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  GENÇLİĞİMİN KARAVANI 
 
 

 
“İnsan bir planyaparken,kaderinde birplanı olduğunuunutur!”diyorbilgemiz…Kimilerine 
gore yalnız,yabancı ve dusman dunyaya,kitaplarla intibak etmeye calısan 
ben,unuttuğum kaderin planları sayesinde tanıdım;hırlasmak yerine konusmayı,maruz 
kalmanın otesinde 
secebilmeyi insana esas kılan insanların gunumuzde deyasadığını…! ‘Raslantı’ 
sozcuğunun karsılığı yokmus İbranicede…Evet karavan ile ,gencliğimin karavanı ile 
tanısıklığımı boylesine basit bir olguya bağlamak kucumsemek olur.Genclik 
Karavanı…!Bu soz,bu anlam ve dimağıma dolan onca fikir ve                
aktarmak istediğim bir o kadar izlenim. 
Genclik Karavanı…! 
Makedonyalı 
İmparatorun Hellenistik 
donemini tekrardan 
baslatacak olan 
karavan,hasret 
kaldığımız Hazar Barıs 
Cağına gebe nesillerin 
zihnine isleyen olgu… 
Oyle ki;”insan olmayı 
medeniyetin en buyuk 
olcusu sayan,samimi 
insanların sahlandırdığı 
bu karavan,doğu ve 
batının musterek 
dili.Herkes goremese de 
onyargıların 
esaretinden ruhumuzun 
kurtulması gibi kutsal 
bir gorevi ifa ediyor bu 
genclik,bu karavan. 
İl il dolasıyor ve ulke ulke geziyor bu karavan;ulkemizin AB uyelik surecinde 
gencliğin istifade edebileceği fırsatları anlatıyor,teoriyle uygulamanın esaslarını 
gozler onune seriyor ve kendisine dokunanları yurtdısına cıkarıyor…! Turkiye ve 
Avrupa da sunduğu essiz fırsatlar sasırtıcı. 
Evet 2004 yılında 15-30 yas arası herkese hitaben,5000 km hedefle yola koyulan 
karavan;100 den fazla il temsilcisiyle sınırları asmıs,Ulusal Ajans’ın en buyuk projesi 
olmus vaziyette…!Tum değerleriyle buyuk bir aile bu karavan ve onca ortak değerin 
simgesi.Ve denir ki;oku ki bilesin,dolas ki tatbik edebilesin…!Eğer hayatın tum 
tezatlarını bir senfoniye cevirmek ve yasamak gibi bir gayeniz varsa;sizi de 
bekliyoruz:www.genclikkaravani.eu      

  Eyyüp YILMAZ 
Kırsehir Temsilcisi/ Editor 
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      Ne Zaman Neredeyiz…?      Ne Zaman Neredeyiz…?      Ne Zaman Neredeyiz…?      Ne Zaman Neredeyiz…?    
 
İstedik ki;sizde karavanın faaliyetlerinden haberdar olun ve olan 
bitene karsı duyarsız kalmayın.İste bu sebeple; 
simdiki programa gore iki ayda 
bir olmak uzere sizleri genel olarak  
bilgilendirme yoluna gideceğiz. 
iyiye rağbet var…!Evet değerli dostlar; 
calısmalarıyla herkese ilham olan 
karavanımıza bu yılda yoğun ilgi var… 
Ulusal ve uluslar arası bazda 
gerceklesen ilgili aktivitelerde davet edilen ilk isim Genclik Karavanı. 
Karavan 2010 da durup dinlenecek gibi değil…İste 2010 da ana baslıklardan 
1. Temsilciler - Surekli&surdurulebilir iletisim ve is planı www.gk-temsilci.com 
2. Web - Tum temsilcilerden web dizaynı ve ihtiyaclara iliskin geri bildirim. 
3. Rotalar - (1) Karadeniz (2) GAP (3) Đc-Doğu Anadolu (5) Yunanistan-İtalya- 
Fransa(Mayıs2010) 
4. Eğitim Fuarları - Festivaller - Genclik Bulusmaları - Univesiteler – Liseler-
Belediyeler 
5. Avrupa Komsular Gunu 28 Mayıs 2010 - GK Avrupa Network 
 
 

Karavan kutuphane Karavan kutuphane Karavan kutuphane Karavan kutuphane 
oluyor...Gonullulerimiz gittioluyor...Gonullulerimiz gittioluyor...Gonullulerimiz gittioluyor...Gonullulerimiz gittiği yerlerde i yerlerde i yerlerde i yerlerde 
okudukları kitapları paylasmayaokudukları kitapları paylasmayaokudukları kitapları paylasmayaokudukları kitapları paylasmaya    
hazırlanıyorlar…!hazırlanıyorlar…!hazırlanıyorlar…!hazırlanıyorlar…!    

