katlandı. Gençnet Konferansında hemen karavan ekibini aramaya başladım. Onları Yeditepe 
Üniversitesinde EVS hakkında sunum hazırlığı yaparken buldum. Ardından sunum başladı. Eski bir EVS’li olarak bende tecrübelerimi paylaştım katılımcılarla. Onların başlattığı 
konferansı birlikte sonlandırdık. Onlar artık biz olmuştu. O kadar sıcak ve samimi karşılandım ki birkaç saat içerisinde sanki aylardır tanışan takım arkadaşları gibi olduk. 1 Kasımda 
çok ilgi gören ve konferansa renk katan Fotoğraf sergisini de birlikte topladıktan sonra Ankara yolu bizi bekliyordu. Ve koyulduk Ankara yoluna... Gürkan Bey’in tadına 
doyulmayacak sohbetiyle Ankara yolu o kadar keyifli hale geldi ki. Anlatılmaz yaşanır cinsinden. Murat, Mesut, Gözde, Yüksel, Seda ve Ülker’le keyifli bir yolculuk sonunda 
Ankara’ya ulaştık. İlk günü otelimizde dinlenerek geçirdik.  2 Kasım sabahı projemiz başladı. Çok emek harcamış Sistem ve Jenerasyon Derneği bu proje için. Her şey düşünülmüş. 
Benim daha önce katıldığım projeler içinde bu kadar verimli geçen çok az oldu. Orada sanat, Siyaset ve medya camiasından birçok ünlü ismi bir arada görmenin ne kadar büyük bir 
şans olduğunu biliyordum. Emeği gecen herkesi içimden hayranlıkla kutluyordum. Çünkü bu işi yürekleriyle yapıyorlardı. Hiç bir çıkar beklemeksizin. Gürkan Bey, Murat, Mesut, 
Ecem, Gizem ve aklıma gelmeyen birçok arkadaş bu işin içine sevgilerini de katarak başarmışlardı. Mükemmel gecen bir seminerden sonra Rotamız tekrar İstanbul’du... Maceralı bir 
yolculuktan sonra İstanbul’a ulaştık... Ben Bilgi Üniversitesindeki Çocuk Hakları eğitmen eğitimine katılacaktım Karavan ise Balkan konferansına. Eğitimi başladı ama ben yine de 
kopamadım Takımdan. Fırsat bulur bulmaz koşa koşa Karavana geliyordum. Ayrılmak o kadar zor oldu ki 1 haftadır birlikteydik yaklaşık bu takımla. Takım diyorum çünkü artık 
takım olabilmiştik, takım ruhunu içimizde taşıyorduk. İçimde burukluk vardı ama zaten tekrar birçok şey yapacağımı da biliyordum bu takımla. Buna olan inancımla birlikte ayrıldık. 

   



                                                                                                                 
 

 

 
Yılmaz Göktuğ AKAN Youth Caravan; something is an excellent and more. I’m a voluntary of the Youth Caravan since July. I had great time in it and with all voluntaries. Youth 
Caravan is a fabulous opportunity to youths about their power which they don’t know. Youths are unexplored ore; everybody has different perspectives, so different values. But the 
life is  a little bit harder than our plans and creativities. EU Youth actions make life easier for us. We don’t have to think about financial dimension of our projects. We just should 

choose our interest and what kind of project for community do we want to make?  The problem is a lot of youths don’t have information about these actions. Youth Caravan is on the 
road of Turkey and Europe to give information to youths. We can reach a lot of valuable youths, voluntaries with the Youth Caravan. It was a little bit deep information about the 

Youth Caravan and its aims. I am the Voluntary of the Youth Caravan and I think I should explain them. Let’s talk about the  Youth Caravan’s 19 – 25 January activities. Activities 
were good in Istanbul. Three different groups and youths which went through to Caravan’s Location. First group was JAMO Project’s Directors have seen Youth Caravan; They were 
shocked for 5 seconds after they’ve seen the Youth Caravan. The second group was the SVİÖ EVS Youth Seminar’s group. Also they really like Youth Caravan. ( I think there is no 
way to not like to the Caravan ‘cos it’s effective and exciting metaphor. It has lights systems, sound system and good design, EU Youth Actions; EVS information and an important 
point is; it has Energetic, Smart, Effective, Youth Spirit.)  The Youth Caravan was generally at The EU Information Centre in Taksim. Also the Youth Caravan has moved to many 

places in Istanbul; like Alev Schools. We made very good open air activities in there. In short way The Youth Caravan was awesome ,like always...  
 
 

