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Çevrimiçi gönüllülük; erişim kolaylığı ve zamanın verimli kullanılmasını sağlaması, sınırları aşması, 

gönüllülerin potansiyellerini ortaya çıkarması gibi nedenlerle, içinde bulunduğumuz dönemde 

gönüllüleri ve STK’ları fazlasıyla heyecanlandırıyor, yeni çalışma ve istihdam alanları yaratıyor. İlk 

defa gündeme geldiği 1970’lerden bugüne, çeşitli kurumlarda kurduğu tema biçimleri ve kullandığı 

araçların çeşitliliğine göre farklılaşarak yaygınlaşan çevrimiçi gönüllülük, 2000’li yıllardan beri daha 

yoğun bir şekilde dünya gündemine girmiştir. Yüz yüze gönüllülüğe oranla daha az olmakla birlikte 

çevrimiçi gönüllülük varlığını sürdürmeye hep devam etmiştir. COVID-19 pandemisi ile birlikte 

çevrimiçi gönüllülük hiç görülmediği kadar çok yaygınlaşmış ve erişilebilirlik fırsatları artmıştır. 

Online gönüllülük, e-gönüllülük, sanal gönüllülük, dijital iletişimle gönüllülük gibi isimlerle de anılan 

bu görece yeni eğilimin tam olarak ne olduğu ve hangi faaliyetleri kapsadığı, avantajları ve 

dezavantajları, yüz yüze gönüllülük ile ilişkisi gibi konular bu bölümde ele alınacaktır. Ayrıca bu 

bölümde “Çevrimiçi gönüllülük, yüz yüze gönüllülüğün yerini tutacak mı?”, “Çevrimiçi gönüllülük 

sürdürülebilir mi?”, “Çevrimiçi gönüllülük sunduğu fırsatların peşi sıra yeni eşitsizlikler mi 

doğuruyor?”, “Çevrimiçi gönüllülük etiği tartışmaları ne noktadadır?” gibi sorulara dünyadaki güncel 

gelişmeler ışığında cevap aranacaktır.

GÖNÜLLÜLÜK VE GÖNÜLLÜLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK
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Giriş

1970’lerde Gutenberg Projesi'nin1 bir açık kaynak olarak tasarlanması ile, eserlerin 
elektronik sürümlerinin oluşturulması için çevrimiçi gönüllülükten destek alındı. Böylece 
bilgiye erişimin kolaylaşabilmesi ve toplumsal bir fayda üretebilmek amacıyla bu çalışmanın 
yürütülmesine destek veren gönüllülerin çevrimiçi gönüllülük yolculukları başlamıştır. Bunu 
takip eden zaman içinde şimdiki adı VolunteerMatch olan fakat o zamanlar henüz Impact 
Online olarak bilinen ve kâr amacı gütmeyen bu kuruluş, 1995’lerde çevrimiçi gönüllülük 
uygulamalarını geliştirmeye başladı. Hatta çevrimiçi gönüllülüğün yaygınlaşabilmesi ve 
bir model oluşturabilmesi için “Sanal Gönüllülük Projesi” adı altında bir proje geliştirdi; 
1997 yılının başlarında bir web sitesi uygulaması üzerinden faaliyetlerini yürüttü. Çevrimiçi 
gönüllülük kılavuzları oluşturuldu. 1999’a gelindiğinde web sitesinde, çevrimiçi gönüllülük 
imkanları olan 100’e yakın kuruluş listelendi.

Çevrimiçi gönüllülük çeşitli konu ve araçlarla devam ederken, klasik gönüllülük (yüz 
yüze – fiziksel ortamlarda) yaygınlaşmaya devam etti. Belirli bir fiziksel mekâna ve çeşitli 
kolaylaştırıcı araçlara bağlı yaşamak zorunda olan engellilerin, zaman ya da ekonomik kısıtları 
nedeniyle fiziksel gönüllülük aktivitelerine katılamayan bireylerin ya da yüz yüze iletişimin 
yerine dijital iletişimi tercih eden kişilerin, çevrimiçi gönüllülük faaliyetlerine yöneldiklerini 
biliyoruz. Bir sivil toplum kuruluşunun web sitesinin tasarlanması, yasal dokümanlarının 
okunması ve uzman desteği verilmesi, mali ve finansal sürdürülebilirliklerine danışmanlık 
yapılması, yabancı kaynakların çevrilmesi, proje yazılması, veri girişi yapılması gibi birçok 
masa başı ve internet ortamında takip edilebilecek faaliyetin STK’ların çevrimiçi gönüllüleri 
tarafından desteklendiğini görüyoruz.

Bunun yanında, dijital dönüşümün etkileriyle sosyal medya araçları yönetimi, bilgi ve 
içerik üretimi ve paylaşımı, dijital aktivizm, imza kampanyaları, yerel dijital muhabirlik, 
doğru bilgiye erişim için bilginin doğrulanması, iklim krizi farkındalığı yaratmak ya da çevre 
ile ilgili anlık gelişmelerden yurttaşları haberdar etmek, veri haritalama ve görselleştirme 
gibi birçok alanda çevrimiçi gönüllülük bireysel ya da örgütlü bir şekilde değişim ve gelişim 
gösteriyor. Bu faaliyetlerin farklı yaş grupları, değişik uzmanlık alanları ve meslek grupları 
tarafından daha yaygın bir şekilde çeşitlendirilmesinde Covid-19 pandemisi önemli bir 
dönüm noktası oluşturdu. Bugün dünyada her yaştan ve çok çeşitli toplumsal arka plandan 
insan çevrimiçi gönüllülük faaliyetlerine katılmakta; bilgilerini, becerilerini, zamanlarını ve 
emeklerini çevrimiçi araçlar üzerinden toplum yararına kullanarak gönüllü olmaktadır.

