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Bu Pol�t�ka Belges� “Paydaşlarla Güçlü Ağlar Projes�” kapsamında hazırlanmıştır. Belge 
Türk�ye Eğ�t�m Gönüllüler� Vakfı, Sağlık ve Eğ�t�m Vakfı (SEV), TEMA, Koç Ün�vers�tes� 
Sosyal Etk� Forumu (KUSIF), Toplum Gönüllüler� Vakfı, Sosyal Ben, Öğretmen Ağı ve 
Eğ�t�m Reformu G�r�ş�m� �le b�rl�kte toplamda 8 STK’nın katkılarıyla hazırlanmıştır.  
 
 
Teşekkür 
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AKTİF VATANDAŞLIĞIN YAYGINLAŞTIRILMASI
VE GÜÇLÜ GÖNÜLLÜ YÖNETİŞİMİ 

POLİTİKA BELGESİ 

1.YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

Gönüllülük çalışmaları Türk�ye’n�n tar�hsel ve toplumsal tecrübes�nde öneml� b�r rol oynamaktadır. 21. 
yüzyılda gönüllülük çalışmalarına gerek Türk�ye’de gerekse dünyada daha fazla �ht�yaç duyulduğu 
açıktır. Z�ra günümüzde dünyada çok sayıda sorunun çözümüne katkı sunan gönüllülük çalışmalarıdır. 
Örneğ�n küresel ölçekte etk�l� olan BM sürdürüleb�l�r kalkınma hedefler� gönüllülüğe hem ulusal 
düzeyde hem de uluslararası düzeyde katkı sunmaktadır Gönüllülüğün yaygınlaştırılmasında ve 
sürdürüleb�l�r b�r gönüllülük anlayışının gel�şt�r�lmes�nde �se gönüllü yönet�ş�m�n�n merkez� b�r rolü 
bulunmaktadır. Gönüllüler�n sorumluluklarını etk�n ve ver�ml� şek�lde gerçekleşt�reb�lmes� STK’larda 
başarılı b�r gönüllü yönet�ş�m�n�n uygulanmasıyla yakından �l�şk�l�d�r. Gönüllü yönet�ş�m� katılımcılığın 
sağlanmasında ve akt�f vatandaşlığın yaygınlaştırılmasında temel unsurlardan b�r�d�r. Türk�ye’de farklı 
alanlardak� STK’ların gönüllü yönet�ş�m kapas�tes�n� gel�şt�rmes�n�n güçlü b�rey-güçlü toplum anlayışı 
çerçeves�nde katılımcı demokras� prat�kler�n� ve akt�f vatandaşlığı artırarak s�v�l toplum alanının 
gel�şmes�ne olumlu b�r katkıda bulunacağı söyleneb�l�r. Bu çerçevede Türk�ye’de güçlü gönüllü 
yönet�ş�m� anlayışının ve uygulamalarının gel�şmes�ne katkı sunmak amacıyla bu pol�t�ka belges� 
hazırlanmıştır. Avrupa B�rl�ğ� Başkanlığı S�v�l Toplum Destek Programının III. dönem� kapsamında 
desteklenen “Paydaşlarla Güçlü Ağlar Projes�” projes�n�n b�r çıktısı olarak bu belgen�n s�v�l toplum 
alanında çalışan profesyonellere ve gönüllülere ışık tutması ve s�v�l toplum alanına yönel�k mevzuat 
çalışmalarında yol göster�c� olması hedeflenmekted�r. Pol�t�ka belges� �ç�n �lg�l� ulusal ve uluslararası 
l�teratür (temel kavramlar, mevzuat, uygulama örnekler� vb.) taranmış, sek�z farklı s�v�l toplum 
kuruluşunun gönüllülük üzer�ne uzmanlaşmış tems�lc�ler� �le �k� gün süren çalıştay düzenlenm�şt�r. 
Çalıştay sonrasında hazırlanan taslak pol�t�ka belges� paydaşlarla paylaşılmış ve çevr�m�ç� b�r çalıştay 
daha yapılarak ger� b�ld�r�mler ve yen� öner�ler ışığında pol�t�ka belges�ne son hâl� ver�lm�şt�r. 
STK’ların gönüllü çalışmasına elver�şl� olması, potans�yel gönüllülere açık olması, paydaş yönet�m� 
anal�z�n� kullanmaları, et�k kurallar ve davranış kodları çerçeves�nde kurumsal �lkeler oluşturması, karar 
alma mekan�zmalarında katılımcı b�r perspekt�f gel�şt�rmes�, yatay örgütlenme yapması, gönüllüler� 
emek �st�smarından koruması, ayrımcılığın (d�l, d�n, yaş, ırk vb.) yaşanmaması, gönüllüler�n temel 
haklarını güvence altına alması, gönüllüsünü koruyucu mekan�zmaları (süperv�zyon, değerlend�rme ve 
ger� b�ld�r�m, görev ve sorumlulukların net olarak oluşturulmasına da�r prosedürler vb.) oluşturması ve 
etk�n olarak �şletmes� gönüllü yönet�ş�m�n�n temel �lkeler� olarak z�kred�leb�l�r. Böylel�kle gönüllü 
yönet�ş�m� akt�f vatandaşlığın ve katılımın gerçekleşmes�nde öneml� b�r rol üstlend�ğ� görüleb�l�r. 
STK’lar hem kurum dışında hem de kurum �çer�s�nde gönüllü yönet�ş�m�n� �şler hâle get�rmel�d�r. 
STK’ların gerek geleneksel kurumlarla �ş b�rl�kler� gel�şt�rmeler� gerekse de kurumsal kapas�teler�n� 
güçlend�rerek kamuoyu nezd�nde �t�bar kazanmaları toplumsal güven unsurunu �nşa edeb�lmeler�nde 
temel b�r rol oynamaktadır. Bu durum STK’ların gönüllülere er�şeb�lmes�nde de c�dd� b�r fırsat 
yaratmaktadır. Gönüllü yönet�ş�m� kapsamında h�yerarş�k b�r yapılanmanın ötes�ne geç�lerek gönüllüler 
karar alma süreçler�nden faal�yet� uygulama ve ger� b�ld�r�m almaya kadar çok yönlü b�r sürece katılarak 
adeta �ş�n mutfağına dah�l ed�lmekted�r. Bu durum STK faal�yet�n�n yararlanıcılara olduğu kadar 
gönüllülere katkı sağlamasına �mkân ver�r. Böylece STK kaynakları, m�syonları doğrultusunda etk�n ve 
ver�ml� b�r şek�lde kullanılarak ve sürdürüleb�l�r kılınarak çok boyutlu b�r sosyal faydaya dönüştürülür. 
Türk�ye’de yasal olarak yönet�ş�m alt yapısının kurulmakla b�rl�kte, uygulamada b�r takım sorunlarla 
karşılaşılmaktadır. Öncel�kle bu konuda toplumsal mutabakat henüz bulunmamaktadır ve s�stem�n 
devamını sağlayacak mekan�zmalar mevcut değ�ld�r. Yasal mevzuat konusundak� gel�şmelere rağmen, 
Türk�ye’de gönüllülük çalışmaları genell�kle yasal hakları garant� altına alan sözleşmelerle değ�l, 
enformel b�ç�mlerde gerçekleşmekte; gönüllülükle ve STK’lar �le gönüllüler arasındak� �l�şk�ler� 
düzenleyen herhang� b�r özel yasal düzenleme bulunmamaktadır. Buna karşılık bazı STK’ların kend� 
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gönüllülük yönet�mler�n�n et�k çerçeves�n� gel�şt�rd�kler� b�l�nmekte; bu durum gönüllü/ STK hak ve 
yükümlülükler� konusunda hukuk� standard�zasyonun sağlanmasının önüne geçmekted�r. Gönüllülüğe 
da�r yasal mevzuatın çerçeves� netleşt�r�lmeden ve gönüllü haklarını koruyacak, eş zamanlı olarak s�v�l 
toplum kuruluşlarına katkı sağlayacak sınırlar ç�z�lmeden n�tel�kl� b�r gönüllü yönet�ş�m�nden söz etmek 
mümkün görünmemekted�r. Bu kapsamda gönüllü yönet�ş�m�ne �l�şk�n mevzuatta olması gerekenler �se 
şu şek�lde sıralanab�l�r (TÜSEV, 2015): 

● Tanımları, genel �lkeler�, gönüllüler�n sorumluluk alanlarını, gönüllülerle çalışan kurumların 
sorumluluk alanlarını, gönüllüler� koruyacak hükümler�, gönüllü emeğ�n�n ve katkısının 
tanınmasına da�r hükümler�, hükümet ve mecl�s�n sorumluluklarını �çer�r. 

● Mevzuat gönüllülüğü teşv�k eder, en doğru �dar� uygulamaları �çer�r ve aynı zamanda 
kend�l�ğ�nden gel�şen gönüllülük uygulamalarına �z�n ver�r. 

● Gönüllülüğün gel�şmes� ve özend�r�lmes� �ç�n teşv�kler ve devlet destekl� programların 
uygulanma standartlarına yer ver�l�r. 

● STK ve gönüllü �l�şk�s�n� tanımlayan süreçler� ve koruyucu önlemler� �çeren �bareler bulunur. 

Gönüllü yönet�ş�m�n�n temel b�leşenler� şunlardır: 

● Gönüllülüğü Teşv�k ve Gönüllü Mot�vasyonu 
● Gönüllü A�d�yet� ve Sürdürüleb�l�rl�k 
● Gönüllüye Er�ş�m ve Yetk�nl�k Temell� Gönüllü Çalışma 
● Gönüllü Yönet�ş�m�n�n Temel�: Katılımcılık, Kapsayıcılık, Eş�tl�k, Çeş�tl�l�k 
● Gönüllü Oryantasyonu ve Eğ�t�m 
● Gönüllülüğü Koruyucu Mekan�zmalar ve Savunuculuk 
● Et�k ve R�sk Yönet�m� 
● İzleme, Değerlend�rme ve Raporlama 

Gönüllü olmanın kıymetl� b�r toplumsal statü hâl�ne gelmes� �ç�n gönüllü yönet�ş�m� �çer�s�nde yer alan 
tüm aktörler�n katılımcı b�r perspekt�fle akt�f olarak çalışarak pol�t�ka öner�ler�ne �l�şk�n adımlar atması 
öneml�d�r. Pol�t�ka belges� kapsamındak� temel pol�t�ka öner�ler� şunlardır: 

● Gönüllü Yönet�ş�m� Ağının Kurulması ve İşb�rl�ğ�ne Dayalı Ortak Çalışmaların Yapılması 
● Gönüllülüğe Da�r Farkındalık Çalışmalarının Yapılması 
● Tekn�k Alt Yapıların Gel�şt�r�lmes� ve Yaygınlaştırılması 
● STK’larda Gönüllü Yönet�ş�m� �le İlg�l� Çalışmaların Yapılması 
● Örgün Öğret�mde Gönüllülüğün Konumlandırılması 
● Yasal Mevzuatın İy�leşt�r�lmes� ve Kamunun Gönüllülüğü Teşv�k Etmes� 
● B�l�n�rl�k ve İt�bar Çalışmalarının Yapılması 

Gönüllü yönet�ş�m�n�n gel�ş�m�nde aktörler�n b�rb�rler�n� tanımaları ve deney�mler�n� paylaşmaları �ç�n 
yapılacak koord�nasyon toplantıları �lk adımlardan b�r� olab�l�r. Böylel�kle paydaşlar arasında d�yalog 
ve etk�leş�m zem�n� gel�şeb�lecekt�r. 
 

2. GİRİŞ: BAĞLAM, AMAÇ ve KAPSAM 

Türk�ye’de gönüllülüğün zeng�n b�r tar�h� olmasına rağmen STK’lar eksen�nde yapılan gönüllülük 

çalışmalarının ülke genel�nde yaygın b�ç�mde gerçekleşt�r�ld�ğ�n� söylemek güçtür. Örgütlü gönüllülük 

Türk�ye’de yeter�nce ben�msenmemekte ve bu nedenle d�ğer ülkelere kıyasla gönüllülük oranı düşük 
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görünmekted�r. Ancak pol�t�kalarla ve uygulamalarla zamanla gönüllülüğe da�r farkındalık kazanan 

b�reyler�n gönüllülüğü sah�plenmes� ve yaygınlaştırması kolaylaşacaktır.  

Salgın sürec�nde gönüllülük çalışmaları olumlu ve olumsuz olarak etk�lenm�şt�r. Tüm yerkürey� 

eşzamanlı etk�leyen salgın s�v�l topluma olan �ht�yacı gösterm�şt�r ve d�j�tal alanlarda gönüllülük 

yapab�lmek b�reyler�n katılımını artırmıştır. Gönüllü katılımında d�j�tal okuryazarlık farkındalığının 

oluşturulması �le b�rl�kte yet�şk�nler�n çevr�m�ç� gönüllülük çalışmaları hareket kazanmaya başlamış ve 

pek çok alanda sınır tanımaksızın gönüllü faal�yetler yapılab�leceğ� görülmüştür. Bunun yanında küresel 

ölçekte etk�l� olan sürdürüleb�l�r kalkınma hedefler� gönüllülüğe hem ulusal düzeyde hem de 

uluslararası düzeyde katkı sunmaktadır. Akt�f vatandaşlığa da�r farkındalığın sağlanab�ld�ğ� bu tür 

hedefler aracılığı �le s�v�l toplum çalışmalarındak� gönüllüler�n konumunun önem� anlaşılmaktadır. Bu 

çerçevede tüm dünyada b�r taraftan gönüllülük ve s�v�l toplum çalışmaları önem kazanırken d�ğer 

taraftan bu çalışmalara gönüllüler�n akt�f katılımı �le demokrat�k ve ad�l toplulukların oluşmasına katkı 

sağlaması g�derek daha merkez� b�r yer ed�nmekted�r.  

Gönüllüler�n sorumluluklarını etk�n ve ver�ml� şek�lde gerçekleşt�reb�lmes� STK’larda başarılı b�r 

gönüllü yönet�ş�m�n�n uygulanmasıyla yakından �l�şk�l�d�r. STK’ların toplumsal sorun alanlarını tesp�t 

ederek hızlı ve proakt�f b�r b�ç�mde müdahale edeb�lmes�, gönüllüler�n akt�f ve sürdürüleb�l�r faal�yetlere 

katılımını sağlaması ve kend� payına düşen sorumluluklarını yer�ne get�rmes� �ç�n gönüllü yönet�ş�m�ne 

�ht�yaç bulunmaktadır. Gönüllü yönet�ş�m�yle akt�f vatandaşlığın sağlanması arasında güçlü b�r �l�şk� 

vardır. Gönüllü yönet�ş�m� gönüllüler�n karar alma süreçler�ne etk�n b�r b�ç�mde katılmasına �mkan 

tanıyarak katılımcı demokras�n�n gel�şmes�ne ve akt�f vatandaşlığın yaygınlaşmasına katkıda 

bulunmaktadır. Bu kapsamda Türk�ye’de farklı alanlardak� STK’ların gönüllü yönet�ş�m kapas�tes�n� 

gel�şt�rmes�n�n güçlü b�rey-güçlü toplum anlayışı çerçeves�nde katılımcı demokras� prat�kler�n� ve akt�f 

vatandaşlığı artırarak s�v�l toplum alanının gel�şmes�ne olumlu b�r katkıda bulunacağı söyleneb�l�r.  

