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GENÇ DERNEĞİ 
GÖNÜLLÜ MENÜSÜ

GENÇ DERGİSİ

TASHİH

RÖPORTAJ ÇÖZÜMÜ

Genç Dergisi için yapacağın çalışmalarla yazı yazma kabiliyetini geliştirebi-
leceğin gibi dergiciliğe iyi bir başlangıç da yapabilirsin. Aşağıda Genç Dergi-

si’ne sunabileceğin katkıları bir araya topladık.

Ne Yapabilirim?
Genç Dergisi’nde yayınlanacak yazıları dergi hazırlık sürecinde okuyarak ya-
zılardaki yazım hatalarını, imla problemlerini ve cümle düşüklüklerini tashih 

edebilirsin.
                         

Ne Kadar Vaktimi Alır?
Bu iş için ayda 5-6 saatini ayırman yeterli olacaktır.

 
Ne Kazanım Elde Ederim?

Pekçok usta yazarın yazıları okuyarak farklı bakış açıları kazanabileceğin gibi 
metinlerdeki hataları çok daha hızlı fark ederek yazarlığına katkı sağlayabi-

lirsin.
 

Ne Yapabilirim?
Genç Dergisi için yapılan röportajların ses kayıtlarını çözerek yayına hazırla-

yabilirsin.    
  

  Ne Kadar Vaktimi Alır?
Röportajın uzunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikle 2 sayfalık 

bir röportajı çözmek için yaklaşık 3-4 saat vakit ayırman gerekebilir.
 

Ne Kazanım Elde Ederim?
Röportaj çözümü yaptıkça iyi bir röportajın sahip olması gereken temel nite-

likleri öğrenebilirsin.
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Röportajın uzunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikle 2 sayfalık 
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Ne Kazanım Elde Ederim?
Röportaj çözümü yaptıkça iyi bir röportajın sahip olması gereken temel nite-

likleri öğrenebilirsin.

Ne Yapabilirim?
Gençlerin gündeminde yer alan haberleri raporlaştırarak Genç Dergisi dos-

yalarına katkı sunabilir; içerik üretim faaliyetlerinde yer alabilirsin.
                         

Ne Kadar Vaktimi Alır?
Dosyaya bağlı değişiklik gösterebilmekle birlikte ayda 8-10 saatini bu iş için 

ayırman gerekebilir.
      

                 
Ne Kazanım Elde Ederim?

Dosya hazırlama safhasında etkin rol alarak dergiciliğe hızlı bir giriş 
yapabilirsin.

GÜNCELİ VE GÜNDEMİ TAKİP ETME

OKUR DERGİSİ

RÖPORTAJ

TASHİH

Ne Yapabilirim?
3 aylık kitap dergisi Okur için kitaba dair röportajlar yapıp yayına hazırlaya-

bilir ve bunları yayın kurulunun oluru doğrultusunda dergide 
yayınlayabilirsin.

                       
Ne Kadar Vaktimi Alır?

Her bir röportaj için 5-6 saatini ayırman gerekebilir.
 

Ne Kazanım Elde Ederim?
Röportajlar vesilesiyle iletişim kabiliyetlerin artar, nitelikli soru hazırlığı seni 
geliştirir. Ayrıca röportaj tecrübeni artırarak ilişki, iletişim ve yazı alanlarında 

kendini geliştirebilirsin.

Ne Yapabilirim?
OKUR’da yayınlanacak yazıları dergi hazırlık sürecinde okuyarak yazılardaki 

yazım hatalarını ve cümle düşüklüklerini tashih edebilirsin.
                         

Ne Kadar Vaktimi Alır?
Bu iş için ayda 6 saatini ayırman yeterli olacaktır.

 
Ne Kazanım Elde Ederim?

Pekçok usta yazarın yazıları okuyarak farklı bakış açıları kazanabileceğin gibi 
metinlerdeki hataları çok daha hızlı fark ederek yazarlığına katkı 

sağlayabilirsin.
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Ne Kazanım Elde Ederim?
Röportaj çözümü yaptıkça iyi bir röportajın sahip olması gereken temel nite-

likleri öğrenebilirsin.

REKLAM PAZARLAMA
Ne Yapabilirim?

Okur için reklam pazarlama görüşmelerine katılabilir ve OKUR’un reklam alma 
süreçlerine dahil olabilirsin. 

                         
Ne Kadar Vaktimi Alır?

Görüşeceğin kişi ve kurumlara ve bunların sayısına göre değişiklik gösterebilir.
 

