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İlk katıldığım etkinlik; Murter
Adası'nda bulunan bir ilkokula
İtalyan gönüllü arkadaşım ile
beraber gittik. Burada çocuklara
öncelikle kendimizi ve
ülkemizin kültürünü tanıtmak
ile başladık. Daha sonra da
gönüllü projeleri hakkında kısa
bilgiler verdik ve faaliyetler
hakkında bilgi sahibi olmalarını
sağladık.

   |     MAYIS 2019

https://www.argonauta.hr/en/2019/05/27/lets-meet-our-new-volunteers/ 
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Bu etkinliğin teması ise doğada
yaşayan böcek türlerinden
bazılarını tanıtmak, ne tür
yiyecekler ile beslendiklerini
öğretmek ve doğada bulunan
çeşitli materyaller toplanılarak
yapılan  ''böcek evi'' yapmaktı.

https://www.argonauta.hr/en/2019/05/31/bug-hotel/



   |     HAZİRAN 2019

https://www.argonauta.hr/en/2019/06/06/the-beach-cleaning-event-with-
volunteers-and-hep-employees/

İlk sahil temizliği etkinliğine ise
Hırvat Elektrik Kurumu'ndan
gelen çalışanlar ile beraber
derneğimizin organize ettiği bir
faaliyete katılım sağladım. Bu
etkinlik sonucunda plastiklerin
ve mikroplastiklerin çevremize
etkilerini de öğrenmiş olduk.
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https://www.argonauta.hr/en/2019/06/17/first-educational-excursion-to-kornati-
national-park/

İlk eğitim gezisi adı altında
Kornati Ulusal Parkı'na gittik.
Şibenik kentinden gelen bir
grup öğrenciler, öğretmenleri
eşliğinde sosyalleşmek ve yeni
bilgiler öğrenmek için günlük
bir gezi düzenlendi. Bizim
hazırladığımız gölge
tiyatrosuyla çeşitli deniz yaşam
alanlarıyla tanıştılar. Bu, özel
ihtiyaçları olan çocukları ve
üstün zekalı çocukları birbirine
bağladı ve karşılıklı desteğe
teşvik ederek çeşitliliğe karşı
yeni bir tutum yarattı. 
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 https://www.argonauta.hr/en/2019/06/26/murter-kornati-and-murter-association-
municipalities-will-enjoy-the-force-for-cisci-raduc/

Diğer bir temizlik etkinliğinde  
 ada sınırları içerisinde bulunan
''Raduc tepesi'' olarak
adlandırılan bu yerde Murter
kentinden katılan insanlar,
belediye çalışanları ve
derneğimiz ile savaş zamanında
haberleşme amacıyla kullanılan
bu yapıyı temizledik.
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Haziran ayı içerisinde de ''varış
eğitimi'' adı altında bir
seminere katıldım ve farklı
ülkelerden Hırvatistan'a gelen
11 yeni gönüllü ile tanışma
fırsatı buldum. Birbirimizi
yakından tanımak için
etkinlikler düzenledik.
Orahovica adı verilen bu kenti
keşfetme fırsatına eriştik. Ayrıca
gönüllük nedir, faaliyetleri ve
konu başlıkları nelerdir, nelere
dikkat etmeliyiz, ev sahibi ve
gönderici kurumun
sorumlulukları gibi konu
başlıklarında bilgiler edindik. Ek
olarak projelerimizden bu
gönüllük faaliyeti boyunca
beklentilerimizi ve
katkılarımızın ne olabileceğini
de tartışma imkanı bulduk.

https://mertcancilgin.blogspot.com/2019/09/my-on-arrival-training.html
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Temmuz ve Ağustos ayları her
çarşamba akşamları ''Mavi
Çarşamba'' adı altında çocuklara
yönelik etkinlikler düzenledik.
Bu etkinliklerin temel amacı,
denizlerin ve okyanusların
zenginliği ve bunların
korunması hakkında eğlenceli,
eğitici ve yaratıcı bir şekilde
farkındalık yaratmaktı. Birçok
farklı konular üzerinde durduk.
Örnek vermek gerekirse; mercan
resifleri nasıl oluştu, küresel
ısınmanın etkileri gibi konu
başlıkları hakkında bilgiler
verdik. Bu etkinliklerde fotoğraf
-video çekme ve etkinliklerde
materyallerin hazırlanmasında
yardımcı olmak üzere görev
aldım.

