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Başarılı bir gezi için iyi bir hazırlık gereklidir. İyi bir hazırlık ise, gezinizin başarısını hedefleyerek ve 
isteyerek yapacağınız ve uzunca bir zamana yayılmış (en az 6 ay) bir süreçtir. 

Deneyimlerimiz, tüm katılımcıların coşku ve iyi niyetlerini yansıttıkları hazırlıklar sonucunda 
gerçekleştirilen gezilerin başarılı olduğunu göstermektedir. İyi bir hazırlık süreci katılımcıların 
yeni şeylere karşı merakını uyandıran, onları daha önce algılamadıkları, hayatın farklı yönlerini 
sezmelerine yol açan hazırlıktır. 

Kendi grubumuzdaki çeşitlilik ve kişinin çevresindeki kültürlerarası yaşam

Bu, kişinin toplumdaki kendi cinsiyetinin ve kişiliğinin rolü hakkındaki düşüncelerini kapsar.  
“Ben kimim, nereden geliyorum, nereye gitmek istiyorum, kim olmak istiyorum?” Kültürel çeşitliliğin 
farkına varmak için geliştirilmiş yöntemler ve önerilerin bir örneğini.

Yabancı olmakla öteki olmayı tartışmak eşit önem taşır. Yalnızca bir geziye katılmış olmak bu 
farklılıkları ne kadar ortadan kaldırır? Hangi önyargılar vardır? Neden insanlar öncelikle ortak 
yönlerini aramazlar da farklılıkları ön plana çıkarırlar? Ne, kim için daha önceliklidir? İşte bunun için 
iyi bir hazırlık gereklidir.

Farklı bir dünyaya yolculuk kişinin kendi çevresinden bile başlayabilir. Öğrenmek yaşayarak 
gerçekleşir. Çocuklar / gençler kendi yaşam çevrelerini keşfederek bu yolculuğa başlayabilir. 
Yakınlarda kimler yaşıyor, kimler çalışıyor, hangi dükkanlar, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, 
kiliseler, camiler, sinagoglar, tapınaklar, spor klüpleri var, bunlarda kimler görevli ve bunlardan kimler 
yararlanıyor?

Ayrıca birbirlerinin evlerini ziyaret edebilir, günlük yaşantılarını gözlemleyip geleneklerini 
öğrenebilir. Mutfak ürünlerini tadıp, geleneksel el sanatlarını görebilir, aile resimlerine bakıp, 
öykülerini dinleyebilirler.

Kardeş okul ziyareti öncesinde de öğrenciler önce kendi okullarını gözlemleyebilir. Okul binası neye 
benzer, ders akışı nasıldır, karar verme süreçlerine katılım fırsatları var mıdır, vb.

Bir çalışma kampı için hazırlanırken, kendi çevrelerinde bunun küçük bir örneğini gerçekleştirebilirler. 
Bir çalışma nasıl organize edilir, iş nasıl zevkli kılınır, görev bölüşümü nasıl yapılır, sorumluluklar 
nasıl dağıtılır, vb.?
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Eğer gezinin bir bölümü bir köyde geçecekse, grup kendi çevresindeki bir köye gidip oradaki 
insanların yaşantısını gözlemleyebilir, oradaki gençlerin nelerden yoksun olduklarını öğrenebilir.

Bu aşamada, her zaman akla takılan “Türkiye’de seyahat etmek ne derece güvenlidir” sorusu kendi 
çevreniz için de gündeme gelebilir. Sizin yaşadığınız yerde yolculuk etmek ne kadar güvenlidir?

Tüm bu hazırlık sürecinde yapılan çalışmalar, resimler, grafikler, raporlar, videolar şeklinde 
belgelendirilebilir ve siz gitmeden önce ya da gittiğinizde kardeş okulunuzda / grubunuzda 
sergilenerek onların da sizin geldiğiniz çevre hakkında bir fikir sahibi olmaları sağlanabilir.

Hazırlık sırasında size, gezinizin nasıl belgelendirileceğini düşünmenizi de öneririz. Bu gruptaki 
herkesi gezi ile ilgili belge ve eşya toplamaya yönlendireceltir. 

Gezinin Planlanması Pek çok çocuk ve genç ne daha önce bir gezi planlamış 
ne de bir grupla bir başka ülkeye seyahat etmiştir. Bu nedenle onların beklentilerinin, isteklerinin 
ve korkularının neler olduğunun açıklıkla belirlenip bunlar doğrultusunda bir ortak amaç ve hedef 
üzerinde fikir birliğine varılmalıdır.

Gençler başından itibaren hazırlık aşamasının tüm süreçlerine katılmalıdır ki harcanan emeklerini 
değerini daha iyi kavrayabilsinler. Döviz nasıl değiştirilir, hava durumu nasıl olacaktır, yanınıza neler 
alınmalıdır, vb. bir sürü ince ayrıntının düşünülmesi gerektiğini öğrenmelilerdir.