1 Gutenberg Projesi (Project Gutenberg) telif hakkı olmayan kültürel eserleri dijital ortama aktarmak, arşivlemek 
ve dağıtmak amacıyla yürütülen gönüllü bir çalışmadır. 1971 yılında kurulan Gutenberg Projesi, dünyanın en 
eski dijital kütüphanesidir. İnternet’in doğmasından sonra web ortamına taşınmıştır.
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Dijital Dönüşümün Gönüllülüğe Etkisi ve Çevrimiçi Gönüllülükte 
Güncel Durum

Dijital dünyadaki gelişmelerin gönüllülük faaliyetlerinin dönüşümündeki etkisine daha 
önce bir miktar giriş yapmıştık. Dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlayan sivil toplum 
kuruluşları, hedef gruplarına, paydaşlarına ve karar vericilere daha kolay erişebilir oldu. 
Bu nedenle etkileşim oranı artı; etkileşim oranının artması beraberinde, takip, raporlama, 
şeffaflık, hızlı ve etkili karar verebilme gibi beklentileri de getirdi. Dijital dönüşümle birlikte 
fırsatlara, bilgiye, etkinlik, aktivite ve kilit kişilere daha kolay erişebilen paydaşların, sivil 
toplum kuruluşlarından beklentileri farklılaştı. Faaliyet süreçlerine daha çok dahil edilme, 
danışılma, haberdar edilme ve daha fazla fayda üretimi taleplerini dijital araçlar üzerinden 
kitlesel olarak ifade eder oldular.

Çevrimiçi Gönüllülük Faaliyetleri
Peki hangi alanlarda çevrimiçi gönüllülük ihtiyacı ortaya çıkıyor ve gönüllüler hangi alanlarda gönüllülük 
yapma talebinde bulunuyor?

• Web sitesi tasarımı veya desteği

• Veri girişi ve yönetimi, haritalama, görselleştirme

• E-posta gönderimi ve tasarımı

• Bağış geliştirme

• Sosyal medya tanıtımı, içerik geliştirme ve yönetimi

• Teknoloji tabanlı uygulamalar geliştirme

• Proje yazma ve geliştirme

• Gönüllü koordinasyonu ve takibi, raporlama ve izleme süreçleri

• İçerik geliştirme (araştırma, metin yazarlığı, blog yazarlığı)

• Grafik, görsel tasarım

• Markalaşma ve strateji oluşturma 

• Yazılım, bilişim, hukuk, psikoloji gibi alanlarda bilgi ve uzmanlık desteği

• Video ve ses kaydı oluşturma, montaj

• Eğitmenlik, mentorluk, koçluk

• Çeviri

• Yerel dijital muhabirlik, editörlük

• Yoga, origami, hikaye anlatıcılığı gibi çok çeşitli alanlarda atölye düzenleme

• Müfredat derslerine destek

Bu alanlar kurumların ihtiyaçlarına ve kaynaklarına, gönüllülerin yetkinlikleri, ilgi alanları ve uzman-
lıklarına göre değişkenlik göstermektedir. Fakat genel olarak bakıldığında çevrimiçi araçlar üzerinden 
üretilebilecek tüm sosyal faydaya yönelik ilginin büyük olduğunu gözlemliyoruz.
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Dijital dönüşümün etkilerinden biri de sivil toplumu destekleyen aktörlerin (gönüllülerin, 
yurttaşların) hak taleplerini daha yüksek sesle dile getirme, bu talepleri yerelden ulusala, 
ulusaldan globale eriştirebilme imkanı fırsatını bulmasıdır. Bu da STK’ların sorumluluklarını 
ve iş süreçlerini derinden etkilemiştir. Dijital dönüşüme ayak uyduramayan STK’lar, toplumsal 
değişim süreçlerinde aktif rol alamama risklerini gördüler ve bu alanda yapılan güçlendirme 
programlarından destek almaya başladılar.

Dijital dönüşümün etkisi ile değişen talepleri karşılamak ve değişim sürecine uyum sağlamak 
için STK’ları destekleyen çeşitli etki yatırımcıları, vakıflar ya da hibe fonları odaklarına dijital 
dönüşüme uyum konusunda STK’ların güçlendirilmesi çalışmalarını da aldılar. 

Teknolojinin yaygın kullanımı, çevrimiçi gönüllülük faaliyetlerinin sahasını ve niteliğini 
değiştirirken teknoloji tabanlı araç, program ve uygulamaların kullanımı, kodlama ya da 
iletişim teknolojilerinin aktif kullanımı gibi becerilere olan ihtiyaçları ortaya çıkardı. Böylece 
çevrimiçi gönüllülük faaliyetlerinin koordinasyonu altında yeni istihdam alanları ortaya çıktı. 
Bu ihtiyaç ve beklentiler STK’ların aradığı çevrimiçi gönüllülerin profillerini de etkiledi.

Fotoğraf 1. Teknolojinin yaygın kullanımı gönüllülüğü büyük oranda etkilemiştir.

Çevrimiçi gönüllülük, dünya gündeminden ve dijital dönüşüm süreçlerinden etkilendi, 
değişti, gelişti ve farklılaştı. Fakat spesifik bir olay, yani Covid-19 pandemisi de bu değişim 
sürecini derin etkilemiştir. Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinden itibaren Covid-19 vakalarının 
görülmeye başlamasıyla birçok günlük yaşam pratiği ve iş süreci hızlı bir şekilde dijital 
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ortamlara taşındı. Bu hızlı geçiş ve dönüşüm tüm sektörler gibi sivil toplum alanına da etki 
etti. Bazı sivil toplum kuruluşları toplumsal sorunlara getirdikleri çözümleri dijital ortama 
nasıl taşıyabileceklerini hızlıca planladılar. Dijital dönüşüme pandemiden önce başlayan 
ve teknolojiyi daha yaygın kullanan sivil toplum kuruluşları bu geçiş döneminde daha 
hızlı hareket ederek, hedef gruplarına ve gönüllülere sundukları destek ve hizmet alanlarını 
çevrimiçi araçlarla sağlamaya devam edebildiler ve daha önemlisi bu alandaki deneyimlerini, 
farklı platformlarda diğer sivil toplum kuruluşları ile paylaştılar.

Çevrimiçi gönüllülük süreçlerine görece daha hızlı geçiş sağlayan kurumlar temelde 
pandemiden çok daha önce çevrimiçi eğitim ve gönüllülük uygulamalarına geçenler arasından 
çıkmaktadır. Bu kurumlar veri yönetimini ve bilgi paylaşım sistemlerini dijital mecralara 
taşımış, çalışanlarını teknoloji kullanımı konusunda teşvik etmiş, yani teknoloji ile çalışmaya 
daha erken başlamış STK’lardır. Bu da bize dijital dönüşüm sürecine bütüncül bir bakışla 
hazırlık yapmak gerektiğini gösteriyor.

