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Sosyal etki, gönüllülük faaliyetlerinin muhtemel sonuçlarına ilişkin bir kavrayış geliştirmeyi sağlayan 

önemli bir kavramdır. Yalnızca gönüllülük faaliyetlerinde değil toplumu veya toplulukları ilgilendiren 

her türlü plan, proje, program ve politika için kritik bir yaklaşım sağlayan bu kavram, gerçekleştirilen 

veya gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin ilgili toplum/topluluklar için “gerçekte” ne anlama 

geldiğini anlamak için anahtar bir rol üstlenir. Son yıllarda gönüllülük ve sivil toplum alanında öne 

çıkan sosyal etki değerlendirmesi ise söz konusu faaliyetlerin yarattığı ve yaratabileceği sosyal etkiyi 

somut bir şekilde ortaya koyabilmenin temel yoludur. Sosyal etki değerlendirmesi toplumu ve/veya 

toplulukları ilgilendiren her türlü faaliyetin yapılandırılmasını sağlayarak bu faaliyetlerden azami fayda 

elde edilmesini ve faaliyetlerde ortaya çıkması muhtemel zararların asgariye indirilmesini mümkün 

kılan bir analiz sürecini ifade eder. Bu bölümde sosyal etki kavramının ve sosyal etki değerlendirmesinin 

ne olduğu, sosyal etkinin hangi yöntemlerle, nasıl değerlendirilebileceği ve bu değerlendirmenin 

faydaları ile sınırlılıkları konu edilecek; gönüllülükte sosyal etki değerlendirmesinin rolü ele alınacak; 

sosyal etki değerlendirmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulanacaktır.

GÖNÜLLÜLÜK VE GÖNÜLLÜLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK
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Giriş

Gönüllülük faaliyetleri dünyanın her yerinde bir şekilde topluma, insana veya doğaya 
katkı sunma isteğini yansıtan, bu anlamda katma değer yaratmaya çalışan faaliyetlerdir. 
Gönüllü emeğine dayanan bu faaliyetlerde insan kaynağının yanı sıra birtakım finansal 
kaynaklar kullanılmaktadır. Gönüllü bir çabayla ayni ve nakdi tüm kaynak ve hizmetlerin 
etkinlik, proje ve faaliyetlerde kullanılması kısa vadede sorunların çözümü ve mevcut 
durumun iyileştirilmesine aracılık ederken orta ve uzun vadede toplumsal dönüşüme öncülük 
etmektedir.

Gönüllülük faaliyetlerinin toplumsal, insani veya çevresel bir fayda üretme gayesine 
dayandığı söylenebilir. Bu açıdan gönüllülük faaliyetleri ve projeleri -toplumsal dönüşüm 
doğrudan hedeflensin ya da hedeflenmesin- sosyal bir etki meydana getirme potansiyeline 
sahiptir. Bu etki kimi zaman başlangıçtaki gaye ile paralellik gösterirken kimi zaman 
beklenmeyen ya da öngörülemeyen şekillerde gerçekleşebilir. Gerçekleştirilen faaliyetlerin 
ve projelerin sosyal açıdan daha anlamlı hale gelebilmesi için bu etkinin analiz edilmesi 
önem taşımaktadır. Bu noktada sosyal etki kavramı ve sosyal etki değerlendirmesi devreye 
girmektedir.

Sosyal Etki Nedir?

Sosyal etki gerçekleştirilen herhangi bir faaliyet sonucunda bir toplum veya topluluk 
üzerinde meydana gelen değişimleri ifade eder. Söz konusu değişimlerin olumlu ya da 
olumsuz, öngörülmüş ya da öngörülmemiş, amaçlanmış ya da amaçlanmamış olması 
mümkündür; faaliyet dolayısıyla ilgili gruplar üzerinde meydana gelmiş her türlü değişim 
sosyal etki kapsamında ele alınır.

