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Gönüllülük son yıllarda çok daha sık duyulan ancak hemen herkesin tanımlamakta zorlanacağı 

kavramlardan biridir. Gönüllülüğün toplum hayatının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir dünya için 

ortaya koyduğu potansiyel, onun iyi anlaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını gerekli kılmaktadır. Zira 

günümüz dünyasında fırsat eşitsizlikleri, açlık ve yoksulluk, insan ve hayvan hakları ihlalleri, savaşlar 

ve kıtlıklar, ekolojik dengesizlik, afet ve salgın gibi sorunlar git gide büyümekte ve hem gezegenimizi 

hem canlı yaşamını hem de toplumsal düzeni tehdit etmektedir. Gönüllülüğün insanları ortak sorunlar 

etrafında buluşturarak tüm bu sorunlara alternatif çözümler üretebilme ve daha iyi ve sürdürülebilir bir 

gelecek inşa etme potansiyelinden hareketle bu bölümde “Gönüllülük nedir?”, “Gönüllü kimdir?”, 

“Gönüllüler ve gönüllülük neden önemlidir?” gibi soruların cevapları aranmakta; gönüllülüğün 

uygulama alanları ve gönüllülük türleri incelenmektedir. Ayrıca gönüllülerin toplumsal arka planı, 

psikolojik özellikleri ve gönüllü olma nedenleri, gönüllülükte dini ve sosyal değerler, günlük hayatta 

gönüllülüğün önemi, gönüllü olmanın önündeki engeller ve benzeri hususlar bu bölümde ele 

alınmaktadır.

GÖNÜLLÜLÜK VE GÖNÜLLÜLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK
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Giriş

Herkes için daha insani bir yaşam, sorunların çözümü ve koşulların iyileştirilmesi gibi 
hedefler bugün tüm dünyada milyonlarca insanın gönüllü olmasını anlamlı kılmaktadır. 
İnsanlar bu hedefler için çeşitli gönüllülük alanlarındaki faaliyetlere vakit ayırmakta; bu 
faaliyetlerde emek harcamakta; bilgilerini, tecrübelerini, becerilerini ve maddi-manevi 
kaynaklarını bu amaçla ortaya koymaktadır. İnsanlığın kaynakların adil paylaşıldığı, ekolojik 
dengenin bozulmadığı, tüm canlıların yaşamsal haklarının korunduğu, topluluklar arasında 
barışın ve huzurun sağlandığı bir düzeni henüz tesis edememiş olması dünya üzerindeki 
sorunların artan bir hızla büyümesine, derinleşmesine ve yaygınlaşmasına neden olmaktadır. 
Özellikle modern dünyanın yıkıcı karakteri bu sorunların her alana yayılmasına, herkesi, 
her şeyi ve özellikle geleceği tehdit eden bir boyuta ulaşmasına yol açmıştır. Bu noktada 
gönüllülük gerek tüm canlı yaşamını içine alan çevreye, gerekse insan yaşamını odağa koyan 
toplumsal anlana dair sağladığı kazanımlar ile öne çıkmaktadır. Gönüllülüğün sınır tanımayan 
kapsamı ve yerine getirdiği işlevler, halihazırda sahip olduğu önemin gün geçtikçe artacağına 
işaret etmektedir.

Günümüz dünyasında tüm canlıları, toplumları ve yaşadığımız doğal çevreyi tehdit eden 
pek çok sorunla karşı karşıyayız. Ekolojik dengenin bozulması, temiz/içilebilir su kıtlığı, 
canlı nesillerinin tükenmesi, yeryüzündeki doğal kaynakların azalması, afetler ve acil 
durumlar, yoksulluk, ayrımcılık ve toplumsal dışlama, toplumsal eşitsizlikler ve adaletsizlik 
gibi sorunlar bunlardan bazılarıdır. Gönüllülük hem sorunların çözümünde hem de mevcut 
durumun iyileştirilmesinde kritik bir role sahiptir.

Çağdaş dünyanın en yaygın toplumsal uygulamalarından biri olan gönüllülük, tüm bu 
yaygınlığına rağmen evrensel bir tanımdan yoksundur. Hatta gönüllülüğün, topluma bu kadar 
içkin bir olgu olmasına rağmen sınırları böylesine muğlak olan kavramların başında geldiği 
dahi iddia edilebilir. Gönüllülüğe dair algılar çoğunlukla adı konmamış tecrübelerden ibarettir. 
Bu durum gönüllülüğün uygulamaya dayanan doğasından, kapsamının günlük pratiklerle iç 
içe geçmesinden ve toplumlar arası farklardan kaynaklanmaktadır. Gönüllülük hakkında çok 
az yazılması, konuşulması ve tartışılması da gönüllülüğün sınırlarının belirsiz kalmaya devam 
etmesine neden olmaktadır.

Gönüllülük herkesin uzlaştığı ve sınırları net bir tanıma sahip değildir (Şentürk, Adıgüzel 
ve Turan 2016, s. 17; Görgün Baran, 2019, s. 8; Çevik, 2012, s. 1). Gönüllülüğün düşünce 
ve metinden ziyade uygulamaya dayanan doğası ve günlük pratiklerle iç içe geçmiş olması 
gönüllülüğü tanımlama girişimlerini zayıflatmaktadır. Bunun yanı sıra gönüllülük her bir 
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toplumda ve hatta toplulukta, mevcut sosyoekonomik ve sosyokültürel yapı dolayısıyla farklı 
şekillerde uygulanmakta ve farklı anlamları kendisinde toplamaktadır.

Toplumların kültürel yapıları ve sosyoekonomik koşulları gönüllülük olgusunun farklı 
anlamlar taşımasına, bu durum da gönüllülük tanımlarının da farklı şekillerde yapılmasına 
neden olmaktadır. Toplumların kültürel ve geleneksel yapıları, din ve inanç sistemleri, yaşama 
kültürleri ve hatta siyasi geçmişleri gönüllülüğün uygulanma ve algılanma biçimlerini önemli 
ölçüde belirleyen unsurlardır. Zira bir toplumun dayanışma ağları, toplumsal sorumluluk 
anlayışı, yardımseverlik, hayırseverlik ve diğerkamlık biçimleri kültürel, geleneksel ve dini 
yapılarına bağlı olarak gelişmekte; sivil toplum, vatandaşlık bilinci, katılımcı demokrasi 
anlayışları siyasi geçmişle ilişkili olarak şekillenmektedir.

Gönüllülüğü tanımlarken karşılaşılan bir başka zorluk gönüllülük faaliyetlerinin resmi 
örgütler/kuruluşlar aracılığıyla yapılıp yapılmadığının bir kriter olarak belirlenmesi ile 
ilgilidir. Wilson’ın ifade ettiği üzere (2012, s. 177) gönüllülük faaliyetlerinin resmi yapılar 
ile sınırlandırılması gönüllülüğü tanımlamakla ilgili bir açmazdır. Zira bu sınırlandırma, sivil 
toplum yapılanmasının zayıf olduğu toplumlarda gönüllülük oranlarının -haksız yere- düşük 
çıkmasına neden olmaktadır. Bununla baş etmek için gönüllülük tanımını bütün toplumlardaki 
faaliyetleri içine alacak şekilde genişletmek mümkündür. Ancak bu kez de toplumlar arasında 
karşılaştırmalı değerlendirmeler yapmak zorlaşacaktır.