https://www.argonauta.hr/en/2020/02/11/argonautas-summer-educational-workshop-
blue-wednesday-completed/
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   |     TEMMUZ 2019



Bu ay içerisinde geleneksel
Murter düğün törenini görme
şansım oldu ve dernek olarak
katılım sağladık. İlginç ve güzel
bir deneyim olduğunu söylemek
isterim. Bir antropolog adayı
olarak, bu tür kültürel etkileşim
içerisinde bulunmak benim için
özel ve güzel anlardan birisi
oldu. Birçok kişi ile tanışma ve
diyalog kurma fırsatım oldu.
Neredeyse bütün ev halkının
sokak önlerine koydukları
ikramlık yiyecek ve içecekleri de
deneme şansım oldu ve benim
en çok ilgimi çeken anlardan
birisi olmuştu.

https://www.youtube.com/watch?v=ee6W_wpPHTo
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'Murter Adası'nın kuzey
yakasında bulunan ve Roma
Dönemi'nden günümüze kadar
kalan Colentum Arkeolojik
Sitesi adına yapılan ''Roma
Colentum Günleri'' adı verilen
etkinlikte, ilkokul çocukları
Roma kil kaplarının şekillerini,
süslemelerini ve kullanımları
hakkında bilgiler edindiler.
Ayrıca o dönemde kullanılan
çanak ve çömleklerinden
esinlenerek kendi kaplarını,
plakalarını, vazolarını ve
fincanlarını yapma fırsatı
buldular.

https://www.argonauta.hr/en/2019/08/26/days-of-roman-colentum-little-ceramics-
roman-vessels-2/
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   |     AĞUSTOS 2019



8.Colentum Gecesi kapsamında
bu ay içerisinde derneğimizin
düzenlediği etkinlikler ile
ziyaretçilere arkeolojik alandan
esinlenilen hediyelik eşyalar
satın alma, kendi mozaiklerini
yapma, ödül oyunu oynama,
Roma kaskı oluşturma ve
kendilerine defne çelengi
hediye edildi.

https://www.argonauta.hr/en/2019/08/27/8th-colentum-night-held/

10



 15 Eylül-15 Ekim arası 1 ay
sürecek kısa dönemli ''DSWE 5''
adlı projeyi derneğimiz organize
etti. İlk günlerde, projenin
faaliyetleri, bu arkeolojik alanla
ilgili bazı tarihi ve ilginç
bilgileri öğrendiler ve
beklentilerini paylaştılar. 

https://www.argonauta.hr/en/2019/09/17/first-day-of-dry-stone-wall-
extravaganza/
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   |     EYLÜL 2019



Projede gönüllüler çevre
temizliği, arkeolojik alanı duvarı
yapımı ve onarımı ve bu siteyi
tanıtıcı bazı etkinliklerde rol
aldılar. Benim görevim de video
ve fotoğraf görüntülerini sosyal
medya aracılığıyla paylaşmak ve
günlük ne yapıldığına dair kısa
makaleler yazmak idi.

https://www.facebook.com/evsdrystonewallextravaganza/
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Boş vakitlerimiz de
gönüllülerimiz ile birlikte
geziler ve kültürlerimizi tanıtıcı
etkinlikler düzenledik. Plitvice
Gölü ziyaretimiz bunlardan
sadece biriydi. Doğası ile bizi
hayran bıraktığını kesinlikle
söyleyebilirim. 
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Murter şehir merkezinde
kurduğumuz standlar ile
''Avrupa Dil Günü'' etkinliğini
kutladık. Bu yılki etkinlikte
Polonya, İspanya, Türkiye ve
İtalya'dan gelen 11
gönüllülerimiz ülkelerini temsil
ettiler. Ziyaretçiler ayrıca Türk,
Hırvat, İtalyan, Polonya ve
İspanyol geleneksel yemeklerini
deneme, farklı kültür ve diller
hakkındaki bilgiler öğrenme
fırsatı buldular. 