Sosyal etki kavramı, toplum yararı gözetilerek gerçekleştirilen faaliyetlerin çıktı odaklı 
değil sonuç odaklı değerlendirilmesini ve böylelikle gerçekleştirilen faaliyetleri geniş ve daha 
gerçekçi bir yaklaşımla ele almayı sağlamaktadır. Daha somut bir anlatım için bir örnek 
üzerinden hareket edelim. Söz gelimi bir kültür projesi gerçekleştirdiğimizi varsayalım. 
Bu projede hedefimiz sosyokültürel seviyesi düşük bir mahallede bir kültür merkezi inşa 
etmek, bu kültür merkezinde kamusal kültür mekanları oluşturup çeşitli kültürel etkinlikler 
düzenlemek; amacımız ise mahalledeki sosyokültürel seviyeyi artırmak olsun. Bu proje 
kapsamında şu çıktılara erişmiş olabiliriz: Bir adet kültür merkezi içinde çocuk ve yetişkin 
alanları olan bir adet 2500 kitaplı kütüphane, bir adet tiyatro salonu, bir adet sinema odası, üç 
adet seminer salonu, toplam on beş bilgisayarlı bir bilişim odası ve bir yıl sonunda düzenlenen 
toplam 45 tiyatro gösterimi, 80 sinema gösterimi, 160 seminer ve söyleşi. İlk etapta pek 
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çoğumuz için bu çıktıların etkileyici olduğu söylenebilir. Bu somut çıktılara bakılarak 
hedefimize ulaştığımız da söylenebilir. Peki ya amacımız? Tüm bu çıktılar, nihayetinde 
doğrudan amaçladığımız şey miydi yoksa amacımıza hizmet etmesini umduğumuz aracılar 
mıydı? Amacımızı hatırlayalım: sosyokültürel seviyesi düşük olan mahalledeki sosyokültürel 
seviyeyi artırmak. Kısaca sosyal bir değişim meydana getirmek. Sayılarla kolayca ifade 
ettiğimiz çıktıların sonucunda nasıl bir sosyal tabloya eriştiğimizi düşünmek bizi amacımıza 
gerçekten ulaşıp ulaşmadığımız sorusuna götürecektir. Bu sorunun cevabını vermenin çıktıları 
sıralamak kadar kolay olmadığı ise aşikardır. “Tüm bu çıktılar gerçek bir sosyal etki meydana 
getirdi mi?” Sosyal fayda umarak gerçekleştirdiğimiz bu faaliyette bize çok daha geniş ve 
gerçekçi bir yaklaşım kazandıracak olan soru budur. Bu soruya cevap verilebilmesinin yolu 
ise sosyal etki değerlendirmesinden geçer.

Fotoğraf 1. Sosyal etki değerlendirmesi, gönüllülük faaliyetlerimizin amacına  
ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmemizi sağlar.

Sosyal Etki Değerlendirmesi Nedir, Neden Gereklidir?

Sosyal etki değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin (bunlar politikalar, programlar, planlar, 
projeler olabilir) ve bu faaliyetler tarafından başlatılan herhangi bir sosyal değişim sürecinin 
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olumlu ve olumsuz, amaçlanan ve amaçlanmayan bütün sosyal sonuçlarını analiz etme, izleme 
ve yönetme aşamalarını (Vanclay, 2003) ifade eder. Gönüllülük oluşumları, sivil toplum 
kuruluşları, sosyal girişimler ve sosyal girişimciler, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ilgilenen 
özel şirketler ve fon kuruluşları sosyal etki değerlendirmesiyle ilgili yapılardır. Bu yapılar 
sosyal etki değerlendirmeleri sayesinde sosyal fayda amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri daha 
kapsamlı bir bakışla inceleme imkânı bulmakta ve kaynak sarf ettikleri işlerin misyonlarıyla 
uyumunu kontrol edebilmektedir. Sosyal etki değerlendirmeleri sonucunda ortaya koyulan 
kanıtlar ve raporlar, kaynak sağlayan yapılar ile gerek bireysel bağışçılar gerekse kaynak 
sağlayıcı kuruluşlar arasındaki ilişkinin daha güvenilir bir zeminde gerçekleşmesini mümkün 
kılmaktadır. Dolayısıyla sosyal etki değerlendirmesi gönüllülük oluşumlarının hem misyon-
faaliyet uyumuna hem de finansal sürdürülebilirliğine hizmet etmektedir.