Gönüllülüğün mevcut toplumsallığa sıkı sıkıya bağlı olması ve ona göre şekil alması 
evrensel bir tanımının yapılmasını neredeyse imkânsız hale getirmektedir. Bu nedenle 
gönüllülüğün ne olduğunu ortaya koymak istediğimizde onu geniş kapsamlı bir şekilde 
ele almak, buna uygun bir tanımlama önerisi geliştirmek ve asıl olarak onun ilkelerini ve 
farklılaşan noktalarını incelemek daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. Böylelikle uygulamadaki 
ortaklıkları ve farklılaşmaları içine alan bir gönüllülük algısı geliştirmek mümkün olabilecek, 
bu sayede gönüllülükten konuşurken neyi kastettiğimiz belirginleşecektir.
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Fotoğraf 1. “Gönüllü Ol İstanbul!” çağrısı yapan gönüllü öğrenciler.

Gönüllülük Nedir?

Özgür irade (ya da başka bir ifadeyle kendiliğindenlik) ile maddi çıkar beklememe, 
hemen hemen tüm gönüllülük tanımlarında yer alan ilkelerdir. Gönüllülük herhangi bir 
baskı, zorlama ve/veya yaptırım olmaksızın özgür bir seçim ile gerçekleştirilen faaliyetleri 
kapsamaktadır. Nitekim gerek Türkçedeki1 gönüllülük kelimesinin gerek kelimenin 
çeşitli dillerdeki karşılıklarının kökenleri incelendiğinde, bu kelimelerin etimolojik olarak 
“istekli olma, isteme” gibi anlamlara dayandığı görülür. Günümüzde bazı gönüllülük 
çalışmalarının (örneğin, bir okul dersinde öğrencilerden ders dönemi boyunca bir kurumda 
gönüllü olmalarının istenmesi) bir ödev mantığıyla gerçekleştirildiği de görülmektedir. 
Ancak bu gönüllülük deneyimlerinin kişinin buna istekli olmaması halinde genellikle kısa 
ömürlü kalması, gönüllülük çalışmalarında kişinin istekli olmasının temel bir ilke olduğunu 
doğrulamaktadır.

Gönüllülük tanımlarında özgür irade kadar temel sayılabilecek bir diğer ilke ise maddi 
çıkar beklememektir. Kişinin topyekun bir iyi oluş için ortaya koyduğu çaba ve emeği ücretli 
bir işte ortaya koyulan çaba ve emekten ayıran temel nokta, gönüllülük faaliyetlerinin maddi 

1 Türkçede gönüllülük kelimesinin gönül kelimesine dayanması, gönüllülük olgusunun -en azından Türk 
kültüründe- istekli olmaktan öte bazı anlamlar taşıdığına işaret etmektedir. İstek ve arzu bu kelimenin mecaz 
anlamıyken kelimenin birinci anlamı Türk Dil Kurumu’na göre “sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte 
oluşan duyguların kaynağı”dır. Dolayısıyla gönüllülüğü içinde yaşadığımız dünyaya karşı beslenen sevgiyi 
yansıtan ve açığa çıkaran, hatırlanması gerekenleri hatırda tutan bir olgu olarak anlamak mümkündür.
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bir karşılık beklemeksizin yapılmasıdır. Burada özellikle maddi karşılık olmaması ifadesi 
yerine maddi karşılık beklenmemesi ifadesini tercih etmekteyiz. Zira gönüllülük faaliyetleri 
kapsamında gerçekleştirilen bazı çalışmalarda, gönüllülerin yol ve yemek masrafının 
karşılanması ya da sonraki gönüllülük faaliyetlerine mali kaynak sağlamak amacıyla yapılan 
satışlardan gelir elde edilmesi gibi sebeplerle ortaya koyulan gönüllü emek karşısında maddi 
bir karşılık elde edilebilmektedir. Ancak bu gibi durumlarda elde edilen maddi karşılık kişinin 
çaba ve emeğinin piyasa koşulları dahilindeki karşılığı olmadığı gibi bir kişisel kazanç ya da 
kişinin çabasının doğrudan amacı da değildir, ancak bir yan ürünüdür. Bu nedenle gönüllülük 
çalışmalarındaki bu ilke, esasen ortaya koyulan gönüllü emeğin karşısında maddi bir karşılık 
olmaması değil beklenmemesidir.

Maddi çıkar beklememe ilkesini “hiçbir” kişisel çıkar gözetmemek olacak şekilde geniş 
tutan tanımlar da söz konusudur. Ancak gönüllülük daha iyi bir dünya amacıyla yapıldığı ve 
doğası gereği her daim manevi, çevresel ve toplumsal faydaya yönelik çıktılar ürettiği için 
kişinin daha iyi bir dünya için daha iyi bir insan olma hedefinde olması ve bu anlamda süreç 
içinde kişisel bazı faydalar elde etmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla gönüllülük faaliyetlerine 
katılarak daha adil, yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek isteyen birinin bu 
dünyanın bir parçası olarak kendi adına daha donanımlı, güçlü, bilinçli ve vicdanlı olmak gibi 
hedeflerinin olması gönüllülüğün doğasıyla uyumludur. Bu noktada temel tartışma konusu 
gönüllülüğün gönüllüler tarafından araçsallaştırılması ya da bir başka ifade ile kişisel çıkarlar 
için kullanılmasıdır. Gönüllülüğü, daha iyi bir dünya gibi bir hedefe taşıyan değerler üstü bir 
değer olarak düşündüğümüzde elbette gönüllülerin onu kişisel çıkarları için bir araç olarak 
görmesi çelişkili bir tablo oluşturacaktır. Bu anlamda gönüllülüğün kişisel çıkar aracı olarak 
görülmemesi gerektiği savunulabilir. Bununla birlikte kişisel çıkar umarak gönüllülük yapmak, 
pek tabii ki gönüllülük kapsamında yapılan faaliyetleri gönüllülük olmaktan çıkarmayacaktır. 
Sadece bu türden kişisel çıkar temelli gönüllülük algısının yayılmasının gönüllülüğün manevi 
ve evrensel değerini zaman içinde değiştirme potansiyeli olduğu görülmeli ve gönüllülük bir 
değer olarak kişisel çıkarlardan bağımsızlaştırılmadır.

Gönüllülüğü tanımlarken çerçevesinin çizilmesi gereken bir diğer ilke faaliyetlerin 
amacına ilişkindir. Buna göre gönüllülük faaliyetleri başka birçok amacı taşıyor olma 
ihtimaliyle birlikte “iyilik amacıyla”, “dayanışma ruhuyla”, “toplum yararı gözetilerek”, 
yabancılara yardım etme ya da fayda sağlamak için, pozitif katma değer oluşturmak için veya 
sivil toplum kuruluşları ya da kamu kurumlarının amaçları doğrultusunda gerçekleştirilebilir. 
Ancak en temelde tüm bunlar bütün canlılar, toplumlar ve çevre için daha iyi bir gelecek 
inşa etme arzusunun yansımalarıdır. Bu noktada “diğerlerine yönelmiş iyilik arzusu”nun 
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gönüllülük faaliyetlerine içkin olduğu söylenebilir. Daha somut bir ifadeyle kişinin kendisi 
ve yakın çevresi/ailesi dışındakilerin yararını gözetmesi gönüllülük faaliyetlerinin temel 
ilkelerindendir.

