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“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. 
İçerik tamamıyla Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı / Maya Vakfı sorumluluğu 

altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir” 

“This publication was produced with the financial support of the European Union. 
Its contents are the sole responsibility of Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı / 

Maya Vakfı and do not necessarily reflect the views of the European Union”
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Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi: GÖNYE Projesi Hakkında

Gönüllü Yönetişimi Rehberi, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından AB
desteğiyle koordine edilen Sivil Toplum Destek Programı - III kapsamında finanse edilen Yerel
STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi Projesi kapsamında geliştirilmiştir.

Tohum Otizm Vakfı ve Maya Vakfı ortaklığında 1 Nisan 2021 – 31 Mart 2022 tarihleri arasında
yürütülen Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi Projesi: GÖNYE ile Türkiye’de
hassas gruptaki çocuklarla çalışan STK’lar ve gönüllüler arasında yapılandırılmış ve sürdürülebilir
diyalog kurulması hedeflenmektedir.

Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi: GÖNYE Projesi kapsamında kurum
çalışanları için ayrı, gönüllüler için ayrı olmak üzere iki adet kitapçık hazırlanmıştır. Kitapçıkların hazırlık 
sürecinde; literatür taraması, alanda yayımlanmış yayınlar, Arama Konferansı raporu ve kurumların saha 
deneyimlerinden yararlanılmıştır. Bu kitapçık, STK’ların ve gönüllülerin kendi kurumlarında gönüllü 
yönetişimi mekanizması kurarken başvurabilecekleri bir rehber olarak tasarlanmıştır.

Kitapçıktaki bilgiler, hassas gruplarla çalışan STK’ların ve gönüllülerin ihtiyaçlarını gözetecek şekilde
tasarlanmış olup çalışma alanı bu grupları içermeyen kurumların ihtiyaçlarına göre kitapçığın içeriği
geliştirilerek kullanılabilir.

Teşekkür
Projenin hayata geçirilmesi fırsatını sunan T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve sözleşme 
makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne, tüm proje katılımcıları ile Tohum Otizm Vakfı ve Maya Vakfı 
ekiplerine teşekkür ederiz.

Gönüllü Yönetişimi 
Rehberi
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Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Hakkında

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, otizmli çocukların erken tanısının konulması, özel 
eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, 
kâr amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde 
kurulmuştur.

Vizyonumuz
Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerin 
sağlık, eğitim, meslek edinimi, istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya 
standartlarında karşılanmasıdır.

Misyonumuz
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı alan çocuklar, gençler ve aileleri; ayrıca kaynaştırma 
ortamlarında hizmet alan diğer özel eğitim gerektiren çocuklar, gençler ve aileleri için;
       Çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için bilgi ve destek gereksinimlerinin
       karşılanması,
       Eğitmen kadrolarının yetiştirilmesi, eğitim ve araştırma yapılmasının sağlanması,
       Özel eğitim ve kaynaştırma alanlarında, ilişkili meslek dallarında kapasitenin artırılması ve eksik
       meslek elemanlarının Türkiye’ye kazandırılması yönünde çalışılması,
       Ülke çapında yürütülen sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi,
       Meslek edindirme, bağımsız yaşam ve sosyal yaşam imkânlarının desteklenmesi ve geliştirilmesi,
       Savunu çalışmaları ile yasal düzenlemelerin ve politikaların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların
       yapılması,
       Bilinçli bir kamuoyunun oluşturulması,
       Amacına yönelik çalışmalarda diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile etkin iş birlikleri yapılması,
       OSB konusunda tarama, ayrıntılı değerlendirme ve tanılama süreçlerinin dünya standartlarına   
       getirilmesi ve ülke çapında yaygınlaştırılması,
       OSB olan çocukların erken yoğun özel eğitim almaları, en az kısıtlayıcı eğitim ortamından yaşamın
       tüm evrelerinde kaynaştırmaya kadar tüm gereksinimlerinin karşılanması için kapasite oluşturulması,
       OSB olan çocukların, gençlerin eğitiminde Princeton Child Development Institute (PCDI) programlar
       uygulanarak model okul oluşturulması ve programların ülke genelinde yaygınlaştırılmasının
       sağlanması.

İlkelerimiz
       Bilimsellik
       Paylaşımcılık
       Önderlik ve öncülük 
       Kurumlar arası iletişim ve iş birliği
       Şeffaflık 
       Kaynaklarda verimlilik ve etkililik
       Güvenilirlik 
       İnsana, çocuğa değer vermek ve en iyi hizmet haklarını gözetmek

www.tohumotizm.org.tr | info@tohumotizm.org.tr | +90 (212) 244 75 00



5

Gönüllü Yönetişimi Rehberi

Maya Vakfı Hakkında

Maya Vakfı 2015 yılında öncelikle imkânı kısıtlı, kırılgan ve risk altındaki çocukların ve gençlerin psikolojik 
iyilik hallerini arttırmak ve toplumsal dayanıklılık becerilerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Başta 
doğal afet, göç, pandemi, aile üyelerinin kaybı ve şiddet sebebiyle psikolojik travmaya maruz kalmış 
çocuklara ve gençlere kaliteli, erişilebilir ve kapsayıcı ruh sağlığı ve psikososyal destek, koruma ve 
eğitim hizmetleri sunmaktadır. Maya Vakfı, bütüncül bir yaklaşımla çocukların hayatına etki eden kişi 
ve kurumların da özellikle travma konusundaki duyarlılığını artırmak ve kapasitelerini geliştirmek üzere 
çalışmaktadır.

Psikolojik İyileşme Becerileri (SPR) modelini temel alarak geliştirdiği yaratıcı sanat ve doğa terapileri 
yöntemlerini kullanan Maya Vakfı, bu modeli uygulayan ve bu konuda öncülük yapan tek kurumdur.

Vizyonumuz
Özgür, güvenli ve üretken bireylerden oluşan bir toplum.

Misyonumuz
İmkânı kısıtlı çocuk ve gençlerin ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak.

İlkelerimiz
       İyileştirici
       Güvenilir
       Şeffaf
       Hak temelli
       Çevik  
       Odaklı

www.mayavakfi.org | info@mayavakfi.org | +90 (212) 351 0020 // +90 (531) 980 7237
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GÖNÜLLÜ YÖNETİŞİMİ MEKANİZMASI

Giriş:

Gönüllü yönetişimi, “uygun işe gönüllü seçiminin yanı sıra gönüllülerin sürekli 

bilgilendirilmelerini, görev tanımının yapılarak ilgili sosyal konuda etkin ve 

sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi, organizasyon ve gönüllü adına daha net bir 

süreç elde etmeyi, gönüllüler arasında daha eşit ve profesyonel hizmet dağılımını 

ve yaptıkları faaliyetlere yönelik motive edilmelerini içeren tatmin edici bir süreçtir. 

