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Uluslararası GENÇ Derneği, merkezinde genç-
lerden gençlere yönelik çalışmaların yer aldığı 
gönüllü bir oluşum. Aslında ismi ufkunu ve misyo-
nunu yeterince ortaya koyuyor. Ortada üç kelime 
var, her birisi ayırt edici bir özelliğe işaret ediyor, 
bu yüzden ne olduğumuzu, hangi kelimeleri 
seçtiğimizi anlayarak başlayalım, çünkü herkesin 
kelimeleri kendi kadar özgündür. 

İlk kelime uluslararasıdır. Bu, tüm dünyayı 
kapsayan bir hizmet ufkunu ifade ediyor. Küre-
selleşmenin yerele alabildiğine özgürlük verdiği 
yanılsamasıyla kendi tekdüzeliğini dayattığı bir 
ortamda, yerelin özgürlüğünü ancak küreye talip 
bir bakış açısı verebilir. Kendi hattını muhafaza 
derdine düşen bütün sathın istila tehdidi altında 
olduğunu unutmamalıdır. O satıh, zihinlerimiz ve 
gönüllerimizin de içinde olduğu bütün küredir. 
İşte biz tam buradayız.

İkinci kelime gençtir. Modern zamanların fe-
tişi haline getirilmiş bir kavram bu. Herkes genç 
kalmak istiyor. Sürekli bir işten diğerine seğirtmek 
ve hayatı öncelemek anlamında bundan daha 
tabii ne olabilir? Ama bunu kapitalist çarkın sadık 
tüketicileri olarak başarmamız mümkün değil. 
Bize daha sahici, ayakları yere basarken başı göğe 
doğru ağmış, neredeyse değdi değecek başka bir 
şey lazım. “Ebedi gençlik” işte bu şeydir. Ebedi 

gençliğe ulaştıracak her türlü yolu bulmak ve ha-
yatının baharını yaşayanları bu yolların –ki yollar 
herkes kadar farklı ve çeşitlidir- yolcusu yapmak 
temel bir uğraştır. İşte biz tam buradayız.

Üçüncü kelime dernektir. Bu vakıf da olabilirdi. 
Devlet ya da kamu erkinin dışında bir alandan 
söz ediyoruz. Aslında daha fazlası var: Kar amacı 
gütmemek ve gönüllü olmak… Devletin zaman 
zaman baskıcılaşan gücünden salim ve fakat se-
lamet arayışı ile öz değerlerimize yabancılaşma 
tehlikesine düşmeyen bir alan… İşte biz tam 
buradayız.

Ezcümle biz neredeyiz? Gençlerin, ebedi genç-
lik gibi öte hayatı da içeren bir hedefl e tüm küreyi 
kapsayacak bir aşkınlık ve gönüllülük sergilediği 
her yerdeyiz. Orayı medya çalışmaları, sosyal so-
rumluluk projeleri, akademik faaliyetler ve GENÇ 
ve Gönüllü kelimeleri ile somutlaşan bir aidiyet 
bilinci ile oluşturmaya çalışıyoruz. Kısacası bir 
seferdeyiz. Haberi hoşunuza gittiyse seyri daha 
çok hoşunuza gidecek bir sefer bu… Bu sözleri 
okuyor ve sadece zihninizde değil göğsünüzün 
orta yerinde de bir hareketlenme oluyorsa, bir 
davete muhatap olduğunuzu bilin. O davet zaten 
çok önceden sizi bize, bizi de size aşina kılmıştı. 

Uluslararası Genç Derneği ebedi gençliğe doğ-
ru bir seyr faaliyetidir. Buyrun, beraber olalım.

Mehmet Lütfi Arslan
Uluslararası Genç Dernegi Yönetim Kurulu Başkanı

Ebedi Gençliğe...

Baskandan
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Derneğimizin hedefi  kendisi, milleti ve 
dünyanın hangi köşesinde olursa olsun 
mazlumun derdi ile dertlenmiş, yaptıkları ile 
değil yapacakları ile yaşayan, küresel çapta 

adalet ve merhametin esas olduğu bir dü-
zenin öncüsü bir gençliğin beslendiği, geliş-
tiği ve kendisini keşfettiği küresel bir mecra 
olmaktır.

Varoluşunu anlamlandırmak ve dünyanın 
gidişatına olumlu katkıda bulunmak isteyen 
gençler tarafından 2009 yılında kurulan der-
neğimiz, sadece adı değil yüreği genç herke-
se yönelik her türlü eğitim, gelişim ve değişim 
şartlarını oluşturmayı amaçlayan ve bu çer-

çevede gelişim ve sosyal sorumluluk projeleri 
düzenleyen bir gönüllüler hareketidir.