Gönüllülüğün bir diğer temel ilkesi eylemdir. Gönüllülük harekete geçmeyi ve eylemde 
bulunmayı gerektirir. Bu anlamda gönüllülüğün çift yönlü bir eylem biçimi olduğu 
söylenebilir. Somut bir örnek üzerinden gitmek gerekirse, çocuk hakları konulu halka açık 
bir konferansa dinleyici olarak katılmak tek yönlü bir eylemdir, bu durumda kişi konferans 
içeriğinin alıcısıdır. Oysa gönüllülük böyle bir içerik için bilgi, zaman, beceri, deneyim ve 
kaynak paylaşımını gerektirir; yani alıcı olmak kadar -belki bundan daha fazla- verici olmak, 
gönüllülüğün olmazsa olmazıdır. Öyleyse aynı konferansta konuşmacı olmak, konferansın 
organizasyonunda görev almak, konferans konuşmacısı ayarlamak gibi eylemler gönüllü 
olmanın gerektirdiği aktif ve çift yönlü katılıma uygun düşerler. Gönüllülük ortaya bir emek 
koymak, bunun için bizzat eylemde bulunmak, belli bir zaman ve mekanda gerçekleştirilen 
faaliyetin bir parçası olmak demektir.

Gönüllülük Ne Değildir?

Gönüllülük kavramının oldukça muğlak sınırları olduğu daha önce ifade edilmişti. Sınırları 
belirsiz bir olguyu tanımlama girişiminin iki temel aksı bulunmalıdır. Bunlardan ilki olgunun 
“ne olduğu”na işaret edilmesiyken diğeri “ne olmadığı”nın belirlenmesidir. Yani gönüllülüğün 
ne olmadığı ve nelerle karıştırılmaması gerektiği ortaya koyulmalıdır. Bu noktada üzerinde 
durulacak kavramlar bağışçılık, üyelik, diğerkamlık, hayırseverlik ve yardımseverliktir.

Gönüllü Olmanın Nedenleri
Esmond ve Dunlop (2004), gönüllü davranışının nedenlerini on başlık altında toplamıştır: 

1. değerler (diğer insanlara yardım etmenin önemli olduğu inancını taşırlar), 
2. karşılıklılık (gönüllü çalışmalarında “iyilik yapmanın” kendilerine ne gibi iyi şeylerin kazandırdığı 

ölçülür), 
3. takdir etme (gönüllünün katkılarının ve yeteneklerinin bilinmesi), 
4. anlama (yeni öğrenme deneyimlerine imkan sağlar), 
5. benlik saygısı (kendine değer verme hissi artar), 
6. tepkisellik (geçmişi ve/veya şimdiki durumdaki ihtiyaçları giderme), 
7. sosyal (gönüllüler arkadaşlarından ve ailelerinden etkilenirler), 
8. koruyucu (kendileri hakkındaki olumsuz düşünce ve duyguları azaltmak), 
9. sosyal etkileşim (sosyal ağlar kurması ve başkaları ile etkileşimde bulunması), 
10. kariyer geliştirme (faydalı kişiler ile bağlantı kurma, deneyim, beceri ve istihdam kazanabilme) 

(akt. Çevik, 2012, s. 8-9).
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“Bağışçılık” gönüllülük ile en ilişkili olgulardan birisidir. Bağışçılık gerek özgür irade ile 
yapılması gerekse de kişinin kendisi ve yakın çevresi/ailesi dışındakilerin yararını gözetmesi 
noktasında gönüllülük ile örtüşmektedir. Ayrıca uygulamada bağışçılık kanalları ile gönüllülük 
kanallarının sıklıkla kesişiyor olması da iki olgunun sıklıkla karıştırılmasına, farklılıklarının 
muğlaklaşmasına neden olmaktadır. Bununla beraber bağışçılık ve gönüllülük birbirinden tamamen 
ayrıştırılabilecek olgulardır. Zira gönüllülük aktif katılıma, çabaya ve emeğe dayanırken bağışçılık 
ayni ve nakdi kaynakların ihtiyaç noktalarına aktarılmasına dayanmaktadır. Bu noktada bu iki 
olgunun karşılıklı olarak birbirlerini beslediği söylenebilir. Bir anlamda gönüllülük, bağışçılık 
ile finanse edilmekte ve bağışçılık genellikle doğru adrese gönüllülük faaliyetleri sayesinde 
ulaşabilmektedir. Ayrıca uygulamada bağışçı olanların gönüllü, gönüllü olanların bağışçı olma 
eğilimlerinin arttığı da bir gerçektir (Öztürk, 2019). Yine de bağışçılık kavramı yalnızca kişinin 
sahip olduğu maddi kaynakları gerekli gördüğü alanlara kanalize etme ile sınırlıdır ve bu haliyle 
gönüllülüğün olmazsa olmazlarından aktif katılımı içermemektedir. Bununla birlikte bağış 
yapanların da çoğunlukla gönülden gelerek farklı çalışmalara katkı sağladığı unutulmamalıdır. 

Bağışçılık gibi “üyelik” de gönüllülük kanallarıyla kesişen bir zeminde kendini 
göstermektedir. Her ne kadar birbirleriyle ilişkili olabilseler de gönüllü dernek üyeliği gibi 
üyeliklerin gönüllülükten ayrılması gerekmektedir. Üyelik bir sivil toplum kuruluşuna 
(dernek, vakıf) resmi anlamda dahil olmaktan kaynaklanan hukuki bir statüdür ve ilgili 
kuruluşun mevzuatına bağlı olmak üzere çeşitli hak ve sorumlulukları içerir. Özgür iradeyle 
gerçekleşmiş ya da sivil toplum kuruluşları çatısı altında olması üyeliğin gönüllülük 
sayılmasına yetmemektedir. Zira üyelikte, kişi mutlaka kendisi ve yakın çevresi/ailesi 
dışındakilerin yararını gözetmek durumunda olmadığı gibi aktif katılım da şart değildir.

Gönüllülük ile ilişkili olup karışıklığa sebep olabilecek bir başka kavram ise 
“diğerkamlık”tır. Alturizm ya da özgecilik şeklinde de ifade edilen bu kavram bencilliğin 
karşıtı olup kişinin herhangi bir çıkar gözetmeksizin sahip olduğu değerlerden hareketle 
diğerlerini düşünmesi ve onlar için çaba göstermesini ifade eder. Bu açıdan diğerkamlık 
gönüllülüğü motive eden nedenlerden biriyse de gönüllülük ile tamamen aynı şey değildir. 
Hatta diğerkamlık olmadığında gönüllülük olmaz demek de mümkün değildir, bir kişi çok 
çeşitli motivasyonlarla gönüllü olabilir. Diğerkamlık kişinin kendisi dışındakilerin yararını 
gözetmesi yönüyle gönüllülüğe benzemekte, ancak her zaman gönüllülük şeklinde dışa 
vurulmamakta; eyleme dökülmeyen yahut kişinin yalnızca kendi yakınları için eyleme 
geçmesini sağlayan bir motivasyon olarak kalabilmektedir.