    
““““Biz büyüBiz büyüBiz büyüBiz büyük bir aileyiz…”k bir aileyiz…”k bir aileyiz…”k bir aileyiz…” 

Ali Dindar’ın dediği gibi;yuzden fazla il temsilcimizle,binlerce 
gonullumuzle “biz buyuk bir aileyiz…”Evet bu buyuk ailenin daima iletisimde 

olması gerektiğini daima vurgularız zira iletisim olmadan sağlıklı bir ifade 
imkansız.Bu sebeplerle iller bazında temsilci-gonullu bulusmaları organize 
etmeye basladık ve bu calısmalara devam edeceğiz.Ve kısaca ilk toplantımız 
Toplantımıza İstanbul Temsilcilerimiz Erdem Uzun ,Hasan Bağcan,Murat 

Aslan istirak etmislerdir. Temsilcilerimize Temsilcilik hakkında bilgi 
verilirken bunun yanı sıra Temsilcilerimiz Genclik Karavanının Đstanbul'da 

buyumesini ve duyulmasını sağlayacaklarına dair bir Calısma 
gerceklestirmistir.Ali Dindar'ında katıldığı calısmada bunun yanı sıra es 
zamanlı olarak BTYM'de gerceklesen SIETAR - TURK kurulusununda 

eğitiminde Genclik Karavanı'nı tanıtma sansını elde ettik. 
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Gönüllü Çeviri Grubumuz Kuruldu…!Gönüllü Çeviri Grubumuz Kuruldu…!Gönüllü Çeviri Grubumuz Kuruldu…!Gönüllü Çeviri Grubumuz Kuruldu…! 
 

Gönüllü tercüme ekibimiz  
gelen isteklerin değerlendirilmesi ile  
Zehra TEKELİOĞLU liderlğinde 
kurululmus olup,gun itibariyle calısmalarına 
baslamıstır...!Tum ekibimize yaptıkları ozverili 
calısmalarından dolayı tesekkurlerimizi 
Eğer sizde bu faaliyette etkin rol almak , 
bu ekibe destek olmak isterseniz ; 
web sayfamızdan Proje Etkinlik 
Basvuru Formunu doldurmanız 
yeterli olacaktır…! 
 
 
 
 
 

TOBB Ankara AB Bilgi Merkezi Hizmete Girdi 
 

TOBB Ankara AB Bilgi Merkezi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin 
TOBB İkiz Kulelerdeki Ofisi hizmete girdi. DevletBakanı ve 
Basmuzakereci Egemen Bağıs, Avrupa Birliği Genel Sekreteri Buyukelci 
Volkan Bozkır ve Avrupa Birliği Turkiye Delegasyonu Baskanı Buyukelci 
Marc Pierini’in de katıldığı acılıs toreninde konusan TOBB Baskanı 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Bakan Egemen Bağıs’ın Buyukelci Bozkır 
baskanlığındaki genc ve dinamik bir ekiple 
Turkiye’nin AB katılım 
surecini canlı tutmaya 
calıstığını vurguladı. AB 
Turkiye Deleg. Baskanı 
Buyukelci Pierini’ye de 
gayretlerinden ve 
isbirliğinden dolayı 
tesekkur eden 
Hisarcıklıoğlu, bircok 
fasılda muzakerelerin bazı 
uye devletlerin tutumu 
nedeniyle acılamadığına 
değindi. TOBB Baskanı, 
Turkiye’nin hazır olduğuna 
bakılmadan, tamamen 
siyasi gerekcelerle, (EKSİK!!!!!!!) 
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S&G Sistem ve Jenerasyon Derneği EURODESK Temas 

Noktası... 
Basarılarıyla adından cokca soz ettiren karavanımız  

yeni bir basarıya daha imza attı. 