Bu dijitalleşme süreçlerinin bir parçası olarak ve çevrimiçi gönüllülüğün çeşitlenmesine 
katkı sağlamak amacıyla, STK’ların dijital dönüşümünü güçlendirmek ve hızlandırmak için 
çeşitli fonlar ve eğitimler açıldı. Bunun temel sebebi bazı sivil toplum kuruluşlarının bu 
dönüşüm sürecine hızlı uyum sağlayamamasıydı. Bu nedenle STK’lar, kapasite güçlendirme 
programlarından faydalanmaları, kaynaklarını verimli kullanmaları ve yeni kaynaklar 
yaratabilmeleri için yine sivil topluma yatırım yapan kurumlar tarafından desteklendi.

Bunun yanında çevrimiçi gönüllülük sürecini daha önce deneyimlemiş ve özellikle 
bilgisayar başında bulunduğu yerden ayrılmadan toplumsal fayda üretim süreçlerine katkı 
sağlayan gönüllüler, aralarına yeni katılan gönüllülerin bu modele alışmalarına katkı 
sağlamak adına, motivasyon ve aidiyet hislerini nasıl canlı tuttuklarına dair hikayeleri 
çevrimiçi platformlarda aktardılar. Böylece gönüllülerin, çevrimiçi gönüllülük deneyimleri 
de birbirinden öğrenme süreçlerinin bir parçası oldu.

Dijital gönüllülük araçlarının kapsayıcı ve erişilebilir olması için bu dönemde çeşitli 
sosyal girişimler başlatıldı, dijital platformlar açıldı. Dijitalleşme sürecini iyi yorumlanması 
sonucu pandemi öncesinde başlatılan dijital platformlar kullanım konusunda hız kazandı. Bu 
platformların amacı daha çok STK ile gönüllü arasında doğru eşleşmeler yapmak, kaynakları 
verimli kullanmak ve toplumsal fayda yaratmak üzere bir araya getirmekti. Çok kısa süre 
içerisinde gönüllüler ve gönüllü desteği arayan STK profilleri bu platformlar üzerinde eşleşmeye 
başladı. Dijital gönüllülüğün hızlanması, yeni istihdam alanlarına da imkan açtı. Bu girişimler 
içinde özellikle teknoloji kullanımı konusunda yetkin gençler istihdam edilmeye başlandı.
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STK’ların kendi internet siteleri ve daha önce bahsedilen platformlar aracılığıyla dijital 
gönüllülük başvurularının kısa zamanda iki katına çıktığını, sivil toplum kuruluşları ile 
yapılan görüşmelerden öğrenebiliyoruz.

Çevrimiçi Gönüllülüğün Gelişimi ve Geleceği

Dijitalleşmeye bütüncül bakabilmek çok önemlidir. Fırsatlar, krizler, eşitsizlikler, 
avantajlar, dezavantajlar ve yaratılan faydaya bir bütün olarak bakıldığında ancak gerçek 
resmi görme şansımız olacaktır. Çevrimiçi gönüllülüğün yarattığı sosyal etki ölçümlenerek 
bu alanda yapılması, değiştirilmesi ve geliştirilmesi gereken noktalar tespit edilmelidir. 

Çevrimiçi gönüllülüğün yarattığı olumlu değişim ve toplumsal faydanın ölçümlenmesi, 
kamunun oluşturacağı yasal düzenlemeler için olduğu kadar özel sektörün, etki yatırımcılarının ve 
çeşitli fon sağlayıcılarının kaynaklarını ne yönde kullanacağına dair de önemli veriler sunacaktır.

Çevrimiçi gönüllülük ortaya çıktığı yıllardan bugüne farklı ihtiyaçlara cevap verecek 
şekilde değişime uğradı fakat odağında her zaman sosyal ve kamusal fayda üretmek ve bu 
doğrultuda bireylerin topluma katkı sağlamasına aracılık etmek bulunuyordu. Diğer taraftan 
gönüllü faaliyetlere katılan kişiler de dünyanın değişiminden etkilendiler, bu da onlarda yeni 
beklentiler doğurdu: Gönüllülerden şeffaflık, tutarlılık, erişilebilirlik, kararlara katılım gibi 
talepler gelmeye başladı.

Gönüllüler ve Kurumlar İçin Çevrimiçi Gönüllülük Ne Anlama Gelebilir?
Çevrimiçi gönüllülüğün avantajlarından biri olan aynı anda birden fazla alanda ve kurumda gönüllülük 
yapabilme fırsatı, bir gönüllü için daha fazla sosyal fayda yaratmak için bir amaca dönüşebilir. Yüz yüze 
gönüllülük sürecinde bir yerden bir yere ulaşmak için harcanan zaman, çevrimiçi gönüllülükte direkt 
faaliyete dönüşerek zamanı daha verimli kullanmak, daha uzun süre gönüllülük yapabilmek gibi avantaj-
ları dolayısıyla gönüllüye daha anlamlı gelebilir. Gönüllülük yapılan fiziksel mekanların olası risklerini 
almamak, çevrimiçi gönüllülük faaliyetlerinde motivasyonun artmasını ve sorumluluk alma konusunda 
daha esnek davranmayı sağlayabilir. Sosyalleşmek için değil de kişisel gelişim için gönüllülük yapmayı 
tercih eden gönüllüler için çevrimiçi gönüllülük, direkt gönüllülük faaliyetine ve daha fazla kişisel geli-
şim fırsatına odaklanmayı mümkün kılabilir. Çevrimiçi gönüllülük aynı zamanda farklı yetkinliklerin ve 
becerilerin anlam kazandığı ve kişisel tatminin daha fazla arttığı bir alan olarak görülebilir.