Gönüllülükle kimi noktalarda kesişen ve bu nedenle çeşitli karışıklıklara neden olan 
“hayırseverlik” ve “yardımseverlik”, birbirleriyle de kolay ayrıştırılamayan kavramlardır. 
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Dolayısıyla önce bu iki kavram ile kastedilenler netleştirilmelidir. Hayırseverlik “daha çok 
maddi yardımlarla, bağışçılıkla ve zengin olmakla” ilişkilendirilebilecek yardımlar yapmayı 
kapsarken, yardımseverlik “emek yoğun”, “beden gücünden yararlanılarak” yardım yapmayı 
kapsamaktadır (Altay ve ark., 2016, p. 19). Söz gelimi fiziksel engelli birine tekerlekli 
sandalye bağışında bulunmak bir hayırseverlik örneğiyken, tekerlekli sandalyedeki birine 
aşılması güç bir yolda destek olmak yardımseverlik örneğidir. Gönüllülük ise aktif katılımın 
yanı sıra belirlenmiş bir çerçeveyi ve kısmi de olsa sürekliliği gerektirir. Aynı örnek üzerinden 
gidilecek olursa, engelli birine tekerlekli sandalye bağışında bulunmak hayırseverlik, 
tekerlekli sandalyedeki birine aşılması güç bir yolda destek olmak yardımseverlik, belirli bir 
dönem içerisinde belirli günler o aşılması güç yolda bulunup oradan geçmek isteyen tekerlekli 
sandalye kullanıcıları gelirse onlara destek olmak gönüllülük kapsamında değerlendirilir. 
Görüldüğü üzere gönüllülük bir rastlantı eseri olmaktan ziyade bilinçli bir hedefin sistematik 
bir biçimde gerçekleştirilmesi çabasıdır. Bu noktada gönüllülüğün mutlaka bir sivil toplum 
kuruluşu bünyesinde gerçekleştirilmesi gerekmediği söylenebilir. Gönüllülük sivil toplum 
kuruluşu ve kamu kurumu gibi örgütlü ve resmi bir yapıda gerçekleştirilebileceği gibi, bu 
yapılardan bağımsız şekilde bir grup aracılığıyla ya da bireysel olarak da gerçekleştirilebilir.

Öyleyse tüm ilkelerden, olması ve olmaması gerekenlerden yola çıkarak bir tanım geliştirilebilir. 
Gönüllülük; (i) özgür iradeyle, (ii) maddi bir karşılık beklemeksizin, (iii) kendisi ve ailesi dışındaki 
dünyanın yararı amacıyla (iv) örgütlü veya bağımsız yapılan, (v) sistematik bilgi, zaman, beceri, 
deneyim ve kaynak paylaşımıdır. Elbette yaptığımız tanım bu haliyle, gönüllülük tanımına dair 
tartışmalara belirli bir perspektiften cevap üretmekte ve bu anlamda bir taraf bildirmektedir.

Gönüllülüğün Temel Uygulama Alanları ve Gönüllülük Türleri

Gönüllülük faaliyetleri temel uygulama alanlarına ve hangi yapısal zeminde gerçekleştirildiğine 
göre farklı kategorilere ayrılarak incelenebilir. Bu bölümde öncelikle hangi alanlarda hangi tür 
faaliyetler gerçekleştirilebileceği incelenmekte, ardından faaliyetlerin gerçekleştirildiği zemine 
göre hangi türleri olduğu ele alınmaktadır. Bununla birlikte gönüllülük faaliyetlerinin uygulamada 
keskin sınırlarla belirlenmiş türlere ayrılmadığı, bu bölümde yapılan kategorileştirmenin uygulama 
sahasının daha iyi anlaşılması amacıyla yapıldığı hatırda tutulmalıdır.

Uygulama Alanları ve Faaliyetler

Yeryüzünde çok çeşitli alanlara yayılan sorunlarla yüz yüze olduğumuz daha önce ifade 
edilmişti. Bununla uyumlu bir şekilde gönüllülük faaliyetleri de söz konusu alanların tümüne 
yayılmaktadır. Bu alanların bir kısmı şu şekilde sıralanabilir2:

2 Gönüllülük alanlarıyla ilgili daha kapsamlı bir çerçeve için "Gelecek Perspektifinden Gönüllülük Alanları" 
başlıklı bölümü inceleyiniz.
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Bu alanlar gönüllülüğün yapılabileceği temel alanlardır. Bir kimse bu alanlardan birine 
yoğunlaşabileceği gibi, farklı ve daha özel alanlarda da gönüllülük faaliyetlerinde bulunabilir. 
Yahut bu alanlardan bazılarını kesiştirerek daha spesifik bir uygulama alanı belirleyebilir. Söz 
gelimi, çocuklar ve sağlık alanları kesiştirilerek SMA, lösemi ve çocuk felci gibi çocuklarda 
görülme sıklığı yüksek olan ağır hastalıklarla ilgili faaliyetler yürütmek; kadınlar ve çalışma 
hayatı alanları kesiştirilerek kadın istihdamı, kadınların meslek edindirilmesi, kadınların 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi, “cam tavanlar” ile mücadele gibi hedeflere yönelik 
faaliyetler; engelliler ve insan hakları alanları kesiştirilerek herkes için erişilebilir mekansal 
tasarım, engelli istihdamı konulu faaliyetler yürütmek mümkündür.

Tüm bu alanlarda yapılabilecek çok çeşitli faaliyetler söz konusudur. Bunlardan bazılarına 
değinmek gönüllülüğün nasıl yapılabileceği konusunda fikir vermesi açısından önem arz eder.

Son zamanlarda proje bazlı gönüllülük faaliyetlerinin artması ile birlikte bir gönüllülük 
projesinde aktif görev almak, idari ve pratik işleri üstlenmek, gerçekleştirilen organizasyonların 
idaresiyle ve/veya yönetimiyle ilgilenmek yaygın olarak gerçekleştirilen gönüllü faaliyetleri 
arasında yer almıştır. Benzer işler proje bazlı olmaksızın da gerçekleştirilmektedir. Ofis 
çalışmalarına destek vermek, idari işleyişin bir parçası olmak gönüllülük kapsamında 
yapılabilecek faaliyetler arasındadır.

Gönüllülük kapsamındaki en temel faaliyet türlerinden biri tanıtım ve iletişim 
çalışmalarıdır. Üye arama, yeni katılımcılara ve iş ortaklarına ulaşma, farkındalık ve bilinç 
oluşturma etkinlikleri, web sayfasını ve/veya sosyal medya hesabını yönetme bu kapsamda 
değerlendirilebilecek çalışmalardır.

• Afet ve kriz
• Aile
• Çocuklar
• Din ve inanç
• Doğa ve çevre
• Eğitim
• Engelliler
• Gençler
• Hayvanlar
• Hemşehrilik
• İnsan hakları

• İnsani yardım
• İş ve çalışma hayatı
• Kadınlar
• Kültür ve sanat
• Mahalle/mekan
• Mülteciler/göçmenler
• Sağlık
• Siyaset
• Spor
• Yaşlılar
• Yoksulluk
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Eğitsel ve psikolojik destek de gönüllü olarak yapılabilecek temel faaliyetler arasındadır. 
Bu noktada danışmanlık yapmak, ders vermek, motivasyon etkinlikleri gerçekleştirmek, etüt, 
atölye vb. düzenlemek eğitsel ve psikolojik destek faaliyetleri arasında sıralanabilir.