Derneğimizin İstanbul içerisinde Üsküdar 
ve Erenköy, İstanbul dışında ise Kayseri, Ada-
na ve Ağrı olmak üzere toplam beş adet tem-
silciliği bulunmaktadır.

Biz Kimiz?

Ne Hedefl iyoruz?
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İstanbul’a Hoş Geldiniz!

Gençler Tercihini 
‘Genç’te Yapıyor!

Uluslararası Genç Derneği çatısı al-
tında faaliyet gösteren Genç Gönüllü-
ler, üniversite sınavında İstanbul’daki 
üniversiteleri kazanan Anadolulu kar-
deşlerine rehberlik faaliyeti yürütüyor. 
Kurum ve kuruluşlar, sivil toplum faali-
yetleri, gündelik ihtiyaçların anlatıldığı 
program İstanbul’a dair eşsiz bir geziy-
le son buluyor.

Üniversitede Kardeşin Olsun!
Türkiye genelinde gönüllülük esasıyla örgütle-

nen Uluslararası Genç Derneği çatısı altında Genç 
Gönüllüler, üniversiteyi kazanan kardeşinin elinden 
tutuyor. Gençlerden gençlere yönelik rehberlik fa-
aliyetiyle, üniversite eğitimi dolayısıyla bulunduğu 
kentten başka bir kente giden gençler, yeni hayat-
larına Genç Gönüllülerle birlikte hazırlanıyor.

Uluslararası Genç Derneği olarak üni-
versite eğitimi hazırlanan, üniversite eğiti-
mine devam eden ve mezun olmuş genç-
lerimize yönelik üç farklı rehberlik hizmeti 
veriyor ve gençlerimizi bu zor seçim ve 
plan aşamasında yalnız bırakmıyoruz.

1 Mesleğinde uzman kariyer danış-
manlarımız ile ilgi ve heyecan duydukları 
meslekleri tanıtıyoruz.

2  Ücretsiz düzenlediğimiz mesleki do-
nanım akademileri ile gençlerimizi gele-
ceğin mesleklerine hazırlıyoruz.

3 Üniversite hazırlık aşamasında olan 
gençlerimize “Mesleki Tanıtım Seminer-
leri” düzenleyerek tercih aşamasında sağ-
lıklı karar vermelerine yardımcı oluyoruz.
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Sosyal sorumluluk projelerinin önemi bilen Ulus-
lararası Genç Derneği, Türkiye ve dünyanın farklı 

noktalarında alternatif projelere imza atıyor  

BİZİ BEKLİYOR!
DÜNYA

Nerede dert orada GENÇ!

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Ulus-

lararası Genç Derneği, 29 Ekim’de Yozgat’taki öğ-

rencilerin yüzünü güldürdü. Okula bir bilgisayar la-

boratuarı, tam donanımlı fen laboratuarı ve kütüp-

hane kuruldu. Bunun yanında Genç Gönüllüler Van 

ve Simav’ın acısını paylaştı. Gerek aynî gerek nakdî 

yardımlarımızla depremzedelerin yanındaydık.

Uzat elini kardeşine
Uluslararası Genç Derneği toplumdaki dezavantajlı grupla-

rın yanında olmaya devam ediyor. Küresel ölçekte faaliyetler 
yürüten derneğimiz, bölgesel olaylara duyarsız kalmıyor. 
Suriye’deki yaşanan zulümden kaçarak Türkiye’ye sığınan ve 
sadece sağ el parmaklarını hareket ettirebilen kardeşimize 
akülü engelli aracını teslim ettik. Benzer faaliyetlerimizle 
yaraları sarmaya devam edeceğiz.
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Kardeşliğin
Merkezindeyiz
Uluslararası sıfatımızın hakkını veriyo-

ruz. Ortadoğu, Balkanlar, Türkiye Cum-
huriyetler ve Afrika’dan yüzlerce genç, 
Uluslararası Genç Derneği çatısı altında 
toplanıyor. Seminerler, konferanslar, dil 
kursları, sosyal ve sportif faaliyetlerle mi-
safi r gençler ülkemizin parlak geleceğine 
hazırlanıyor. Biz, ne istediğimizi biliyo-
ruz. Ya siz?