Ne Kazanım Elde Ederim?
Reklam pazarlama görüşmelerine katılmak pek çok yayıncı ile tanışman ve dergi-
lerin mali süreçlerini nasıl yönettiklerini gözlemlemen için iyi bir fırsat olacaktır.

AŞİNA KİTAP

SON OKUMA
Ne Yapabilirim?

Aşina Kitap’tan yayınlanacak kitapları henüz hazırlık sürecinde okuyarak 
kitap yazım hatalarını ve cümle düşüklüklerini tashih edebilir; ayrıca kitabın 

gidişatı, okur üzerindeki etkilerine dair görüşlerini editörümüz ile 
paylaşabilirsin.

                         
Ne Kadar Vaktimi Alır?

Bu iş için ayda 10 saatini ayırman yeterli olacaktır.
 

Ne Kazanım Elde Ederim?
Pekçok usta yazarın yazıları okuyarak farklı bakış açıları kazanabileceğin gibi 
metinlerdeki hataları çok daha hızlı fark ederek yazarlığına katkı sağlayabi-

lirsin. Ayrıca editörlüğe giriş için iyi bir iş olabilir.

GENCDERGISI.COM

RÖPORTAJ
Ne Yapabilirim?

gencdergisi.com sitemiz için röportajlar yapıp yayına hazırlayabilir ve 
bunları sitemizde yayınlayabilirsin.

                       
Ne Kadar Vaktimi Alır? 

Her bir röportaj için 5-6 saatini ayırman gerekebilir.
 

Ne Kazanım Elde Ederim?
Röportaj yapmak maksadıyla kişilerle daha rahat iletişim kurabilirsin. Ayrıca röportaj 

tecrübeni artırarak ilişki, iletişim ve yazı alanlarında kendini geliştirebilirsin.
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GENÇ DERNEĞİ

YAZI HAZIRLAMA VE PAYLAŞMA
Ne Yapabilirim?

Sitemize gelen yazıların tashihini yapıp, fotoğrafını seçip paylaşıma hazır 
hale getirebilirsin. 

                       
Ne Kadar Vaktimi Alır?

Bir yazı için ortalama 1 saat ayırman gerekebilir.
                        

Ne Kazanım Elde Ederim?
Yazı hazırlama ve paylaşım işini üstlenerek yazı inceleme konusunda aşinalık 

kazanabilir ve internet sitesi kontrol panelini mantığını öğrenebilirsin.

MUHABİRLİK

Ne Yapabilirim? 
İnternet sitemiz için gençliği ilgilendiren konularda sahaya inebilir ve 

haber toplayabilirsin.
 

Ne Kadar Vaktimi Alır?
Yapacağın haberin niteliğine göre değişiklik gösterebilir.

 
Ne Kazanım Elde Ederim?

Amatör haberciliğe giriş yapabilirsin. Ayrıca haber metni oluşturma, fotoğraf 
çekme gibi becerilerini de geliştirmene olanak sağlayacak pratiklere

 imkân bulursun.

SOSYAL MEDYA
Ne Yapabilirim?

Facebook, Twitter ve Instagram’da bulunan GENÇ’e ait Genç Dergisi, Genç 
Derneği, Genç Gönüllüler, Aşina Kitap, Okur Dergisi ve Genç Gönüllüyüz adlı 

sosyal medya hesaplarımız için içerik planlaması yapıp, içerik hazırlayabilirsin. 
                         

Ne Kadar Vaktimi Alır?
Paylaşımın niteliğine göre bir paylaşım için birkaç dakika ile birkaç saat arasın-

da hazırlık yapman gerekebilir.
                       

Ne Kazanım Elde Ederim?
İçerik üretmek için sınırlarını zorlaman bu alandaki pratikliğine artıracaktır. Ay-
rıca bu içerikleri hazırlamak için birçok web tabanlı araçlarla haşır neşir olmak 

bunları kullanma ve sorun çözme pratiğini geliştirecektir.
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GRAFİK TASARIM

AŞİNA SESLİ KİTAPLAR

Ne Yapabilirim?
Genç Dergi, Genç Derneği, Aşina Kitap, Okur Dergisi ve diğer Genç markaları 

için sosyal medya grafik tasarım çalışmaları hazırlayabilirsin.
   

Ne Kadar Vaktimi Alır?
Bu iş için dilediğin kadar vakit ayırabilirsin.

  
Ne Kazanım Elde Ederim?

Tasarımlarını binlerce takipçili sosyal medya hesaplarında yayınlamanın yanı 
sıra GENÇ çalışanlarından alacağın geri bildirimler ile tasarımcılığını gelişti-

rebilirsin.