Diğer bir gönüllü faaliyet türü ise kaynak geliştirme çalışmalarıdır. Gönüllülük 
faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan ayni ve nakdi kaynaklar için bir sponsor bulma ya da satış 
yapma ve bağış toplama gibi tekniklerle kaynak geliştirmek mümkündür. Bu kapsamda çok 
çeşitli uygulamalar gerçekleştirilebilir. Bağış koşuları düzenlemek, bağış karşılığında kişisel 
becerilerini hizmete dönüştürmek, sponsor görüşmeleri yapmak, kermes organize etmek, satış 
yapmak, satışını yapmak üzere çeşitli ürünler hazırlamak bunlardan bazılarıdır.

Kaynakların ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerine uygun şekilde kullanılması bir diğer 
temel faaliyet türünü oluşturur. Bu kapsamda ayni yardım dağıtımı, bakım hizmetleri, afet ve 
acil yardım müdahaleleri, tamir ve onarım gibi destekler yapılabilmektedir.

Bir başka temel faaliyet türü içerik üretmektir. Ağlara, forumlara ve bloglara metin 
eklemek, çevrimiçi haber üretmek, basılı dokümanlar için görsel ve yazılı kaynak hazırlamak 
bu faaliyet türünde değerlendirilebilir. 

Başlıklar halinde tekrar göstermek gerekirse, gönüllülük faaliyet türleri şu şekilde 
sıralanmaktadır:

• İdari ve pratik işler
• Tanıtım, iletişim ve farkındalık çalışmaları
• Eğitsel ve psikolojik destek çalışmaları
• Kaynak geliştirme çalışmaları
• Yardım ve destek çalışmaları
• İçerik üretme
Bu faaliyet türlerini daha da çeşitlendirmek mümkündür. Burada yalnızca genel bir çerçeve 

çizilmiştir. Gönüllülük kapsamındaki faaliyetler ilgili alana, kısa ve orta erimli hedeflere, 
sahip olunan maddi/manevi kaynaklara göre çok farklı şekillerde gerçekleştirilebilmektedir.

Gönüllülük Türleri

Gönüllülüğün türleri konuşulurken çeşitli kategorik ayrımlar yapmak mümkündür. Bu 
yazıda gönüllülüğü üç farklı kategoride türlerine ayırmak uygun görülmüştür: kayıtlı/resmi 
olup olmamasına, kimlerle yapıldığına ve hangi zeminde yapıldığına göre.

Gönüllülük kayıtlı/resmi olup olmamasına göre ikiye ayrılır: (1) kayıtlı gönüllülük, (2) 
kayıt dışı gönüllülük. Gönüllülüğün genellikle resmî kurumlar aracılığıyla gerçekleştirildiği 
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ifade edilse de esasen gönüllülük faaliyetlerinin kayıt dışı şekilde gerçekleştirilmesi de 
mümkündür. Buna göre kayıtlı gönüllülük örgütler ve dernekler aracılığıyla organize edilirken, 
kayıt dışı gönüllülük doğrudan kişiler arasında gerçekleştirilmektedir (UNV, 2018, s. 11).

Kayıtlı gönüllülük genellikle sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları gibi resmi 
yapılarda gerçekleştirilen ve kayıtlara geçirilerek istatistiklere yansıyan gönüllülük 
çalışmalarını kapsar. Kayıt dışı gönüllülük ise bu şekilde bir resmi kayda geçmeyen, 
genellikle kurum aracılığı olmaksızın doğrudan toplumsal alanda gerçekleştirilen gönüllülük 
çalışmalarına karşılık gelir; herhangi bir kurum ya da kuruluşa bağlı olmaksızın, bireysel ya 
da bir grup aracılığıyla gerçekleştirilen gönüllü çalışmalar bu kapsamda değerlendirilebilir. 
Kayıtlı gönüllülük genellikle dernekler, vakıflar, kamu kurumları, sendikalar, meslek 
odaları, federasyonlar ve özel sektör kuruluşlarında gerçekleştirilmektedir. Kayıtlı 
gönüllülük çalışmalarının kayıtlı olması ve istatistiklere yansıması bu türün teşvik edilme 
sebeplerindendir. Kayıt dışı gönüllülük ise mevcut tablonun gönüllülük istatistiklerinde 
olduğundan kötü görünmesine neden olmaktadır. Buna karşın kayıt dışı gönüllülük, bu alanda 
bürokratik hantallıklar büyük ölçüde söz konusu olmadığı için hızlı uygulanabilen, esnek ve 
dolayısıyla sahaya kolayca uyum sağlayabilen çalışmalardan oluşmaktadır.

Gönüllülük kimlerle yapıldığına göre ise üçe ayrılır: (1) kurum aracılığıyla, (2) grup 
olarak, (3) bireysel. Kurum aracılığıyla yapılan gönüllülük kayıtlı gönüllülük ile büyük oranda 
örtüşür. Zira kurum ve kuruluşlar faaliyetlerini kayıt altında tutma ve raporlama eğilimi 

Gönüllü Olarak Ne Yapabilirim?
Gönüllülük faaliyetleri kapsamında yapılabileceklerin bir sınırı yoktur. İhtiyaca yönelik olarak her tür iş 
gönüllü olarak yapılabilir. Bununla beraber fikir vermesi açısından gönüllü olarak neler yapabileceğinize 
bir göz atalım.

• Eğitim ya da akran desteği verme, atölye düzenleme, psikolojik danışmanlık ya da mentörlük yap-
ma gibi eğitim ve destek çalışmaları

• Bakım, onarım, tamir gibi el emeği gerektiren işler
• Bağış toplama ya da bağış organizasyonları düzenleme, kermes gibi satış organizasyonları düzen-

leme, bu gibi organizasyonlarda satış yapma, mantı ya da bez çanta gibi satışa sunulacak ürün 
hazırlama gibi kaynak geliştirme çalışmaları

• Ayni ya da nakdi yardım dağıtma çalışmaları
• Farkındalık ve bilinç oluşturma, savunuculuk çalışmaları
• Afet ve kriz gibi durumlarda arama-kurtarma çalışmaları düzenleme ya da bu çalışmalara katılma
• Üye bulma, sosyal medya hesabı yönetme, kurumlarla veya kişilerle ilişki kurma gibi tanıtım ve 

iletişim çalışmaları
• Proje yönetme, organizasyon yönetimi gibi idari işler ya da proje bazlı çalışmalar ve ofis işleri
• Haber ya da blog yazısı yazma, tercüme, raporlama gibi içerik üretme çalışmaları.
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gösterirler. Bununla birlikte gönüllülük faaliyetlerini kayıt altında tutmayan ya da en azından 
yalnızca bir kısmını kayıt altında tutan kurumlar da olabilir.