Eğer gidilecek köyde uyku tulumunda yatılacaksa, gençleri bir gece  yer süngeri ve uyku tulumunda 
yatırmak iyi bir deneyim olacaktır. 

Türkiye’de, konuğun ev sahibine bir hediye götürmesi bir gelenektir. Bu nedenle çok kişinin 
yararlanabileceği hediyeler götürmeniz tavsiye edilir. Gezi kapsamında bir aile ziyareti söz konusuysa, 
onlar için de özel bir hediye götürmek güzel bir jest olur. Türklerden göreceğiniz konukseverliğe 
küçük bir hediye ile teşekkür etmek sizi de mutlu edecektir.

Bazı grup başkanları, gerektiğinde çekip harcamaları için çocukların / gençlerin paralarını toplayıp bir 
“banka” oluşturabilir. Bu, onların paralarını çarçur etmelerine engel olcaktır. Aslında tüm çocukların 
eşit miktarda harçlıkla gelmeleri en iyisidir ama bazen aileler özel siparişler nedeniyle yüksek 
miktarda para vermiş olabilirler.

Bir kardeş grup varsa onlarla önceden e-posta ile haberleşmek grupların birbirini önceden tanıması 
için iyi olacaktır.

Gruptaki çocukların / gençlerin gidecekleri ülke ve yöre hakkında bilgi toplamaları, oranın dilinde 
birkaç basit kelime ve cümle öğrenmeleri yararlı olacaktır. 

Bu tür gezilere özellikle Türkiye’ye yapılanlara daha önceden katılmış olan kişileri davet ederek 
onların deneyimlerinden yararlanabilirsiniz. Böylece yolculuğa bir adım ileriden başlamış olursunuz.
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Yurt dışında doğup büyüyen Türk çocukları, her ne kadar anne-babaları ya da dede-nineleri 
Türkiye’den gelmişlerse de, Türkiye hakkında uzman değildirler. Onlar yalnızca doğdukları ülkedeki 
yaşamlarının uzmanıdırlar ve onlar da Türkiye’ye ve oradaki yaşama ve topluma uyum sağlamak 
durumundadırlar. Başkalarının sandığından daha az Türkiyelidirler.

Ev Sahibi Ülke: Türkiye Türkçe’de “Çok okuyan değil, çok gezen bilir” diye 
bir atasözü vardır. Bu nedenle yalnızca kitaplardan öğrendiklerinizle kalmayıp sizlere yeni şeyler 
öğretecek, merakınızı uyandıracak, daha önce bilmediğiniz şeyleri öğrenip, tatmadığınız şeyleri 
yiyeceğiniz, daha önce görmediğiniz şeylere şaşkınlıkla bakacağınız bir gezi için hazırlıklı 
olmalısınız. Tüm bunları yaşarken de insanlar arasındaki farklılıkları görmekten çok, ortak yanları 
görmeye çalışmalısınız. Türkiye’deki yaşam sizin yaşadığınız ülkedekinden daha az çeşitli değildir.

İki kültür arasındaki farklar, konukseverlik, cinsel ve kişisel kimlik, aile bağları, saygı ve yetki 
konuları ele alınarak anlatılabilir. Böylece çocuklar / gençler daha mantıklı davranış biçimleri 
geliştirerek, karşı tarafa saygısızlık etmemiş olurlar. Gerekirse bu tartışmaları kız-erkek gruplarına 
ayrı ayrı da yapabilirsiniz.

Gezi Hazırlığında Ek Konular:
Kent yaşamı / Köy yaşamı
Coğrafya ve iklim
Bitki örtüsü / Doğal yaşam
Yiyecek ve içecekler
Türkçe
Türk yazını, müziği ve sanatı
Tarih / Almanya ile ilişkiler
Ekonomi ve göç nedenleri
Siyaset ve hükûmet
Din
Etnik azınlıklar
Turizmin getirileri
Çevre sorunları

Afacan’da Kalıs Her ne amaçla geliyor olursanız olun, Afacan’daki kalışınız için de iyi 
bir hazırlık süreci geçirmiş olmalısınız. Ayrıntılı bilgi için: www.afacan.info

Afacan’daki olanaklardan yararlanmak grupların kendi inisiyatiflerindedir. Olanaklar çok çeşitlidir 
ama bunlardan yararlanmak sizin isteklerinize bağlıdır. Gruplar isterse bu olanakların neler olduğunu 
önceden öğrenebilir ve gezi planlarını bunlara göre yapabilir. Uygulama aşamasında Afacan Ekibi size 
bu konuda gerekli desteği verecektir.

Eğer sizinle aynı zamanda Afacan’da kalan başka gruplar varsa onlarla ortak etkinlikler de 
düzenleyebilirsiniz. 

Almanya’dan gelecek olan grupların gezi planlarında GENÇTUR-Berlin yardıma hazırdır.