Profesyonel bir gönüllü yönetiminde gönüllülerin görev tanımlarının yapılması çok 

önemlidir. Görev tanımlarının tam yapılmaması gönüllüler için motivasyon düşürücü 

nedenlerden birisidir; gönüllülerde kafa karışıklığına yol açar ve böylelikle etkili bir 

hizmetin sergilenmesi önlenmiş olur. Bunun yanında başarılı bir gönüllü yönetimi, 

gönüllülerin beyinlerine ve gönüllerine hitap edebilmeyi ve gönüllülük duygusunu 

sürekli dinamik tutabilmeyi gerektirmektedir (Çölgeçen & Güngör, 2013).” Bu tarz 

bir dinamizm, motivasyon ve profesyonellik için kurumlarda gönüllülüğe ve gönüllü 

yönetişimine dair mekanizmaların (politika ve prosedürler) oluşturulması elzemdir.

Buradan yola çıkarak bu kılavuz, gönüllülerle çalışma yürüten sivil toplum 

kuruluşlarının, gönüllülerle kurdukları ilişkilerin, kurumun ve gönüllünün ihtiyaçlarını 

karşılayacak, her iki tarafın da gelişmesine ve güçlenmesine zemin yaratacak olan 

işleyiş biçimlerinin, mekanizma, politika ve prosedürlerin oluşturulma yöntemleri 

hakkında yol göstermesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu yöntemleri belirlerken terim olarak “gönüllü yönetişimi” ifadesini kullanmak ayrı 

bir öneme sahiptir. Sivil toplumda gönüllü olarak yer almak profesyonel çalışan-iş 

veren ikiciliğinden doğan bir hiyerarşik bakış açısı ile düşünülmemelidir. Buradaki 

yönetişim kavramı hem STK hem de gönüllü açısından çalışma alanlarını en iyi 

şekilde belirleyecek ve verimli bir iş birliğine dönüştürecek olan iletişim, geri bildirim 

temeline dayanan bir süreç ve ilişkilenme biçimidir. Yönetişim ilişkisi içerisinde hem 

gönüllü hem de STK açısından öğrenme ve iletişimin tek taraflı olmadan işteş ve 

karşılıklı gerçekleştiği bir düzlem kurgulanır. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. GÖNÜLLÜLÜK ALANI

1.1. Sivil Toplum Kavramı 

Sivil toplum kavramının kökeni Antik Yunan’a kadar dayandırılır. Antik çağda yönetici sınıf ile halkın 
oluşturduğu bütün “sivil” olarak adlandırılmaktaydı. “Sivil”, Latince kökenli bir kelime olup, anlamı civitate 

(devlet, şehir, site) olup, ilk akla gelen anlamları yurttaşa, haklarına ve hayatına ilişkin olandır (Hocaoğlu).

Tarih boyunca farklı dönemlerde sivil toplum kavramı farklı düşünürler tarafından devletle olan ilişkisi 
bağlamında farklı tanımlanmış ve kavram farklı şekillerde incelenmiştir. Sivil Toplum kavramı ilk kez 
Aristoteles ile karşımız çıkar ve Aristoteles’in en uygun yönetim biçimi olarak gördüğü politike koinonia 

yasalarla belirlenmiş kurallar sisteminde özgür ve eşit yurttaşların toplumu, yani polistir. Bu kavram Latince’ye 
societas civilis olarak aktarılmış olup fark edici özelliği sivil toplumu devlet ve siyasal toplumdan ayrı ve 
karşısında tanımlıyor olmasıdır (Onbaşı, 2005).

Sivil toplum en genel anlamıyla, devletten özerk, hukuksal bir düzende ve belirli bir ortak amaç çerçevesinde 
bir araya gelen gönüllü bireylerden oluşan toplumsal yaşam alanı olarak tanımlanabilir. 

Hegel 1821 yılında kaleme aldığı Hukuk Felsefesi eserinde sivil toplum ve devlet arasındaki farkı ilk kez 
ortaya koymuş ve sivil toplumun özgürlüklerin güvencesi olmadığına değinmiştir. Sivil toplumu, sözleşme ile 
düzenlenemeyen ve devlete bağlı olmayan birey ve kurumların bütünü olarak tanımlamıştır. (Mardin, 1990). 

“Modern toplumlarda sivil toplumun, karar vericileri etkileyici eylemlerde bulunacak gücü temsil edebilecek, 
ekonomik, ideolojik ve organizasyonel yeterlilikteki sosyal gruplar olduğu söylenebilir” (Bayhan, 2005). Bu 
bağlamda sivil toplum, devletin denetim alanının içerisine girmeyen, politik nitelik taşıyan, toplum temelli 
problemleri çözmeye yönelik etkinlik ve ilişkileri içerisinde barındırır. Kısaca, “sivil toplum demokratikleşme, 
toplumsal sorunlara çözüm arama ve kamusal tartışma alanıdır” (Keyman, 2006).

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra “Sivil Toplum” kavramı, Sosyal Bilimler literatüründe ideal bir sosyal 
ve politik organizasyonun temel kavramı olarak yer edinmeye başladı. Merkez ve Batı Avrupa’da 1989’dan 
sonra meydana gelen değişimler ve dönüşümler sayesinde kavram sadece devletten özerk olan olarak 
tanımlanmamış, demokratikleşmenin ana elementi olan devlete karşı da bir denge unsuru olarak görülmüştür. 
Böylece sivil toplum, siyasal değişim dalgalanmaları esnasında çoğulculuk, katılım, gönüllülük, özerklik gibi 
bazı normatif unsurlar çerçevesinde demokrasiyi teşvik etmede merkezi bir role bürünmüştür. 
Bu eksenlerden de etkilenerek sivil toplumun ilişkilendirildiği ve birlikte açıklandığı çeşitli kavramlar 
bulunmaktadır. Başlıcaları küreselleşme, postmodernizm, çok kültürlülük ve çoğulcu kamusal alandır.

1.2. Sivil Toplum Kuruluşu Kavramı

Sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları, tanımları farklı olsa da birbirleri yerine kullanılan ve karıştırılan iki 
kavramdır. Sivil toplum kuruluşu, sivil toplumun örgütlenmiş ve tüzel bir kişilik kazanmış hâlidir.

Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesi’nde Sivil Toplum Kuruluşları (non-governmental organisations) hükümet 
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dışı kuruluşlar olarak tanımlanmıştır (Bayhan, 2005). Ancak bu tanım Türkçedeki karşılığı tam olarak 
yansıtmamaktadır. Türkçedeki “Sivil Toplum Kuruluşu” kavramı İngilizce’ye Civil Society Organisations olarak 
çevrilse de, devlet denetimi dışında olup olmaması durumunu yansıtmayan bir adlandırmadır. “Hükümet 
dışı” söylemi, “hükümet karşıtı” olarak anlaşılabileceği için, ABD’de sivil toplum örgütleri Private Volunteer 
Organization (PVO) yani, “Özel Gönüllü Kuruluşlar”, kâr amaçsız gönüllü kuruluşlar, “üçüncü sektör” olarak 
kullanılabilmektedir (Bayhan, 2005).

Sivil toplum kuruluşları, bireyler tarafından kurulan ve yürütülen inisiyatiflerdir. Farklı bireylerin farklı 
ajandaları olduğu gibi, farklı örgütlenmelerin de kendine ilişkin farklı değerleri, hedefleri ve öncelik verdiği 
grup ya da grupları vardır. Sivil toplum kuruluşları bireylerin toplumu dönüştürmelerini ya da toplum içinde 
aktif olarak var olabilmelerini sağlayan yapılar olarak ortaya çıkarlar. 