Bir kuruluş için çevrimiçi gönüllülük yüz yüze ulaşamadığı farklı kültür ve yapılardan insanlara ulaşması 
için bir fırsat anlamına gelebilir. Örgütler, zamanı az ama yetkinliği fazla gönüllülerin, daha yoğun bir 
şekilde gönüllülük yapabilmeleri için çevrimiçi gönüllülük araçlarını kullanmayı tercih edebilir. Gönüllü-
lerin fiziksel olarak bir araya geldiği yüz yüze gönüllülükte, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken 
(yol, yemek, harcırah, gerektiğinde uygun giysi, tişört vb.) maliyetlerin azalması kurumların tercih ettiği 
bir sonuç olabilir. Kurumlar daha yaygın iletişim yaparak daha fazla bilgiye erişme ve daha fazla bilgiyi 
paylaşma fırsatını çevrimiçi gönüllülük süreçlerinde yakalayabilir.
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Fotoğraf 2. Çevrimiçi gönüllülük herkes için erişilebilir bir dünyaya katkı sunmaktadır.

Küresel değişimler, toplumlar arası etkileşimi de farklılaştırdı. Yerel ve uluslararası 
düzeyde gerçekleştirilen gönüllülükler birbirinden öğrenmeye ve etkilenmeye başladı. Bu 
etkileşimlerin ardında iki önemli neden yatıyordu: İlki gönüllülüğün hareketliliği, diğeri ise 
çevrimiçi gönüllülüğün doğası gereği hızlı yaygınlaşma eğilimiydi.

Bu süreç içinde gönüllü faaliyetine katılan kurum ve gönüllüler ortak bir soruyu 
cevaplamaya çalıştılar: Nasıl daha faydalı olabiliriz? Bu sorunun cevaplanmasında Birleşmiş 
Milletler bünyesinde belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bir kılavuz görevini 
görmüştür.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu 
ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını 
sağlamak için bir evrensel eylem çağrısıdır. (https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/
sustainable-development-goals.html) 17 amaç ve 169 hedefi içeren bu eylem çağrısı, evrensel 
değerler çerçevesinde yerel, bölgesel, ulusal ve global toplumsal sorunların tespit edilmesi, 
önceliklendirilmesi ve izlenmesi konusunda sektörler arası bir köprü kurmuştur. Bugün sivil 
toplum oluşumları, toplumsal değişim ve sosyal iyileşme hedeflerini belirlerken, SKA’ları 
kendilerine referans almaktadırlar. SKA’lar çevrimiçi gönüllülük süreçlerinde birbirini hiç 
tanımayan ve ekran karşısında tanışıp buluşan ve dijital ortamlarda ortak hedefler belirlemeye 
çalışan birçok gönüllünün birleştiği bir çerçeve sunarak gönüllü motivasyonu ve bir aradalığı 
konusunda kolaylaştırıcı bir görevi üstlenmiştir.

Gönüllülük konusunda yaşanılan sorunlardan bazıları sürdürülebilirlik, ortak hedef belirleme 
ve odağını kaybetme kaygısıyken, tam bu noktada SKA’lar yeryüzünün kaynaklarını verimli 
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kullanmak, bugüne ve geleceğe yatırım yapmak, ortak iyiye ulaşmak konusunda güçlü bir 
çevrimiçi gönüllülük mayası oluşturmuştur. Gönüllülük motivasyonunu kaybeden gönüllüler 
için SKA’lar evrenselleşebilme ve yerelleşebilme özellikleri ile yeni motivasyon kaynakları 
sunmuştur. Bugün Türkiye’nin herhangi bir ilinde “yoksullukla mücadele” amacı altında 
gönüllülük yapan bir kişi, farklı platformlarda dünyanın başka yerinde aynı amacı referans 
alaran kişi ve topluluklarla buluşarak odağını yeniden yakalayabiliyor, kaybettiği motivasyonu 
yeniden hareketlendirebiliyor. Gönüllüler, çevrimiçi gönüllülüğün yaygınlaşmasıyla sınırların 
genişlediğini, erişilebilirliğin ve fırsatların arttığını belirtmektedirler.

Çevrimiçi Gönüllülüğün Artmasıyla Gelişen Fırsatlar

Birçok kurum sanal ortamda bir araya getirdiği gönüllülerle fikir maratonları düzenleyerek 
SKA’ların amaçları doğrultusunda kendi yerellerinde yaşanan sorun başlıklarını tespit etmeye 
ve gruplar halinde çözüm üretebilmeleri için alan açmaya çalışmaktadır. Bu maratonlarda 
çevrimiçi gönüllülerin ortaya çıkardığı projeler özel sektör, vakıflar ve diğer fonlar tarafından 
finanse edilerek hayata geçirilmektedir. Böylece gönüllüler projelerini farklı kültürlerden ve 
deneyimlerden gelen kişilerin katkılarıyla güçlendirme fırsatı bulurlar. Çevrimiçi gönüllülük 
ortamlarında geliştirilen projelerin teknoloji ile desteklenmesi ve uygulanabilirliğinin 
modellenmesi sayesinde gönüllüler de kendilerini daha aktif bir şekilde ortaya koyma fırsatını 
yakalayabiliyorlar.

Bunun yanında çevrimiçi gönüllülük faaliyetlerinin artmasıyla bazı fırsat eşitsizliklerinin 
görünürlüğü de gündeme gelmiştir. Ortaya çıkan bu eşitsizliklerin giderilmesinde yine çevrimiçi 
gönüllülerin sorumluluk alması süreç adına umut verici bir tablo ortaya koymaktadır. Örneğin, 
fikir maratonlarında gönüllülüğün dijitalleşmesiyle ortaya çıkan dezavantajlı durumların 
giderilmesi ve iyileştirilmesi için de projeler geliştirilmektedir. Dijital ortamlarda buluşan 
gönüllüler fiziksel ortamlarda bir araya gelemediği için kültürler arası öğrenme deneyimi 
aksamaktadır. Yine aynı neden gönüllülük motivasyonlarının çabuk kaybedilmesine yol 
açabilmektedir. Bunlar haricinde internet ya da cihaz erişimi problemi yaşayan kişilerin 
gönüllülüğe dahil edilmesi de önemli maddeler arasındadır. Çevrimiçi gönüllülük aracılığıyla bu 
konularda da çözüm arayışlarına gidilerek ortaya çıkan fırsat eşitsizlikleri aşılmaya çalışılmıştır.