Bir kurum aracılığıyla gönüllülük yapmanın gönüllüler açısından görece geniş ve 
kurumsallaşmış bir yapının parçası olma, görece büyük bir iş birliği ağına sahip olma, ayni 
ve nakdi kaynaklara görece kolay erişme, nüfuzlu bir sosyal ağa katılma, mesleki kariyer inşa 
etme gibi avantajları vardır.

Gönüllülük faaliyetleri bir grup girişimi şeklinde de gerçekleştirilebilir. Bizzat inisiyatif 
alan kişilerin bir grup olarak gerçekleştirdiği bu gönüllülük türü kurum aracılığıyla 
gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetlerine göre daha az hiyerarşik bir yapıya tabidir. Kayıtlı 
ya da kayıt dışı gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirebilen gönüllü grup girişimleri, gönüllü 
çalışmalar gerçekleştirmek üzere birbirleriyle irtibata geçerek doğrudan bu amaç için 
toplanmış gruplar olabileceği gibi halihazırda bir arada olup gönüllü çalışmalar yapmaya 
karar vermiş gruplardan da oluşabilir.

Son olarak gönüllü çalışmalar bireysel olarak da yapılabilir. Kayıt dışı olan bu gönüllülük 
türü kurumsallığın ya da iş birliğinin getirdiği avantajlardan görece uzak olsa da çok 
daha pratik sonuçlar ortaya koyma ve gönüllü olan kişiye liderlik becerileri başta olmak 
üzere pek çok beceri kazandırma gibi bazı avantajlar sağlar. Bireysel ve bir grup girişimi 
şeklinde gerçekleştirilen gönüllü çalışmalarda çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri 
yapılabilmektedir. Böylelikle uygulamada her üç türün de birbiriyle kesiştiği ve birbirini 
çeşitli avantajlarla beslediği söylenebilir.

Şekil 1. Gönüllülük türleri.
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Gerçekleştirildiği zemine göre ise gönüllülük ikiye ayrılabilir: (1) Yüz yüze gönüllülük, 
(2) çevrimiçi gönüllülük. Yüz yüze gönüllülük gerçek zamanlı olarak, gerçek mekanlarda 
fiziksel bulunmayla gerçekleştirilen faaliyetleri kapsar. Burada görece yeni olan ve 
bahsedilmesi gereken çevrimiçi gönüllülüktür. Çevrimiçi gönüllülüğün de bir gönüllülük 
türü olarak tanımlanması gerekmektedir.3 Zira çağdaş dünyada hemen her alan da olduğu 
üzere teknolojik gelişmeler gönüllülüğü de etkilemiş ve tüm dünyada yeni bir gönüllülük 
yapma biçimi doğurmuştur. Çevrimiçi gönüllülük kısmen veya tamamen internet üzerinden, 
çevrimiçi araçlarla gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetlerini ifade eder. Çevrimiçi gönüllülük 
yüz yüze gönüllülükle birlikte de gerçekleştirilebilmektedir. Bir başka ifadeyle bir gönüllü, 
çalışmalarını işin niteliğine ve koşullara göre hem çevrimiçi araçlar kullanarak hem de yüz 
yüze gerçekleştirmeye devam edebilir. Çevrimiçi gönüllülük bugün hem kayıtlı gönüllülüğün 
hem de kayıt dışı gönüllülüğün bir bileşeni haline gelmiştir. Bu açıdan çevrimiçi gönüllülük 
bir gönüllülük yapma biçimi olarak da değerlendirilebilir. Bununla birlikte yalnızca çevrimiçi 
gönüllülük faaliyetleri gerçekleştiren girişimler de mevcuttur.

Çevrimiçi gönüllülük çok geniş bir kesime ulaşmak ve dolayısıyla bir gündem oluşturmak 
için oldukça işlevseldir. Fiziksel sınırları aşma ve her kesimden insana ulaşma imkanı sunması, 
zamandan ve mekandan görece bağımsızlaştırması çevrimiçi gönüllülüğü, gönüllülük 
faaliyetleri için vazgeçilmez bir konuma taşımaktadır.

Gönüllü Kimdir: Kazanımlar ve Sorunlar

Gönüllü kimdir?

Gönüllülük tanımından hareket ederek tanımlamak gerekirse gönüllü, özgür iradesiyle 
maddi bir karşılık beklemeksizin kendisi ve ailesi dışındaki dünyanın yararı amacıyla örgütlü 
veya bağımsız bir şekilde bilgisini, zamanını, becerilerini, deneyimlerini ve kaynaklarını 
sistematik bir biçimde paylaşan kimsedir. Bu durumda gönüllülerin empati sahibi, insan 
ilişkileri iyi, hoşgörülü, sabırlı, kararlı, sorumluluk sahibi, paylaşımcı, dikkatli, meraklı, 
dinamik, girişken ve cesur olmalarını beklemek uygun düşecektir. Bu özellikler bir gönüllünün 
zaten sahip olduğu ya da gönüllü çalışmalara katılmaya devam ettikçe kazanabileceği ve 
geliştirebileceği özellikler olabilir. Zira gönüllülük faaliyetleri gönüllülere, toplumun çok farklı 
kesimleriyle ilişki kurma, çok çeşitli alanlarda çalışmalar yapma gibi imkanlar sunmaktadır. 
Buna bağlı olarak gönüllüler gönüllü çalışmalarda yer almaya devam ettikçe sahip oldukları 
becerileri geliştirecek ve yeni beceriler elde ederek sayısız kazanıma ulaşacaktır.

3 Çevrimiçi gönüllülüğü çeşitli boyutlarıyla ele alan “Çevrimiçi Gönüllülük ve Sivil Toplum Kuruluşları” 
bölümünü inceleyiniz.
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Gönüllü olmak yaşa, cinsiyete, mesleğe, eğitim durumuna, ekonomik duruma, çalışma 
durumuna vb. toplumsal statülere bağlı olmaksızın her kesimden bireyin deneyimleyebileceği 
bir ayrıcalıktır. Burada ayrıcalık kelimesi özellikle kullanılmıştır. Zira gönüllü olmak daha iyi 
bir dünya için çaba sarf etmek gibi bir değere sahip olmak ve bu süreçte kişisel kazanımlarla 
birlikte kendini zenginleştirmek demektir.

Motivasyonlar ve Kazanımlar

Gönüllü olmayı teşvik eden motivasyonların kaynakları da çeşitlidir şüphesiz. Buradan 
hareketle motivasyonları üç kategoride toplamak mümkündür:

• Sosyal motivasyon
• Özgeci motivasyon
• Benci motivasyon
Sosyal motivasyon kişinin çevresiyle ve diğer insanlarla kurduğu ilişkiden kaynaklanan 

motivasyonları, özgeci motivasyon kişinin sahip olduğu alturistik/diğerkamcı değerlerden 
kaynaklanan motivasyonları, benci motivasyon ise kişinin kendisini ve kişisel gelişimini 
öncelemesinden kaynaklanan motivasyonları kapsar. Bu motivasyon türlerini somut 
cümlelerle örneklendirmek uygun olacaktır. Bunun için Tablo 1 incelenebilir.