Demokrasi ve sivil toplum ilişkisine bakıldığında, sivil toplumun gelişmesi demokrasinin ön koşuludur ve 
gelişen sivil toplum kuruluşları da sivil toplumu destekleyen ve güçlendiren birer aktördür. Sivil toplumun 
sadece örgütlenmiş kuruluşlardan oluştuğunu düşünmek yanlış olur. Bireylerin demokratik bir toplumun 
oluşum sürecinde birer nesne değil, özne olarak görülmesi sivil toplum kuruluşlarıyla mümkün olabilecektir. 
Bireylerin sivil toplum kuruluşları ile yaptıkları faaliyetler; devlet ile aralarındaki alanın biçimlenmesi ya da 
buna talip olmak ve/veya STK’lar aracılığıyla toplumsal iyi için çalışmak olabilir. Bu nedenle sivil toplum 
kuruluşlarında örgütlenen bireyler (üyeler, kurucular, gönüllüler); sivil toplumu inşa etmek ve sürdürmek için 
özgür hissettikleri, kamuoyu tartışmalarına katıldıkları ve karşılıklı saygı ve anlayış normlarını inşa ettikleri 
birer faaliyet alanı yaratmaktadır.

Türkiye’de son yıllarda dönüşüm ve gelişim sürecine girmiş olan sivil toplumun en önemli aktörlerinden olan 
sivil toplum kuruluşları, ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunurken sayıları da gün geçtikçe 
artmaktadır. Türkiye’de 121.988 dernek1 ve 5.8102 vakıf vardır.

1.3. Gönüllülük Tanımı

Meydan Larousse ansiklopedisine göre, gönüllülük kavramının kökeninde yer alan “gönül” kelimesi, “yüreğin 
manevi (soyut) yönü ya da yürekte bulunduğu varsayılan duygu kaynağı olarak” tanımlanmaktadır. Diğer 
bir bakış açısıyla “kalp” bireyde bulunan yaşamsal bir organ olarak somut boyutu, gönül ise onun rasyonel 
akılla yoğrulmuş duygusal yani soyut boyutu temsil eden bir kelimedir. Gönüllü ise, herhangi bir mecburiyeti 
olmadığı hâlde, kendi istek ve arzusuyla bir işi gören birey, topluluk ya da kuruluştur. Hayat Büyük Türk 
Sözlüğü’ne göre, Türkçede yer alan “gönüldeş” kelimesi de “aynı duyguları taşıyanların her biri” anlamına 
gelmektedir. 

Kavram olarak gönüllülük, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra demokratikleşen ülkelerin altyapısını 
oluşturmaya yönelik katılımcı siyasetin inşa edilmesi sürecinde daha sık gündeme gelmekte ve 
incelenmektedir. Literatürde kavrama dair farklı tanımlamalar yapıldığı görülmektedir. Birleşmiş Milletler 
Gönüllüleri (UNV), gönüllülüğü insan davranışının en temelinde yatan, karşılıklı alıp vermeye, paylaşmaya 
dayandırmaktadır, UNV gönüllülüğü; bireylerin yaşadıkları topluma katılma, önemli olduklarını hissetme 
ihtiyacı ile ilişki kurma ve insan ilişkilerinin dışa vurumu olarak tanımlanmaktadır (2011). İfadenin özünde 
ilişkilerin bireylerin ve toplumların refahını artırma potansiyelinin olduğunu vurgular. Gönüllülüğün olduğu 

1. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü. (2021). Dernek Sayıları.
Erişim adresi: https://www.siviltoplum.gov.tr/dernek-sayilari. Erişim tarihi: 22.02.2022.
2. Vakıflar Genel Müdürlüğü. (2021). 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu.
Erişim adresi: https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_216_260519/vgm-2020-yili-faaliyet-raporu.pdf. Erişim tarihi: 16.02.2022.

https://www.siviltoplum.gov.tr/dernek-sayilari
https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_216_260519/vgm-2020-yili-faaliyet-raporu.pdf
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yerde sosyal ilişkilerdeki bağlılık ve güven duygusunun yükseldiği ve her toplumun ayrılmaz bir parçası 
olduğu ifade edilebilir (2011, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri). 

Emma Goldman, mesai dışı saatlerle sınırlanan gönüllülük yerine, yurttaş katılımının günü en fazla geçirilen 
zamana yayılması gerektiğini ortaya atmış ve çalışma alanı demokrasisini yurttaş birliği modeli olarak 
sunmuştur. Çalışanların karar aldığı ve parayı toplayan patronsuz bir formdaki bu model için Goldman, 
çalışma alanı ortalama kişilerin günlük hayatlarına dair karar verme alanına dönüştüğünde, devletlere gerek 
olmadığını varsayar (Eliasoph, 2013).

Tocqueville, sivil toplumun demokrasilerde güçlenmesi gerekliliğini vurgularken, gönüllü birliklerin bireylere, 
daha önce tarihte hiç rastlanmadığı kadar, yönetme tecrübesini kazanma zevkini tattırdığını, özellikle kendi 
hayatlarını hep birlikte yönetme fırsatını verdiğini ve hiçbir zorlama olmadan gönüllü olarak hep birlikte 
katılım sağladıklarını, belli bir amaç için gönüllülük yaptıklarını söyler (Eliasoph, 2013). 

Gönüllülük; özgecil bir davranış biçimidir; bir gruba, kuruluşa, soruna veya topluma maddi bir mükâfat 
beklentisi olmadan yardım sağlamayı amaçlar (Musick ve Wilson, 2008). Gönüllülüğün olduğu yerde sosyal 
bağlılık ve güven canlanır. Gönüllülük sadece sivil toplum kuruluşlarının, sosyal ve politik hareketlerin 
bel kemiği olmakla kalmaz; aynı zamanda pek çok sağlık, eğitim, barınma ve çevre programının, dünya 
çapındaki diğer sivil toplum, kamu ve özel sektör programının da bel kemiğidir. Gönüllülük her toplumun 
ayrılmaz bir parçasıdır.

Çeşitli tanımlarda karşımıza çıkan toplumsal hizmet için karşılık beklemeden sorumluluk alma, gönüllülüğün 
tanımında sık karşılaşılan bir vurgudur. Ancak gönüllülük, maddi karşılık olmadan çalışılabilen bir yapı olarak 
değil, maddi olarak farklı bir alanda kazanç sağlayanların da uygulayabileceği bir kavram olarak görülmelidir. 
Yukarıda belirtilen tanımlamalardan elde edilen bilgiler ışığında kapsayıcı bir tanım yapmak gerekirse 
gönüllülük; bireylerin maddi bir çıkar beklentisi olmadan, toplumsal bir iyi hedefe ulaşmak için kendi istek 
ve ihtiyaçları doğrultusunda, toplumsal bir girişim ya da bir sivil toplum kuruluşunda (STK) sürdürdüğü 
faaliyetler olarak tanımlanabilir. 

1.4. Gönüllülük Rolleri 

Sivil toplum kuruluşlarının çalışanları, gönüllüleri ve maddi kaynakları varoluşları için oldukça büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları, misyonlarını kamuya doğru anlatmalı ve sadece kurucuları 
tarafından değil, toplum tarafından da sahiplenilmesini sağlamalıdır. Bu noktada üyeleri, gönüllüleri ve 
bağışçıları tarafından sahiplenilen bir sivil toplum kuruluşu güçlenmektedir. 