Klasik gönüllülük faaliyetlerinde fiziksel olarak da bir araya gelip aynı ortamı paylaşan 
ve sorunun kaynağına birebir şahit olan gönüllüler arasında gerçekleşen etkileşimin (iletişim, 
bakış açısı geliştirme, çözümün bir parçası olma konusundaki gayret, aidiyet duygusu, 
sürdürülebilirlik vb.) çevrimiçi gönüllülükte görülüp görülmediği uzmanlar arasındaki önemli 
bir tartışma konusudur.



279Derya KILIÇALP

Diğer taraftan çevrimiçi gönüllülük süreçlerinden olumsuz etkilenen gönüllüler için 
faaliyetler (çeşitli internet uygulamaları üzerinden buluşmalar, öğrenci gönüllülerin kariyer 
planlarını olumlu yönde etkileyecek güçlendirme programları, yaşlıların internet okur 
yazarlığını artırma planlar vb.) yine çevrimiçi gönüllülerin inisiyatifi ile gerçekleştirilmektedir.

Çevrimiçi Gönüllülük Süreçlerinde Ortaya Çıkan Sorunlar 
Nelerdir?

Çevrimiçi gönüllülük süreçlere dahil olma, süreçleri yönetme ve katma değer yaratan, 
beklentileri karşılayan çıktılar yaratabilme noktalarında sahip olduğu kapasite ve stratejilerle 
klasik gönüllülükten farklılaşıyor. Bu farklılaşma bazı esneklik ve yenilikleri beraberinde 
getirirken, bazı olumsuzlukların da ortaya çıkmasına neden olabilir. Çevrimiçi gönüllülük 
faaliyetleri içindeki avantajları ve dezavantajları birlikte değerlendirmek, olumlu gelişmeleri 
sürdürebilmek, olumsuzlar için ise çözümler aramak, kısacası bütüncül stratejiler oluşturmak 
önemlidir. 

Farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan karma gönüllü gruplarında, teknoloji araçlarını 
araçlarını kullanma ile ilgili gösterilen yetkinlik farkları eşitsizliklerin artmasına ya da 
görünür olmasına neden olabilir. İnternet kalitesi, interneti kullanacak cihazlar, fiziksel 
ortam uygunluğu/uygunsuzluğu gibi koşullar eşit katılımın önünde bir engel oluşturabilir. 
Ekran karşısında kendisini ifade etmekten çekinen kişilerin sesleri çok duyulmayabilir, 
görünürlükleri azalabilir. Sanal dünyaya uyum sağlamakta zorlanan kişiler grup dinamiği, 
konsantrasyon, odaklanma konularında sorunlar yaşayabilir. Söz konusu dijital aidiyet 
problemi nedeniyle dijital ortamı samimi ve gerçek bulmayanlar, kendilerini karşısındaki 

Çevrimiçi Gönüllülük İçin Herkes Yeterli İnternet Erişimine Sahip mi?
Çevrimiçi gönüllülüğün ana kaynaklarından biri olan internet için işyerlerinde, okullarda, yurtlarda, ev 
ve çeşitli kamusal alanlarda herkesin kullanımına açık internet erişimine ihtiyaç duyulmaktadır. Çoklu 
kullanımın artığı bu tip yerlerde kullanıcı sayısı, cihaz azlığı ve bunlara bağlı olarak etkilenen internet hızı 
gibi konularda çeşitli engellere takılmak mümkün olabilir. Örneğin aynı evin içinde uzaktan eğitim almak 
isteyen, çevrimiçi gönüllülük yapmak isteyen, internet üzerinden sosyalleşmek isteyen farklı bireyler aynı 
anda internet erişimine ulaşmak istediğinde sorun yaşayabilirler.

Coğrafi etkiler, alt yapı sorunları, cihaz ve ekipman kalitesi çevrimiçi gönüllülük faaliyetlerinin kalite-
sini, verimliliğini, sürdürülebilirliğini etkileyebilir. Çevrimiçi gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasını 
isteyen sivil toplum kuruluşları ve finansal destekçiler, internet ve cihaz erişimi konusunda ortaya çıkan 
aksaklıkların giderilmesi için yatırım yapabilir, internete erişim nedeniyle ortaya çıkan eşitsizliklerin çö-
zülmesinde aktif rol alabilirler. Kamu kurumları, özel sektör ve diğer yatırımcılar internet erişimi ve 
sosyal fayda üretimi arasındaki ilişkiyi güçlendirmek adına bu konuyu gündemlerine taşıyabilirler.
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kişilerle “ekip” olarak konumlandırmakta zorlanabilirler. Dijital zorbalıkla ya da tacizle 
karşılaşma, bunu tanımlayamama ya da başa çıkamama vakaları yaşanabilir. Yüz yüze 
gönüllülükte daha doğrudan gerçekleştirilen birbirinden öğrenme, görerek öğrenme ve 
yaparak öğrenme deneyimleri hayata geçirilemeyebilir, kültürler arası öğrenme ve etkileşim 
sekteye uğrayabilir.

Tüm bu olumsuzluklara STK’ların “neyi, nasıl değiştirebiliriz?” gözüyle bakarak çözümler 
üretmeleri beklenir. Bu noktada başvurulacak başlıklar arasında oryantasyon, eğitim, gönüllü 
etiği, iletişim ve topluluklar kurma, öz kaynakların verimli kullanımı vb. bulunmaktadır. Bu 
bağlamda STK’lar çözümler üreterek çevrimiçi gönüllülüğü daha verimli ve sürdürülebilir 
bir şekilde uygulayabilirler.

Dezavantajların Ortadan Kaldırılmasında STK’ların Rolü

STK’lar çevrimiçi gönüllülük sürecinde karşılaştıkları sorunlar karşısında üzerinde 
yeterince durulduğu takdirde uygun çözümler de üretebilmektedirler. Bunlara örnekler vermek 
gerekirse: 

•  Dijital becerilerin ve yetkinliklerin geliştirilmesinde, STK’lar kendi içlerinde farklı 
yaş gruplarından kişileri eşleştirerek bir mentorluk programı uygulanabilir.

•  İnternete erişimi kısıtlı veya interneti kullanacak gerekli araçlara sahip olmayan, 
ancak aktif olabilecek gönüllüler için, kurumsal iş birlikleri üzerinden gönüllülük 
alanlarında kullanımı şartıyla internet ve cihaz temini sağlanabilir.