Tablo 1. Gönüllülerin motivasyon türlerine göre kurabilecekleri cümleler
Motivasyon türü Uygun cümle

Sosyal motivasyon Arkadaşlarım da gönüllü olduğu için gönüllüyüm.
Gönüllülük sayesinde yeni insanlarla tanışmayı seviyorum.
Sosyal ağımı genişletmek için gönüllü oldum.
Etrafımdaki insanlar gönüllü olmamı önemsiyor.
Ailem gönüllü olmam konusunda beni teşvik ediyor.
Gönüllü olduğumda daha az yalnız hissediyorum.

Özgeci motivasyon Vicdanım bana zor durumdakiler için bir şeyler yapmamı söylüyor.
Gönüllülük dini bir sorumluluktur.
İnsanlara yardım etmek beni mutlu ediyor.
Gönüllü olmak bir insanlık görevidir.
Gönüllülük sayesinde yaşadığım toplumun bir parçası oluyorum.
Geleneklerimiz gönüllü olmamızı öğütlüyor.

Benci motivasyon Gönüllülük faaliyetleri sayesinde yeni kariyer seçeneklerine ulaşıyorum.
Gönüllülük kendimi geliştirmeme yardımcı oluyor.
Gönüllülük kendimi iyi hissetmemi sağlıyor.
Gönüllülük faaliyetlerinde işimle ilgili yeni beceriler kazanıyorum.
Gönüllülük özgüvenimi artırıyor.
Gönüllülük sayesinde işinde uzman kişilerle kontak kuruyorum.

Bir kişi bu motivasyon türlerinden yalnızca birine ya da tamamına sahip olabilir. Burada 
motivasyona sahip olmak, kişiyi gönüllü olmaya sevk eden nedenleri ifade eder. Kişiyi 
başlangıç aşamasında gönüllü olmaya teşvik eden motivasyonlar, gönüllülük sürecinin ileriki 
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safhalarında değişebilir. Söz gelimi bir kişi özgeci motivasyonla gönüllülüğe başlayabilir zira 
bunun bir insanlık görevi olduğunu düşünüyor ve kendisini sorumlu hissediyordur. Fakat 
zaman içinde gönüllülük sayesinde kendisini geliştirdiğini ve özgüveninin arttığını fark etmesi 
gönüllü olmayı sürdürmesini sağlayan temel motivasyon haline gelebilir.

Bir gönüllü çeşitli şekillerde ve çeşitli motivasyonlarla gönüllü olmaya devam ettikçe, 
daha iyi bir gelecek için dünyaya sağladığı faydanın yanı sıra kendisi de çeşitli kazanımlar 
elde eder. Elbette bu kazanımlar kişinin gönüllülük hikayesine göre çok çeşitli biçimler 
alabilir. Bununla birlikte genel bazı kazanımlardan bahsetmek mümkündür.

Gönüllülük faaliyetlerine katılan bir gönüllü öncelikle daha iyi bir dünya hedefine yapmış 
olduğu katkılar sayesinde manevi bir haz almakta ve duygusal zenginlik kazanmaktadır. Bu 
onun hayatı anlamlandırmasını ve kendisini önemli hissetmesini sağlar. Özgüveni ve toplumsal 
duyarlılık hissi gelişir. Toplumda değer yaratmanın ayrıcalığına erişmekte ve deneyimleri 
sayesinde yeni kişisel beceriler geliştirmektedir. Böylelikle toplumda örnek birey olma 
yolunda ilerlemekte, itibar ve statü kazanmaktadır. Topluma aidiyet hissini güçlendirmektedir. 
Kişisel gelişiminin yanı sıra yeni bir çevre kurup arkadaşlıklar edinerek bir sosyal grubun 
parçası olmaktadır. Tüm bunlar vaktinin verimli ve eğlenceli geçmesine imkan tanımaktadır. 
Dolayısıyla gönüllü olmak, kişiye kendini gerçekleştirme fırsatı sunarken aynı zamanda hem 
iş hem de sosyal yaşamına çok önemli katkılar sağlayabilir.

Engeller ve Sorunlar

Yeryüzünde çok sayıda insan gönüllü olmakta ve gönüllülük faaliyetlerinde yer alarak 
katma değer üretmektedir. Bununla birlikte mümkün olmasına rağmen çok sayıda insan 
henüz hiç gönüllü olmamıştır ve gönüllü olanların da bir kısmı daha sonradan gönüllü olmayı 
bırakmıştır. Gönüllü olmanın tüm kazanımlarına rağmen bu kadar çok sayıda insanın gönüllü 
olmamasının arkasında yatan sebepler üzerinde düşünmeye değerdir. Bir kişinin gönüllü 
olmamasının muhtemel nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Yaman, 2005, s. 45):

•  “Sorumluluk almak ya da kendini bir yere bağlı hissetmek istememektedir.

•  “Kimse ona gönüllü olup olmayacağını sormamıştır.

•  “Yapabileceği bir şeylerin olduğuna inanmaz.

•  “Daha önce kötü deneyimleri olmuştur. Beklentileri karşılanamamıştır, yaptığı iş 
küçümsenmiştir ya da herhangi bir kurumdan tatsız bir şekilde ayrılmıştır.

•  “Halihazırda çokça sorumluluk altındadır.
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•  “Yapılan faaliyetlerin sıkıcı bir iş olduğunu düşünür.

•  “Özgüven eksikliğinden dolayı böyle bir işe kalkışmaz.

•  “Halihazırda çalıştığı işe engel teşkil edeceğini düşünür.

•  “‘Gönüllü olma’ anlayışına sahip değildir veya böyle bir alışkanlık/gelenek 
çevresinde/ailesinde yoktur.

•  “Ek masraf yapacağından çekinir ve bu masrafları gözünde büyütür.”

Yaman’ın sıraladığı bu nedenlere başkaları da eklenebilir. Gönüllü olmanın önündeki 
en dramatik engellerden biri insanların nasıl gönüllü olacaklarını bilmemesidir. Bu durum 
gönüllülüğün makro anlamda yapılandırılmış bir zemine sahip olmaması ve henüz kamusal 
görünürlüğe yeterince erişememesinden kaynaklanmaktadır.

Sivil toplum kuruluşları ile ilgili güvensizlik duygusu, gönüllü olmanın önündeki bir başka 
engeli oluşturmaktadır. Özellikle ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının ideolojik yapılanmalar 
olduğu algısı gönüllü olma potansiyeli olan pek çok insanı bu alandan uzak tutmaktadır. Bu 
algının gönüllülük yapmanın önünde bir engel oluşturmaması için sivil toplum örgütlerinin 

Gönüllülükle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar
Gönüllülükle ilgili çok sayıda doğru bilinen yanlış olduğu görülmektedir. Burada sadece en önemlilerine 
dikkat çekilmektedir:

• “Gönüllülük yapabilmek için çok yetenekli olmam gerekir”: Hayır, gönüllülük için istekli, arzulu 
olmanız ve harekete geçmeniz yeterlidir.

• “Gönüllülük çok vaktimi alır”: Hayır, sistematik gönüllülük çalışmaları haftada belli bir zamanınızı 
ilgili eyleme yönlendirmenizi sağlar. Genellikle gönüllü olanlar vakitlerini daha iyi yönetir ve va-
kitleri bereketlenir.