Bu pol�t�ka belges�n�n amacı, Türk�ye’de eğ�t�m konusunda faal�yet gösteren s�v�l toplum kuruluşlarının 

tecrübe ve b�lg�ler� ışığında, s�v�l toplum alanındak� gönüllü yönet�ş�m�yle �lg�l� mevcut durumu anal�z 

etmek, etk�n ve ver�ml� b�r gönüllü yönet�ş�m� �ç�n �ht�yaçları saptamak böylece gönüllü yönet�ş�m�ne 

da�r öner�ler oluşturarak s�v�l toplum uygulamalarının �y�leşt�r�lmes�ne rehberl�k edecek pol�t�kaların ve 

uygulamaların gel�şt�r�lmes� katkıda bulunmaktır. Avrupa B�rl�ğ� Başkanlığı S�v�l Toplum Destek 

Programının III. dönem� kapsamında desteklenen “Paydaşlarla Güçlü Ağlar Projes�” projes�n�n b�r 

çıktısı olarak bu belgen�n s�v�l toplum alanında çalışan profesyonellere ve gönüllülere ışık tutması ve 

s�v�l toplum alanına yönel�k mevzuat çalışmalarında yol göster�c� olması hedeflenmekted�r. 

Pol�t�ka belges� hazırlanırken gönüllü yönet�ş�m�ne da�r l�teratür (temel kavramlar, mevzuat vb.) 

taranmış, ulusal ve uluslararası �y� örnekler araştırılmış, sek�z farklı s�v�l toplum kuruluşunun gönüllülük 

üzer�ne uzmanlaşmış tems�lc�ler� �le �k� gün süren çalıştay düzenlenm�şt�r. Çalıştayda gönüllü 

yönet�ş�m�ne da�r ana kavramlar tartışılmış ve bu kavramlardan yola çıkılarak gönüllü yönet�ş�m�n�n 
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b�leşenler� oluşturulmuştur. Bu çerçevede yer alan tüm b�leşenlerle �lg�l� mevcut durum ve �ht�yaçlar 

bel�rlenm�ş, her b�r b�leşene �l�şk�n öner�ler ele alınmıştır. Çalıştay sonrasında hazırlanan taslak pol�t�ka 

belges� paydaşlarla paylaşılmış ve çevr�m�ç� b�r çalıştay daha düzenlenerek pol�t�ka belges�ne �l�şk�n 

ger� b�ld�r�l�mler alınmıştır. Bu ger� b�ld�r�mler ve yen� öner�ler ışığında pol�t�ka belges�ne son hâl� 

ver�lm�şt�r. 

 

3. TEMEL KAVRAMLAR 

Gönüllü: K�ş�n�n özgür �rades� çerçeves�nde, madd� çıkar gözetmeks�z�n a�les� ya da yakın çevres� 

dışındak� b�rey, grup ve/veya d�ğer canlıların yararına yönel�k gerçekleşt�rd�ğ� faal�yetlerd�r. 

Yönet�ş�m: “Yönet�ş�m, s�yaset b�l�m� ve kamu yönet�m� d�s�pl�nler�nde, devlet, özel sektör ve s�v�l 

toplum arasında yen� etk�leş�msel �l�şk�ler� tanımlamaktadır. Kavram, b�r taraftan ‘b�rl�kte düzenleme’, 

‘b�rl�kte yönet�m’, ‘b�rl�kte üretme’ anlamına gel�rken, b�r taraftan da kamu, özel sektör ve s�v�l toplum 

arasında sağlanan bu b�rl�ktel�ğ�n ulusal ölçek yanı sıra, bölgesel ve yerel düzeylerde de uygulamaya 

konmasını gündeme get�rmekted�r. Böylece, kamu �şletmec�l�ğ� ekolünün p�yasaya ve özel sektöre 

vurgu yapan anlayışının yer�ne, kamu, özel sektör ve s�v�l toplum ortaklığı öne çıkartılmaktadır” 

(Koo�man, 1993’den akt. Kalfa ve Ataay, 2008, s. 232). 

Gönüllü Yönet�ş�m�: Karar alma mekan�zmalarına katılımı teşv�k ederken h�yerarş�k yapılanmaya engel 

olan, ortak b�l�nç �le b�rl�kte hareket etmey� teşv�k eden, müzakere ve �let�ş�m� önceleyen, gönüllüler�n 

sorumluluk ve k�ş�sel haklarının netleşt�r�ld�ğ� organ�zasyon sürec�d�r. 

Katılımcılık: “Vatandaşların, kend� yaşamlarını ve toplumu doğrudan etk�leyen kamu pol�t�kalarını 

yönlend�rmek üzere, s�yas� karar alma mekan�zması ve yönet�m süreçler�ne, tems�l yolu �le ya da 

doğrudan dâh�l” olmalarıdır (S�v�l Sayfalar, t.y). Gönüllü katılımı �se özerk alanlar olarak faal�yet 

göstereb�len STK’lardak� akt�f çalışmalara dah�l olmanın sağlanab�lmes�d�r.  

Akt�f vatandaşlık: S�v�l ve s�yas� katılım haklarının kazanılması ve kullanılmasını �fade eden şems�ye 

b�r ter�md�r. Bu yönüyle vatandaşlık ve �kamet, kuruluşlara üyel�k, oy kullanma, gönüllülük g�b� s�v�l 

ve/veya s�yas� katılımı �fade etmekted�r. Akt�f vatandaşlık, b�reyler�n toplumsal sorunların farkında 

olarak çözüm üretmes�, katılım sağlanması, sorumluluk üstlenmes�, gerekt�ğ�nde söz söylemes� ve 

eylemde bulunması anlamına gel�r. 

Gönüllü Mot�vasyonu: S�v�l alandak� ortak amaç �ç�n gerçekleşt�r�lecek hedeflerde, kolekt�f b�r b�l�nç 

�le gönüllüler�n teşv�k ed�lme, desteklenme, dah�l ed�lme, ödüllend�r�lme, değer ver�lme ve 

önemsenmeler�n�n sağlanarak amaçlara da�r �stek duymaları ve sürec� sah�plenmeler�d�r.  
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Gönüllü Oryantasyonu: Oryantasyon yönlend�rme, yön verme, kılavuzluk etmed�r. Yen� b�r çevreye 

alışma, alıştırma programı anlamında kullanılır. Gönüllü oryantasyonu, s�v�l toplum çalışmalarındak� 

uyumlandırma ve alıştırmanın sağlanab�lmes� �ç�n gerçekleşt�r�l�r. 

Sürdürüleb�l�r Gönüllülük: Gönüllüler�n a�d�yet sağladıkları, yaptıkları çalışmalarla katkı ve etk� 

alanlarının farkına vardıkları, uzun vadel� hedeflerde sürdürüleb�l�r etk�nl�klerde bulunab�ld�ğ� b�r 

durumdur. Kuruluş ve gönüllü �ç�n karşılıklı olarak en fazla faydanın sağlanab�ld�ğ� çalışmanın 

sonucudur.  

Kurumsal gönüllü: L�teratüre çalışan gönüllülüğü olarak da g�ren bu kavram, gönüllülük çalışmalarının 

ş�rket ve çeş�tl� kurumların yönlend�rmes� �le STK’lardan bağımsız olarak çalışılan kurumun 

öncülüğünde gerçekleşt�r�lmes�d�r. Çalışan gönüllülüğü; özel sektör veya kamu çalışanlarının; b�lg�, 

deney�m ve zamanlarını çeş�tl� STK’lar ve/veya kamu h�zmetler�nde gönüllülük �lkeler� ışığında faydaya 

dönüştürmeler�n� �fade etmekted�r. 

Sosyal sorumluluk: B�reysel çıkarların ve kâr elde etme amacının ötes�nde �nsanlık �ç�n güzel ve faydalı 

olanın ortak b�r amaç etrafında toplanarak gerçekleşt�r�lmes�ne destek olmak, toplumsal faydayı 

merkeze alarak eylemlerde bulunmaktır. Toplumdak� sosyal dengen�n sağlanab�lmes� �ç�n b�reyler�n 

oluşturması gereken sorumlulukların yer�ne get�r�lmes�d�r.  

Yatay örgütlenme: Yatay örgütlenme üst ast �l�şk�s�n�n ve katı h�yerarş�n�n bulunmadığı örgütlenme 

b�ç�m�d�r. Bu örgütlenme b�ç�m�nde görev�n etk�l� ve ver�ml� b�r b�ç�mde gerçekleşt�r�lmes� temel 

öncel�kt�r. Öneml� olan görev�n etk�l� b�r b�ç�mde yer�ne get�r�lmes�d�r. Ayrıca bu örgütlenme b�ç�m�nde 

n�tel�kl� b�r �ş bölümü �le yetk� ve sorumlulukların tesp�t ed�lmes� ve ortaya çıkacak sonuçların 

sorumluluğunun paylaşılması söz konusudur.  

Sosyal etk� ölçümü: Sosyal etk� “yapılan b�r akt�v�te sonucu ortaya çıkan değ�ş�m” olarak 

tanımlanmaktadır. Sosyal etk� ölçümü �se program, proje, kampanya, etk�nl�k vb. topluma yönel�k olan 

ya da olmayan müdahaleler�n etk�s�n�n tak�p ed�l�p ölçümlenmes�d�r (KUSİF, 2015). 

Yetk�nl�k değerlend�rme: K�ş�y� ayırt ed�c� kılan tüm donanımının ve gel�ş�m�n�n değerlend�r�lmes� 

�şlem�d�r. 

Mantıksal çerçeve: “Farklı sev�yelerdek� hedefler arasındak� nedensel �l�şk�y� kuran, hedeflere ulaşılıp 

ulaşılmadığının kontrol ed�ld�ğ� ve proje kontrolü dışında kalan ve başarıyı etk�leyecek r�skler�n d�kkate 

alındığı proje anal�z, planlama ve uygulama aracıdır.” (Tek�ndağ, 2005). 

Paydaş yönet�m� anal�z�: Paydaşların bel�rlenmes�, tesp�t ed�l�p çıkarları, katılımı, b�rb�rler�ne 

bağımlılıkları, etk�ler� ve projen�n başarısına potans�yel etk�ler�n�n anal�z ed�l�p belgelenmes� sürec�d�r. 

Paydaş Yönet�m�, projey� etk�leyeb�lecek veya projeden etk�leneb�lecek �nsanların, grupların veya 

organ�zasyonların tanımlanması; paydaşların beklent�ler�n�n ve bunların projeye etk�ler�n�n anal�z 
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ed�lmes� ve paydaşların proje kararları ve bunların uygulamasına etk�l� b�ç�mde katılımına yönel�k 

uygun yönet�m stratej�ler�n�n oluşturulması �ç�n gerekl� olan süreçler� kapsar (Proje Yönet�m Merkez�, 

2017). 

Hak temell� yaklaşım: B�rleşm�ş M�lletler tarafından Hak Temell� Yaklaşım (HTY), �nsan� gel�şme 

sürec� �ç�n normat�f olarak uluslararası �nsan hakları standartlarına dayanan ve uygulamada �nsan 

haklarını destekleme ve korumaya yönel�k, kavramsal b�r çerçeve olarak tanımlanır (Haklara Destek, 

t.y.). 

Temel haklar: D�l, d�n, ırk ayrımı olmaksızın her �nsana eş�t olarak ver�len haklara temel hak den�r. B�r 

ülkede yaşayan herkes�n, eş�t olarak faydalanması gereken haklara temel hak den�r. Bu haklar devlet ve 

anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. 

Müşter� �l�şk�ler� yönet�m� (Customer Relat�onsh�p Management/CRM): B�r kuruluşun müşter�ler�yle 

etk�leş�m kurarken �zled�ğ� �lkeler�, uygulamaları ve yönergeler� �fade eder. Kuruluşun bakış açısından, 

bu �l�şk�n�n tamamı, satış ve h�zmetle �lg�l� süreçler, tahm�nler ve müşter� eğ�l�mler�n�n ve 

davranışlarının anal�z� g�b� müşter�lerle doğrudan etk�leş�mler� kapsar. N�hayet�nde CRM, müşter�n�n 

genel deney�m�n� gel�şt�rmeye h�zmet eder. 

R�sk yönet�m�: Kurumda meydana geleb�lecek r�skler�n öngörülerek onların en asgar� boyuta 

taşınab�lmes� �ç�n gerekl� tedb�rler�n alınmasıdır. 

 

 

Başarılı olarak n�telend�r�leb�lecek sürdürüleb�l�r gönüllülük, gönüllüler�n mot�vasyonunu sürekl� 

d�nam�k tutab�lmey� gerekt�rmekted�r. D�nam�zm, mot�vasyon ve profesyonel yönet�m anlayışı �ç�n 

STK’larda gönüllü yönet�ş�m�ne da�r mekan�zmaların (pol�t�ka ve prosedürler) oluşturulması elzemd�r. 

Gönüllü yönet�ş�m�ne da�r genel �lkeler arasında gönüllü çalışmasına elver�şl�l�k yer alır. Bu s�v�l toplum 

kurumunun yapısal olarak ve faal�yet alanlarında gönüllülere er�ş�m ve gönüllüler �le çalışmasına 

elver�şl� olması anlamına gel�r. D�ğer b�r nokta �se gönüllü yönet�ş�m�, b�r STK’nın kamusal olarak 

potans�yel gönüllülere açık olması ve bu k�ş�ler�n çalışmasına, kuruluşta yer almasına, karşılıklı olarak 

katkı ve değer oluşturmasına yönel�k k�ş�ler� teşv�k edecek mekan�zmalarını oluşturması ve buna 

yönel�k faal�yetler� gerçekleşt�rmes�d�r. Bu noktada STK’ların paydaş yönet�m� anal�z�n� yapması 

öneml�d�r. Her ne kadar STK’larda gönüllü yönet�ş�m�nde müşter� �l�şk�ler� yönet�m�ne benzer b�r 

uygulama �ç�nde olunsa da s�v�l alanda tüm paydaşların sürece dah�l ed�lmes� asl� unsurlardan b�r�d�r. 

Gönüllü çalışmalarda k�ş�ler�n bel�rl� et�k kurallar ve davranış kodları çerçeves�nde oluşturulan kurumsal 

�lkeler �se b�r d�ğer öneml� noktadır. Ayrıca, s�v�l toplum kuruluşlarında karar alma mekan�zmaları veya 

karar uygulama alanları her ne kadar yapıları gereğ� farklı olsa da bu alanlarda katılımcı b�r perspekt�f 
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oluşturulması hem profesyonel hem de gönüllüler açısından mot�ve ed�c� ve gel�şt�r�c� b�r etken 

olmaktadır. Z�ra STK’larda yatay örgütlenme gönüllü yönet�ş�m�n öneml� �lkeler�nden b�r�d�r. 

Gönüllü yönet�ş�m�ne da�r pol�t�ka oluştururken en öneml� adımlardan b�r d�ğer� gönüllüler�n emek 

�st�smarından korunmasıdır. Gönüllü tanımını yaparken gönüllülüğün “ücrets�z �ş gücü” olmadığına 

hatırlanmalıdır. Gönüllülere yönel�k ayrımcılığın (d�l, d�n, yaş, ırk vb.) yaşanmaması gönüllü 

yönet�ş�m�n�n b�r başka �lkes�d�r. Gönüllüler�n temel hakları güvence altına alınmalıdır. Bu çerçevede 

STK’ların pol�t�k olarak gönüllülere ve gönüllü emeğ�ne yönel�k yaklaşımı, yönet�ş�m mantığı �çer�s�nde 

kurulan �şteş, profesyonel-gönüllü �k�c�l�ğ�nden uzak, karşılıklı ger�b�ld�r�m mekan�zmalarına dayanan 

ve hem gönüllüyü hem de kuruluşu güçlend�ren ve ayrımcı olmayan b�r perspekt�f olmalıdır. Bunun 

pol�t�ka olarak ben�msenmes�, gönüllü çalışmalarında oluşab�lecek her türlü mobb�ng, emek �st�smarı, 

ayrımcılık v.b. konularda gönüllüyü ve kuruluşu koruyacaktır. Buradan yola çıkarak b�r STK, 

gönüllüsünü koruyucu mekan�zmaları (süperv�zyon, değerlend�rme ve ger� b�ld�r�m, görev ve 

sorumlulukların net olarak oluşturulmasına da�r prosedürler vb.) oluşturmayı ve etk�n olarak �şletmey� 

taahhüt etmekted�r. 