Mahperi Uluyol Giden gitmiş, yaşananlar anı olarak yerleşmiş aklımıza peki geride kalanlar… Yeni insanlar, tecrübeler, arkadaşlıklar, bilgi paylaşımı ve bolca eğlence işte svıö 
istanbul projesinin ardından seçtiğim kelimeler…. İlk olarak projeye başlarken aklımda soru işaretleriyle başladım ; acaba bunu böyle yapsam olur mu?, insanlara istediğini 
verebilecekmiyiz? Başarılı bir proje çıkarabilecek miyiz? Gibi birbirini kovalayan birçok soru dönüp durdu kafamda. Ve proje başladı insanları karşıladık, odalarına yerleştirdik.  
Aakşamda kısa bir tanışmanın ardından geceyi dinlenmeleri için onlara bıraktık gelecek günler için enerji toplamaları  gerekiyordu takip eden günlerde otelde ve  ab merkezinde 
gerçekleştirdiğimiz proğramlarla evs programını daha nasıl etkili ve iyi hale getirebiliriz sorusuna cevap aradık.katılımcılara gereken boş zamanıda vererek istanbulu ve türk kültürünü 
tanımalarına olanak verdik.bunda oterlin ve ab merkezinin istanbulun en gözde yerlerinde olmasının da çok büyük payı vardır.burdan tekrar organizasyon ekibini kutluyorum.proje 
boyunca gördüğüm güzel iletişim ve arkadaşlıklar projeyi pozitif yönde yükselten etmenlerdi.tam bir paylaşma ortamı vardı., özellikle intercultural evening de bunu bir kez daha 
anladım. Her ülke yemeklerini, müziklerini, kıyafetlerini, tarihi yerlerini katılımcılara anlattı. Bazen ortak gönlerimizi bulduk diğer ülkelerde bazen de bize farklı gelen şeylere 
şaşırdık ve benliğimize bir yeni bilgi daha ekleyip hoş görümüzü artırdık. Zaman zaman yaşadığımız talihsizlikler dışında( ses sistemindeki bozukluklar, trafik sorunu) çok etkili bir 
projeye imza attık. Bu satırları yazarken projenin değerlendirmesini yapıyorum ama içimden kendimide değerlendiriyorum.ve şuan şunu bütün içtenliğimle söylüyorum  ki projenin 
başındaki mahperiyle şuan bu satırları yazan mahperi aynı kişi değil.biraz daha büyüdüm.bazı sorumlulukları üstlendim ve aksaklıklar da olsa onları yeni çözüm yolları bulup 
hedefime ulaşmaya çalıştım.farklı kültürlerden yeni insanlarla tanıştım ,bilmediğim pek çok şeyi öğrendim ve onlara türkiye hakkında sahip oldukları bazı önyargıları yıkmalarında 
rol oynadım.şuan da gönül verdiğim bir işin ardından güzel işler çıkarmanın insanı nasıl mutlu ettiğini fark ettim.hayalini kurduğun pek çok şeyin aslında senin yapabileceğin ufak 
girişimlerle gerçeğe dönüştürebileceğine inanıyorum.ve kendimi daha güçlü ve azimli hissediyorumTEŞEKÜRLER HOCAM 

 
 

Fabio Santos In my opinion the Youth Caravan project is a great opportunity to inform young people about the possibilities offered in an enlarged Europe which tries to combine 
different cultures, ideas and traditions. This makes young people become aware of their unique personality on the one hand, but also their similarities on the other hand. The Youth 

Caravan project should definitely be developed in other countries, being a model of how to make a good project with motivated volunteers involved. Youth CaravanEn mi opinión el 
proyecto del “Youth Caravan” es una gran oportunidad para informar a la gente joven sobre sus posibilidades ofrecidos en un Europa abocinado que intenta combinar diferentes 
culturas, ideas y tradiciones. Eso concienca a la gente joven de su personalidad única, pero también de sus comunidades. El proyecto del “Youth Caravan” definitvamente debe 

desarrollarse en otros países como modelo que muestra cómo hacer un proyecto interesante que integra a voluntarios motivados. 
 
 

 
Estonians- Katrin and Kadi Youth Karavan.While being on EVS seminar in Istanbul, Turkey, I had a great opportunity to see a Youth Karavana that is going to drive around the 
country. It is a karavan, where people give information about youth centers, opportunities to youths and wanna help young people. I recommend to every young out there to go and 
check this out! This might make Your future and give You a great opportunity to help and do something good for people all over the Europe! Katrin Noorte Karavan. Ollen EVS 
seminaril Istanbulis, Türgis, avanes mul suurepärane võimalus näha tõelist Noorte Karavani, mis läheb Türgi tuurile, külastades erinevaid linnasid. See on karavan, kus inimesed 

annavad infot noortekeskustest, noorte võimalustest ja kes tahavad noori inimesi aidata. Ma soovitan seda igale noorele! Kui sul avaneb võimalus, siis mine ja uuri, mis asi see on- see 
on suurepärane võimalus millegi hea tegemiseks ja Euroopa inimeste aitamiseks! 

 
 

Merhabalar… 
2008 yılınızın çok güzel ve verimli geçtiğini umarak yine aynı şekilde 2009 yılının da çok  güzel ve verimli geçmesini diliyorum... Yaklaşık Haziran 2008 den bugüne kadar  beraber 

çalıştığımız sevgili Gençlik Karavanı gönüllüsü arkadaşlarımız hepinizi içten kutluyorum. Bu projede özverisi olan ve bu projeyi bu kadar geliştiren ve ilerleten arkadaşlarla 2009 
yılında da daha nice projelerde aynı düzen ve çalışma temposuyla birlikte çalışmayı tercih eder ve zevk duyarız. Tabiidir ki, önümüzdeki bu uzun yolda engellerle ve zorluklarla 
karşılaştığımız zamanlar da oldu ve bu durum içinde bile hala hiçbir şekilde düzen ve tempoyu bırakmayan arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum… 2008 yılı, gençlik 

karavanı projesinin henüz başlangıç yılı olmuştur 2009 senesinde ise daha büyük daha büyük ortaklık ve daha kapsamlı projelerle birlikte olacağız… 
Murat DADAYLI 

Gençlik KARAVANI 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