2015 yılında Uluslararası Etki Değerlendirmesi Birliği (International Association 
for Impact Assessment, IAIA) tarafından “Sosyal Etki Değerlendirmesi: Projelerin Sosyal 
Etkilerini Değerlendirmek ve Yönetmek İçin İlkeler” başlığı ile yayımlanan kılavuz sosyal 
etki değerlendirmesini oldukça geniş bir kapsamda ele almıştır. Buna göre havaalanlarından 
rüzgar santrallerine, barajlardan tarımsal ormancılığa her türlü proje, planlanma aşamasından 
inşa edilmesine kadar birçok sosyal etkiye neden olur. Projeler insanlar için fırsat ve faydalar 
kadar zararlı etkiler de doğurabilir. Projelerin içinde geliştirildikleri her bir topluluk için 
farklı bir maliyet ve fayda dağılımı vardır. Dolayısıyla projeden elde edilecek faydanın 
en üst düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerin önlenmesi veya en aza indirilmesi için iyi 
bir yönetim gereklidir. Bu noktada devreye giren sosyal etki değerlendirmesi, faydaların 
elde edilmesini ve zararlardan kaçınılmasını sağlamaya büyük ölçüde yardımcı olabilecek 
bir süreçtir (International Association for Impact Assessment, 2015). Görüldüğü gibi 
sosyal etki değerlendirmesi yalnızca gönüllülük alanında ya da sivil toplum faaliyetleri ve 
sosyal sorumluluk projelerinde kullanılan bir süreç değildir. Büyük kamu ve özel sektör 
projeleri de toplumsal alanda önemli değişimlere neden olabilmeleri nedeniyle sosyal 
etki değerlendirmesinin kullanıldığı çalışma alanlarıdır. Ancak bu bölümde, gönüllülük 
faaliyetlerinde sosyal etki değerlendirmesi odağa alınmaktadır.

Sosyal etki değerlendirmesi, faaliyetlerin etkilerinin belirlenmesinin yanı sıra 
yönetilmesini de içerir. Sosyal etki değerlendirmesi faaliyetlerin faydalarını artırmak ve 
daha geniş topluluklara yayılmasını sağlamak, ayrıca olumsuz etkilerini tahmin etmek ve 
azaltmak için yapılır (Wilson, 2017). Ayrıca sosyal etki değerlendirmesi fon kuruluşlarından 
ve bağışçılardan destek almak ya da alınan desteğin devamlılığını sağlamak için de önemlidir. 
Zira sosyal etki değerlendirmesi sonucunda yayımlanacak raporlar faaliyetleri yürütenlerin 
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şeffaflığını artıracak, hesap verebilirlik sağlanacaktır. Söz gelimi Avrupa Birliği bünyesinde 
oluşturulmuş bir komisyon AB genelinde standartlaştırılmış bir sosyal etki ölçümü için 
çalışmalar yürütmüş ve 2014 yılında kapsamlı bir rapor yayımlayarak geniş çevrelerce 
kullanılabilecek bir analiz çerçevesi geliştirmiştir. Komisyon, çalışmalarının, sosyal kaynak 
yöneticilerinin bir organizasyona kaynak sağlayıp sağlamayacağına karar verirken ve 
kaynak sağladıkları organizasyonların çalışmalarını izleyip raporlarken bir standarda uyarak 
yatırımcılara ve kamuoyuna hesap verebilme ihtiyacına dayandığını belirtmiştir (European 
Commission, 2014). Dolayısıyla şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri için sosyal etki 
değerlendirmesinin tüm dünyada kritik bir rol üstlendiği söylenebilir.

Sosyal etki değerlendirmesini önemli kılan bir diğer husus ise faaliyet çalışanlarının 
motivasyonunun sürdürülebilmesini sağlamasıdır. Toplumsal bir fayda üretmek amacıyla 
ücretli ya da gönüllü emek sunan herkes için çalışmalarının karşılığını somut göstergeler 
üzerinden görmek temel bir motivasyon kaynağıdır. Bu durum mevcut gönüllü ve ücretli 
çalışanların faaliyetteki devamlılığını sağlamakla beraber yeni gönüllülere ve çalışanlara 
ulaşmayı da kolaylaştırmaktadır.

Sosyal fayda hedefleyen faaliyetlerde sosyal etki değerlendirmesinin gerekli olup olmadığı 
tartışılmaya devam etse de bu değerlendirmenin sosyal etkiyi ortaya koyma, olumlu sosyal değişime 
katkı sağlama, yapılacak faaliyetleri iyileştirme gibi reddedilemez yararları bulunmaktadır. Sosyal 
etki değerlendirmesinin faydaları özetle şöyle sıralanabilir (TÜSEV, 2013):

•  Maddi-manevi emek harcanan faaliyetlerin hedefine ulaşıp ulaşmadığı ve bu 
faaliyetlerle arzu edilen etkinin meydana gelip gelmediği ortaya koyulabilir.

Sosyal Etki Değerlendirmesi İçin Beş Temel Kavram
Etki ölçümü sosyal sektör genelinde yaygın olarak kullanılan bir terminolojiye sahiptir. Bu terminolojide 
beş anahtar terim mevcuttur. Bunlar kısaca aşağıdaki gibi tanımlanabilir (European Commission, 2014; 
KUSIF, 2020).