•  Ekran yorgunluğu yaşayan ya da ekrandan kendisini ifade etmekte güçlük çeken 

65 Yaş ve Üzeri Yetişkinler ve Çevrimiçi Gönüllülük
65 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik çevrimiçi gönüllülük yapabilme fırsatlarını geliştirmek, ileri yaş gru-
bundan bireylerin teknoloji kullanımına destek olmak ve fırsat eşitliği yaratmak için iş birlikleri yapmak 
her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Toplumsal iyi olma halini önceliklendirmede, haklar bağla-
mında herkesin eşit olduğunu kabul eden ve bu bilgiden yola çıkarak, dijitalleşme süreçlerinin getirdiği 
fırsat eşitsizliklerinin azaltılmasında sorumluluk alan gönüllüler, özel sektör ve sivil toplum arasında iş 
birlikleri geliştirerek, sağlık, gıda, sosyalleşme, doğru bilgiye erişim gibi çeşitli alanlarda 65 yaş ve üzeri 
yetişkinlerin dijital yetkinliklerini güçlendirme çalışmaları yapmaktadır. Onların sosyal hayattan kopma-
malarına, toplumsal fayda üreterek iyi olma hallerini korumalarına destek olacak, çevirimiçi gönüllülük 
yapabilmelerine olanak sağlayacak mekanizmalar da kurulmalıdır. 65 yaş ve üzeri yetişkinlerin uzman-
lıkları, deneyimleri ve gönüllülük yapma motivasyonları çevrimiçi araçların erişilebilirliği ve kullanımını 
artırmak suretiyle desteklenmelidir.
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kişilere, kendilerini topluluk önünde ifade edebilmeleri yönünde eğitimler verilebilir. 
•  Dijital dünyada veri gizliliği, siber zorbalıkla mücadele, çevrimiçi etkileşimlerde 

etik ve haklar konularında destekleyici içerikler paylaşılarak gönüllülerin çevrimiçi 
gönüllülüğe daha güvenli bir şekilde uyumu sağlanabilir.

•  Gönüllülük yapılan faaliyet alanı dışında gönüllülerin birbirinden öğrenmelerini ve etkileşime 
geçmelerini sağlayacak, grup dinamiğini artıran oyunlar, buluşmalar düzenlenebilir.

•  Kurum merkezlerine gidemediği için aidiyet hissi azalan gönüllüler düşünülerek, 
kurum çalışanlarıyla, gönüllülerin bir araya gelebilecekleri etkinlikler, kurumla 
ilgili bilgilere rahat erişebilecekleri mekanizmalar, kurumun misyon ve değerlerini 
hatırlatacak etkinlikler organize edilebilir.

Çevrimiçi Gönüllülük ve Etik

Çevrimiçi gönüllülükle birlikte, gönüllülük etiği tartışmaları artık daha geniş bir kapsamda ele 
alınmaya başlamıştır. Gönüllülük alanına dair hazırlanması öngörülen bir yasal mevzuat, beraberinde 
gönüllü-sivil toplum ilişkileri tartışmasının yanı sıra “etik” konusunu da gündeme getirmektedir. 
“Gönüllülüğün yapısı gereği hem çok çeşitli faaliyetleri içerebilmesi hem de birçok açıdan farklı 
kurumsal/örgütsel yapılarda kurgulanması sebebi ile genel normları oluşturma çabasının yanı sıra 
günlük faaliyetlerde karar alması gereken her durum gönüllüyü etik bir problemle karşı karşıya 
bırakabilir.” (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları- 2020) Bu nedenle; kurum kültürü, karşılıklı 
beklentiler, coğrafya ve bölgesel farklılıklar, gönüllülük etiği tartışmalarının önemli belirleyicileri 
olarak göze çarpar. Gönüllülük etiği tartışmalarında her zaman evrensel etik değerler gündeme 
getirilse bile birlikte yaşam ve birlikte üretim kültürü içinde tam olarak hangi temel değer ve ilkeler 
esas alınarak diyalog geliştirileceğine karar vermek önemlidir. STK’ların belirledikleri bu değerler/
ilkeler zeminini nasıl uygulanabilir, sürdürülebilir ve etki yaratan bir konumda tutacaklarını ve 
uygulamada nasıl tutarlı olacaklarını planlamaları beklenir. Yine STK’ların, gönüllülerin de bu 
süreçte aktif rol almaları için teşvik edici olmaları beklenmektedir. 

Gönüllüler tek tip değildir; ihtiyaçları, beklentileri, motivasyonları, eğitimleri, ekonomileri, 
kültürleri oldukça farklıdır. Farklı gönüllü profillerinin varlığı, etik konusunun da tek 
tipleştirilmesinin mümkün olmayacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle STK’ların farklı 
gönüllü profillerini tanımaları, gönüllülerle iş birliği içinde olmaları ve gönüllü faaliyetinin 
yürütüldüğü ortamı iyi tanımaları bir gönüllülük etiğinin geliştirilmesini de kolaylaştıracaktır.

Çevrimiçi gönüllü etiği tartışmalarında şu hususlara dikkat edilmelidir:

•  Bir gönüllü grubunun bir diğerine üstünlüğü söz konusu olamaz,
•  Çocuk, kadın, genç, yaşlı ya da emekli gibi farklı profillerin gerçekleştirdiği 
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gönüllülük faaliyetlerinin yarattığı değer ya da fayda değerlendirilirken bunun etik 
dışı bir tartışma yaratmamasına dikkat edilmesi gerekir,

•  Çevrimiçi gönüllülüğün bir statü kazanımı olarak gösterilmemesi gerekir,
•  Gönüllülük yapılan alanların (insani yardım, mahalle, kent konseyi, sosyal girişim 

vb.) birbirine üstünlüğünün olmadığı belirtilmelidir,
•  Dijital etik kodları ya da çevrimiçi gönüllülük etiği konuları STK’larca gündeme 

alınarak gönüllülerle ortak bir dil geliştirilmesi yönünden çalışmalar yapılmalıdır.

Fotoğraf 3. Çevrimiçi gönüllülükte dijital etik mutlaka gündemde olmalıdır.