• “Gönüllü olmak için para harcamam gerekir”: Hayır, gönüllülük için ille de para harcamanız gerek-
mez, bugün birçok iş para harcanmadan yapılmaktadır. Bazı STK’lar ise gönüllülerin harcamalarını 
bağışlarla karşılamaktadır.

• “Gönüllü olmak okulumu, işimi, ailemi ihmal etmeme neden olur”: Hayır, gönüllülük farklı insan-
larla etkileşime girmenizi mümkün kılar. Okulunuzdaki, işinizdeki ve ailenizdeki ilişkileri güçlen-
dirir.

• “Gönüllü olmak herhangi bir ideoloji tarafından kullanılmama neden olur”: Hayır, gönüllülük yapa-
bileceğiniz alanları, kuruluşları kendiniz seçebilirsiniz. Haklarınızı ve sorumluluklarınızı bildiğiniz-
de bu tür yapılarda hakkınızı savunabilir ya da gerektiğinde buralardan ayrılabilirsiniz.

• “Gönüllü olmak için bir STK’ya (dernek ya da vakıf) ihtiyaç duyarım”: Hayır, arkadaşlarınızla, 
komşularınızla kendi gönüllülük çalışmanızı oluşturabilirsiniz.

• “Gönüllülerin örgütlenmesi ve çalışması için paraya ihtiyaç vardır”: Hayır, paradan önce ortak bir 
hedefe ve kolektif eylemi gerçekleştirecek uyuma sahip olmalısınız. Küçük bütçelerle ya da hiç 
bütçe kullanmadan çalışan çok sayıda gönüllülük girişiminden bahsetmek mümkündür.
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yakından tanınmasının önü açılmalı, bu örgütlerin kamusal tanınırlığı ve güvenirliği 
artırılmalıdır. Aynı zamanda gönüllülüğün yalnızca sivil toplum kuruluşlarında yapılmadığı, 
bireysel girişimler veya grup girişimleriyle de gerçekleştirilebileceği hatırlanmalıdır.

Gönüllülük faaliyetlerine ayıracak yeterli zamana sahip olmamak gönüllü olmanın 
önündeki engellerin başında gelmektedir. Bu noktada gönüllülüğü bir serbest zaman etkinliği 
yerine kişisel zaman planlamasında özel bir yer ayrılması gereken olmazsa olmaz bir faaliyet 
olarak görmek pek çok şeyi değiştirecektir. Nitekim son zamanlarda artış gösteren proje bazlı 
gönüllülük faaliyetleri kısa süreli bir deneme sürecini de mümkün kılmaktadır.

Herkes Gönüllü Olabilir!
Gönüllü olmak için insanların bir kısmı kendini yetersiz görebilmekte, büyük bir kısmı ise vakit bula-
madığını belirtmektedir. Tüm sınırlılıklara rağmen herkes gönüllü olabilir. Neden? Yaşadığımız dünyada 
hemen herkesin iyi yaptığı en az bir iş bulunmaktadır. İnsanlar, kimilerine göre çok gereksiz kabul edilen 
ancak toplumsal yaşamda birçok boşluğu doldurabilen meziyetlere sahiptir. Herkesin iyi olduğu, güzel 
yaptığı bir becerisi vardır. Diğer taraftan herkesin ihtiyaç duyduğu bir konu vardır. İnsanlar, birçok açıdan 
yeterli olsa da en az bir konuda ihtiyaç duyabilmektedir. Bu durumda beceriler ve ihtiyaçlar birbirleriyle 
eşleştirilebilir ve herkes gönüllü olabilir.
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Özet ve Değerlendirme

Gönüllülük günümüzde sıkça duyduğumuz fakat hakkında yeterince bilgiye sahip 
olmadığımız bir olgudur. Bu bölümde gönüllülük çeşitli yönleriyle ele alınmış ve bu konuda 
kapsayıcı bir yaklaşım geliştirilmeye çalışılmıştır. Bunun için öncelikle gönüllülüğün önemi 
ortaya koyulmuştur. Gönüllülüğün, daha iyi bir dünya hedefini içinde barındıran değerler 
üstü bir değer olduğu vurgulanmış; herkes için daha insani bir yaşam ve sorunların çözümü 
ve koşulların iyileştirilmesi gibi hedeflerle kritik bir role sahip olduğuna işaret edilmiştir.

Gönüllülüğün neden önemli olduğu ele alındıktan sonra onun ne olduğu ve ne olmadığı 
ortaya koyularak bir gönüllülük tanımı yapılmıştır. Buna göre gönüllülüğün özgür iradeyle, 
maddi bir karşılık beklemeksizin, kendisi ve ailesi dışındaki dünyanın yararı amacıyla örgütlü 
veya bağımsız yapılan, sistematik bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynak paylaşımı olduğu 
öne sürülmüştür.

Gönüllülük faaliyetleri temel uygulama alanlarına ve hangi yapısal zeminde 
gerçekleştirildiğine göre farklı kategorilere ayırılarak incelenmiş ve bu altbaşlıklar dikkate 
alınarak afet ve kriz, aile, çocuklar, din ve inanç, doğa ve çevre, eğitim, engelliler, gençler, 
hayvanlar, hemşehrilik, insan hakları, insani yardım, iş ve çalışma hayatı, kadınlar, kültür ve 
sanat, mahalle/mekan, mülteciler/göçmenler, sağlık, siyaset, spor, yaşlılar ve yoksulluk gibi 
alanlarda gönüllülük faaliyetleri yapılabileceği belirtilmiştir. Bu faaliyetler kayıtlı/resmi olup 
olmamasına, kimlerle yapıldığına ve hangi zeminde yapıldığına göre üç farklı kategoride 
incelenerek gönüllülük türleri temel özellikleri ile birlikte ortaya koyulmuştur.

Sonraki bölümde ise gönüllülük faaliyetlerini yapan bireylere, yani gönüllülere 
odaklanılmıştır. “Gönüllü” tanımını takiben, gönüllü olma motivasyonları ve kazanımları 
incelenmiştir. Empati sahibi, insan ilişkileri iyi, hoşgörülü, sabırlı, kararlı, sorumluluk sahibi, 
paylaşımcı, dikkatli, meraklı, dinamik, girişken ve cesur gibi özelliklere sahip olan ya da 
gönüllülük faaliyetleri süresince bu gibi özelliklerini geliştiren gönüllülerin sosyal, özgeci 
ve benci motivasyona sahip olabileceklerinin altı çizilmiştir. Çeşitli şekillerde ve çeşitli 
motivasyonlarla gönüllü olan birinin daha iyi bir gelecek için dünyaya sağladığı faydanın 
yanı sıra kendisinin de çeşitli kazanımlar elde ettiği vurgulanmış ve bu kazanımlara örnek 
verilmiştir.

Son olarak gönüllülüğün önünde engel oluşturabilecek bazı sorun alanlarına değinilerek 
bunları aşmanın mümkün olduğu gösterilmek istenmiştir. Yinelemek gerekirse gönüllülük tüm 
insanlara ve doğaya yönelmiş iyilik arzusunun bir yansıması olarak değerler üstü bir değerdir. 
Bu husus dikkate alınarak bu bölümde gönüllülüğü teşvik eden bir bakış sergilenmiştir.
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