Yüreğimizin karasına sefer var!
Afrika, Balkanlar, Türkiye Cumhuriyetleri, Orta 

doğu, kısaca bütün dünya... Genç Gönüllüleri ile 
Uluslararası GENÇ Derneği dünyanın dört bir ta-
rafında insani yardım projelerine katkıda bulunu-
yor. Gidiyoruz, yüreğimizin karasını ak etmeye...
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‘Genç Beyinlerin Sosyal Hayata Aktif 
Katılımı Projesi’yle Selami Ali Gençlik 
Merkezi’nde 10-18 yaş arası Roman 
gençleri eğitim hayatına kazandırıyoruz. 
Roman gençler artık geleceğe güvenle 
bakıyor

Üsküdar Selami Ali Mahallesi’nde 
hayata geçirdiğimiz proje kapsamında 
10-18 yaş arası Roman gençleri artık 
hayata tutunuyor. Sosyal hayata adapte 
çalışmaları kapsamında birçok aktivite 
gerçekleştiriyoruz

Roman Genç ler
Hayata Tutunuyor!

Neler yapıyoruz?
1 Gençlerimizin eğitim hayatını sürdür-

meleri ve okulla kurdukları bağı güçlendir-
mek adına, Matematik, İngilizce, Türkçe, Fen 
Bilgisi ve Tarih etütleri gerçekleştiriyoruz. 

2 Sosyal becerilerin ve sanat yeteneklerini 
keşfetmek amacıyla Resim, Tiyatro, El Sanat-
ları, Müzik gibi birçok alanda atölye çalışma-
ları düzenliyoruz. 

3 Roman gençlerin sosyal hayata adapte 
olması ve güzel vakit geçirmesi adına h alı 
saha turnuvaları, yüzme programları, sinema 
gösterimleri ve değerler eğitimi gibi bir çok 
faaliyeti hayata geçiriyoruz.

Selami Ali Gençlik Merkezi
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Çanakkale
Oratoryosu
Antalyalı Genç Gönüllü-

ler, Tiyatro Akademisi’nde 
kazandıkları becerileri Ça-
nakkale Oratoryosu’nda 
sahneye aktardı

Kü ltür ve Sanatin
Merkezinde ‘Genç’

Stand-up Gösterileri 
Gençlik şölenleri ve bu-

luşmalarında Genç Gönül-
lüler sahneye çıkıyor…

Uluslararası Genç Der-
neği, kültürel aktivitele-
ri faaliyetlerinin merke-
zinde tutuyor. Gençlik 

şölenleri, buluşmalar ve 
özel aktivitelerde kül-

türün ve sanatın öznesi 
‘GENÇ’ler sahne alıyor! 

Hüdayi’nin Ziyafet Sofrası
Derneğimiz çatısı altında kurulan 

Tiyatro Atölyesi’nde yetişen genç-
ler, Hüdayi’nin Ziyafet Sofrası isimli 
tiyatro oyununu Üsküdar Gençlik 
Merkezi’nde sahneye koydu

Müzik 
GENÇ’in

Vazgeçilmezi
Müzikal yeteneklerini her 
platformda çevresindeki-

lerle paylaşan gençler, 
derneğimizin vaz-

geçilmezi…
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Ödüllü Test (Ayşe Yazıcılar)

Psikolojik Danışman
(Klinik Psk. Mehmet Dinç)

Aktif Sayfalar:

Mehmet Lütfi  Arslan, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Asım 
Gültekin, Ayşegül Genç, Sinan Özgenç, Ali Can, Rabia 
Gülcan Kardaş, Taha Süren, Abdullah Kibritçi, Beytullah 
Demircioğlu, Osman Nûri Topbaş, Cihan Taştan, Muaz 
Erdem, Sami Yaylalı, Enes Kömür, Bülent Şirin, Halit Yasir 
Özoğul, Ahmet İğdi, Adem Ergül, Alican Tatlı, Hande 
Berra, Abdullah Yalnız, Yusuf Temizcan

Güçlü Kadro:

Bir Dergiden
Daha Fazlası!

Türkiye’nin dinamik, heyecanlı, etkili ve güçlü aylık dergisi!Türkiye’nin dinamik, heyecanlı, etkili ve güçlü aylık dergisi!

TiHaber: 
Tarih İçerikli 
Eğlenceli Bilgi 
(Her ay Genç 
Dergi ile birlikte 
verilen ücret-
siz ekimiz)

Sürpriz
Hediyeler

Atölyeler

Fotoğrafçı Halil İbrahim Kurucan öncülüğünde Fo-
toğraf Atölyesi (Okuyucuların gönderdiği fotoğrafl ar 
değerlendiriliyor, fotoğrafçılığın püf noktaları işleniyor.)