• Girdi: Faaliyetlerde kullanılan kaynakların tümü. Bunlar finansal kaynaklar, insan kaynakları, ma-
teryaller, hizmetler ve hatta öneriler vb. olabilir.

• Faaliyet: Girdilerle yapılan her türlü eylem, etkinlik, görev ve müdahaleler.

• Çıktı: Faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ürün, hizmet ve tesisler. 

• Sonuç: Yararlanıcıların ve diğerlerinin hayatlarında ortaya çıkan değişiklikler.

• Etki: Bu değişikliğin müdahaleden ne ölçüde kaynaklandığı.
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•  Kanıtlanan sosyal etki paydaşların desteğinin alınmasını, mevcut desteklerin artmasını 
ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesini sağlar.

•  Faaliyetlerin soyut çıktıları somut göstergeler şeklinde sunulabilir ve böylelikle 
özellikle kaynak sağlayıcıların desteği artırılabilir. Üçüncü sektördeki rekabetin arttığı 
düşünülürse sosyal etki değerlendirmeleri faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yeterli 
kaynağın bulunmasında önemli bir rol oynar.

•  Planlanmamış, amaçlanmamış ya da öngörülmemiş sonuçlar tespit edilebilir. 
Böylelikle faaliyetlerde çeşitli düzenlemeler yapılarak istenmeyen sonuçların 
engellenmesi sağlanabilir.

•  Girdi-çıktı, fayda-zarar analizleri yapılarak kaynakların azami verimle kullanılması 
ve faaliyetlerin sürdürülebilirliği sağlanır.

•  Faaliyetlerin, hedeflenen sosyal faydanın/değişimin gerçekleşmesindeki payı tespit 
edilerek gerekli iyileştirmeler yapılabilir. Faaliyetlerin hedeflenen faydaya/değişime 
ulaştırma gücünün istenenden az olması durumunda bu tespit edilerek kaynak israfının 
önüne geçecek tedbirler alınabilir.

•  Ortaya koyulan sosyal etki somut olarak tespit edildiğinde faaliyetlerde görev alan 
insan kaynağının motivasyonu artar.

•  Faaliyetlerin hedef-sonuç tablosunun ortaya koyulması organizasyonların şeffaflık ve 
hesap verebilirlik gibi temel ilkeleri sağlayıp sağlamadığını netleştirir ve böylelikle 
güven temelli bir sosyal zemin inşa edilebilir. Aynı zamanda organizasyonlar 
tesis ettikleri güven sayesinde daha fazla insana ulaşma fırsatı yakalayarak sosyal 
etkileşimi artırabilir.

Sosyal Etki Değerlendirmesinin Sınırlılıkları ve Zorlukları

Sosyal etki değerlendirmeleriyle ilgili çeşitli sınırlılıklar ve zorluklar söz konusudur. 
Bunların başında sosyal etkinin muğlak doğası ve ölçülebilirliği ile ilgili kısıtlılıklar 
gelmektedir. Sosyal etki herkes tarafından kabul edilen bir tanıma sahip değildir. Sosyal 
etki kavramı ile kast edilenin çoğu zaman net olmaması ve faaliyetlerin amaçlarının da 
soyut olabilmesi sebebiyle neyin analiz edileceği, ölçüleceği ve değerlendirileceği de 
muğlaklaşabilmektedir. Bu nedenle sosyal etki değerlendirmesi yaparken paydaşların ortak 
bir dil geliştirmesi, kavramlara benzer anlamlar yüklemesi ve amaçlanan etkinin saptanması 
ya da göstergelerin belirlenmesi gibi erken aşamalarda fikir birliğine varması önemlidir.

Sosyal etki değerlendirmesinde sosyal etkinin ölçülebilirliği bir diğer temel sınırlılıktır. 
Sosyal alanda gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin kesin olarak birtakım sosyal etkiler üreteceğini 
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varsayıyorsak da her zaman “ölçülebilir” bir sosyal etki oluşturacağını söylemek kolay 
değildir. Zira toplumsal olanın her zaman somut göstergelerle izlenebilmesi mümkün değildir. 
Özellikle uzun vadeli değişimlerin sosyal etki değerlendirme süreçlerine dahil edilebilmesi 
oldukça güçtür ve gönüllülük alanındaki faaliyetlerin çoğunlukla orta ve uzun vadede bir sosyal 
etki meydana getirdiği unutulmamalıdır. Bu nedenle değerlendirme sırasında kullanılacak 
göstergelerin doğru belirlenmesi ve uygun yöntemlerin kullanılması çok önemlidir. Muhtemel 
sosyal etkilerin gözlemlenebilir göstergelere dönüştürülmesi ve faaliyetin doğasına uygun 
değerlendirme yönteminin belirlenmesi, sosyal etkilerin ölçülebilirliği ile ilgili sınırlılıkları 
asgari düzeye indirecektir. Sosyal etki değerlendirmesi sırasında muhtemel tüm değişimlerin 
ölçülemeyecek olması sosyal etki değerlendirmelerini geçersiz kılmaz. Önemli olan bu 
sınırlılığın farkında olunması ve sosyal etki değerlendirmesinin kapsamının doğru tespit 
edilmesidir. Bu aşamada her şeyi değil, stratejik olanı ölçmek önem kazanmaktadır.