 

5. YÖNETİŞİM, GÖNÜLLÜ YÖNETİŞİMİ VE STK’LAR 

Geçm�şten bugüne endüstr� toplumundan b�lg� toplumuna, ulus devlet yapısından küresel dünyaya, 

modern düşünce b�ç�m�nden post-modern düşünceye, Ford�st üret�mden esnek üret�m s�stem�ne (Tekel�, 

2003, s.624) doğru sarsıcı b�r dönüşüm yaşanmış; bu dönüşüm toplumsal yaşamda teknoloj�k, 

ekonom�k, sosyokültürel ve s�yasal olmak üzere çok boyutlu etk�lere yol açmıştır. Toplumun tüm 

hücreler�nde der�nden h�ssed�len bu dönüşümün sancılarını en aza �nd�rmek üzere kamu h�zmetler�n�n 

sağlanması ve �lg�l� tüm süreçler�n yönet�lmes� adına yen� çözüm yolları gündeme gelm�şt�r. Bu 

yollardan b�r� toplumsal sorunlara da�r modern�st tek çözümlü cevapların yer�ne b�rden fazla aktörün 

sürece dah�l ed�ld�ğ�, devlet�n yönet�m rolünü bölüştürdüğü, çok çözümlü yönet�ş�m modeller� 

gel�şt�r�lmes�d�r. “Devletler küresel yönet�ş�m�n öneml� oyuncularıdır ancak tek oyuncusu değ�llerd�r” 

(Kahraman ve Tanıyıcı, 2018, s.236) yaklaşımına dayanan yönet�ş�m, devlet�n “b�r adım ger�de kaldığı” 

ve sorumluluklarını paydaşlarına bölüştürdüğü b�r yapıya karşılık gelmekte (Yüksel, 2000, s.150); 

aktörler arasındak� d�key h�yerarş�k �l�şk�ler yer�ne, heterarş�y� esas alan yatay örgütlenme ağının 

varlığına �şaret etmekted�r. Böylece yönet�ş�mde farklı toplumsal aktörler�n rolüne vurgu yapılarak 

yönet�m alanında faal�yet gösteren tek unsurun devlet olmadığına; yerel yönet�mler, STK’lar, 

uluslararası kuruluşlar, ün�vers�teler, özel sektör ve vatandaşların önem�ne d�kkat çek�lmekted�r.  

Yönet�ş�m mekan�zmasının sağlıklı olarak �şleyeb�lmes� tüm paydaşların etk�n katılımıyla bel�rl� �lkeler 

ışığında gerçekleşeb�lmekted�r. Bu �lkeler (COE, ty): 

Seç�mler�n, tems�l�yet�n ve katılımın ad�l olması 
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● Seç�mler, uluslararası standartlara ve ulusal mevzuata uygun olarak özgür ve ad�l b�r şek�lde 

yapılır.  

● Vatandaşlar, toplumsal yaşamda görünür hâle gelerek kamusal faal�yetler�n merkez�nde yer 

almalarına �mkân sağlayacak yerel düzenlemelere kavuşurlar.  

● Dezavantajlı ve savunmasız toplumsal kes�mler de dah�l olmak üzere herkes -dolaylı ya 

doğrudan- çıkarlarını tems�l eden meşru aracı kurumlar aracılığıyla karar alma süreçler�nde söz 

sah�b� olab�l�r. Bu gen�ş katılım sürec�; �fade, toplanma ve örgütlenme özgürlükler� kapsamında 

�nşa ed�l�r. 

● Farklı meşru çıkarlar arasında arabuluculuk yapmak, tüm toplumun faydası ve bu faydanın nasıl 

sağlanab�leceğ� konusunda gen�ş b�r f�k�r b�rl�ğ�ne varılması �ç�n g�r�ş�mler vardır. 

● Azınlığın haklarına ve meşru çıkarlarına saygı duyulurken, kararlar çoğunluğun �rades�ne göre 

alınır. 

Yanıt vereb�l�rl�k 

● Yönet�ş�m kapsamında hedefler, kurallar, yapılar ve prosedürler vatandaşların meşru beklent� 

ve �ht�yaçlarına göre düzenlen�r. 

● Kamu h�zmetler� makul b�r süre �çer�s�nde sunularak, talep ve ş�kayetlere en etk�l� b�ç�mde 

cevap ver�lmekted�r.  

Ver�ml�l�k ve etk�nl�k 

● Varılan sonuçlar, üzer�nde anlaşmaya varılan hedefler� karşılar. 

● Mevcut kaynaklardan mümkün olan en �y� şek�lde yararlanılır. 

● Performans yönet�m s�stemler�, h�zmetler�n ver�ml�l�ğ�n� ve etk�nl�ğ�n� değerlend�rmey� ve 

gel�şt�rmey� mümkün kılar. 

● Performansı değerlend�rmes� ve �y�leşt�r�lmes� �ç�n düzenl� aralıklarla denet�mler yapılır. 

Şeffaflık ve açıklık 

● Yönet�ş�mde kararlar kurallara ve düzenlemelere uygun olarak alınır ve uygulanır. 

● Yasaların öngördüğü şek�lde �y� tanımlanmış ve ölçülülük �lkes�ne uygun şek�lde 

sınırlandırılmış b�lg�ler (mahrem�yet�n korunması veya satın alma prosedürler�n�n ad�ll�ğ�n�n 

sağlanması g�b�) dışındak� tüm b�lg�lere kamu er�ş�m� bulunur. 

● Kararlara, pol�t�kaların uygulanmasına ve sonuçlara �l�şk�n b�lg�ler, yerel yönet�m�n 

çalışmalarını etk�n b�r şek�lde tak�p etmes�n� ve katkıda bulunmasını sağlayacak şek�lde 

kamuoyuna sunulur. 
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●
 

Yerel makamlar kanunlara ve yargı kararlarına uyar.
 

●
 

Kurallar ve düzenlemeler, yasaların öngördüğü usullere uygun olarak kabul ed�l�r ve tarafsız b�r 

b�ç�mde uygulanır.
 

Et�k davranış
 

● Kamu yararı her zaman b�reysel çıkarların önünde tutulur. 

● Her türlü yolsuzluğu önlemek ve bunlarla mücadele etmek üzere etk�l� stratej�ler gel�şt�r�l�r. 

Yetk�nl�k ve kapas�te
 

● Yönet�ş�m aktörler�n�n profesyonel becer�ler�; ver�ml�l�ğ� korumak üzere sürekl� olarak korunur 

ve güçlend�r�l�r. 

● Kamu görevl�ler� performanslarını sürekl� �y�leşt�rmek �ç�n mot�ve ed�l�rler. 

● Becer�ler� kapas�teye dönüştürmek ve daha �y� sonuçlar elde etmek üzere prat�k yöntem ve 

prosedürler oluşturulur. 

Yen�l�k ve değ�ş�me açık olmak
 

● Sorunlara yen� ve etk�n çözümler aranarak güncel h�zmet sağlama yöntemler�nden yararlanılır. 

● Yen� programlar ve deney�mler öğrenme unsurudur. 

● Daha �y� sonuçlara ulaşmak adına değ�ş�me elver�şl� b�r �kl�m yaratılır. 

Sürdürüleb�l�rl�k ve uzun vadel� oryantasyon
 

● Mevcut pol�t�kalarda gelecek nes�ller�n �ht�yaçları d�kkate alınmalıdır. 

● Topluluğun sürdürüleb�l�rl�ğ� sürekl� olarak göz önüne alınmalıdır. 

● Alınan kararlar, -çevresel, yapısal, f�nansal, ekonom�k veya sosyal- mevcut sorunları ve 

ger�l�mler� gelecek nes�llere aktarmamak üzere ele alınır. 

● Yerel toplumun geleceğ�ne �l�şk�n gen�ş ve uzun vadel� b�r perspekt�f�n yanı sıra böyle b�r 

gel�şme �ç�n ney�n gerekl� olduğuna da�r b�r anlayış vardır. 

Sağlam b�r f�nansal yönet�m
 

● Ücretler, sunulan h�zmetler�n mal�yet�n� aşmamakta ve özell�kle öneml� kamu h�zmetler� söz 

konusu olduğunda taleb� aşırı derecede azaltmamaktadır. 

● Kred�ler�n alınması ve kullanılması da dah�l olmak üzere mal� yönet�mde kaynakların, gel�rler�n 

ve rezervler�n tahm�n�nde ve �st�sna� gel�rler�n kullanımında �ht�yatlılık gözlen�r. 

● Uzun vadel� bütçe planlamaları toplumun görüşü alınarak gerçekleşt�r�l�r. 
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● Konsol�de hesapların yayınlanması ve kamu-özel sektör ortaklıkları söz konusu olduğunda 

r�skler�n gerçekç� b�r şek�lde tahm�n ed�l�r, paylaşılır ve yönet�l�r. 

İnsan hakları, kültürel çeş�tl�l�k ve sosyal uyum 

● Yönet�ş�m�n etk� alanı �ç�nde her türlü ayrımcılıkla mücadele ed�lerek �nsan haklarına saygı 

duyulur, korunur ve uygulanır. 

● Kültürel çeş�tl�l�k öneml� b�r değer olarak ele alınır ve herkes�n yerel toplulukta b�r paya sah�p 

olmasını, onunla özdeşlemes�n� ve dışlanmış h�ssetmemes�n� sağlamak üzere sürekl� b�r çaba 

göster�l�r. 

● Sosyal uyum ve savunmasız grupların toplumsal entegrasyonu �ç�n teşv�k ed�l�r. 

● Özell�kle nüfusun en dezavantajlı kes�mler�n�n temel h�zmetlere er�ş�m� sağlanır. 

Hesap vereb�l�rl�k 

● Tüm paydaşlar aldıkları kararlar �ç�n sorumluluk alırlar. 

● Kararlar raporlanır, açıklanır ve yaptırıma tab� tutulab�l�r. 

Yönet�m kavramı, çok yönlü b�r olgu olarak kurumlar nezd�nde faal�yet/�şlev, �dar� s�stem, örgüt veya 

�dar� personel� kapsamakta (Eryılmaz, 2018, s. 3) ve merkez�yetç� b�r yapıya karşılık gelmekted�r. 

Yönet�ş�m yaklaşımında �se yerelleşme çerçeves�nde katılımı artırmak hedeflenmekted�r. Aynı zamanda 

yönet�ş�mle b�rl�kte yönet�m, yöneten ve yönet�len ayrımı yer�ne, tüm tarafların katılımı �le oluşan 

ortaklık anlayışına geç�lerek (Torlak ve Özen, 2005, s. 653) geleneksel yönet�m model�nde varsayılan 

yönetenle �le yönet�len�n �k� ayrı taraf olarak konumlandırıldığı anlayıştan uzaklaşılmıştır. Bu yen� 

s�stemde �şley�ş�, kapas�tes� ve sınırları bakımından dönüşen devlet çoğunlukla denetley�c� b�r 

poz�syonda yer alarak s�v�l toplum ve özel sektörden paydaşlarıyla b�rl�kte faal�yette bulunmaktadır.  

Yönet�ş�mde b�reyler�n sah�p oldukları haklar �le devlete ve topluma karşı yükümlülükler� çerçeves�nde 

düzenlenen vatandaşlık anlayışına vurgu yapılan b�r s�stem oluşturulmaktadır. Bu s�stem aktörler 

arasındak� sosyal ağların önem�n�, n�cel�ğ�n� ve etk�leş�m�n� artırmakta; öte yandan katılımcı demokras� 

prat�kler�n� gel�şt�rmekted�r. İşlevsel ve etk�n b�r yönet�m �ç�n �deal�ze ed�len yönet�ş�m yaklaşımı s�v�l 

toplum, küreselleşme, yerelleşme, kalkınma ve refah devlet� kavramlarıyla özell�kle katılımcı demokras� 

kuramıyla b�rl�kte çokça tartışılmaktadır. Klas�k l�beral demokras�ler�n tems�le dayalı s�yaset tarzının 

yen� �ht�yaçlara cevap vermekte zorlandığı b�r süreçte gel�şen katılımcı demokras� aracılığıyla 

toplumdak� farklı sesler�n duyulmasına �mkân tanınmakta; yönet�ş�m mekan�zmasının her düzey�nde 

s�yas� karar alma sürec�n�n odak noktasını toplumun �ht�yaç ve talepler� çerçeves�nde gerçekleşt�rmek 

hedeflenmekted�r. N�tek�m toplumun genel yararının uygulanacak pol�t�kaların merkez�nde yer alması 

demokras�n�n en temel gösterges�d�r. Yönet�ş�m ve katılımcı demokras� bu �şlev� yer�ne get�rerek s�v�l 

toplumun karar alma sürec�ne katılım ve değ�ş�m �ç�n �t�c� güç olma �mkânını yaratmaktadır. Bu 
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kapsamda hayata geç�r�len uygulama ve modeller�n yöntem� ne olursa olsun temel hedef; vatandaşları 

veya s�v�l toplum aktörler�n� günlük yaşamlarını etk�leyen konularda yerel, bölgesel veya ulusal karar 

alma süreçler�ne dah�l etmekt�r. 

Devlet ve d�ğer paydaşlar arasındak� �şb�rl�ğ�, ortaklık ve koord�nasyonun ön plana çıkarıldığı yönet�ş�m 

sürec�nde sorunların doğru tesp�t ed�lmes� ve uzun vadel� toplumsal çözümsüzlükler�n oluşmasını 

engellemek adına çev�k ve sahada olan, farklı toplumsal gruplarla temas edeb�len, merkez� ve yerel 

yönet�m mekan�zmaları �le toplum arasında köprü görev� gören aktörlerle çalışmak başat rol 

oynamaktadır. STK’lar �se tam da bu noktada yapısal n�tel�kler� �t�bar�yle devlet�n en öneml� 

paydaşlarından b�r� olarak ön plana çıkmaktadır. N�tek�m STK’lar kamudak� paydaşlarına kıyasla daha 

fazla esnekl�k, g�r�ş�mc�l�k kapas�tes�, üretkenl�k ve uzun vadel� hedeflere sah�p olmaları neden�yle 

pol�t�ka ve uygulamaların gel�şt�r�lmes� ve hayata geç�r�lmes� �ç�n kr�t�k b�r rol üstlenmekted�r. 

B�rey hak ve özgürlükler�n�n elde ed�lmes�n� ve kapsamının gen�şlemes�n� sağlayarak demokras� 

kültürünü ve akt�f vatandaşlık yaklaşımını yeşerten katılımcı demokras� ve yönet�ş�m aynı zamanda 

paydaş STK’ların kapas�teler�n� gel�şt�rmeler� �ç�n de öneml� fırsatlar yaratmaktadır. Gönüllü yönet�ş�m� 

çerçeves�nde farklı yerel, ulusal ve uluslararası toplumsal aktörlerle �ş b�rl�ğ�ne g�r�şen STK’lar, 

toplumsal görünürlük ve tanınırlık oranını artırarak kamuoyuyla etk�l� �let�ş�m kurma �mkânlarını 

gel�şt�reb�lmekted�r. Böylece şeffaflık ve hesap ver�leb�l�rl�k, ger� b�ld�r�m, tak�p ve raporlama s�stemler� 

g�b� kurumsallaşmanın temel �lkeler�n� uluslararası standartlara uygun hâle get�rme fırsatı yakalayan 

STK’lar saygınlık ve �t�bar kazanmaktadır. 