https://www.argonauta.hr/en/2019/10/09/european-murter-
language-day/
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   |     EKİM 2019



Kasım ayında Fransa'nın
Strasbourg şehrine akraba
ziyareti için gittim. Gördüğüm
en güzel şehirlerden birisi idi.
Şehir yapılanması ve mimari
yapılar olarak çok güzel bir yer
olması beni etkilemişti.
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   |     KASIM 2019



Şibenik kentinde bulunan bir
sanat merkezi içerisinde
çocuklar ile beraber yılbaşı
öncesi %100 doğal
malzemelerden yapılmış kuşlar
için besleyici yiyecekler ve
yılbaşı süsleri yaptık. 

https://www.argonauta.hr/en/2019/12/19/argonautas-guest-appearance-at-
adventurica-in-sibenik-workshop-feed-on-bird-feeder-branch/
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   |     ARALIK 2019



Derneğim tarafından doğum
günü sürprizi yapıldı. İlk defa
ülke dışında bir doğum günümü
kutlamış oldum. Benim için
unutulmaz anılar arasında
olacak. 
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Yılbaşı gecesini internet
üzerinde bulduğum bir etkinlik
ile Zagreb'de geçirdim. Birçok
farklı ülkelerden gelen, farklı
mesleklere ve tavırlara sahip
olan muhteşem kişilerle
tanıştım. Hayatımda geçirdiğim
en zevkli ve eğlenceli yılbaşı
gecesi olduğunu kesinlikle
söylemek isterim.
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Murter'de bulunan ilkokula
''geri dönüşüm'' etkinliği adı
altında çocukları bilgilendirdik.
Öncelikle atıkların nasıl
ayrıştırılması konusuna
değindik. Sonra, su ve enerji
tüketiminin tasarruf yollarını
gösterdik. Daha sonra ise, geri
dönüşüm malzemeleri
kullanarak farklı şekiller
yapılmasını sağladık. Bu
etkinlikte benim görevim video
çekimi ve düzenlemesini
yapmak oldu.
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   |     OCAK 2020

https://www.argonauta.hr/en/2020/01/29/how-our-rrr-recycle-reduce-reuse-
educational-workshop-was-created/

https://www.youtube.com/watch?v=ysUuBl55Sw8



Şibenik bölgesinde bulunan
Murter Adası'nın da dahil
olduğu 7 okul arasından 5. ve 8.
sınıflar arasında ve alanında
uzman eğitmenler tarafından
düzenlenen ''Blue Eko Patrol''
projesi başladı. Bu projenin
genel amacı, öğrencilere yaygın
öğrenme yöntemleri ile
sürdürülebilir kalkınma
ilkelerini tanıtmayı amaçlamak
idi. İlk projenin konusu ''karbon
ayak izi'' olarak adlandırıldı.
Toplam 7 konu başlığı
belirlendi ve Haziran ayına
kadar bitirilme amaçlandı.
Benim ve gönüllü arkadaşımın
görevi video-resim çekme
yöntemi ile insanları projeler
hakkında bilgilendirmekti.
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https://www.argonauta.hr/en/2020/01/21/educational-workshops-for-students-of-
seven-elementary-schools-in-sibenik-knin-county-started-as-part-of-the-pilot-

implementation-of-the-blue-eco-patrol-project/

https://www.facebook.com/plavapatrola/

https://eko-patrola.org/



Murter Belediyesi çalışanları,
derneğimiz ve yerel halktan
katılan kişiler ile çevre temizliği
etkinliği düzenlendi. Bu
etkinliğin amacı çevre koruma
bilincini arttırmak ve farkındalık
yaratmak için gerçekleştirildi.
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   |     ŞUBAT 2020

https://www.argonauta.hr/en/2020/02/07/volunteer-cleanup-action-i-love-murter/



''Orta dönem'' eğitimi adı
altında Split kentinde bir
seminere katıldım. Burada varış
eğitiminde olduğu gibi farklı
ülkelerden gelen 15 yeni
gönüllü ile tanışma fırsatım
oldu. Gönüllü faaliyetlerimizin
sunumlarını yaptık. Bundan
sonraki planlarımız hakkında
düşüncelerimizi aktardık. Proje
sürecindeki sorunlarımızı ve
beklentilerimizi paylaştık.
Birçok etkinlik düzenleyerek
birbirimizi daha kolay tanıma ve
diyalog kurma fırsatına eriştik.
Bu seminerde hayatımda hiç
tecrübe etmediğim ve sadece
isim olarak bildiğim ''Capoeria''
dansını da öğrenmiş oldum.   
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https://mertcancilgin.blogspot.com/2020/02/interesting-and-amazing-mid-
term.html