Gönüllü çalışmalar, gayriresmî yardımlaşma ve yardımseverlikten; devlet ajansı, kâr amacı gütmeyen kuruluş, 
savunucu grup, kaynak bulma kampanyası, kulüp veya sosyal dernekler adına yapılmasıyla ayırt edilir. 
Gönüllü çalışmalar, yukarıdakilerle birlikte, örgütlenerek yapılmış deneyimlerdir. Gayriresmî yardımlaşma ile 
gönüllülük arasındaki ilkesel fark; kişinin bireysel değişimlerinin kontrolünün, kuruluş tarafından sağlanan 
fiziksel, sosyal ve mali kaynaklarının kendi kaynaklarından fazla olmasıdır (Musick ve Wilson, 2008).

Gönüllülük alanları, STK’nın toplumsal dönüşüm için çalıştığı, ürettiği ve katkı sunduğu alanlara göre 
değişkenlik gösterebilir. Savunuculuk, hizmet götürme, karar alma süreçlerine katılmak şeklinde 
kurgulanabileceği gibi; ofis içi işler, teknoloji, eğitim verme, tanıtım, saha çalışmaları, projelerde rol alma, 
kaynak geliştirme gibi de kurgulanabilir.
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2. POLİTİKA

2.1. Gönüllülük ile İlgili Tanımlar 

Gönüllülük, kişinin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi 
ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ya da genel olarak toplumun yararına 
olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir 
toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu (STK) bünyesindeki etkinliklere destek olması biçiminde 
tanımlanabilir (Güder, 2006). 

Gönüllülük ve gönüllü kavramlarına yönelik en kapsamlı yaklaşım Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı 
tarafından yurttaşlık ve gönüllü olma ilişkisi üzerinden yapılmaktadır. Buna göre toplumda gönüllü çalışmalar 
yürütmek, vatandaşlık haklarının kullanılmasıyla doğrudan ilişkili olup, bireyin sivil toplum örgütlenmesi 
aracılığıyla doğrudan sürece katılımını sağlayan bir yöntemdir. Gönüllülük bu minvalde hizmet odaklı 
çalışmalar yürütülen alanlarda olabileceği gibi, demokrasi kültürünün temelinde yer alan karar verme ve 
politika yapma süreçlerine aktif müdahale etme çalışmaları da olabilir. Bu kapsamda BM Gönüllü Programı 
gönüllülüğe dair şu kategorileri belirtir; 3

Karşılıklı yardım/kendi kendine yardım (“Bizim tarafımızdan, bizim için”): İnsanların, 
algılanan bir ihtiyacı karşılamak için başkalarıyla gayriresmî olarak bir araya gelme durumudur. Bu 
kategoride gönüllü olan kişiler, aynı durumdaki diğer kişilere yardım ve destek sunmak ve ortak 
ihtiyaçları karşılamak, karşılıklı destek sağlamak veya kişisel bir ihtiyacı çözmek için birlikte çalışırlar.

Hayırseverlik ve başkalarına hizmet: Bu, en yaygın olarak algılanan gönüllülük biçimidir ve 
genellikle insanların ihtiyacı olan diğer kişilere belirli hizmetler sunmak için çalıştığı kuruluşlar ve 
dernekler aracılığıyla yürütülür.

Sivil katılım: Herhangi bir düzeyde, örneğin komiteler, sosyal denetimler veya diğer geri bildirim 
biçimleri aracılığıyla gönüllü olarak siyasi süreçlere veya karar alma süreçlerine katılan insanları içerir.

Savunuculuk ve kampanya: Sosyal baskı grupları da dâhil olmak üzere geniş veya belirli alanlarda 
değişimi sağlamayı veya önlemeyi amaçlayan toplu eylemlerdir.

3. Birleşmiş Milletler. (2013). Türkiye’de Gönüllülük: Gönüllülüğün rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi. İstanbul: Tasarımhane.
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Bu tanımlamalardan yola çıkarak, gönüllülüğe dair kurumsal politika oluşturma aşamasında şu hususa dikkat 
edilmelidir; gönüllü kişi ücret beklentisi olmadan, kurumun çalışma alanlarında yer almayı taahhüt etse 
de ücretsiz işçi olarak ele alınmamalıdır. Gönüllülük, bireyin kendi deneyiminden farklı olan ya da olmayan 
deneyimlere sahip kesimlerle veya hassas gruplarla çalışırken döngüsel bir ilişki içerisinde olduğu bir çalışma 
biçimidir. Gönüllü, içinde bulunduğu çalışma alanına “destek” sunarken aynı zamanda bu alan içerisinde 
kendi deneyimlerini de dönüştürecek karşılaşmalar yaşayacaktır. Gönüllünün içerisinde bulunduğu STK ise 
bu döngü içerisinde salt bir aracı değil, doğrudan toplumsal katılımın bir platformudur.

2.2. Genel Prensipler

Kurumlar gönüllülük ve gönüllü politikası oluştururken gönüllüğe yaklaşımlarını, prensiplerini, sınırlarını 
ve taahhütlerini net bir şekilde ifade etmelidir. Gönüllülerle çalışmaya dair kurum politikası oluştururken 
dikkat edilmesi gereken en önemli husus, gönüllülüğe dair prensiplerin belirlenmesidir. Gönüllülere erişim 
yöntemlerinden başlayarak ilk iletişim süreçlerine dair mekanizmalar, kullanılan dil ve söylemler, gönüllü 
ile çalışmaya dair oluşturulan beyanlar, gönüllünün çalıştığı alan içerisinde edineceği eğitim, yetkinlik ve 
becerilerine dair belirlenmiş sınırlar, kurumun gönüllüden beklentisi ve gönüllüye verdiği taahhütler (çalışma 
şartları, kazanımlar vb.), gönüllü olacak kişiyi yetkinlik ve becerileri bağlamında teşvik ve yönlendirme, 
kurumun diğer ilgili politikaları ile olan bağı (insan kaynakları, etik ve davranış kodları, sıfır tolerans politikası 
vb.) bu prensiplerin arasında yer almaktadır.

Gönüllü yönetişimine dair genel prensipler arasında şunları sıralayabiliriz:

Gönüllü çalışmasına elverişlilik: Bir sivil toplum kurumunun yapısal olarak ve faaliyet alanlarında 
gönüllülerle çalışmasına elverişli olması anlamına gelir. Örneğin gönüllülerin kurumda yer alabileceği 
pozisyonların net olarak belirlenmiş olması, gönüllü katkısının kurum içerisinde görünür olması 
ve ortak prosedürler oluşturulması, potansiyel gönüllülerin kuruma erişimi için açık kanalların 
tasarlanması (iletişim) bu kapsamda yer almaktadır.

Teşvik: Gönüllüler ile çalışma noktasında bir sivil toplum kurumunun kamusal olarak potansiyel 
gönüllülere açık olması ve bu kişilerin çalışmasına, kurumda yer alması ve karşılıklı olarak katkı ve 
değer oluşturmasına yönelik kişileri teşvik edecek mekanizma ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir.