STK’ların gerek geleneksel kurumlarla �ş b�rl�kler� gel�şt�rmeler� gerekse de kurumsal kapas�teler�n� 

güçlend�rerek kamuoyu nezd�nde �t�bar kazanmaları toplumsal güven unsurunu �nşa edeb�lmeler�nde 

temel b�r rol oynamaktadır. Bu durum STK’ların madd� kaynak gel�şt�reb�lmeler� �ç�n öneml� b�r 

stratej�ye dönüşürken aynı zamanda kurum bünyes�ndek� �nsan kaynağının yapısı üzer�nde de son derece 

olumlu sonuçlar doğurmaktadır. N�tek�m toplumsal alanda saygın olarak algılanan b�r s�v�l toplum 

sahası bu alanda kar�yer yapmış, profesyonel çalışanların sayısını ve �st�hdamını arttırarak çok yönlü b�r 

faydaya dönüştürmekted�r. Bu durum aynı zamanda STK’ların gönüllülere er�şeb�lmes�nde de c�dd� b�r 

fırsat yaratmaktadır (Tekgöz, 2021). Yönet�ş�m mekan�zması �çer�s�nde, çözümün masasında yer alan 

b�r aktörün yapısına dah�l olmak, toplumsal sorun alanlarına da�r farkındalığı yüksek, kend� sorunlarına 

her da�m sah�p çıkab�lmen�n kanallarını arayan ve açan akt�f vatandaşlar olarak örgütlü gönüllüler�n 

n�tel�k ve n�cel�ğ�n�n gel�şmes�ne de katkıda bulunmaktadır.  

Kurumsal kapas�tes�n� d�ğer aktörlerle kurduğu �ş b�rl�ğ� ve ortaklıkların da etk�s�yle gel�şt�ren b�r 

STK’nın en temel özell�kler�nden b�r d�ğer� gönüllü yönet�ş�m�n� kurum �çer�s�nde de �şler hâle 

get�rmes�d�r. Gönüllü yönet�ş�m� kapsamında h�yerarş�k b�r yapılanmanın ötes�ne geç�lerek gönüllüler 

karar alma süreçler�nden faal�yet� uygulama ve ger� b�ld�r�m almaya kadar çok yönlü b�r sürece katılarak 

14



   
 

adeta �ş�n mutfağına dah�l ed�lmekted�r. Bu durum STK faal�yet�n�n yararlanıcılara olduğu kadar 

gönüllülere de katkı sağlamasına �mkân oluşturur. Böylece STK kaynakları m�syonları doğrultusunda 

etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde kullanılarak ve sürdürüleb�l�r kılınarak çok boyutlu b�r sosyal faydaya 

dönüştürülür. 

Gönüllü yönet�ş�m�n� gel�şt�rmek ve STK’ların rolünü arttırmayı teşv�k edeb�lecek kamu pol�t�ka ve 

uygulamalarının hayata geç�r�lmes� elzemd�r. Bu kapsamda kamu kurumları STK'ların etk�n rolünü 

artırmak üzere şu alanlarda �y�leşt�rmeler yapab�l�r (Clark, t.y.): 

● Yönet�ş�m�n doğası ve kal�tes� (Çoğulculuk, hesap vereb�l�rl�k vb.) 

● Yasal çerçeve (Kayıt, raporlama yükümlülükler� vb.) 

● Verg�lend�rme pol�t�kaları (Kamu yararı vb.) 

● STK'larla �ş b�rl�ğ� (Ne zaman? Hang� sektör? Ortaklığın n�tel�ğ�?) 

● Halkla �st�şare ve b�lg�lend�rme (STK'ların pol�t�ka etk�s�) 

● Koord�nasyon (STK faal�yetler�n� koord�ne etmede hükümetler�n rolü). 

● Resm� destek (Devlet f�nansmanı, resm� sözleşmeler). 

 

6. GÖNÜLLÜ YÖNETİŞİMİ POLİTİKALARI VE GÖNÜLLÜLÜK MEVZUATI GELİŞTİRME  

Yönet�ş�m�n paydaşı olacak aktörler ve bu aktörler arasındak� �l�şk�n�n d�nam�kler�; toplumların s�yas�, 

hukuk� ve tar�hsel yapıları �le doğrudan �l�şk�l�d�r. Toplum �çer�s�nde tüm farklılıklarına rağmen sosyal 

etk�leş�mler� yüksek ve b�r arada yaşayab�len aktörler�n varlığı yönet�ş�m�n �şlevsel hâle geleb�lmes� �ç�n 

gerekl�d�r (Tekel�, 2003, s. 629). Aynı zamanda �fade özgürlüğü başta olmak üzere �nsan hak ve 

özgürlükler�ne r�ayet eden güçlü STK’ların varlığı, hukukun üstünlüğüne dayalı yasal mekan�zmalar, 

kamu kurum ve kuruluşlarında şeffaflık, hesap vereb�l�rl�k, katılımcılık, stratej�k planlama, etk�nl�k ve 

ver�ml�l�k g�b� �lkeler�n gel�şm�ş olması yönet�ş�m�n uygulama alanı bulması ve sağlıklı olarak �şlemes� 

açısından son derece öneml�d�r. 

Bazı ülkelerde STK’lar yönet�ş�m mekan�zmasına büyük katkı sağlarken, s�v�l topluma da�r elver�şl� b�r 

ortam bulunmayan ülkelerde STK'ların etk�nl�k alanları ve oynadığı rol zayıftır. Böyle ülkelerde 

geleneksel STK faal�yetler�n�n "arz tarafında" yoğunlaştığı; h�zmetler�n sunulması, kalkınma 

programları sağlanması veya resm� kurumların programlarının yayılmasına yardımcı olunması g�b� 

�şlevler� yer�ne get�rd�ğ� görülmekted�r. Buna karşın STK faal�yetler�n�n gel�şt�ğ� ülkelerde yönet�ş�m ve 

s�v�l toplum �l�şk�s� çerçeves�nde STK’lar artık "talep eden taraf" olarak değerlend�r�lmekte; 

toplulukların end�şeler�n�, �ht�yaç ve talepler�n� d�le get�rmeler�ne yardımcı olmak, bu "ses�" yükseltmek 

�ç�n d�ğer toplumsal aktörlerle müzakere poz�syonuna g�rmekted�r. Bu kapsamda STK’lar tekn�k-
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operasyonel, �let�ş�m, savunuculuk ve ağ oluşturma becer�ler�n� gel�şt�rerek; karar alma, şeffaflık, hesap 

vereb�l�rl�k, �fade özgürlüğü, etk�nl�k ve ver�ml�l�k �lkeler�ne odaklanmaktadır (Clark, ty).  

Yönet�ş�m, Türk�ye’de 1990’lı yıllarda Hab�tat II Konferansının hazırlık çalışmaları sürec�nden �t�baren 

d�le get�r�lmeye başlanmış; 2000 yılında TÜ “Avrupa B�rl�ğ� 

Yolunda İy� Yönet�ş�m” adlı b�r toplantıyla 58. Hükümet’�n Ac�l Eylem Planı (AEP) kapsamında 

gerçekleşt�r�len devlet reformlarında kend�n� gösterm�şt�r (Güler, 2005, s. 38). Yönet�ş�m kavramı 

Türk�ye’de çeş�tl� platformlarda değ�ş�k �çer�klerle tartışılmış, kavram bazı çevrelerce kamu 

yönet�m�nde yaşanan sorunların çözümünde öneml� b�r araç olarak kabul ed�l�rken bazı çevreler 

sermayen�n etk�nl�ğ�n� artıran ve yönet�m üzer�nde baskı kurmasını kolaylaştıran �ç� boş moda b�r 

kavram olduğunu öne sürerek yönet�ş�me karşı çıkmıştır. Ancak kamu yönet�m�nde yaşanan parad�gma 

dönüşümünün sonucu olarak reform çalışmaları başlatılmış; Türk�ye 1992 R�o Konferansının temel 

belges� olan Gündem 21’� Hükümet başkanı düzey�nde tems�l ed�ld�ğ� b�r katılımla �mzalamış ve daha 

sonra Gündem 21 faal�yetler� kapsamında toplumdak� çeş�tl� aktörler arasında ortaklık ve �ş b�rl�ğ� 

gel�şt�r�lm�şt�r. Bu kapsamda merkez� yönet�m, yerel yönet�mler ve s�v�l toplum örgütler�n�n b�r araya 

gelmes�yle Ulusal Gündem 21 Planı hazırlanmış, öte yandan çeş�tl� beled�yeler tarafından Yerel 

Gündem 21’ler hazırlanmaya başlanmıştır. Y�ne bu kapsamda Beled�ye Kanunu ve Büyükşeh�r Beled�ye 

Kanunu onaylanmış ve yürürlüğe g�rm�ş;1 Kent Konsey� Yönetmel�ğ�2, Geç�c� Koruma Yönetmel�ğ�3, 

g�b� mevzuatlarda yönet�ş�m ve/veya STK paydaşlığına �l�şk�n yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bununla 

b�rl�kte çeş�tl� mevzuat çalışmaları kapsamında STK’larda gönüllülüğü teşv�k etmeye ve artırmaya 

yönel�k �barelere yer ver�lm�şt�r.4  

                                                           
1 5393 sayılı Beled�ye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşeh�r Beled�ye Kanunu.  
2 Bkz. Kent Konsey� Yönetmel�ğ� 6. maddes�n�n 1. fıkrası a bend�nde Kent konsey�n�n görevler�; “Yerel düzeyde 
demokrat�k katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehr�l�k hukuku ve ortak yaşam b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes�n�, çok 
ortaklı ve çok aktörlü yönet�ş�m anlayışının ben�msenmes�n� sağlamak” �bareler�ne yer ver�lm�şt�r. 
3 GKY’
bel�rt�lm�şt�r. Buna göre: “Bakanlık, bu Yönetmel�kte bel�rt�len ve geç�c� korumayla �lg�l� d�ğer konularda ulusal 
ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, d�ğer ülke ve s�v�l toplum kuruluşları �l
Dış�şler� Bakanlığının görüşünü alarak, Kanun �le bu Yönetmel�kte bel�rt�len konularda, 5/5/1969 tar�hl� ve 1173 
sayılı M�lletlerarası Münasebetler�n Yürütülmes� ve Koord�nasyonu Hakkında Kanun çerçeves�nde, uluslararası 
kuruluşlarla uluslararası anlaşma n�tel�ğ� taşımayan protokoller yapmaya yetk�l�d�r. (3) Bu Yönetmel�k 
kapsamındak� yabancılara sağlanması öngörülen hak ve yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� veya tak�p ed�lmes� �le 
h�zmetler�n uygulanması amacıyla geç�

ruluşlarının görüşler� alınarak, Bakanlık 
tarafından bel�rlen�r.” 
4 Bkz. S�v�l Toplum İst�şare Kurulu Görev ve Çalışma Yönerges�nde �k�nc� bölümünde yer alan “Kurulun 
görevler�, üyeler�n�n bel�rlenmes�” bölümünde kurulun görevler�nden b�r�n�n; “Gönüllülük b�l�nc�n�n 
oluşturulması noktasında �lg�l� kurum ve kuruluşları teşv�k etmek, öner�lerde bulunmak” olduğu bel�rt�lm�şt�r. 
İç�şler� Bakanlığı S�v�l Toplumla İl�şk�ler Genel Müdürlüğü Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Yönetmel�k 26. 
maddede: “S�v�l toplum alanında gönüllülüğün teşv�k ed�lmes�, buna �l�şk�n �stat�st�kler�n tutulması, gönüllü 
havuzu oluşturulmasına �l�şk�n gerekl� çalışmaları yapmak, bu çalışma grubunun görevler� arasında sayılmıştır.” 
�bareler�ne yer ver�lm�şt�r. 
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Türk�ye’de katılımcı, örgütlü, güçlü ve sürdürüleb�l�r s�v�l toplum alanının oluşturulması adına kamu 

tarafından yayınlanan belgelerde gönüllü yönet�ş�m�ne d�kkat çek�lmekted�r. Örneğ�n “2019 Yılı 

Cumhurbaşkanlığı Programı s�v�l toplum ve STK’ların son yıllarda “toplumsal dayanışma ve �lave 

kaynak yaratma potans�yeller� �le öneml� b�r paydaş konumuna” geld�ğ� bel�rt�lmekte; bu kapsamda 

STK’lar aracılığıyla “sosyal ve ekonom�k kalkınma süreçler�ne toplumun tüm kes�mler�n�n daha etk�n 

katılımının” hedeflenmekted�r. STK’lara �l�şk�n �k�nc�l mevzuat çalışmaları, STK’ların kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla entegrasyonları, kamu yararına çalışır statüdek� STK’ların hesap ver�leb�l�rl�ğ�n� artırma 

g�b� tedb�rler ele alınmıştır. Benzer b�ç�mde 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda da s�v�l toplum 

ve �y� yönet�ş�m hususlarına d�kkat çek�lm�şt�r. Buna göre karar süreçler�nde kamu-STK arasındak� 

�şb�rl�kler�n� artırmanın, s�v�l toplum faal�yetler�ne yönel�k farkındalığı güçlend�rmen�n, ün�vers�telerde 

s�v�l toplum merkezler�n� yaygınlaştırmanın b�rl�ğ�nden yararlanılarak demokras�n�n 

standartlarını artırmanın ve �y� yönet�ş�m kapsamında devlet-vatandaş �l�şk�s�n� güçlü hâle get�rmen�n 

hedeflend�ğ� bel�rt�lm�şt�r” (Tekgöz, 2021, s. 36-37). 

Türk�ye’de yasal olarak yönet�ş�m alt yapısının kurulduğu görülmekle b�rl�kte, uygulamada bazı 

sorunlarla karşılaşılmaktadır. Her şeyden önce bu konuda toplumsal mutabakat henüz sağlanamamıştır 

ve s�stem�n �şley�ş�n� gözetecek mekan�zmalar da mevcut değ�ld�r. Yasal mevzuat açısından gel�şmeler 

olmasına karşın, Türk�ye’de gönüllülük çalışmaları çoğunlukla yasal hakları garant� altına alan 

sözleşmelerle değ�l, enformel b�ç�mlerde gerçekleşmekte; gönüllülükle ve STK’lar �le gönüllüler 

arasındak� �l�şk�ler� düzenleyen herhang� b�r özel yasal düzenleme bulunmamaktadır. Buna karşılık bazı 

STK’ların kend� gönüllülük yönet�mler�n�n et�k çerçeves�n� gel�şt�rd�kler� b�l�nmekte; bu durum 

gönüllü/ STK hak ve yükümlülükler� konusunda hukuk� standard�zasyonun sağlanmasının önüne 

geçmekted�r.  