Usta yazar Metin Karabaşoğlu öncülüğünde 
Yazı Atölyesi (Okuyucuların yazıları değerlendirili-
yor, yazarlığın yol haritası çiziliyor.)

EBEDÎ GENÇLİK DERGİSİ
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Sanal Gelen Sanal Gider!
Sosyal Medyada GENÇ

Uluslararası Genç Derneği sosyal medyada yerini alıyor, gönüllerin 
iletişimi güçleniyor!

gencgonulluler.com
Ebedi gençlik yolunda Genç 
Gönüllüler, ülkemizin her köşesinden 
faaliyetlerini bu adreste paylaşıyor, 
derdine derman buluyor!

gencdernegi.org
Türkiye’nin her noktasında örgütlenmeyi 
hedefl eyen Genç Derneği’ne katılmak, 
etkinliklerden haberdar olmak için tıkla!

twitter.com/gencdernegi

facebook.com/gencdernegi

BİR FİKRİM VAR!
Uluslararası Genç Derneği, gençlerin 
fi kirlerine önem veriyor. Siz de ‘Bir Fik-
rim Var’ diyorsanız, gencdernegi.org’a 
girin, fi krinizi bizimle paylaşın, projele-
rimize ortak olun!
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Uluslararası Genç Derneği çatısı altın-
da faaliyet gösteren Genç Gönüllüler, 50 
ayrı kentte ve onlarca üniversitede sosyal 
sorumluluk projelerine imza atıyor

Genç Gönüllüler olarak Türkiye gene-
linde yürüttüğümüz çalışmalar 50 il ve 

onlarca üniversiteye ulaştı. “Ben de bir 
Genç Gönüllüyüm” diyen 4500 gönül-
lümüz ile 2006 yılından bu yana birçok 
sosyal sorumluluk projesine imza attık. 

Daha çok üniversite ve lise öğrencile-
rinin katıldığı ve gönüllü olduğu sosyal 
sorumluluk projelerimiz ile birçok imkânı 

  Genç Gönüllüler 
Türkiye’yi Kucaklıyor!
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kısıtlı gencimiz hayata daha umutla 
bakmaya başladı.

 Ayrıca gençlik şölenlerimiz ve 
konferanslarımız ile Anadolu’nun 
birçok ilinde bulunan Genç Gönül-
lüler ile tanışma, sesimizi duyurma 
fırsatı bulduk. Bunun yanında her 
ay Türkiye’nin farklı bir ilinde olmak 
üzere genel ve bölgesel Genç Gö-
nüllüler buluşmaları ile gündem-
deki projelerin değerlendirildiği ve 
yeni proje fi kirlerinin tartışıldığı, 
gelecek vizyonumuza uygun bu-

gün hangi çalışmaların yapılması 
gerektiğine karar verip birçok yeni 
arkadaşımıza sorumluluk verdik.

 Bununla birlikte  toplumumuz-
da sosyal sorumluluk ve gönüllü-
lük bilinci geliştirmek için onlarca 
seminer ve konferans ve eğitimler 
düzenledik.

2009 yılından itibaren kurum-
sallaşma sürecine giren Genç Gö-
nüllüler bugün Uluslararası Genç 
Derneği  çatısı altında faaliyetlerine 
devam etmektedir.

Hasan Yavuz Ugurlu
Uluslararası Genç Derneği Genel Koordinatörü
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Sanal alemi gençleştiren 

site! Bir dergi sitesinden çok 

daha fazlası!

Dünya tatlısı Roman ço-

cuklarının kalbi SAGEM’de 

atıyor! Bu coşkuya ortak ol!

Dünyaya söyleyecek 

sözü olanlar burada bu-

luşuyor, çünkü “Dünya 

Bizi Bekliyor!”

www.gencdernegi.com

www.gencgonulluler.com

www.gencdergisi.com

www.gencgonulluyuz.biz

www.dertlisozluk.com www.selamialigenclikmerkezi.com

Gönüllülüğün muhabbetle 

pekiştiği, gençlerin stres atıp 

dertlerine ortak bulduğu eşsiz 

adres!

Bu sözlüğün tarihini dert-

liler yazıyor! Bu sözlük ezber 

bozuyor! Gönülle işleniyor, 

gönüllülerle şenleniyor! 

Tüm dünyada gönül bay-

rağını dalgalandıracak olan, 

birbirinden farklı alanlarda gay-

retle koşturan Genç Gönüllüler 

burada, sen neredesin?
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ULUSLARARASI GENÇ DERNEĞİ