Ne Yapabilirim? 
Eğer sesine ve diksiyonuna güveniyorsan Aşina Sesli Kitap Kütüphanesi için 

Aşina Kitap’ın kitaplarını seslendirebilirsin.

Ne Kadar Vaktimi Alır?
Bir kitabı seslendirmek için kitabın hacmine göre 10 ila 20 saatini ayırman 

gerekebilir.

Ne Kazanım Elde Ederim?
Sesini profesyonel olarak kullanmak için iyi bir başlangıç olabilir.

VİDEO KURGU
Ne Yapabilirim?

Eğer video çekmek ve bunları kurgulamak seni iyi hissettiriyorsa GENÇ TV 
ve diğer GENÇ markaları ile farklı konseptlerde videolar çekip, kurgulayıp, 

paylaşabilirsin.  

Ne Kadar Vaktimi Alır? 
Bu iş için dilediğin kadar vakit ayırabilirsin.

Ne Kazanım Elde Ederim?
GENÇ TV yönetmenlerimizden alacağın dersler bu alandaki gelişimine 

önemli katkı sunacak; ayrıca yaptığın pratikler ve aldığın eleştiriler zamanla 
işlerininin kalitesini artıracaktır.
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ÇEVİRİ

ETKİNLİK VE PROJE KOORDİNASYONU

Ne Yapabilirim? 
Başta İngilizce olmak üzere herhangi bir yabancı dile hakimsen ve o dilde 

çeviri yapabileceğini düşünüyorsan GENÇ TV videolarını farklı dillere çevire-
bilirsin. Dilersen başkasının yapmış olduğu çevirileri tashih de edebilirsin.

 
Ne Kadar Vaktimi Alır? 

Videonun uzunluğuna ve kullanılan dilin ağırlığına bağlı olarak bir videoyu 
çevirmek için 2 saat ile 6 saat arasında vakit ayırman gerekebilir.

   
Ne Kazanım Elde Ederim?

Farklı disiplinlerde yahut gündelik dilde çekilen videolarımızı çevirerek çeviri 
kabiliyetini ve dile olan hakimiyetini artırabilirsin.

Ne Yapabilirim? 
Dilersen öğrenim gördüğün bölüm ile dilersen de merak duyduğun alanla 

ilgili belirli periyotlarda çevrimiçi eğitim ve toplantılar düzenleyebilirsin. Bu 
kapsamda hoca-eğitmen ile ilişkileri, katılımcılar ile ilişkileri, ders notlarının 

tutulmasını ve duyuru işlerini takip edebilirsin.

Ne Kadar Vaktimi Alır?
Programların periyoduna bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte haftalık 

bir program için 3 saatini ayırman yeterli olabilir.

Ne Kazanım Elde Ederim?
İnsan ilişkilerini ve iş takip yeteneğini geliştirebilir; söz konusu alanda çalı-

şan ilim adamları ile yakın ilişki kurabilirsin.

ÇİZİM KARİKATÜR İLLÜSTRASYON
Ne Yapabilirim?  

GENÇ ve Okur Dergileri ile GENÇ sosyal medya hesaplarında paylaşılmak 
üzere çizimler yapabilirsin.

 
Ne Kadar Vaktimi Alır? 

Bu iş için dilediğin kadar vakit ayırabilirsin.

Ne Kazanım Elde Ederim?
Çizimlerini binlerce takipçili sosyal medya hesaplarında ve basılı yayında ya-
yınlamanın yanı sıra Genç çalışanlarından alacağın geri bildirimler ile çizim-

lerini geliştirebilirsin.
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GENÇ GÖNÜLLÜLER HANIMLAR

HABER METNİ HAZIRLAMA
Ne Yapabilirim?

Genç Gönüllüler’in düzenlediği programlar için bilgilendirme içerikli haber 
metinleri hazırlayabilirsin. Hazırlamış olduğun metinler sitemizde ve çeşitli 

STK platformlarında yayınlanabilir.

Ne Kadar Vaktimi Alır?
Programın konusuna göre değişmekle birlikte araştırma ve haber metni yaz-

ma için 2 ile 3 saat vakit ayırman gerekebilir.

Ne Kazanım Elde Ederim?
Haber metni yazarlığı kelimeleri güzel kullanmaktan geçtiği için yazarlığına 

katkı sağlayabilirsin. 

SOSYAL MEDYA İÇERİK ÜRETİMİ

Ne Yapabilirim?
Genç Gönüllüler’in instagram ve twitter sayfaları için ilgi çekici, faydalı, 

ilham verici içerikler üretebilirsin.

Ne Kadar Vaktimi Alır?
Paylaşımın niteliğine ve fikri ön hazırlığa göre değişerek birkaç dakika veya 

1-2 saatini alabilir. 