Yönet�ş�m günümüz Türk kamu yönet�m�nde devlet tarafından genel yaklaşım olarak kabul ed�ld�ğ�ne 

göre, yönet�ş�m�n tüm �lkeler� çerçeves�nde gönüllü yönet�ş�m s�stem�n etk�l� olarak �şleyeb�lmes� ve 

gerekl� mekan�zmaların kurulması �ç�n bazı yasal adımların kamu tarafından atılması gerekl� 

görülmekted�r. Bu amaçla yapılması gerekenler, öncel�kle yönet�me katılmaya olanak sağlayan ve teşv�k 

eden kanalların açılması, hem kamu kurum ve kuruluşlarının yönet�c� ve çalışanlarında hem de 

vatandaşlarda yönet�ş�m� destekleyecek s�yasal kültürün ve z�hn�yet değ�ş�m�n�n gel�şmes� 

gerekmekted�r. Ayrıca toplumun örgütlenme hakkının önündek� engeller�n kaldırılarak s�v�l toplumun 

gel�şt�r�lmes�, tüm yönetsel süreçlerde saydamlığın ve hesap vereb�l�rl�ğ�n hak�m kılınması, öngörülen 

hedeflere kaynakların en �y� şek�lde kullanılmasıyla ulaşılması, �y� �şleyen b�r yargı s�stem�n�n kurulması 

ve etk�l� �nsan kaynakları pol�t�kalarının hayata geç�r�lmes� olmalıdır. 

Ulusal Gönüllülük Kom�tes� Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve sekretarya katılımı �le 23.09.2021 tar�h�nde 

S�v�l Toplum İl�şk�ler Genel Müdürlüğü (STİGM) Dış Kaynaklı Projeler Çalışma Grup Başkanlığı �le 

gerçekleşt�r�len toplantıda, üzer�nde çalışılan Gönüllülük Mevzuatı ve �lg�l� öner�ler STİGM �le 

17



   
 

paylaşılmıştır. Bu kapsamda Türk�ye’de gönüllülük konusunda yapılacak yasal düzenlemelerde 4 temel 

noktanın ele alınması gerekt�ğ� bel�rt�lm�şt�r. Bunlardan �lk� gönüllülüğe teşv�k�n amaçlanmasıdır. 

Hazırlanacak mevzuatın öncel�ğ�n�n STK’ları ve gönüllüler� kayıt altına almak değ�l gönüllülüğü teşv�k 

etmes� gerekt�ğ�ne değ�n�lm�şt�r. Bu konuda bel�rt�len b�r d�ğer nokta �se gönüllü olma sürec�n�n h�çb�r 

aşamasının b�r merkeze veya ajansa bağlanmamasının gerekl�l�ğ�d�r. İk�nc� nokta gönüllü ve profesyonel 

çalışan arasındak� ayrımın açıkça düzenlenmes�d�r. Bu kapsamda gönüllülük sürec�nde yapılan 

harcamaların STK tarafından ödemes� yapılarak bunun b�r ücret olarak değerlend�r�lmemes� 

gerekl�l�ğ�ne vurgu vardır. Üçüncü nokta gönüllüyü ve STK’yı koruyacak önlemler�n gerekl�l�ğ�ne 

�l�şk�nd�r. Dördüncü nokta �se yasal çalışmaların tüm süreçler�ne s�v�l toplumun dâh�l ed�lmes�d�r. 

N�tek�m etk�l� b�r yönet�ş�m mekan�zması �ç�n kamu �dares� tarafından yapılması planlanan tüm yasal 

düzenlemelerde gönüllülük temell� faal�yetler� bulunan s�v�l toplum kuruluşlarının katılımı önem arz 

etmekted�r.  

Gönüllülüğe da�r yasal mevzuatın çerçeves� netleşt�r�lmeden ve gönüllü haklarını koruyacak, eş zamanlı 

olarak s�v�l toplum kuruluşlarına katkı sağlayacak sınırlar ç�z�lmeden n�tel�kl� b�r gönüllü 

yönet�ş�m�nden söz etmek mümkün görünmemekted�r. Bu kapsamda gönüllü yönet�ş�m�ne �l�şk�n 

mevzuatta olması gerekenler �se şu şek�lde sıralanab�l�r (TÜSEV, 2015): 

● Tanımları, genel �lkeler�, gönüllüler�n sorumluluk alanlarını, gönüllülerle çalışan kurumların 

sorumluluk alanlarını, gönüllüler� koruyacak hükümler�, gönüllü emeğ�n�n ve katkısının 

tanınmasına da�r hükümler�, hükümet ve mecl�s�n sorumluluklarını �çer�r. 

● Mevzuat gönüllülüğü teşv�k eder, en doğru �dar� uygulamaları �çer�r ve aynı zamanda 

kend�l�ğ�nden gel�şen gönüllülük uygulamalarına �z�n ver�r. 

● Gönüllülüğün gel�şmes� ve özend�r�lmes� �ç�n teşv�kler ve devlet destekl� programların 

uygulanma standartlarına yer ver�l�r. 

● STK ve gönüllü arasındak� �l�şk�y� açıkça tanımlayan süreçler ve koruyucu önlemler� �çeren 

�bareler bulunur. 

Tüm bunlar gönüllülüğe da�r b�r çerçeven�n ç�z�lmes�n� ve bunlar �ç�n �zlenmes� ve üstüne düşünülmes� 

gerek�len bell� adımların tesp�t ed�lmes�n� gerekl� kılmaktadır. Gönüllü yönet�ş�m�n�n b�leşenler�n� ele 

alındığı b�r sonrak� bölümde her b�r b�leşene da�r mevcut durum ve �ht�yaçlar bel�rlenmekte ve öner�lere 

yer ver�lmekted�r.  

 

 

Pol�t�ka Belges�n� katılımcı b�r yaklaşımla hazırlamak amacıyla farklı STK’ların görüş ve öner�ler�n� 

almak üzere “Akt�f Vatandaşlığın Yaygınlaştırılması ve Güçlü Gönüllü Yönet�ş�m� Çalıştayı” 

gerçekleşt�r�lm�şt�r. Farklı STK’lardan her b�r kuruluşu tems�len �k� k�ş� olmak üzere toplamda 16 

katılımcının yer aldığı çalıştayda proje yürütücüsü Türk�ye Eğ�t�m Gönüllüler� Vakfı (TEGV)’�n yanı 
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sıra Sağlık ve Eğ�t�m Vakfı (SEV) �le b�rl�kte Koç Ün�vers�tes� Sosyal Etk� Forumunun (KUSİF) 

çalışanları da hazır bulunmuştur. TEMA, Toplum Gönüllüler� Vakfı, Sosyal Ben, Öğretmen Ağı, Eğ�t�m 

Reformu G�r�ş�m� �le b�rl�kte sürece da�r çalışmak �ç�n çalıştay önces�nde konu �le �lg�l� b�lg� eş�tlemes� 

yapab�lmek ve pol�t�ka belges�n�n bağlamını ortaya koyab�lmek amacıyla �lg�l� l�teratür (makale, 

araştırma, raporlar vb.) katılımcılarla paylaşılmıştır.  

Pol�t�ka belges�n�n hazırlık sürec�nde �k� gün süren çalıştayın �lk gününde pol�t�ka belges� hazırlamaya 

da�r sunum �le bağlam, kapsam, yöntem ve çıktılar üzer�ne uzlaşılmıştır. Daha sonra, b�r kavram har�tası 

oluşturularak l�teratür taramasından ed�n�len bulgular eksen�nde gönüllü yönet�ş�m�ne da�r b�leşenler 

(gönüllülüğün tanımı, gönüllülük alanları, gönüllülük çeş�tler� vs.) bel�rlenm�şt�r. Çalıştayın �lk gününde 

bu b�leşenlerden her b�r� çalıştay katılımcılarından oluşan karma gruplarda “mevcut durum, �ht�yaçlar 

ve öner�ler” başlıkları �le çalışılmıştır.  

Çalıştayın �k�nc� gününde �se çalıştay akış ve yöntem�ne da�r b�lg�lend�rmeden sonra katılımcıların katkı 

ve sunumları alınmıştır. Çalıştayın �lk günü gerçekleşen grup çalışmalarının sonuçları tüm grupla 

paylaşılmıştır, bazı kavramlar ya da öner�ler tartışmaya açılmış, gerekl� değ�ş�kl�kler ve eklemeler 

yapılmıştır. Pol�t�ka belges�n�n taslağını oluşturmak �ç�n b�rl�kte yapılan çalışmanın ardından son 

değerlend�rmeler alınarak süreç tamamlanmıştır. Çalıştay sırasında paylaşılan b�lg�ler, değerlend�rmeler 

ve yorumlar hem b�reysel hem de grup çalışmaları aracılığı �le b�r araya get�r�lerek �lk taslak rapor 

buluşmaların ardından tamamlanmıştır. Çalıştay raporu, araştırma ve mevzuattak� b�lg�ler eşl�ğ�nde 

gözden geç�r�lerek Pol�t�ka Belges�’n�n hazırlanmasında kullanılmıştır. Gönüllü yönet�ş�m�n�n 

b�leşenler� Çalıştay raporundak� görüşler eksen�nde ele alınmıştır. 

7.1. Gönüllülüğü Teşv�k ve Gönüllü Mot�vasyonu 

Gönüllü yönet�ş�m�n�n temel b�leşenler�nden b�r� gönüllüler�n katılımının teşv�k ed�lmes� ve 

mot�vasyonlarının korunmasıdır. Katılıma �mkan veren b�r gönüllülük ve s�v�l alanın varlığı değerl�d�r. 

Aynı zamanda mevcut gönüllüler�n mot�vasyonlarının kırılmasını engelleyecek adımlar gönüllü 

yönet�ş�m�yle b�rl�kte mümkün olab�lmekted�r.  

Mevcut Durum 

● Türk�ye’de s�v�l toplum alanına yönel�k genel b�r güven sorunu bulunmaktadır. Güven 

sorununun temel�nde pol�t�k, sosyokültürel ve etn�k kutuplaşmalar yer almakla b�rl�kte bu sorun 

STK’ların �t�barını sarsan c�dd� b�r toplumsal algının oluşmasına yol açab�lmekted�r. 

● Son yıllardak� ekonom�k dalgalanmalar ve meydana get�rd�ğ� sorunlar gönüllü katılım �ç�n 

öneml� engellerden b�r�d�r ve �nsanların s�v�l alandak� etk�nl�ğ�n� kısıtlayab�lmekted�r. 

● Gerek STK’lar gerekse toplumun b�r kısmı tarafından gönüllüler�n “parasız �şgücü”, “ucuz 

emek” olarak algılanması gönüllülüğe �l�şk�n tutumları olumsuz yönde dönüştüreb�lmekted�r. 
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STK’ların bu algısı “et�k ve hukuk�” sorunları ortaya çıkarırken toplumun bakışı �se “düşük 

saygıyı” doğurmaktadır. 

● Türk�ye’de s�v�l toplum faal�yetler�ne gönüllü katılım �ç�n mot�ve ve teşv�k ed�c� farkındalık 

çalışmaları yeterl� düzeyde değ�ld�r. 

● İlk, orta ve yükseköğret�m düzeyler�ndek� eğ�tmenler�n gönüllülük ve s�v�l toplum kültürüne 

aş�na olmamaları ve gönüllülüğe da�r b�lg�ler� aktaramamaları gönüllülük �ç�n öneml� b�r 

potans�yel taşıyan öğrenc�ler�n gönüllülüğe yönel�k farkındalığının gel�şmemes�ne neden 

olab�lmekted�r. 

● Gönüllüler�n b�r kısmına “kahramanlaştırma” yapılması ve büyük b�r çoğunluğunun 

görülmemes� neden�yle gönüllülüğün eş�t düzlemde gerçekleşmemes� gönüllüler�n 

mot�vasyonunu olumsuz b�r b�ç�mde etk�leyeb�lmekted�r. 

İht�yaçlar 

● STK’lara ve gönüllülüğe �l�şk�n toplumsal güven�n tem�n ed�lmes� ve sürdürülmes� elzemd�r. 

Bu kapsamda STK’lara yönel�k toplumsal güven unsurunu �nşa etmek üzere ölçüleb�l�r, 

denetleneb�l�r ve sürdürüleb�l�r şeffaf b�r yönet�m anlayışına sah�p olmalarını sağlayacak 

stratej�k yönet�m anlayışları ben�msenmel�d�r. 

● Gönüllü yönet�ş�m� çatı b�r kavram olarak STK’lar ve kamu kurumlarıyla b�rl�kte yerel 

yönet�mler�n, sosyal g�r�ş�m ve �n�s�yat�fler�n, �lk, orta ve yükseköğret�m düzey�ndek� eğ�t�m 

kurumlarının, özel sektör ve vatandaşların da dah�l olduğu b�r mekan�zmaya dönüşmel� ve �şler 

hâle get�r�lmel�d�r. 

● Gönüllü olma potans�yel� taşıyan b�reyler çeş�tl� araştırmalarla tesp�t ed�lerek onlarla temas 

etme �mkânlarının ve yöntemler�n�n artırılması gerekmekted�r. 

● Örgün eğ�t�m�n tüm kademeler�nde gönüllülük dersler� ve sosyal sorumluluk projeler� hayata 

geç�r�lerek gönüllülük b�l�nc�n�n erken yaşlarda ben�msenmes� sağlanmalıdır. 

● Gerekl� yasal düzenlemeler eşl�ğ�nde STK’ların şeffaflık ve hesap vereb�l�rl�k �lkeler�ne tam 

uyum sağlamaları mümkün kılınmalıdır. 

● Gönüllülük mot�vasyonunu sağlamak üzere gönüllüler STK �ç� karar alma mekan�zmalarına 

dah�l ed�lmel�d�r.  

● Gönüllünün STK �le �l�şk�s�n� akt�f ve etk�l� b�r b�ç�mde kurab�leceğ� kurum �ç� �let�ş�m 

mekan�zmaları gel�şt�r�lmel�d�r. 

● Son dönemde artan gönüllülük �n�s�yat�fler�n�n ve �y� örnekler�n desteklenerek kamuoyunda 

görünürlükler�n�n sağlanmasına yönel�k tanıtıcı etk�nl�kler gerekmekted�r. 

● Gönüllülüğün eğ�t�m kurumlarında “öğret�len” b�r unsura dönüşmes� ve b�l�nçl� eğ�tmenler 

tarafından erken yaştan �t�baren s�v�l toplum kültürünü ve toplumsal duyarlılığın önem�n� 

tanıtmak elzemd�r. 
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● Hâl�hazırda özel sektörün bazı aktörler� tarafından uygulanan gönüllülük teşv�k uygulamaları 

kamu kurumları ve yerel yönet�mler tarafından da hayata geç�r�lerek her yaş grubundan �nsana 

ulaşab�lmek hedeflenmel�d�r. 

● Akt�f vatandaşlık kavramının kullanımı yaygınlaştırılarak bu çerçevede gönüllülüğü teşv�k 

etme, gönüllü olma ve gönüllü kalma mot�vasyonu sağlanmalıdır. 

● STK bünyes�nde gönüllülerle güçlü ve ç�ft yönlü �l�şk�ler kurularak stratej�k gönüllü 

yönet�ş�m�n�n kurumsallaştırılması gerekmekted�r. 

● STK’larda gönüllülüğü teşv�k ve mot�vasyon unsuru olarak ödüllend�rme s�stem�n�n 

uygulanması gerekmekted�r. 

● İl�şk� yönet�m�nde ve �let�ş�mde eş�tl�kç� ve şeffaf yaklaşım gönüllüler�n teşv�k ve 

mot�vasyonunu sağlayacak şek�lde yer almalıdır. 

Öner�ler 

● Gönüllülüğe da�r kamuoyunda gen�ş k�tlelere ulaşmayı hedefleyen 2019 Gönüllülük Yılı g�b� 

farkındalık çalışmaları ve projeler� gel�şt�r�leb�l�r. 