Sıfır tolerans: Kurumsal olarak tüm çalışma alanlarında yer alan profesyonel ya da gönüllü
çalışmalarında kişilerin belirli etik kurallar ve davranış kodları çerçevesinde (ayrımcılık, cinsel taciz ve 
istismar, mobbing4, ayrımcılık vb. karşıtı kurallar) çalışmasını öngören ve bu tarz durumlar oluştuğunda 
profesyonel ya da gönüllü fark etmeksizin ilgili tüm aksiyonların alınacağına dair oluşturulan kurumsal 
prensiptir.

Katılımcılık: Sivil toplum kuruluşlarında karar alma mekanizmaları veya karar uygulama alanları 
her ne kadar yapıları gereği farklı olsa da, bu alanlarda katılımcı bir perspektif oluşturması hem 
profesyonel hem de gönüllüler açısından motive edici ve geliştirici bir etken olmaktadır. Bu minvalde 
gönüllülerin yapısal imkânlar dâhilinde karar alma ve uygulama aşamalarında maksimum katılım 
sağlaması kurumun gönüllü yönetişiminde ve faaliyet alanlarında gerçekleştirilen ya da üretilen sosyal 
etkide verimli bir yöntem olacaktır.

4. Bir kişi veya bir grup insanın, başka bir kişi veya gruba yönelik uyguladığı bezdirme ve yıldırma amaçlı tavır ve hareketlere mobbing 
denir. Mobbing, çalışma hayatında genel itibarıyla hiyerarşik olarak üst konumda olanın astına yönelik uyguladığı fiziksel taciz, psikolojik 
baskı ve şiddet içeren tavır ve davranışlar bütünüdür.
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Bu prensiplerin yanı sıra her kurum kendi faaliyet alanına veya kurumsal/örgütsel yapısına uygun olabilecek 
farklı prensipler belirleyebilir. Kurumun gönüllülük ve gönüllülerle çalışma prensipleri, kurumda var olan 
ya da geliştirilecek olan diğer politika ve prosedürel alanlarla doğrudan ilişkili olmalıdır. Her ne kadar 
gönüllülüğe dair bir “insan kaynağı” yaklaşımı benimsenmese dahi, ilgili her türlü sürecin insan kaynakları 
dâhilinde yer alan etik, davranış kuralları, cinsel taciz ve sömürüye karşı politikalar ile uyumlu olması 
elzemdir. Bununla birlikte ilgili prensipler kurumun halkla ilişkiler politika ve prosedürleri ve iletişim 
stratejileriyle de uyumlu olarak geliştirilmelidir. Özellikle hassas gruplarla çalışan STK’lar için politika ve 
prosedürlerin bu bağlam içerisinde oluşturulması gerekmektedir. Bu minvalde aşağıdaki sorulardan yola 
çıkarak genel prensipler belirlenebilir.

Gönüllülere erişim çalışmalarındaki yaklaşımımız nedir (ihtiyaç, destek sunumu, sivil toplum
geliştirme yaklaşımı, demokratik toplumsal katılım vb.)?

Gönüllülere erişim yöntemlerinde kullanılan araçlar ve söylemlerimiz nelerdir?

Gönüllülere erişim sürecinde kişilere verdiğimiz taahhütler nelerdir (çalışma koşulları, geri/ileri 
bildirim, eğitim ve kapasite geliştirme/güçlendirme, referans vb.)?

Gönüllülerin kurumda tâbi oldukları diğer politika ve prosedürlerimiz nelerdir?

Gönüllülerle çalışma noktasında kurum içi hangi süreçlere ne derecede ve nasıl katılmalarını
sağlayacağız?

Potansiyel, mevcut ve eski gönüllülere yönelik ilişkilerin sürdürülebilirliği nasıl sağlanabilir?

2.3. Sorumluluk Alanları

Gönüllülerle çalışma esasında kurgulanması gereken düzlemlerden birisi de gönüllülerin kuruma
yönelik ve kurum içi yer alacakları sorumluluk alanlarının ve kurumun da bu alanlarda yer alan gönüllülere 
karşı izlemesi gereken sorumlulukların belirlenmesidir.

Gönüllünün kuruma karşı sorumluluklarından bahsedildiğinde gönüllü çalışmasına “kişinin gönlüne göre 
çalışması” gibi bir yerden yaklaşılmaması temel noktadır. Gönüllülere yönelik oryantasyon veya eğitimlerde, 
bu konuda farkındalık yaratacak bir içerik oluşturulması oldukça önemlidir. Kurum, gönüllünün sahip olduğu 
uzmanlık, zaman ve enerjiye göre çalışma alanlarını belirleyip ilgili yönlendirmeleri gerçekleştirmelidir. Bu 
noktada gönüllü olacak kişinin kurum içinde yer alacağı alanlarda gerçekleştirilen çalışmaların devamlılığı, 
kaliteli ve etkin biçimde gerçekleştirilmesi esasına dayanarak belirli gönüllülük kuralları oluşturabilir. 
Örneğin; gönüllü ve kurum arası ilişkinin devam etmesinde esas alınacak ve uyulmadığı takdirde gönüllülük 
ilişkisinin sonlandırılmasına sebep olacak şekilde devamlılık ve etkili çalışma ilkeleri/kuralları oluşturulabilir. 
Bu durumda gönüllülük ilişkisinin bağlayıcılığını pekiştirecek (gönüllünün kuruma beyan ettiği taahhütlere 
istinaden ve yanı sıra) prosedürlere tâbi olan bir politika oluşturulmalıdır (bu politikaya istinaden kurumlar 
kişilerle gönüllülük sözleşmesi gibi bir uygulama yapabilir).

STK’nın gönüllülere karşı sahip olması gereken sorumluluklar, kurumun çalışma alanı ve düzenine 
göre çeşitlilik gösterebilir. Hizmet sunum temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarında hedef kitle ya da 
yararlananlara yönelik sunulan hizmetlerin ve desteklerin devamlılığı esastır. Örneğin; psikososyal ya da 
hukukî destek sunan kurumlarda gönüllü psikolog veya avukatlarla çalışma noktasında, kişilerin meslek 
mensubu olmasından dolayı, kurumun sahip olması gereken sorumluluklar arasında meslekî istismarın 
önlenmesi, kişilerin süpervizyon ihtiyaçlarının karşılanması vb. uygulamalar yer alabilir.
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Kurum, başvuru sürecinden çalışma ve gönüllülüğün sonlanmasına kadar olan süreçte gönüllünün
sistematik olarak takibinden, gönüllü ile düzenli iletişim kurmaktan, gönüllüyü etkin yönlendirmekten, 
gönüllüye süpervizyon sağlamaktan ve gönüllünün çalışma refahının sağlanmasından sorumludur.
“Ücretsiz çalışma” olarak kurgulanamayacak olan gönüllü çalışmalarında kişinin belirli ihtiyaçlarının 
giderilmesi (yol, yemek, konaklama , harcırah, ofis ve donanım temini vb.) kurumların sorumlulukları arasında 
yer alabilir. Bu tür sorumluluk alanlarının belirlenmesinde kurumun maddi ve fiziksel kapasitesi ve çalışma 
alanları (ofis, hizmet birimi, saha vb.) belirleyici unsurlar olabilir.