Murter'de geleneksel olarak
yapılan festivale gönüllü
arkadaşım ile katılım sağladım.
Hayatımda katıldığım en ilginç
festivallerinden birisi oldu.
Değişik ve farklı kostümler ile
şehir turu yapıldı, geleneksel
yemekler ve içecekler hazırlandı
ve konserler düzenlendi.
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https://bake.hr/

https://www.youtube.com/watch?v=hCtroJcNiFw



İkinci ''Blue Eko Patrol''
projesinin konusu ''yenilenebilir
enerji kaynakları'' olarak
adlandırıldı. Benim ve gönüllü
arkadaşımın görevi video-resim
çekme yöntemi ile insanları
projeler hakkında
bilgilendirmekti.
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https://www.argonauta.hr/en/2020/02/12/what-have-the-patrols-learned-
about-renewable-energy/

   |     MART 2020



Bu ay içerisinde kişisel projem
olan ''Türkiye ve Hırvatistan
Arasındaki Benzer Özellikler''
hakkında röportaj şeklinde bir
video yayınladım. Bu projemin
amacı, kültürel arası diyaloğu
güçlendirmek, insanlara bu iki
ülke  arasındaki kültürel ve
tarihi açıdan benzer özellikleri
aktarmayı amaçladım.
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https://youtu.be/F0Dt-h6uI3o

https://mertcancilgin.blogspot.com/2020/01/my-personal-project-
information.html



Bu''Blue Eko Patrol'' projesinin
konusu ''7R Konseptinin
Benimsenmesi'' olarak
adlandırıldı. Benim ve gönüllü
arkadaşımın görevi video-resim
çekme yöntemi ile insanları
projeler hakkında
bilgilendirmekti. Bu eğitimin
amacı, ürettiğimiz atık miktarı
ve atık yolunun araştırılması
konusunda farkındalığı
arttırmak; aşırı tüketim
etkilerinin ve ürettiğimiz atığa
karşı insanların dikkatsiz
tutumunun farkında olmak;
insanlar ve diğer canlılar için
çevrenin korunmasını teşvik
etmek amacını taşımaktaydı.
 
Not: Bu proje pandemi
sürecinden dolayı internet
üzerinden gerçekleşti. Ayrıca
video düzenlemesi ve
paylaşılması benim tarafından
yapıldı.
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https://www.argonauta.hr/en/2020/04/06/blue-eco-patrol-virtual-workshop-
errrrrrrise-up/

   |    NİSAN 2020

https://www.youtube.com/watch?v=ItqkROVDGzI



Proje bitimi ve sertifika
alınması gerçekleşti. Bu ay ile
birlikte ülkeme herhangi bir
uçuş olmadığı için burada
kalmak zorunda kaldım. Şibenik
bölgesi'nde yayımlanan yerel
bir gazete derneğimize gelerek
bizim ile projemiz ve pandemi
süreci hakkında röportaj
yaptılar. 
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https://sibenski.slobodnadalmacija.hr/sibenik/vijesti/zupanija/mertcan-i-claudia-
mladi-volonteri-murterske-argonaute-iz-velikih-gradova-dosli-na-vrata-kornata-

mertcan-trazi-posao-zeli-ostati-u-murteru-1022434

   |    MAYIS 2020



Proje bitimi sonrası ülkeme
dönemediğim için belediye
işçilerine dernek ile anlaşmalı
bir şekilde yardım ettim. Bu
süreçte benim ev kiramı ve
haftalık maddi yardım yaptılar.
Çevre temizliği ve boyama
işlerinde görev aldım.
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   |    MAYIS-HAZİRAN 2020