● Okullarda akran gruplar kapsamında gönüllülük temalı proje yarışmaları düzenleneb�l�r. 

● Ün�vers�te öğrenc�ler� arasında gönüllülüğü yaygınlaştırmak üzere bu alanda ders veren 

akadem�syenlere yönel�k rut�n atölye, çalıştay ve konferanslar düzenleneb�l�r ve s�v�l toplum 

sahasıyla etk�leş�mler�n� artırmak üzere çeş�tl� sosyal ağlar/�n�s�yat�fler gel�şt�r�leb�l�r. 

● Gönüllülükle �lg�l� d�j�tal ve yüz yüze d�yalog/paylaşım alanları yaratılarak bu mecralara 

herkes�n ulaşab�lmes� �ç�n gerekl� �let�ş�m ve teknoloj�k altyapı sağlanab�l�r. 

● Gönüllüler�n temel hak ve yükümlülükler� yasal zem�nde korunarak STK’lar tarafından etk�l� 

b�r b�ç�mde hayata geç�r�lmel� ve korunmalıdır.  

● STK’lara yönel�k devlet destekl� verg� �nd�r�mler� g�b� uygulamalar gönüllüler�n de 

yararlanab�leceğ� b�r yapıya dönüştürülerek mot�vasyon kaynakları çeş�tlend�r�leb�l�r. 

7.2. Gönüllü A�d�yet� ve Sürdürüleb�l�rl�k 
Gönüllüler�n gerek bulundukları STK’larda gerekse gönüllülük alanındak� varlığının devam etmes� çok 

değerl�d�r. Gönüllülük alanının güçlenmes� ancak gönüllüler�n sürdürüleb�l�rl�ğ� sağlandığında mümkün 

olab�lecekt�r. Sürdürüleb�l�rl�k �ç�nse b�reyler�n STK’lara ve daha da öneml�s� gönüllü çalışmalara ve 

gönüllülük alanına a�d�yet duymasıdır. 

Mevcut Durum 

● Gönüllü çalışmalarda kötü tecrübeler�n yaşanması, gönüllüye beklent�n�n doğru 

aktarılamaması, gönüllünün beklent�s�n�n karşılanmaması, gönüllülük tanımının ve görevler�n�n 

net olmaması ve sınırlarının ç�z�lmemes� vb. durumlar sonucunda gönüllü b�reylerde değers�zl�k 

h�ss� oluşmaktadır. 
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● STK’ların �ç�ndek� gelenekler dönüşümü yavaşlatıp gündem� tak�p etmeye engel olab�lmekte ya 

da dönüşüm ve değ�ş�m çok hızlı yaşanab�lmekted�r. Değ�ş�kl�k yönet�m� d�kkatl� 

planlanmadığında ve gönüllüler�n katılımı sağlanmadığında bu durum bağlılığı olumsuz 

etk�lemekted�r. 

● Tek yönlü b�r �let�ş�m neden�yle sürekl� b�r şey talep eden STK durumuna düşüleb�lmekted�r. 

● Proje b�t�rme g�b� sonuç odaklı çalışmalar gönüllüyü STK’dan uzaklaştırmaktadır.  

 

İht�yaçlar  

● STK’lar tarafından a�d�yet ve sürdürüleb�l�rl�k �ç�n vazgeç�lmez b�r �lke olan gönüllüler�n hak 

ve sorumluluklarını güvence altına alacak mevzuat ve pol�t�kalar hayata geç�r�lmel�d�r. 

● Gönüllünün faal�yet�n yapısına, kab�l�yet ve talepler�ne uygun olarak doğru konumlandırılması; 

her aşamada g�d�şata yönel�k b�lg�lend�r�lmes�, f�k�rler�ne önem atfed�lmes� ve ger� 

b�ld�r�lmeler�n kend�s�ne doğrudan yapılması; gönüllünün yaptığı �ş�n etk� ve sonuçlarını 

görmes�; ödüllend�rme ve teşv�k araçlarıyla mot�ve ed�lmes� gerekmekted�r. Bu uygulamalarla 

STK’ya ve faal�yete a�d�yet� oluşturulmalıdır. 

● STK’ların gönüllü �le �let�ş�me geç�lmeden önce faal�yet tanımının ve hedef�n�n netleşt�rd�ğ� b�r 

yol har�tası �le gönüllünün sorumluluklarının sürec�n en başında b�lmes�ne �mkân sağlayacak 

s�steml� b�r gönüllü pol�t�kası bulunmalıdır. STK tarafından gönüllü �le olan �l�şk�ler�n�n şeffaf 

b�r şek�lde tanımlandığı yazılı yönergeler oluşturulmalıdır. 

● STK’lar tarafından gönüllünün gel�ş�m�, değ�ş�m�, duyguları, tecrübeler� ve değerlend�rmeler�n� 

de kapsayan sonuç değ�l süreç odaklı b�r çalışma yöntem� ben�msenmel�d�r. 

● STK �le gönüllüler arasında ortak b�r d�l �nşa ed�lerek kurumsal değerlere uyumlu b�r gönüllülük 

yaklaşımının uygulanması gerekmekted�r.  

● Bağlılık ortak b�r payda �le mümkündür. Ortak paydanın gen�ş olması ve gönüllünün hayatına 

dokunması öneml�d�r. Ortak payda üzer�nden kurulan �l�şk� evrensel değerler� referans 

almalıdır. Özne-Özne �l�şk�s� kurulurken çıkar değ�l kend� durumuna benzer duygu, oluş ve 

varlık durumuna paralel olarak bağ kurulması öneml�d�r. Bağ kurmak k�ş�sel b�r adım olsa da 

kurumun yaklaşımı k�ş�den k�ş�ye değ�şmemel�d�r. A�d�yet, ortak değerler ve �l�şk�ler ağıdır.  

● Faal�yet süres�nce gönüllüler�n gerek kurumun gerek faal�yet�n öneml� ve kr�t�k b�r parçasını 

oluşturdukları çeş�tl� yollarla bel�rt�lmel� ve gönüllüler�n sosyal ve duygusal açıdan 

memnun�yet�n�n sağlanması gerekmekted�r. 

Öner�ler 

● Gönüllünün faal�yet sürec�nde yen� konular öğrenmes�ne ve kend�n� gel�şt�rmes�ne yönel�k 

alanlar açılarak gönüllüyü destekley�c� çalışmalar yapılab�l�r. 
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● STK tarafından �l�şk�, �let�ş�m ve bağ kurma �le yönetme hususunda b�r kurum kültürünün 

oluşturulması ve bu kültürün s�stemat�k eğ�t�mlerle sürdürüleb�l�rl�ğ� sağlanab�l�r. Kurumlar 

kend� değerler�n� gönüllüler�n� dah�l ederek b�rl�kte �nşa edeb�l�r. 

● STK’lar gönüllüler�n duygu, düşünce ve deney�mler�n�n sürec� şek�llend�rmede etk�l� 

olduğunun b�l�nc�ne varmalarını sağlayacak �let�ş�m stratej�ler� gel�şt�reb�l�r. 

● Kurumsal/Çalışan gönüllülere yönel�k olarak senel�k �z�n g�b� bell� hakların tanınması 

sağlanab�l�r. 

● Deney�ml� ve deney�ms�z gönüllüler�n b�r araya gelerek gönüllülük konusunda tecrübe aktarımı 

sağlamalarına �mkân tanıyacak koçluk s�stem� g�b� destekley�c� programlar hayata geç�r�leb�l�r. 

● STK’lar tarafından gönüllüler�n yaşam becer�ler�ne gel�şt�recek eğ�t�mler, atölyeler vb. 

faal�yetler düzenleneb�l�r. 

● Gönüllünün sosyal çevres�ne bünyes�nde bulunduğu STK’yı doğru şek�lde anlatması �ç�n teşv�k 

ed�c� uygulamalar gel�şt�r�leb�l�r. Böylece gerek STK’ya güven�n gerekse de gönüllülük 

faal�yetler�n�n yaygınlaştırılması hedefleneb�l�r.  

7.3. Gönüllüye Er�ş�m ve Yetk�nl�k Temell� Gönüllü Çalışma 

Gönüllü yönet�ş�m�n�n en temel adımlarından b�r� gönüllüye er�ş�md�r. Doğru hedef k�tleye ulaşarak 

�lg�l� alanda gönüllü olmalarını sağlamak ve sonrasında gönüllü çalışmalara katılımını etk�l� ve ver�ml� 

yöntemlerle sağlamak gerekmekted�r. 

Mevcut Durum 

● S�v�l toplum alanına yönel�k toplumsal güvens�zl�k hâl�, gönüllüler�n mot�vasyonunu etk�lemes� 

neden�yle kurumlar �ht�yaç duydukları n�tel�kl� gönüllü sayısına er�şememekted�r. 

● STK’larda gönüllü katkısının kurumsal sürdürüleb�l�rl�k açısından hayat� b�r önem� 

bulunmasına karşın çeş�tl� nedenlerle gönüllü sayısının azalması faal�yetler�n çeş�tl�l�k ve 

ver�ml�l�ğ�n� olumsuz yönde etk�lemekted�r.  

● STK’lar ulaştıkları gönüllüler� seçme ve onları yetk�nl�k değerlend�rmeler�ne göre 

konumlandırma konusunda s�stemat�k ve ver�ml� uygulamaları hayata geç�rmemekted�r.  

● STK’lar �ç�n gönüllüye ulaşması kadar, onun talep ve beklent�ler�ne yanıt veren b�r süreç 

yönet�m� de öneml�d�r. Kurumların her b�r gönüllü �ç�n tek t�p oryantasyon ve eğ�t�m model� 

bel�rlem�ş olması sürec�n etk�n şek�lde yürütülmes�n� engellemekted�r. 

İht�yaçlar 

● Gönüllü adayları �le tanışma alanları çeş�tlend�r�lmel� ve doğru hedef k�tleye ulaşmak �ç�n 

stratej�k gönüllü yönet�ş�m� ben�msenmel�d�r. 

● Gönüllülere başvuru ve oryantasyon sürec�nde kurumun m�syon, v�zyon ve değerler� şeffaf b�r 

b�ç�mde tanıtılmalıdır. 
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● Gönüllüler�n başvuru ve oryantasyon sürec�nde dah�l olacakları faal�yetler�n amaç, hedef ve 

uygulanab�l�rl�ğ� �le kurumun kend�ler�ne yönel�k beklent�ler� hususunda b�lg�lend�r�lmeler� 

gerekmekted�r. 

● STK ve gönüllü arasında açık �let�ş�m yaklaşımı çerçeves�nde yüz yüze ve/veya çevr�m�ç� er�ş�m 

�mkânlarının akt�f olarak sağlanması gerekmekted�r. 

Öner�ler 

● Gönüllü arama ve tem�n etme çalışmaları �ç�n yönet�ş�m mekan�zması çerçeves�nde 

ün�vers�telerle �ş b�rl�ğ� gerçekleşt�r�leb�l�r. 

● Kamu kurum ve kuruluşlarında gönüllülüğü teşv�k ed�c� yerel ve ulusal düzeyl� pol�t�kalar 

uygulanab�l�r. 

● Özel sektör çalışanlarının dâh�l ed�ld�ğ� sosyal sorumluluk projeler� ve kurumsal/çalışan 

gönüllülüğünün yaygınlaştırılmasıyla gönüllülüğe teşv�k ed�c� programlar uygulanab�l�r. 

● Resmî ve özel kurumlarda mesa� saatler�ne dah�l ed�leb�lecek gönüllülük çalışmaları teşv�k 

ed�leb�l�r. 

● Gönüllüye ulaşırken sosyal medyanın araçları etk�l� b�r b�ç�mde kullanılab�l�r. 

● Kurumlar çeş�tl� toplumsal platformlarda tanıtım çalışmaları yaparak gen�ş toplumsal kes�mlere 

ulaşab�l�r ve böylece daha fazla gönüllüye er�ş�rken aynı zamanda kurumsal güven�n� de 

artırılab�l�r.  

● Benzer faal�yetler yürüten STK’lar arasında kurulacak �ş b�rl�kler� güven ortamının �nşa 

ed�lmes�n� kolaylaştırarak s�v�l topluma yönel�k toplumsal algının �y�leşt�r�lmes� sağlanab�l�r. 

● Gönüllüler�n kend� yetk�nl�k ve deney�mler�ne uygun kurumlarda sorumluluk alab�lmes� �ç�n 

d�j�tal platformlar aracılığıyla STK’ların er�şeb�leceğ� özgeçm�ş havuzu s�stem� oluşturulab�l�r. 

● Gönüllüler�n kurumu, faal�yetler�n� ve gönüllüden beklent�ler�n� tam ve eks�ks�z anlamasına 

destek olacak farklılaştırılmış yöntem ve yaklaşımlar kullanılab�l�r. 

● Gönüllüler�n STK’dan ve faal�yetten beklent�ler� başvuru aşamasında öğren�lerek faal�yet 

sonucunda beklent�ler�n�n karşılanıp karşılanmadığı ölçüleb�l�r. 

● İlk orta ve yükseköğret�m düzey�ndek� eğ�t�m kurumları �le STK’lar arasında �ş b�rl�ğ� ve 

koord�nasyon �mkânları gel�şt�r�lerek öğrenc�ler�n gönüllülük temalı proje f�k�rler� hayata 

geç�reb�l�r.  

● STK tems�lc�ler� ve gönüllüler okullarda deney�m paylaşımı yapılab�l�r ve tanıtım etk�nl�kler� 

gerçekleşt�r�leb�l�r. 

● Gönüllülük ve s�v�l toplum odaklı kısa döneml� okul ve programlar açılab�l�r. 

● Kamu spotları aracılığıyla daha fazla gönüllüye er�ş�m sağlanab�l�r. 

● Gönüllüler�n devlet tarafından s�gortalanmasını sağlayacak yasal düzenlemeler 

gerçekleşt�r�leb�l�r.  

 

24



   
 

 

Gönüllü yönet�ş�m�n�n esaslarını göreb�lmek ve kavrayab�lmek �ç�n temel kavramların anlaşılması 

gerekmekted�r. Gönüllü yönet�ş�m�n�n temel�nde katılımcılık, kapsayıcılık, eş�tl�k ve çeş�tl�l�k yer 

almaktadır.  

Mevcut Durum 

● Kamuoyunda gönüllülük farkındalığının yeterl� düzeyde oluşmamış olması ve b�reyler�n 

STK’lara duyduğu güvens�zl�k s�v�l topluma katılımı olumsuz etk�lemekted�r. 

● Gönüllülüğün b�rey�n yaşam boyu sürdüreb�leceğ� b�r davranış olmasına karşın yalnızca 

ün�vers�tel� gençlere yönel�k olduğuna da�r toplumsal algı, gönüllülüğün ve akt�f vatandaşlık 

yaklaşımının toplumun genel�ne yayılmasına engel teşk�l etmekted�r; STK’lar gönüllü prof�l� 

konusunda çeş�tl�l�k sağlayamamaktadır. 

● Karar alma süreçler�nde gönüllüler�n yer almaması s�v�l toplum katılımcılığını sınırlamakta; 

eş�tl�kç� ve kapsayıcı �l�şk� yönet�m�n� engellemekted�r.  

● Yaş ayrımcılığı katılımcılığı engelleyen hususlardan b�r�d�r. Özell�kle karar alma 

mekan�zmalarında yaşın kısıtlayıcı b�r etken dönüşmes� farklı yaş grubundan gönüllüler�n 

yönet�m mekan�zmalarına katılımını olumsuz etk�lemekted�r. 