Kurumların bir diğer sorumluluk alanı da gönüllülerin profesyonel çalışanlar ile uyum içinde olmalarını 
sağlamaktır. Bu noktada oluşturulacak gönüllü yönetişim mekanizmalarının etkin iletişim stratejilerine 
(gönüllü-profesyonel arası) sahip olması gerekmektedir. Bu, gönüllü-profesyonel ikicilikliğini engellerken 
aynı zamanda gönüllülerin kurumsal sahiplenme duygularına, kişisel becerilerini geliştirmelerine ve 
genel anlamda motivasyonlarına katkıda bulunacaktır. Bu iletişim stratejisinin belirlenmesi noktasında 
ekip çalışması, kurum içi iletişim, etkin iletişim gibi konuların ilgili personel ve gönüllü oryantasyonuna/
eğitimlerine dâhil edilmesi elzemdir.

2.4. Gönüllüyü Koruyucu Mekanizmalar/Hükümler

Gönüllü yönetişimine dair politika oluştururken en önemli adımlardan bir tanesi de gönüllülerin emek
istismarından korunmasıdır. Gönüllü tanımını yaparken, gönüllülüğün “ücretsiz iş gücü” olmadığı ve
gönüllülere yönelik hiçbir ayrımcılığın (dil, din, yaş, ırk vb.) uygulanmayacağı noktasına dikkat çekmek 
gerekmektedir. Bu nedenle kurumun politik olarak gönüllülere ve gönüllü emeğine yönelik yaklaşımı, 
yönetişim mantığı içerisinde kurulan işteş, profesyonel-gönüllü ikiciliğinden uzak, karşılıklı geri bildirim 
mekanizmalarına dayanan ve hem gönüllüyü hem de kurumu güçlendiren ve ayrımcı olmayan bir perspektif 
olmalıdır. Bunun politika olarak benimsenmesi, gönüllü çalışmalarında oluşabilecek her türlü mobbing, emek 
istismarı, ayrımcılık vb. konularda gönüllüyü ve kurumu koruyacaktır. Buradan yola çıkarak, bir sivil toplum 
kuruluşu, gönüllüsünü koruyucu mekanizmaları (süpervizyon, değerlendirme ve geri bildirim, görev ve 
sorumlulukların net olarak oluşturulmasına dair prosedürler vb.) oluşturmayı ve etkin olarak
işletmeyi taahhüt etmektedir.

2.5. Gönüllü Emeğinin Tanınması

Gönüllülerin motivasyonunun sağlanması önemlidir. Burada ilk olarak gönüllü emeğinin tanınması 
gelmektedir. Kurumlar, gönüllülerine yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetler ve sunulan katkılar çerçevesinde 
politika metinlerinde belirli taahhütlerde bulunabilir. Örneğin, gerçekleştirilecek gönüllü çalışmalarında 
kişilerin sunduğu uzmanlık veya destekler noktasında kurumlar, gönüllülerine yönelik etkin geri bildirimde 
bulunacakları, gönüllülerine yönelik kapasite güçlendirme ve gönüllüler tarafından sunulan destekler 
konusunda kurumsal kapasitenin güçlenmesinin sağlanacağı bir politika ve ortak çalışma kurgusu 
oluşturması büyük öneme sahiptir. Politika metninde buna dair ifadelerin yer alması (örneğin; gönüllüler, 
sundukları destek ve uzmanlıkları çerçevesinde prosedürler dâhilinde belirli ödüllendirme, geri bildirim vb. 
süreçlere tâbiidir) gerekmektedir. 
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Gönüllülerin sundukları desteklerin tanınması kapsamında motivasyonunun yüksek tutulması ve teşvik
edilmesi önemlidir. Bu belirli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Gönüllü hakkında bilgi edinilmesi, gönüllü ile 
kurulan iletişimde samimi ve açık olunması (ismi ile hitap etme bu noktada etkindir), gönüllüyü düzenli 
bilgilendirmeye tâbi tutmak, gönüllülerin birbirleri arasındaki iletişimde etkin olarak yer almak, zorlandıkları 
konularda etkin destek sunumu, katılımcı ile iletişim kurma ve organizasyon teşvik motivasyonun 
sağlanmasında etkili olacaktır. Politika oluştururken kurumun bunlara dair taahhüt vermesi gönüllünün 
kuruma olan güvenini artıracaktır.

2.6. Yasal Mevzuat

17 Ekim 2019 tarihli “Kamu-STK İşbirliği ve Türkiye’de Gönüllülük Süreçlerini Güçlendirilmesi Çalıştayı”nda 
konu ele alınarak ilgili taraflarca değerlendirilmiştir. Çalıştayın Atölye Raporu’nda orta ve uzun vadede, 
gönüllülük ortamını geliştirecek politika önlemlerin uygun kapasite ve rehberlik sağlanması yoluyla ele 
alınması; bireysel olarak gönüllülerin haklarının korunmasının politika üretme süreçlerinin ana eksenlerinden 
biri olmasına yönelik öneriler sıralanmıştır.5

Ülkemizin 11. Kalkınma Planının hazırlık sürecinde “sivil toplum” konusu özelinde özel ihtisas komisyonu 
oluşturulmuş, sonuç raporu doğrultusunda Türkiyenin 11. Kalkınma Planı şekillendirilmiştir. Planın 2.5.2.3 
Başlığı sivil topluma ayrılmıştır ve gönüllülükle ilgili atıflar bulunmaktadır.6,7

 

2.7. Gönüllü Yönetişim Mekanizmasının Kurumun Diğer Politika ve Prosedürleri ile 
İlişkisi

Gönüllülüğün bir çeşit insan kaynağı olarak görülmekten ziyade bir sivil toplum kuruluşunun ana faaliyet 
alanı ve gönüllülerle işteş bir gelişim alanı açtığı düşünüldüğünde, sistematik bir gönüllü çalışmasına dair 
oluşturulacak politika ve prosedürlerin durumlara özgü olması önemlidir. Gönüllülüğün, kurumda hâlihazırda 
var olan politika ve prosedürlerin altında yer almasından ziyade bu mekanizmalarla ilişkisinin belirlenmesi 
gerekmektedir. Örneğin, çalışma alanları içerisinde profesyonel çalışanların tâbi olduğu çeşitli etik kodlar, 
davranış kuralları ve sıfır tolerans politikası gönüllüler için de geçerli olmalıdır. Faaliyet alanlarının güvenliği 
ve standartlarının sağlandığı bu mekanizmalara dair gönüllü politikasında atıfların yapılması elzemdir. Aynı 
zamanda kurumun finansal işlemleri (harcamalar, ödeme süreçleri, harcırah vb.) için oluşturulan finans 
prosedürlerinde; gönüllülerin nerede, nasıl ve ne kapasitede yer alabileceği belirlenmelidir. Aynı şekilde 
özellikle hassas gruplarla çalışan STK nezdinde gönüllülerin, koruma ve güvenlik prosedürlerinde yer 
almasına dair politika metninde ilgili referanslar yer almalıdır.