Çevrimiçi Gönüllü Yönetişimi

Birlikte karar almak, yapmak ve geliştirmek, kısacası gönüllüler arasında bir koordinasyon 
yaratabilmek sivil toplumun güçlenebilmesi için en önemli mihenk taşlarındandır. Tüm bunları 
birlikte yapabilmek için, yönetişim anlayışını kurum kültürü haline getirmek gerekir. Gönüllülüğün 
uygulanmasına ve sürecin takip edilmesine tüm paydaşları dahil edebilmek önemlidir. Çevrimiçi 
gönüllülerin farklı süreçlere dahil edilme, şeffaflık ve tutarlılık beklentileri göz ardı edilmemelidir. 
Kurum ile gönüllüler ya da gönüllülerin kendi arasında uzaktan yürütülen ilişkilerde de yönetişim 
mekanizmalarını hayata geçirmek STK’ların sorumluluk alanına dahildir.

Bir STK’nın yönetişim yaklaşımı paydaşların beklentilerinin karşılanıp karşılanamayacağı 
noktasında belirleyicidir. Doğru yönetişim ilkeleri sayesinde gönüllüler ile empati kurulması 
halinde gönüllülerin geri bildirim alma, oryantasyon, eğitim, bilgiye erişim ve birlikte üretim 
gibi önemli taleplerinin de karşılanacağı öngörülebilir. Yönetişim ilkeleri şu şekildedir:
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• Adillik
• Şeffaflık
• Hesap verebilirlik
• Sorumluluk
• Tutarlılık
• Katılımcılık ve yayılım
• Etkililik

Çevrimiçi Gönüllülük Yapılanmasında Adımlar

Klasik gönüllülükten farklı olarak çevrimiçi gönüllülükte ne tip sorular ve sorunlar ortaya 
çıkabilir?

•  STK’ların ortaya koydukları sorunun çözümünde, ihtiyacı giderebilmek için 
tanımlanan gönüllü profilinin çevrimiçi araçlara olan hakimiyeti ve yetkinliği 
yürütülecek faaliyetleri ne ölçüde etkiler ve bu etki bir sorun ya da kriz yaratmaya 
neden olabilir mi? Bunu tespit etmek için çevrimiçi gönüllülük süreçlerinde gönüllünün 
yetkinliği test edilmeli mi? Deneyimi ve becerisi ne şekilde gözlemlenmeli?

•  Önceleri gönüllülerini yüz yüze görüşerek programlarına dahil eden STK’lar, 
çevrimiçi gönüllülükte bu mülakat süreçlerini ne şekilde yöneteceklerini iyi 
planlamalı. Gönüllülerle yapılacak çevrimiçi mülakat ya da tanışma etkinliklerinde 
ekranların kapalı olması, beyana dayalı yaş bildirimi yapılması gibi konular STK’ların 
daha sıkı tedbir almalarını gerektirecek mi?

•  Motivasyon ve topluluk oluşturma: Gönüllülerin kendilerini topluluğa ait hissetmeleri, 
kurumu ve faaliyet alanının devamlılığını içselleştirmeleri ve sürdürülebilir gönüllülük 
motivasyonun sağlanabilmesi için, kurumların dijital araçlar üzerinden bu bağlılığa 
yapacağı yatırımı planlaması gerekecek mi?

Tüm bu soruların cevaplarını aramak ve bulunan cevapları gönüllülük araçlarına uygun 
hale getirmek STK’ların dijital dönüşümlerinin temel bir adımı ve parçasıdır.

Dikkatten kaçması durumunda büyük soruna dönüşecek yapısal-yönetimsel konular ise 
şu şekildedir:

•  Kurum içinde, çevrimiçi gönüllü yapılanması ile ilgilenen bir sorumlu (profesyonel 
çalışan) olmaması,

•  Kurumun herhangi bir gönüllülük vizyonu ya da ilkeleri ve stratejileri belirlememiş 
olması,
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•  Gönüllülerin güçlendirilmesi için kurum tarafından gerekli zamanın ve bütçenin 
ayrılmaması,

•  Gönüllülerin faaliyet alanlarının tanımlanmaması,
•  Kurum çalışanlarının dijital araçlara hâkim olmaması,
•  Gönüllüler arası iletişimin ve güvenin inşa edilmesine kurumun öncülük etmemesi,
•  Gönüllü faaliyetleri finansal olarak destekleyen paydaşların çevrimiçi gönüllülük 

ihtiyaçları ve beklentilerine dair bilgi ve farkındalığının olmaması.
Yüz yüze, sahada uygulanan klasik gönüllülük modelinde bile bu saydığımız maddeler 

sağlanmadığında, gönüllüler arasında büyük kopuşlar, kurumla yaşanan çatışmalar ve sivil 
toplum alanına duyulan güven kayıpları çokça yaşanmaktadır. Tam da bu nedenle çevrimiçi 
gönüllülük söz konusu olduğunda bu başlıklar daha hassas bir şekilde ele alınmalıdır.

Çevrimiçi Gönüllülük Faaliyetleri Yürütülürken Kullanılan Dijital Araçlar Nelerdir?
Çevrimiçi gönüllülükte başvurulan çok farklı türde faaliyetler vardır. Bütün bunlara (toplantı, ekran pay-
laşımı, küçük grup çalışmaları, ortak çalışma alanı, tasarım, planlama, veri yönetimi, bağış geliştirme, 
gönüllü takibi, iç-dış iletişim, sohbet gibi) yönelik kullanılan araçlar burada yer verdiğimizden çok daha 
fazladır. Bu araçların bazıları ücretsiz, bazıları ise ücretli üyelik gerektirmektedir. STK’lar kurumlarının 
kapasitesine, finansal yapısına, aradıkları hizmet özelliğine göre bu araçların içinden uygun olanları se-
çebilirler. Bu araçların kullanımı konusunda STK’ların gönüllülere kullanım kılavuzları hazırlamaları ve 
eğitim vermeleri, çevrimiçi gönüllülerin dijital dönüşüm sürecinde yaşadıkları bazı fırsat eşitsizliklerinin 
giderilmesine de destek olacaktır. Bu noktada anılabilecek temel bazı araçlar şu şekildedir:

• Topluluk oluşturma, mesajlaşma, iç iletişim, görüntülü arama, sesli sohbetler için kullanılan uygu-
lamalar. Örn: Slack, Discord