Ne Kazanım Elde Ederim?
İçerik üretmek için sınırlarını zorlaman bu alandaki pratikliğine artıracaktır. 

Ayrıca bu içerikleri hazırlamak için birçok web tabanlı araçlar haşır neşir 
olmak bunları kullanma ve sorun çözme pratiğini geliştirecektir.

AFİŞ TASARIMI

Ne Yapabilirim?
Program afişlerini veya sosyal medya içerikleri için afişler tasarlayabilirsin.

Ne Kadar Vaktimi Alır?
Afişin hazırlanma süresi kişiden kişiye, gelen fikre, istenen özelliklere göre değişebilir. 

Ne Kazanım Elde Ederim?
Tasarımlarını binlerce takipçili sosyal medya hesaplarında yayınlamanın yanı sıra Genç 

çalışanlarından alacağın geri bildirimler ile tasarımcılığını geliştirebilirsin.



GENÇ DERGİSİ İÇİN

TASHİH

RÖPORTAJ ÇÖZÜMÜ

Genç Dergisi için yapacağın çalışmalarla yazı yazma kabiliyetini geliştirebi-
leceğin gibi dergiciliğe iyi bir başlangıç da yapabilirsin. Aşağıda Genç Dergi-

si’ne sunabileceğin katkıları bir araya topladık.

Ne Yapabilirim?
Genç Dergisi’nde yayınlanacak yazıları dergi hazırlık sürecinde okuyarak ya-
zılardaki yazım hatalarını, imla problemlerini ve cümle düşüklüklerini tashih 

edebilirsin.
                         

Ne Kadar Vaktimi Alır?
Bu iş için ayda 5-6 saatini ayırman yeterli olacaktır.

 
Ne Kazanım Elde Ederim?

Pekçok usta yazarın yazıları okuyarak farklı bakış açıları kazanabileceğin gibi 
metinlerdeki hataları çok daha hızlı fark ederek yazarlığına katkı sağlayabi-

lirsin.
 

Ne Yapabilirim?
Genç Dergisi için yapılan röportajların ses kayıtlarını çözerek yayına hazırla-

yabilirsin.    
  

  Ne Kadar Vaktimi Alır?
Röportajın uzunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikle 2 sayfalık 

bir röportajı çözmek için yaklaşık 3-4 saat vakit ayırman gerekebilir.
 

Ne Kazanım Elde Ederim?
Röportaj çözümü yaptıkça iyi bir röportajın sahip olması gereken temel nite-

likleri öğrenebilirsin.
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PROGRAM İÇERİĞİ OLUŞTURMA

MODERATÖRLÜK

Ne Yapabilirim?
Program içerikleri hazırlanırken farklı, ilgi çekici, hanımlara yönelik program 

fikirleri üreterek eğitim içeriğinin oluşmasına katkı sağlayabilirsin. 

Ne Kadar Vaktimi Alır?
Bir fikrin akla gelmesi kadar kısa bir süre alabilse de bazen program araştır-
ma ve uygulanabilirliğini düşünme ile birlikte daha fazla vaktini de alabilir.

Ne Kazanım Elde Ederim?
Gençlere yönelik programları araştırırken STK’ların genel tarzından haberdar 

olursun ve fikir üretim aşaması da senin gelişimine katkı sağlar. 

Ne Yapabilirim?
Online programlarda moderatörlük yapabilir, o program için Genç’i temsil 

eden yüz olabilirsin. 

Ne Kadar Vaktimi Alır?
Moderatörlük için bir iki deneme oturumu gerekebilir. Programların süresi ve 

deneme oturumlarıyla birlikte 3-4 saatini alabilir.

Ne Kazanım Elde Ederim?
İletişim ve yönetme becerilerin gelişeceği gibi konukla birebir tanışmış olur-
sun. Kullanılan online görüşme platformuna dair teknik bilgin de artacaktır. 

ORGANİZASYON SORUMLULUĞU

Ne Yapabilirim?
Mekanda yüz yüze gerçekleşecek programlarda mekanın hazırlanmasından 
ikram düzenine, katılımcıları karşılamadan teknik hazırlığa kadar pek çok 

alanda hizmet edebilirsin. 

Ne Kadar Vaktimi Alır?
Programın süresine bağlı olarak 2-3 saatini alabilir. 

Ne Kazanım Elde Ederim?
Program sorumlusu olarak koordinasyon, iş planlama, zaman yönetimi ve 

iletişim becerilerin artacaktır. İlerde büyük organizayonlarda da görev alarak 
kendini daha da geliştirebilirsin. 