5. Sivil Toplum Sektörü. (2019). Atölye Raporu: “Kamu-STK İşbirliği ve Türkiye’de Gönüllülük Süreçlerini Güçlendirilmesi Çalıştayı”. Erişim adresi: 
https://siviltoplumsektoru.org/wp-content/uploads/2019/12/Gon%C3%BClluluk_Calistayi_Raporu.pdf. Erişim Tarihi: 18.02.2022.
6. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019). On Birinci Kalkınma Planı (2019–2023).
Erişim adresi: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf. ErişimTarihi: 18.02.2022.
7. T.C. Kalınma Bakanlığı. (2018). On Birinci Kalkınma Planı (2019–2023), Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları, Özel İhtisas
Komisyonu Raporu. Erişim adresi: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04 
KalkinmaSurecindeSivilToplumKuruluslariOzelIhtisasKomisyonuRaporu.pdf. Erişim tarihi: 18.02.2022.

https://siviltoplumsektoru.org/wp-content/uploads/2019/12/Gon%C3%BClluluk_Calistayi_Raporu.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04/KalkinmaSurecindeSivilToplumKuruluslariOzelIhtisasKomisyonuRaporu.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04/KalkinmaSurecindeSivilToplumKuruluslariOzelIhtisasKomisyonuRaporu.pdf
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3. PROSEDÜRLER

3.1. Gönüllü İş Tanımı

Gönüllü iş tanımı belirlenirken aşağıdaki alanların belirlenmesi gerekmektedir;

Gönüllü işin adı,

Gönüllü işin amacı ve hedefleri; gönüllünün yapacağı çalışmanın kime nasıl bir fayda sağlayacağı,

Yapılan çalışmanın sonucunda sağlanacak olan yarar ve yaratılacak olan değişim, yürütülecek 
etkinlikler,

Çalışmanın tahmini süresi ve tamamlanacağı zaman,

İhtiyaç duyulan beceriler,

Temel sorumluluklar, yapılacak işte gönüllülerden beklenen tutum ve davranışlar, proje süresince 
gönüllünün hizmet verdiği kitleyle ilişkilerinde dikkat etmesi gereken noktalar,

İşin gönüllüye sağlayacağı faydalar,

Eğitim ve destek planı (gönüllülerin hangi eğitimleri almaları gerektiği, eğitimin ne zaman, nerede ve 
kim tarafından verileceği, gönüllü çalışma süresince gönüllünün ihtiyaç duyduğu takdirde kimden ne 
tür danışmanlık alabileceği).

3.2. Gönüllülere Erişim Süreçleri

Gönüllülük alanlarına dair iş tanımlarının yapılmasına istinaden gönüllülere erişim süreçleri başlar.
Kurumlar gönüllülere yönelik sürekli olarak genel bir açık çağrıda bulunabilirler fakat çerçevesi oluşturulmuş, 
görev ve sorumluluk alanları belirlenmiş bir yapıda gönüllülere ulaşmak etkin bir gönüllü yönetişimi süreci 
için oldukça önemlidir. Gönüllülere erişim sürecinde “Gönüllü kişi kimdir?”, “Hangi motivasyonla kuruma 
çekilebilir?” ve “Bir kişi neden gönüllü olmak istesin?” sorularının cevapları aranmalıdır. Gönüllünün tanınması 
ve ne istediğinin bilinmesi, gönüllüye ulaşma açısından etkili bir adım olacaktır (Yaman, 2005).

Sonrasında gönüllüye erişim süreci başlar. Bu süreçte kullanılacak araç ve yöntemler ilgili prosedür içerisinde 
net bir şekilde belirlenmelidir. Örneğin kurumlar; sosyal medya çağrıları, çeşitli halkla ilişkiler faaliyetleri 
çerçevesinde duyuru ve ilanlar, fuar, seminer vb. alanlarda yaygınlaştırma çalışmaları (broşür dağıtmak vb.), 
üniversiteler, meslek örgütleri (barolar, odalar vb.) ve özel sektör ile kurulan kurumsal iş birlikleri referanslar 
ve diğer STK’larla kurulan iletişim aracılığı ile gönüllülere erişim süreçlerini belirleyebilir.

Gönüllülere erişim sürecinde adım adım nelerin yapılacağı prosedürel olarak belirlenmelidir. Faaliyet
alanlarına istinaden gönüllü erişiminde kullanılacak dil, erişim aracı (yaygınlaştırma materyali, sosyal
medya, toplantı fuar vb. organizasyonlar) ve erişim anı uygulamaları (kayıt alma vb.) bu adımlara
örnek olarak gösterilebilir.
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3.3. Gönüllüler ile İletişim Süreçleri

Gönüllüler ile iletişim süreçleri temelde, gönüllünün kuruma kayıt olmasından kurumdan ayrılana dek
olan süreç içerisindeki tüm iletişim süreçlerini kapsamaktadır. Prosedürün bu adımında gönüllülerle
kimin, ne tür araç ve yöntemler aracılığıyla ve hangi zamanlarda iletişime geçeceğini belirlenmektedir.

STK’lar yapısal özelliklerine ve içerisinde yer alan insan kapasitesine göre gönüllü çalışmaları programları 
belirleyebilirler. Bu program dâhilinde gönüllü koordinasyonunu yürüten bir profesyonel ya da gönüllü 
çalışan olması önemlidir. Bu kişinin gönüllülerin kayıt, oryantasyon, eğitim ve faaliyet süreçlerini takip 
etme, denetleme, koordine etme ve değerlendirme süreçlerinde görev alması gerekmektedir. Gönüllülerle 
kurulacak iletişimin ilk ayağını bu pozisyon oluşturacaktır. Gönüllülerin ilgili faaliyet ve destek alanlarına 
yönlendirilmesini takiben, gönüllü ile kurulacak iletişimde ilgili birimlerde veya faaliyet alanlarında yer alan 
diğer kişilerle kurulacak bu sürecin, ikinci ayağını oluşturacaktır.

İşleyiş olarak gönüllülerle iletişimde kullanılacak araçlar (teknolojik yazılım, uygulama ve araçlar, e-posta,
telefon, telefon uygulamaları, geri bildirim ve değerlendirme formları vb.) bu prosedür çerçevesinde 
oluşturulmalıdır. Bu araçların ne sıklıkla kullanılacağı, hangi dönemlerde uygulanacağı ve kimler tarafından 
koordine edileceği belirtilmelidir.

3.4. Yönlendirme ve Oryantasyon

Bu süreç gönüllülerin kuruma uyum sağlama aşamasını içerir. Oryantasyon süreci gönüllünün kuruma
ilk geldiği ve kurum hakkında ilk bilgi edindiği dönemdir. Bu süreçte gönüllülere kurumun tanıtımı
yapılır ve oryantasyon sürecinin sonucunda gönüllünün kurumu ve kurumun hedeflerini benimsemesi
beklenir. Bu açıdan oryantasyon aşaması ve bu aşamanın iki taraflı olarak; yani hem STK açısından
hem de gönüllü açısından verimli olarak geçirilmesi çok önemlidir.