● Gönüllülük potans�yel� taşıyan b�reylere yönel�k yönlend�r�c� rehber ve kılavuzların eks�kl�ğ�, 

eks�k ve yanlış b�lg�lend�rmey� doğurmakta ve gönüllü katılımının önündek� b�r engele 

dönüşmekted�r. 

● STK’lar çoğunlukla bedensel/z�h�nsel engel� olan b�reyler �ç�n katılım ve er�ş�leb�l�rl�k 

konusunda zayıf kalmaktadır.  

● Türk�ye’dek� s�v�l toplum alanlarında hak savunuculuğu yaklaşımının yaygın olmaması ve bazı 

grupların kamuoyunda tems�l ed�lememes� ve/veya etk�n tems�l ed�lememes� akt�f vatandaşlık 

ve gönüllülüğün kapsayıcılığı önünde engel teşk�l etmekted�r. 

İht�yaçlar 

● Er�ş�m �mkânlarının artırılıp ve kolaylaştırılarak fırsat eş�ts�zl�ğ�n�n ortadan kalkması 

sağlanmalıdır. 

● Gönüllülük faal�yetlere katılımla sınırlı olmaktan çıkarılıp karar alma mekan�zmalarının doğal 

b�r b�leşen�ne dönüşmel�d�r.  

● Gönüllünün yönet�ş�m�n aktörler� ve sorun alanlarının çözümünde oynadığı rol ve sah�p olduğu 

değer�n toplumsal alanda görünür kılınması gerekmekted�r.  

● Gönüllü pol�t�kasının hazırlanab�lmes� ve yönergeler�n bel�rlen�p gönüllüler�n görev, 

sorumluluk ve haklarının bell� b�r çerçevede sınırlandırılması sürdürüleb�l�rl�ğ�n sağlanab�lmes� 

�ç�n gerekl�d�r. 
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● Gönüllülük alanındak� kavramların doğru aktarılarak gönüllülüğün temel hak ve özgürlükler 

kapsamında yer alan b�r eylem b�ç�m� olduğuna d�kkat çek�lmel�d�r. Akt�f vatandaşlık 

kavramına da�r toplumsal farkındalığın artırılması gerekmekted�r. 

● Yatay gönüllü davranışı çerçeves�nde gönüllü ve yararlanıcılar arasında d�yalog alanları 

yaratılarak ortak bakış açıları gel�şt�r�lmes� ve yönet�ş�m �lkes� çerçeves�nde gönüllü ve 

yararlanıcıların çözümün paydaşı hâl�ne get�r�lmes� gerekmekted�r.  

Öner�ler 

● STK’ların b�r araya geld�ğ�, koord�nasyon ve �ş b�rl�ğ�n�n kurumsal �lkeler çerçeves�nde hayata 

geç�r�ld�ğ� gönüllü yönet�ş�m� �lkeler�n� ben�mseyen platformlar oluşturulab�l�r. 

● Akt�f vatandaşlık kavramı eğ�t�m kurumları ve kamu spotları aracılığıyla görünür kılınarak 

gönüllülük potans�yel�ne sah�p b�reyler�n farkındalığı sağlanab�l�r. 

● Uluslararası akred�tasyon kurumlarının yapılanması kapas�te gel�şt�rme süreçler�ne örnekl�k 

teşk�l etmes� �ç�n �nceleneb�l�r. 

● Er�ş�m �mkanları ve fırsat eş�tl�ğ� kapsamında gönüllülük et�kete ve sonrasında h�yerarş�k yapıya 

dönüşmekted�r. Gençlerle b�rl�kte çalışan s�v�l toplum kuruluşlarında yönet�c� ve gönüllü et�ket� 

g�b� çokça kullanılan et�ketlerden uzak durulması �ç�n farkındalık sağlanab�l�r. 

● STK’ların şeffaflığı ön plana çıkarab�leceğ� �şb�rl�kler�, haber ve platform üyel�kler� teşv�k 

ed�leb�l�r. 

● Kamuda ve özel sektörde, gönüllülük saat�n�n hesaplanması ve ödül olarak kullanılab�l�r olması 

gönüllünün daha akt�f olmasını sağlayab�l�r. 

● Türk�ye’dek� STK’lar arasındak� �let�ş�m güçlend�r�lerek gönüllü adaylarının �lg� duydukları 

STK’ları terc�h etmes�ne �mkan tanınab�l�r.  

● STK’lar temat�k platformlara dâh�l olup deney�m paylaşarak görünürlükler�n� ve 

kapsayıcılıklarını arttırab�l�rler. 

7.5. Gönüllü Oryantasyonu ve Eğ�t�m 

Gönüllüler�n STK’larla �lk ve öneml� temaslarından b�r� oryantasyon ve eğ�t�m çalışmalarıdır. Gönüllü 

yönet�ş�m� �ç�n temel b�leşenlerden b�r� olan oryantasyon ve eğ�t�m çalışmalarının n�tel�kl� b�r b�ç�mde 

yapılması hem gönüllüler�n ver�m�n� artırmakta hem de STK �le doğru b�r �let�ş�m kurulmasına katkı 

sağlamaktadır. 

Mevcut Durum 

● Kapsamlı b�r eğ�t�m ve oryantasyon, gönüllünün mot�vasyon ve bağlılığı �le faal�yet�n etk�n ve 

ver�ml� b�r şek�lde sürdürüleb�lmes� �ç�n en öneml� faktörlerden olmasına karşın bazen farklı 

paydaşlar tarafından zaman kaybı olarak görüleb�lmekted�r.  
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● Eğ�t�mler�n teor�k ve soyut kavramlarla yüklü olması, eğ�t�c�n�n yetk�n olmaması, 

mot�vasyonunun düşük olması ve kurum kültürünü yansıtamaması g�b� bazı engeller de eğ�t�m�n 

ver�ms�z geçmes�ne neden olab�lmekted�r. 

İht�yaçlar 

● Planlanmış b�r oryantasyon programı bulunmalıdır.  

● Değ�şen koşullara göre �çer�k ve eğ�t�m rev�zyonu gerçekleşt�r�lmel�d�r. Eğ�t�m�n modüler b�r 

yapıda olması gerekmekted�r. Eğ�t�mlerde kurumun m�syon ve v�zyonunu, �şley�ş�n� gönüllüye 

aktaran b�r �çer�k olmalıdır. Gönüllülük uygulamaları ve hakları, deney�m paylaşımı eğ�t�mdek� 

d�ğer modüller olmalıdır. Eğ�t�mde anlaşılır d�l ve üslup kullanılmalıdır. 

● D�j�tal eğ�t�mlere er�ş�leb�l�rl�k sağlanmalıdır. D�j�tal buluşmaların yüz yüze buluşmalarla 

desteklenmes� ve kurumların hem çevr�m�ç� hem f�z�ksel buluşmalara uyum sağlayab�lmes� 

gerekmekted�r. 

● Gönüllünün n�tel�kl� eğ�t�m� son derece öneml�d�r. Eğ�t�m �çer�kler�n�n eğlencel� ve etk�leş�ml� 

olması, deney�msel ve akt�f öğrenme metodoloj�s� �le hazırlanması eğ�t�mden duyulan 

memnun�yet� arttırmaktadır. Eğ�t�m kal�tes�n� arttıran d�ğer b�r faktör, eğ�t�c�n�n de mot�vasyonu 

ve enerj�s� yüksek b�r gönüllü olması ya da kurum kültürünü, değerler�n� �y� b�len, gönüllülük 

tecrübes� olan b�r eğ�tmen olmasıdır. 

Öner�ler 

● Oryantasyonda mutlaka yer alması gereken konular bel�rlen�rken katılımcıyla eğ�t�m�n türünün 

doğru eşleşt�r�lmes�, karşılıklı �let�ş�m �le �ht�yaçların tesp�t ed�lmes� oldukça öneml�d�r. 

Gönüllüler�n deney�m ve yetenekler�ne göre eğ�t�mler çeş�tlend�r�leb�l�r. Yaş gruplarına göre 

veya deney�mler�ne göre ver�lecek eğ�t�mler değ�şt�r�leb�l�r. Organ�zasyon türü, süre, kapsam, 

metotlar konusunda eğ�t�m�n ver�lecek olduğu gönüllü prof�l�, gönüllülüğün türü ve süres� g�b� 

parametreler d�kkatle �ncelenerek eğ�t�mler özelleşt�r�leb�l�r. Bu çerçevede eğ�t�m�n modüler b�r 

b�ç�mde tasarlanması gerekt�ğ� öner�leb�l�r. 

● Gönüllüler�n d�ğer gönüllülere eğ�t�m vereb�lmes� çözüm üretme mekan�zmalarını akt�f 

kullanma konusunda destekley�c� olab�l�r. 

● Hedef gruba göre ver�lecek eğ�t�mler�n �çer�ğ�ne ve zamanına karar ver�leb�l�r. Organ�zasyon 

b�ç�mler� de bu m�nvalde değ�şt�r�leb�l�r. Süre, kapsam, metot konusunda farklı prat�kler�n 

uygulanması sağlanab�l�r. 

 

Gönüllüler�n hak ve sorumluluklarının b�lmes� en başta gönüllüyü korumaya yönel�kt�r. Gönüllü 

yönet�ş�m� sağlıklı ve güvenl� b�r gönüllülük sürec�ne �mkân tanır. D�ğer taraftan gönüllüye savunuculuk 

eğ�t�m� ver�lerek hem kend� haklarını hem de çalıştığı alandak� temel meselelere yönel�k savunucu b�r 

yaklaşım gel�şt�rmes�ne katkı sağlanab�l�r. 
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7.6. Gönüllülüğü Koruyucu Mekan�zmalar ve Savunuculuk



   
 

Mevcut Durum 

● S�yas� uzantılı, şeffaf olmayan ve halkın desteğ�n� kötüye kullanan örgütler neden� �le 

kamuoyunda s�v�l topluma karşı önyargı oluşmuştur.  

● Kötü örnekler�n şeffaflıkla paylaşılması ve STK, gönüllülük ve akt�f vatandaşlık kavramlarının 

tam ve doğru şek�lde aktarılamaması da savunuculuğun yapılmasına ve desteklenmes�ne engel 

olmaktadır.  

İht�yaçlar 

● STK’ların sosyal medyadak� b�lg� k�rl�l�ğ�ne karşı etk�l� kr�z ve �t�bar yönet�m� yetk�nl�ğ� 

gel�şt�r�lmel�d�r ve b�lg� eş�tlemes� �ç�n güven�l�r b�r mekan�zma oluşturulmalıdır. 

● Gönüllüler �ç�n “Gönüllü Hakları” eğ�t�m�n�n gel�şt�r�lmes� ve uygulanması gerekmekted�r. 

● Gönüllünün hak ve sorumlulukları �le STK’nın v�zyon, m�syon ve sınırlarının net olması, 

gönüllünün yapacağı �ş�n çerçeves�n�n bel�rlenmes�, STK’ların kend� �ç�nde değer, �lke ve 

prosedürler�n�n olması gerekmekted�r ve böylel�kle emek sömürüsünün önüne geç�lmel�d�r. 

● Hassas gruplarla olan çalışmalar �ç�n gönüllü farklı b�r eğ�t�m alarak �lg�l� gruplarla çalışmaya 

da�r önceden hazırlanmış olmalıdır.  

● Gönüllüler �ç�n “Savunuculuk” eğ�t�m�n�n gel�şt�r�lmes� ve uygulanması gerekmekted�r. 

● Savunuculuğun vereb�leceğ�, savunucuların ve d�ğer k�ş�ler�n göreb�lecekler� zararların doğru 

tesp�t ed�lmes� �ç�n güvenl�, �y� olma hal�n� destekley�c� b�r savunu planı oluşturulmalıdır. 

● Savunuculuk konusunda destekley�c� yasal düzenlemeler�n yapılması gerekl�d�r. 

Öner�ler 

● Gönüllülere gerekl� tartışma ortamları yaratılıp f�k�rsel anlamda katılımcı olmaları sağlanab�l�r. 

● “Toplumsal Sorumluluk” farkındalığı yerleşt�r�lerek sosyal çek�ngenl�k durumunun önüne 

geç�leb�l�r. 

● Savunusu yapılan alanın sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağlamak üzere savunuculuk faal�yetler� �le 

araştırma ve raporlar hazırlanarak bu alan güçlend�reb�l�r. 

● Gönüllülüğün kapsamı, görev tanımı, sorumluluklarının ve sınırlarının netleşt�r�lmes� ve 

sınırlandırılması emek sömürüsünü engelleyeb�l�r. 

 

Gönüllü yönet�ş�m� et�k değerler çerçeves�nde hareket etmey� zorunlu kılar. STK’ların, gönüllüler�n, 

�lg�l� alandak� muhatapların haklarının korunması �ç�n et�k değerler�n varlığı öneml�d�r. Ayrıca r�sk 

anal�z�n�n yapılması ve yönet�m�n�n gerçekleşt�r�lmes� gönüllülüğün sürdürülmes� �ç�n temel 

gerekl�l�klerden b�r�d�r. 

Mevcut Durum 
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7.7. Et�k ve R�sk Yönet�m�



   
 

● Türk�ye’de son 20 yılda hızla artan s�v�l toplum kuruluşu sayısı akt�f vatandaşlık ve gönüllülük 

farkındalığı açısından olumlu b�r gel�şme olarak değerlend�r�l�rken STK’lar arasında et�k ve r�sk 

yönet�m� farkındalığı sınırlıdır. 

● Sosyal fayda ve sosyal değer yaratab�lmek adına bazı STK’lar s�stemat�k çalışmalar yürütmekte; 

yaratılmak �stenen sosyal değer� göz önünde bulundurarak �lkel� hareket etmeye çalışmaktadır. 

Bunun STK’ların genel�ne yayılması, toplulukların aynı et�k değerler� özümsemes� ve 

paylaşması, paydaşlara hesap vereb�lme, ver� güvenl�ğ� ve korunması, hak temell� çalışma, 

şeffaf �let�ş�m ve etk�l� r�sk yönet�m� s�v�l toplum alanının gel�ş�me açık konularıdır. 

İht�yaçlar  

● STK’lar �ç�n genel b�r et�k çerçeves� gönüllülük alanının tüm paydaşlarının katılımıyla 

gel�şt�r�lmel�d�r. 

● Gönüllü süreçler�ne da�r detaylı r�sk anal�zler� yapılması ve r�sk çerçeves� hazırlanmalıdır. Bu 

anal�zler ve hazırlanan r�sk çerçeves� yen� gel�şmeler ışığında sürekl� güncellenmel�d�r. 

● STK’lar v�zyonunu, m�syonunu, faal�yetler�n�, tüm g�rd� ve çıktılarını şeffaf ve düzenl� olarak 

kamuoyu �le paylaşmalıdır. 

● STK’lar K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu (KVKK)’ya uygun davranmalıdır. 

● Et�k, r�sk ve �t�bar yönet�m� konusunda STK’lar �ç�n koruyucu ve destekley�c� mevzuat ve 

mekan�zmalar gel�şt�r�lmel�d�r. 

Öner�ler;  

● Şeffaflık �lkes�n�n yalnızca bütçede değ�l yaklaşım, söylem ve �çer�k olarak STK’ların tüm 

pol�t�kalarına ve süreçler�ne yansıtılması konusunda farkındalık çalışmaları yapılab�l�r. 

● R�sk alanlarının önceden bel�rlenmes� �ç�n s�stemat�k çalışmalar yapılab�l�r ve r�sk anal�z�ne 

dayalı olarak yönet�m planı gel�şt�r�leb�l�r. 