• Toplantılar, eğitimler, webinarlar, görüntülü ve sesli konferanslar için kullanılan uygulamalar. Örn: 
Zoom, Skype, Microsoft Teams

• Eğitim, toplantı, çalıştay gibi faaliyetlerde, ortak çalışma kağıdı ya da duvarı imkanını sağlayan 
dijital çalışma ortamları. Örn: Mural, Miro,

• Gönüllü bilgilerinin yönetimi, raporlaması, e-bülten gönderimi gibi uygulamaların ortak bir data 
yönetim sisteminde toplandığı araçlar. Örn: BidestekOl, Fonzip, Raklet, Salesforce

• Web tabanlı, ortak ve hazır şablonları kullanarak görsel tasarım hazırlamayı sağlayan uygulamalar. 
Örn: Pitochart, Canva.
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Özet ve Değerlendirme

Çevrimiçi gönüllülük, internetin kullanıma başlanmasıyla neredeyse aynı zamana denk 
gelen bir geçmişe sahiptir ve çıkış hikayesi bilginin yaygınlaşması ve erişilebilirliğine katkı 
sağlamak isteyen Gutenberg Projesi’dir. O dönemde telif hakkı olmayan kültürel eserlerin 
dijital ortama aktarılmasına destek olan çevrimiçi gönüllüler, günümüzde birçok farklı alanda 
toplumsal sorunun çözülmesine katkı sağlamak amacıyla, dijital dönüşümün fırsatlarını da 
kullanarak, bulundukları lokasyonları hiç değiştirmeden toplumsal değişimin önemli bir 
aktörü haline geldiler.

Çevrimiçi gönüllülük genç, engelli, beyaz yakalı gibi farklı profillerden, çeşitli alanlarda 
uzmanlıkları olan ama kısıtlı zamanı olan kişilerin daha çok tercih ettiği, uzaktan ve teknoloji 
tabanlı araçlarla uygulanabilir bir gönüllülük modeli olarak hayatımızda uzunca bir süredir 
var. Ancak çevrimiçi gönüllülük faaliyetlerine katılan kişilerin yaş grubu, meslek, sektör 
gibi arka planlarının çeşitlenmesinde, Covid-19 pandemisinin etkisini de bariz bir şekilde 
görüyoruz. Sosyal hayatın ve çalışma hayatının büyük bir bölümünü etkileyen pandemi 
çevrimiçi gönüllülük uygulamalarının çeşitlenmesi ve değişimi konusunda da büyük bir rol 
oynadı.

Söz konusu bağlamlar içinde çevrimiçi gönüllülük teknolojinin sunduğu fırsatları olumlu 
bir şekilde kullanarak ivme kazandı, fakat beraberinde bazı fırsat eşitsizlikleri de getirdi. 
Ancak çevrimiçi gönüllüler, bu fırsat eşitsizliklerini de gündeme alarak toplumsal bir sorun 
olarak gördüler ve çözüm üretme yolunda projeler geliştirdiler. İnternet okur yazarlığı, 
internete erişim, internet kullanımını sağlayan araçların temini gibi projeler geliştirerek, 
teknolojik imkanlardan daha fazla insanın yararlanmasını amaçladılar. Özellikle çocukların, 
kadınların ve gençlerin internet erişimi yoksunluğu nedeniyle gönüllülük, eğitim, sosyal 
yaşam, kariyer planlama gibi alanlardan geri kalmamaları yönünde duyarlılık geliştirdiler.

Çevrimiçi gönüllülükle birlikte ortaya çıkan avantaj ve dezavantajları iyi analiz etmek, 
avantajları geliştirmek ve güçlendirmek, dezavantajları ise ortadan kaldırmak, sivil toplumla 
birlikte kamu kurumlarının ve özel sektörün de sosyal yatırım yapmaları gereken bir konu 
başlığı haline geldi.

Çevrimiçi gönüllülük faaliyetlerinin teknoloji kullanımıyla paralel bir şekilde gelişmesi, 
gönüllülük yönetişiminde STK’lar içinde farklı departmanların açılmasına, yeni istihdam 
alanlarının ortaya çıkmasına neden oldu. Çevrimiçi gönüllüler kendilerini teknoloji araçlarının 
kullanımı konusunda geliştirebilmek için STK’lardan taleplerde bulunmaya başladı.
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Tasarım, veri haritalama, analiz, kodlama, veri görselleştirme uygulamaları geliştikçe, 
sabit bir lokasyondan bağımsız olarak eğitimler, toplantılar çevrimiçi ortamlara taşındıkça, 
gönüllüler için yeni gelişim alanları da ortaya çıktı. STK’lar gönüllülerin beklentilerini 
karşılayabilmek ve nitelikli gönüllülük süreçleri uygulayabilmek için kendi kapasitelerini ne 
yönde geliştirebileceklerini sorgulamaya başladılar.

Çevrimiçi gönüllülük uygulamalarında kişisel verilerin korunması, siber zorbalıkla 
mücadele, teknoloji kullanımında kuşaklar arası yetkinlik farkları, internete erişim sıkıntıları 
nedeniyle ortaya çıkan fırsat eşitsizlikleri, gönüllülerin aidiyet duyguları ve motivasyon 
dereceleri gibi başlıklar STK’lar için üzerine düşünmeleri ve yatırım yapmaları gereken 
çalışma konuları halini aldı.

Çevrimiçi gönüllülük, klasik gönüllülüğün yerini alacak mı? Bir yandan yüz yüze 
iletişimin, kültürler arası etkileşimin, fiziksel hareketliliğin ve yerinde öğrenmenin önemi hala 
etkisini koruyorken, diğer taraftan çağın getirdiği şartlar çerçevesinde çevrimiçi gönüllülük 
her geçen gün daha da güçleniyor. Gönüllülük esnemeye ve güçlenmeye, değişim yaşamaya 
ve yaygınlaşmaya başlamışken, olumlu toplumsal değişim yaratabilmenin gücünü, mekansız 
topluluklar oluşturabilmenin çevikliğini toplum faydasına daha çok göreceğimizi umut 
ediyoruz.
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Sanal Gönüllülük (çevrimiçi erişilebilir)
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