Bu aşamada oryantasyon konusu olarak aşağıdaki başlıklar belirlenebilir;

Sivil toplum kuruluşunun tarihçesi,

STK’nın misyonu, vizyonu, amaçları ve hedefleri,

Kuruluşun yapısı ve birimleri,

Gönüllü programın politikaları ve prosedürler,

Gerçekleştirilen gönüllü hizmetler,

Çalışma arkadaşları,

Görevlendirileceği iş ve işle ilgili gerekli bilgiler,

Kimlerin hangi konularda yardımcı olabileceği,

Gönüllülerin kullanacağı ofis, araç, gereçlerin tanıtımı.
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Kurumsal oryantasyonun yanı sıra, bu oryantasyonu takiben gönüllünün kurum içerisinde nasıl ve hangi 
görevlerde yer alacağının belirlenmesi ve ilgili faaliyet alanına yönlendirilmesi gerekmektedir. Gönüllüler 
bu noktada istedikleri alanda yer almayı talep edebilirler. Bu konuda gerekli değerlendirmeler yapılmalıdır. 
Aynı zamanda STK’lar gönüllülerine çalışabilecekleri alanlar konusunda tavsiyelerde bulunabilir. Bu nedenle, 
etkili bir gönüllüyü tanıma ve gönüllünün kurumu tanıma süreci (erişim ve oryantasyon) işletilmesi elzemdir. 
Bu durum göz önünde bulundurularak gönüllünün eğitimi, sahip olduğu deneyimi, bilgi ve becerileri 
değerlendirilir. Bu süreçte göreve uygun bireyin yönlendirilmesi çok önemlidir. Prosedürün bu ayağında, bu 
değerlendirmeyi kimlerin yapacağı, hangi zaman diliminde yapacağı ve bu değerlendirmede gönüllü kişi ile 
nasıl iletişim kurulacağı adım adım belirlenmelidir.

3.5. Gönüllü Eğitimi

Özellikle hassas gruplara hizmet sunan gönüllü kuruluşlar açısından gönüllü yönetişiminin ayrıca bir
önemi vardır. Bu gönüllülerin hizmet verdikleri hassas grup hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. 
Örneğin engelli bireylere yönelik hizmet sunan bir sivil toplum kuruluşunda çalışan bireyin hizmet verdiği 
grubun engeli ile ilgili, engellilik psikolojisi ile ilgili, engellilere yönelik politikalar ve engellilerin sahip olduğu 
hakları ve onlara nasıl hizmet sunacağı ile ilgili detaylı bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde etkin bir gönüllü yönetişimi sürecinde gönüllülere eğitim verilmektedir.

Bu aşamada prosedürel olarak gönüllülerin eğitimine dair adımların net olarak belirlenmesi gerekmektedir. 
Gönüllü, kurumun kapısından girdikten sonra edindiği kurumsal oryantasyon ve akabinde yetenekleri, ilgi 
alanı ve uzmanlığına yönelik gerçekleşen kurum içi faaliyete yönlendirilmesini takiben, faaliyette bulunacağı 
alanla ilgili eğitim sürecine başlamalıdır. Eğitimi kimin vereceği, hangi sürede verileceği, yeri ve zamanı 
ve eğitim içerikleri belirlenmelidir. Bu konuda kurumlar hâlihazırda var olan profesyonel çalışanlarından 
faydalanabilir, danışman uzman desteği alabilir veya süpervizyon altında kendi uzman gönüllüleri aracılığı ile 
bu eğitimleri gerçekleştirebilirler.

Eğitim sürecinin sahip olması gereken bazı özellikleri vardır. Süreç gönüllünün çalıştığı göreve özgü, 
sahip olması gereken özellikleri kazandıracak ve gönüllünün becerilerini artıracak nitelikte olmalıdır. 
Eğitimler ilk göreve başlama esnasında verilmenin yanı sıra gönüllülük sürecinde de devam etmelidir. 
Bu eğitim hizmetlerinin yanında gönüllülerin periyodik olarak görevlerini uygun yapıp yapmadıkları da 
değerlendirilmelidir. Bu özellikler çok önemlidir, sürekli eğitim açısından değerlendirildiğinde, örneğin hizmet 
verilen grubun sorunları tek boyutlu olmayacaktır, bir sorunun fizyolojik boyutu, psikolojik boyutu, hukukî 
boyutu ve sosyal boyutu olacaktır. Bu açıdan gönüllülere bir kez eğitim verilerek maksimum performans 
göstermesini beklemek yanlış olur. Gönüllünün, görevi sırasında karşılaşabileceği sorunları birçok boyutta 
ve farklı özelliklerine göre öğrenmesi gerekmektedir. Bu da eğitimin devamlılığının gerekliliğini vurgular 
niteliktedir (Çölgeçen & Güngör, 2013).
 

3.6. Koordinasyon Süreçleri

Gönüllülerle yürütülecek çalışmaların her adımında, profesyonel çalışanlarda olduğu gibi koordineli
bir şekilde ilerlenmesi önemlidir. Oluşturulacak politika ve prosedürler bu koordinasyonun genel
çerçevesini oluşturacaktır ancak bu politika ve prosedürlerin etkin biçimde uygulanabilmesi için
kurum içi gönüllü koordinasyonunu yürütecek yapıların ve kişilerin olması gerekmektedir.
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3.7. Değerlendirme

Son dönemlerde sivil toplum alanında hızla artan kurumsallaşma çalışmaları neticesinde özel sektörde
olduğu gibi performans değerlendirme mekanizmaları da geliştirilmeye başlanmıştır. Profesyonel çalışanlar 
nezdinde gerçekleştirilen bu değerlendirmeyle birlikte kişinin iş sözleşmesi, ücreti ve pozisyonu üzerinde 
ilgili aksiyonlar (sözleşme devamı, terfi vb.) alınmaktadır. Gönüllüler nezdinde böyle bir durum söz konusu 
değildir. Prosedürün bu son ayağında kişinin kurum içerisinde gönüllülük sürecinin dönüm noktaları (aylık-
yıllık değerlendirme veya gönüllülüğün sonlanması gibi) esas alınarak süreç içerisinde yürüttüğü çalışmaların 
mahiyeti, yeterliliği, kişisel gelişim oranları, yürüttüğü çalışmalardan elde edilen çıktılar ele alınmalıdır.

Gönüllü yönetişimi mantığı çerçevesinde bu tek taraflı değerlendirme süreci yeterli değildir. Gönüllüler 
kurum tarafından değerlendirmeye tâbi tutulurken aynı zamanda kurum da gönüllüler tarafından 
değerlendirilmelidir. Gönüllünün kurumu değerlendirmesi demek, kurumla arasındaki bütün süreçleri gözden 
geçirip bu süreçlerin etki ve yeterliliğini ele alması demektir. Gönüllü ve kurumun, kişinin gönüllülük yaptığı 
süre içerisinde ne derece geliştiği, kurumun, çalışma arkadaşlarının, yöneticilerin ve diğer gönüllülerin ne 
gibi bir etkileşimde bulunduğuna dair eleştiri, yorum veya önerilerde bulunabileceği bir değerlendirme 
mekanizması gönüllü yönetişimini dinamik tutacaktır.

Burada kullanılabilecek yöntemleri kurumun kendisi de belirleyebilir ya da 360 derece değerlendirme
yöntemlerini uygulayacak bağımsız bir değerlendirme uzmanlığı da kullanabilir. Etkin bir değerlendirme 
için, kurumda bir izleme-değerlendirme çalışmasının yürütülmesi etkili olacaktır. Kurumun diğer tüm 
faaliyetlerinin çıktıları ve etkisini değerlendirmede uygulanan izleme değerlendirme çalışmaları (ve bu 
çalışmalarda kullanılan altyapı ve uygulamalar) gönüllü-kurum arası işteş değerlendirmede de kullanılabilir.
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