Evet Genclik Karavanı projelendiren derneğimiz;, 

S&G Sistem ve Jenerasyon 

Derneği,EURODESK yerel temas noktası oldu…! 

Peki EURODESK nedir…?Eurodesk;  

Gencler icin eğitim ve genclik alanlarındaki  

Avrupa fırsatları ve genclerin Avrupa faaliyetlerine  

katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Aktarım 

Ağıdır.Tum Program ulkelerinde kurulmus olan  

Eurodesk Turkiye'de Turk Ulusal 

Ajansı tarafından 2008 yılında faaliyete gecirilmir. 

Sizde EURODESK’in;Ucretsiz 

soru yanıtlama hizmeti, e-posta ile, faks ile, 

 telefonla, ziyaretle,soru sahiplerine oneri 

ve yardım hizmetleri, fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erisimi sağlanması, 

eğitimler duzenlenmesi ve destek hizmetlerinden herturlu yararlanabilirsiniz…!         
Ve Karavan Kanatlandı…!Ve Karavan Kanatlandı…!Ve Karavan Kanatlandı…!Ve Karavan Kanatlandı…!        

Sistem ve Jenerasyon Derneğimizce gerceklestirilen ve 
 Ulusal Ajansın en buyuk ve 
en anlamlı projelerinden olan  
SEN ORADA GENCLİK BURADA GENCLİK    
KARAVANI hergecen gun buyuyor ve 
 basarıdan basarıya kosuyor. 
Evet son olarak, 
GENCLİK KARAVANI EĞĐTĐM ALANINDA  
EN İYİ ORNEK PROJE SEÇİLDİ  
06 MART 2010 GUNU ACILISI  
İSPANYOL DISİSLERİ BAKANI TARAFINDAN 
 YAPILAN ANNA LINDH FORUM 2010 BARSELONA'DA TUM AVRUPA VE 
AKDENİZ ULKELERİNDEN YAKLASIK 700 KURULUSUN KATILDIĞI 
TOPLANTIDA SUNUMLA ANLATILDI. 
 
    

İİİİSTEK’li oğrenciler, gorme engelliler icin kitaplara STEK’li oğrenciler, gorme engelliler icin kitaplara STEK’li oğrenciler, gorme engelliler icin kitaplara STEK’li oğrenciler, gorme engelliler icin kitaplara     
ses verdi ses verdi ses verdi ses verdi İİİİSTESTESTESTEK Bilge Kağan OkullarıK Bilge Kağan OkullarıK Bilge Kağan OkullarıK Bilge Kağan Okulları    lisehazırlılisehazırlılisehazırlılisehazırlık,9.vek,9.vek,9.vek,9.ve10. sınıf oğrencileri,10. sınıf oğrencileri,10. sınıf oğrencileri,10. sınıf oğrencileri,    

Yabancı Diller Bolumu’nun koordinatorluğunde bir sosyal Yabancı Diller Bolumu’nun koordinatorluğunde bir sosyal Yabancı Diller Bolumu’nun koordinatorluğunde bir sosyal Yabancı Diller Bolumu’nun koordinatorluğunde bir sosyal     
sorumluluk projesine imza attı. Gorme engelliler icin hazırlanan sorumluluk projesine imza attı. Gorme engelliler icin hazırlanan sorumluluk projesine imza attı. Gorme engelliler icin hazırlanan sorumluluk projesine imza attı. Gorme engelliler icin hazırlanan     

projede oğrenciler, Turkce ve projede oğrenciler, Turkce ve projede oğrenciler, Turkce ve projede oğrenciler, Turkce ve Đngilizce kitaplarĐngilizce kitaplarĐngilizce kitaplarĐngilizce kitaplar    
 okuyarak seslerini k okuyarak seslerini k okuyarak seslerini k okuyarak seslerini kaydettiler. Sesli kitaplar coğaltıldıktan aydettiler. Sesli kitaplar coğaltıldıktan aydettiler. Sesli kitaplar coğaltıldıktan aydettiler. Sesli kitaplar coğaltıldıktan     

ssssoooonnnnrrrraaaa    AAAAllllttttıııı    NNNNooookkkkttttaaaa    KKKKoooorrrrlllleeeerrrr    DDDDeeeerrrrnnnneeeeğğğğiiii    aaaarrrraaaaccccııııllllıııığğğğıııı    iiiilllleeee        
ggggoooorrrrmmmmeeee    eeeennnnggggeeeelllllllliiiilllleeeerrrreeee    ddddaaaağğğğııııttttııııllllaaaaccccaaaakkkk....    