● Aynı alanda çalışan STK’lar daha çok ortak çalışma, araştırma ve raporlama yapab�l�r. 

● Gönüllüler�n b�rb�r�yle ve STK profesyoneller� �le �let�ş�m� konusunda b�r sorun yaşandığında 

nereye ulaşab�leceğ� şemalarla göster�lerek anlaşılır b�r yol har�tası sunulab�l�r. 

● STK’lar bağışçılarını seçerken et�k değerler eksen�nde hareket edeb�l�r. Örneğ�n çocuk �şç� 

çalıştıran veya alkol-tütün f�rmalarıyla ortak çalışma konusunda uzak durulması et�k sınırlar 

arasında yer alab�l�r. 

● STK’lar et�k değerler�n� kavramlar üzer�nden bel�rleyeb�l�r. Et�k değerlere aykırı hareket 

ed�ld�ğ�nde hang� adımların atılması gerekt�ğ� konusunda önceden hazırlık yapılab�l�r. 

 7.8. İzleme, Değerlend�rme ve Raporlama 

Gönüllüler�n katılımının sağlanmasında �zleme ve değerlend�rme süreçler� ger� b�ld�r�mler�n 

görülmes�ne �mkân tanıdığı �ç�n çok değerl�d�r. Gönüllü yönet�ş�m� gönüllülerle farklı etk�leş�mler 
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oluşturmayı gerekt�rmekted�r. Bu etk�leş�mler�n ortaya konulab�lmes� �ç�n sosyal etk� ölçümü ve 

program/faal�yet değerlend�rme tasarımlarına �ht�yaç duyulmaktadır. 

Mevcut Durum 

● Sosyal etk� ölçümü �le program/faal�yet değerlend�rme tasarımları b�rb�r�nden farklıdır. 

Kurumların, bu �k� tasarım arasındak� farkı b�lmes�; kend� �ht�yaçları, değ�ş�m teor�ler� veya 

mantıksal çerçeveler� doğrultusunda uygun ölçme ve değerlend�rme tasarımları kullanmaları 

öner�l�r. 

● STK’ların farklı faal�yet ve projeler �le kısa, orta ve uzun vadede oluşturmak �sted�kler� etk� 

konusundak� farkındalıklarını gel�şt�rmeler� ve bu etk�y� ölçmek �ç�n kullanacakları model� ve 

bu model�n uygulaması ve değerlend�rmes�n� yapmak �ç�n yetk�nl�kler�n� gel�şt�rmeler� çoğu 

STK �ç�n öneml� b�r gel�ş�m alanıdır. 

İht�yaçlar 

● Sosyal etk� ölçümler�n� �çeren raporlar sayısal ver�lere hapsolmayan ve ortaya çıkan sosyal 

etk�ye vurguları �çerecek şek�lde hazırlanmalıdır. 

● Gönüllüden sürece ve sonuca da�r ger� b�ld�r�m alınmalıdır. 

● Değerlend�rmeler�n raporlamaları konusunda �y� ve kötü örnekler paylaşılmalıdır. 

● Kurumun kend� hafızasını güçlend�rmes� oldukça öneml�d�r. 360° değerlend�rme �le 

gönüllüler�n of�sten ger� b�ld�r�m mekan�zması güçlend�r�lmel�d�r. Poz�t�f veya negat�f b�r 

b�ld�r�m yapılmalıdır. 

Öner�ler 

● Sosyal etk� raporları �ç�n b�r uygulama gel�şt�r�lerek raporlar d�j�tal olarak paylaşılab�l�r. 

● Değerlend�rmeler ara dönemlerde yapılarak değerlend�rme sürece yayılab�l�r. Süreç �ç�nde ara 

değerlend�rme ve düzelt�c� değerlend�rme süreçler�ne yer vermek gerekeb�l�r. 

● Gönüllü üzer�nde değerlend�rme yapılması ve onunla paylaşılması gönüllü mot�vasyonunun 

sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağlayab�l�r. 

● Memnun�yet anketler� yapılarak gönüllünün beklent�ler� ve sonuçtak� düşünceler� raporlamaya 

aktarılab�l�r.  

● Sosyal etk� yönet�m s�stem�n�n kurulmasından sonra sadece ver� toplayarak toplantılar 

yapmakla yet�nmeyerek çıktıları kullanmak ve etk� odaklı çalışmak gerek�r. 

● CRM g�b� kolaylaştırıcı b�l�ş�m s�stemler� �le özell�kle uzun sürel� araştırmalarda gönüllüler�n 

ve faydalanıcıların değ�ş�m, gel�ş�m ve yönel�mler� �zleneb�l�r, gel�şm�ş ver� görselleşt�rme 

araçları �le kolaylıkla raporlanab�l�r. 
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Bu pol�t�ka belges�nde Türk�ye’de gönüllü yönet�ş�m� konusunda öncel�k ver�lmes� gereken temel 

pol�t�ka öner�ler�ne yer ver�lmekted�r. Bu öner�lerden b�r kısmı Türk�ye’de gönüllülüğün 

yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak genel öner�ler olmakla b�rl�kte güçlü b�r gönüllü yönet�ş�m� �le 

gönüllülüğe katılımın artırılması arasında yakın b�r �l�şk� vardır. Gönüllü yönet�ş�m� �le akt�f 

vatandaşlığın sağlanması mümkün olab�lecek ve daha katılımcı b�r topluluk oluşab�lecekt�r. Gönüllü 

olmanın kıymetl� b�r toplumsal statü hâl�ne gelmes� �ç�n gönüllü yönet�ş�m� �çer�s�nde yer alan tüm 

aktörler�n katılımcı b�r perspekt�fle akt�f olarak çalışarak pol�t�ka öner�ler�ne �l�şk�n adımlar atması 

öneml�d�r. Pol�t�ka belges� kapsamındak� temel pol�t�ka öner�ler� şunlardır: 

Gönüllü Yönet�ş�m� Ağının Kurulması ve İşb�rl�ğ�ne Dayalı Ortak Çal ışmaların Yapılması  

● S�v�l katılım ve gönüllülüğün toplumun tüm kes�m�ne yayılması ve bu hususta sürdürüleb�l�r 

mekan�zmalar oluşturmak �ç�n s�v�l toplum aktörler�n�n yönet�ş�m mekan�zmasına proakt�f ve 

etk�n katılımının standartlarının �ved�l�kle bel�rlenmes�  

● STK’lara yönel�k olarak b�r Gönüllü Yönet�ş�m Rehber�’n�n hazırlanması (rehberde pol�t�kalar, 

uygulamalar, d�l ve söylem stratej�ler� vb. b�rçok hususa yer ver�leb�l�r.) 

● Gönüllü yönet�ş�m� konusundak� �y� örnekl�kler�n yer aldığı b�r �nternet sayfasının hazırlanması 

● Gönüllülük çeş�tler�ne �l�şk�n r�sk har�talarının tesp�t ed�lmes� ve buna �l�şk�n gerekl� önlemler�n 

alınması 

● Gönüllülüğün yaygınlaştırılması konusunda savunuculuk yapılması 

● Gönüllüler �ç�n “Gönüllü Hakları” eğ�t�m�n�n gel�şt�r�lmes� ve uygulanması 

● STK’lar �ç�n genel b�r et�k çerçeves� gönüllülük alanının tüm paydaşlarının katılımıyla 

gel�şt�r�lmes� 

● STK’lar �ç�n genel et�k değerler çerçeves�n�n hazırlanması 

Gönüllülüğe Da�r Farkındalık Çalışmalarının Yapılması  

● Gönüllülük ve s�v�l alanın güvenl� ve değerl� olduğuna da�r farkındalık çalışmalarının yapılması 

● Türk�ye’de s�v�l toplum faal�yetler�ne gönüllü katılım �ç�n mot�ve ve teşv�k ed�c� farkındalık 

çalışmalarının gerçekleşt�r�lmes� 

● STK’lar tarafından STK’ların algısının yönet�lmes�ne da�r �şb�rl�ğ�ne dayanan farkındalık 

çalışmalarının yürütülmes� 

● Gönüllülüğün yaş kr�ter� olmaksızın toplumun tamamını kapsayıcı b�r faal�yet olduğuna �l�şk�n 

farkındalık çalışmalarının yapılması 

● Gönüllülüğe da�r �y� örnekl�kler�n ve modeller�n ön plana çıkarılması  

● Gönüllülüğe �l�şk�n çağrıların kamuyla n�tel�kl� b�r b�ç�mde paylaşılması 

Tekn�k Alt Yapıların Gel�şt�r�lmes� ve Yaygınlaştırılması  
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● Gönüllülük yönet�ş�m� �ç�n d�j�tal alt yapıların gel�şt�r�lmes� ve bu alt yapıların açık er�ş�me 

açılması 

● Gönüllünün STK �ç� �let�ş�m, karar alma, değ�ş�m süreçler�ne etk�n ve ver�ml� b�r b�ç�mde dah�l 

ed�lmes�n� sağlayacak mekan�zmaların ve d�j�tal alt yapıların gel�şt�r�lmes� 

● STK’ların gönüllü seçme, yerleşt�rme ve oryantasyon süreçler�n�n s�stemat�k ve ver�ml� hale 

get�r�lmes� �ç�n yazılımların gel�şt�r�lmes� 

● Gönüllüler�n kend� yetk�nl�k ve deney�mler�ne uygun kurumlarda sorumluluk alab�lmes� �ç�n 

d�j�tal platformlar aracılığıyla STK’ların er�şeb�leceğ� özgeçm�ş havuzu s�stem�n�n 

oluşturulması 

STK’larda Gönüllü Yönet�ş�m� �le İlg�l� Çalışmaların Yapılması  

● STK’lar tarafından gönüllülük tanımlarının ve beklent�ler�n�n açık ve net b�r b�ç�mde yapılması 

● STK’lar tarafından Gönüllülük Hakları ve Sorumlulukları belges�n�n (gönüllüyü STK 

çalışanları ve yönet�c�ler�, yaptığı �ş ve d�ğer gönüllüler karşısında koruyan) hazırlanarak 

uygulamaya konulması 

● STK’lar tarafından gönüllüler�n yaşam becer�ler�ne yönel�k donanımlarını gel�şt�recek eğ�t�m 

ve atölyeler düzenlenmes� 

● Gönüllülerle �let�ş�m�n ve paylaşımın güçlend�r�lmes� 

● Gönüllüler�n STK’dan ve faal�yetten beklent�ler� başvuru aşamasında öğren�lerek faal�yet 

sonucunda beklent�ler�n�n karşılanıp karşılanmadığının ölçülmes� 

● Yaşlanmakta olanların ve yaşlıların gönüllü çalışmalara dah�l ed�lmes� 

● Engell�ler�n gönüllü çalışmalara dah�l ed�lmes� 

● STK’lar K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu (KVKK)’ya uygun davranması 

Örgün Öğret�mde Gönüllülüğün Konumlandırılması  

● Gönüllülüğün örgün öğret�m�n tüm kademeler�nde eğ�t�m müfredatına dah�l ed�lmes� 

● Örgün eğ�t�m�n tüm kademeler�ndek� eğ�t�mc�ler�n gönüllülük ve s�v�l toplum alanı konusunda 

kapas�te gel�ş�m�n�n sağlanması 

● Örgün eğ�t�m�n tüm kademeler�nde gönüllülük temalı proje yarışmalarının düzenlenmes� 

● Gönüllülük �le �lg�l� örnek uygulamalara yer ver�lerek küçük yaştak� çocuklara uygulamalı 

katılımlarının sağlanab�leceğ� alanların oluşturulması 

● Ün�vers�tede gönüllülük vb. dersler� veren öğret�m üyeler� �şb�rl�ğ�nde faal�yetler ve ağ 

çalışmasının yapılması 

Yasal Mevzuatın İy�leşt�r�lmes� ve Kamunun Gönüllülüğü Teşv�k Etmes�  

● Gönüllüler�n haklarını koruyan pol�t�kaların gel�şt�r�lmes� ve yasal düzenlemeler�n yapılması 

● Gönüllüler�n sorumluluklarının yanında haklarının da görünürlüğünün sağlanması 
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● Gönüllülüğü teşv�k eden ve sürdürülmes�n� sağlayan çeş�tl� mot�vasyon unsurlarının sağlanması 

● Resmî ve özel kurumlarda mesa� saatler�ne dah�l ed�leb�lecek gönüllülük çalışmalarının teşv�k 

ed�lmes� 

● Kamu kurumlarının ve yerel yönet�mler�n gönüllülüğü teşv�k ed�c� pol�t�kalar üretmes� 

B�l�n�rl�k ve İt�bar Çalışmalarının Yapılması  

● Türk�ye’dek� gönüllülüğün uluslararası kamuoyunda paylaşılması 

● Gönüllülüğe da�r araştırmaların yapılması ve ver�ler�n tüm kamuyla açık şek�lde paylaşılması 

Gönüllü yönet�ş�m� model�n�n �lk evres� sahada faal�yet yürüten aktörler�n b�rb�rler�n� tanımaları ve 

deney�mler�n� paylaşmaları olacaktır. Bu kapsamda hayata geç�r�lecek koord�nasyon toplantıları 

aracılığıyla gönüllü yönet�ş�m�n�n aktörler� aynı masa etrafında b�r araya get�rerek; sahada yaşanan 

sorunların, fırsatların ve öner�ler�n kamu kurumlarına aktarılması ve böylece mütekab�l�yet çerçeves�nde 

b�r d�yalog zem�n� oluşturulmak amaçlanmaktadır. Böylece s�v�l toplumun katılımcı rolü pek�şt�r�lerek, 

kolekt�f karar alma mekan�zmasının gel�şt�r�lmes� �ç�n b�r çaba göster�lm�ş olacaktır. 
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B�r çocuk değ�ş�r, Türk�ye gel�ş�r... 27 yıl önce, TEGV olarak yola çıktığımızda, daha aydınlık b�r 
gelecek �ç�n en büyük şansımızın eğ�t�m olduğunu b�l�yorduk. Çünkü �nanıyoruz k�; eğ�t�m, özell�kle 
gel�şmekte olan ülkelerde, bazı çocukların, sah�p olab�leceğ� tek güç, tek fırsattır. Eğ�t�m, sadece 
okumaya-yazmaya, sayı saymaya, b�lg� ed�nmeye değ�l, öncel�kle kend� gücünü keşfetmeye ve hayatta 
almaya yarar! B�z, sevg�yle yaklaştığımız, b�lg�yle donattığımız çocuklarımıza d�md�k yürümeler�n�, 
hayata karşı daha güçlü durmalarını sağlayacak becer�ler� ve özgüven� kazandırdığımıza �nanıyoruz.  

Çocuklarımız �ç�n okulun tamamlayıcısı, sokağın ve r�skl� ortamların alternat�f�y�z. TEGV'de 
çocuklarımız, çocuk dostu mekanlarımızda gel�şm�ş ülkelerdek� eğ�t�m anlayışıyla tanışıyorlar. Çoğu 
gençlerden oluşan gönüllü ablalar ve ağabeyler, hayata bakışlarıyla çocuklarımıza örnek oluyorlar. 
Hayata zor koşullarda başlayan b�rçok �nsan, sadece eğ�t�m sayes�nde, başarılı b�r �ş �nsanı, 
akadem�syen, sanatçı, b�l�m �nsanı veya üst düzey yönet�c� olab�l�yor.  

27 yılda 3 m�lyona yakın çocuğumuzu, eğ�t�m�n gücüyle destekled�k, destekl�yoruz ve desteklemeye 
devam edeceğ�z. Yen� programlarımızla, yen� umutlara. 
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