    

    
Genclik Karavanı WebGenclik Karavanı WebGenclik Karavanı WebGenclik Karavanı Web    
Sayfası YurtdısındaSayfası YurtdısındaSayfası YurtdısındaSayfası Yurtdısında    
Haftalık 6 milyonHaftalık 6 milyonHaftalık 6 milyonHaftalık 6 milyon    
gosterim ve 895 gosterim ve 895 gosterim ve 895 gosterim ve 895 

tıklamatıklamatıklamatıklama    
aldı.aldı.aldı.aldı. 
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GENCLIK KARAVANGENCLIK KARAVANGENCLIK KARAVANGENCLIK KARAVANı COZUM ORTAKLAR COZUM ORTAKLAR COZUM ORTAKLAR COZUM ORTAKLARıNNNNı    

ARARARARıYOR…!YOR…!YOR…!YOR…! 

Gerceklestirdiği faaliyetlerle ilgi 

odağı olan karavanımız daha onceden  

Cozum Ortalığı Calısmalarında 

Bulunmus Ve Kuruluslarına Cozum 

Ortaklığı Sağlamıs ve Bu Calısma 

Đle Đlgilenmek Đsteyen 

Gonullulerimiz ile bir ekip kurmak 

istemistir, fakat bu calısmada "Cozum 

Ortağı" derken sponsor arıyoruz 

mantığıyla değil Bize Sunulacak 

(urun,nakit destek, tanıtım) v.b. calısmalarda Genclik Karavanında 

Karsılığını verebileceği bir calısma olmasına ozen gosteriyoruz. Oyle 

ki,Gurkan Bey’in deyimiyle;bu karavana ne verirseniz,karsılığını elde 

ediyorsunuz.Bizde yaptığımız icraatlardan diğer kurum ve 

kurulusların ,projemizin gozukmeyen yonlerinin gun yuzune 

cıkması ve ekip olgusunun yerlesmesi adına boyle bir 

calısmaya karar verdik. 

Bu konulara eğilimi olan ve destek olabileceğini dusunen 

arkadaslarımızı 

web sayfamızdaki ilgili formu doldurmaya davet ediyoruz…  
FIRSATLARI DFIRSATLARI DFIRSATLARI DFIRSATLARI DİLE GETLE GETLE GETLE GETİRDRDRDRDİK…!K…!K…!K…!    

2010 2010 2010 2010     

DÜDÜDÜDÜNYA GENCLNYA GENCLNYA GENCLNYA GENCL����K KONGRESK KONGRESK KONGRESK KONGRES����    

Genclik ve kalkınma alanında dunyanın 

en onemli toplantısı, Dunya Genclik 

Kongresi icin dunyanın dort bir 

tarafından tam 1000 genc bu yaz 

Đstanbul’da bulusuyor. Yoksa siz hala 

yerinizi almadınız mı?Dunya Genclik 

Kongreleri Serileri’nin besincisi, 

“Đmece” teması ile 31 Temmuz- 13 

Ağustos 2010 tarihleri arasında 

Turkiye’de gerceklesecek. Bireysel 

basvurular icin son basvuru tarihi 31 

MAYIS 2010.Kacırmayın derim…! 

    
Biz sponsorBiz sponsorBiz sponsorBiz sponsor    
aramıyoruz;aramıyoruz;aramıyoruz;aramıyoruz;    
çözüçözüçözüçözümmmm    
ortaklarımızlaortaklarımızlaortaklarımızlaortaklarımızla    
bulusuyoruz…!bulusuyoruz…!bulusuyoruz…!bulusuyoruz…! 

        GAPGENC 2010GAPGENC 2010GAPGENC 2010GAPGENC 2010    
Turkiyeden ve dunyadan 
bir cok genci ve genclik 
kurulusunu bir araya 
getiren GAPGENC 
FESTĐĐĐĐVAL, 07-10 Mayıs 

tarihleri arasında 
Batman'da gerceklestirilecek.. 
“Kulturel Yuzler” temasının 
isleneceğğğği festivale sizlerde 
basvurabilirsiniz.Hem bizde 
oradayız…! 
 