Fotoğraf 2. Gönüllülük faaliyetlerinin kısa vadeli etkilerini tespit etmek görece  
kolayken orta ve uzun vadeli etkileri tespit etmek için çok daha  

kapsamlı çalışmalar yürütmek gerekir.

Sosyal etki değerlendirmesi için bir diğer zorluk, toplumun ya da toplulukların daima 
ekonomi, politika gibi makro değişkenlerin etkisi altında olması ve faaliyetlerin hiçbir zaman 
bir laboratuvar ortamı gibi yalın bir ortamda gerçekleştirilmemesidir. Her türlü toplumsal 
faaliyet birtakım dış faktörlerin etkisi altındadır ve doğru ve kapsamlı bir değerlendirme için 
bu dış faktörlerin etkilerinin de ayrıca göz önünde bulundurulması gerekir.

Sosyal etki değerlendirmesi belli bir bütçe ve insan kaynağı gerektiren bir süreçtir. 
Dolayısıyla bu kaynaklar temin edilmediği takdirde gerçekleştirilmesi de mümkün olmayacaktır. 
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Bu durum sosyal etki değerlendirmesi ile ilgili bir diğer zorluktur. Organizasyonlar kaynak 
yönetimi yaparken sosyal etki değerlendirmesine öncelikli bir konum vermeyi çoğu zaman 
tercih etmemektedir. Sosyal etki değerlendirmesinin sağlayacağı fayda henüz yeterince 
anlaşılmış değildir. Bu nedenle organizasyonlar sahip oldukları görece kısıtlı bütçeyi ve 
insan kaynağını doğrudan faaliyetlerde kullanmayı tercih etmektedir. Bu durum sosyal etki 
değerlendirmesine dair alan çalışmaları yapılmasının, uzmanlık becerisi geliştirilmesinin ve 
bunları takiben bir terminoloji oluşmasının önünde de engel teşkil etmektedir. Oysa sosyal etki 
değerlendirmesi doğru bir biçimde uygulandığında organizasyonların sahip oldukları bütçeden 
ve insan kaynağından azami verim almalarının önü açılacaktır.

Bir performans göstergesi olarak sosyal etki değerlendirmesi, gönüllülük faaliyetlerinin 
mekanik bir işleyişe dönüşmesi ve gönüllülük alanının bir işletme mantığına teslim edilmesi 
riskini de barındırmaktadır. Daha önceden bahsedildiği üzere sosyal etki değerlendirmesinin 
en temel faydalarından biri kaynak sağlayan kuruluşlardan kaynak almayı kolaylaştırmasıdır. 
Bu avantaj sosyal etki değerlendirmesinin bir araç olmaktan çıkıp amaca dönüşmesine 
yol açabilir. Böyle bir durumda gönüllülük organizasyonları temel bir toplumsal misyon 
geliştirmek yerine en iyi fonu almasını sağlayacak göstergelere odaklanıp ölçülemeyen fakat 
toplum için hayati olan hedefleri arka plana atabilir. Bu nedenle sosyal etki değerlendirmesinin 
kapsamını tekrar tekrar hatırlamakta fayda vardır. Sosyal etki değerlendirmesi gönüllülük 
faaliyetlerinde nihai amaç değil, gönüllülük faaliyetlerinden alınan verimi tüm paydaşlar ve 
kamuoyu için görünür kılmanın bir aracıdır.

Sosyal Etki Değerlendirme Yöntemleri

Sosyal etki değerlendirmesi için kullanılan çok sayıda farklı yöntemden söz edilebilir. 
1990’lı yıllarda geliştirilmeye başlanan sosyal etki ölçüm yöntemleri ölçüm amacına, 
faaliyetin doğasına, ölçümü yapan/yaptıran organizasyonun niteliğine (özel sektör, kamu 
kurumu, kâr amacı gütmeyen kuruluş vb.) göre farklılaşabilmektedir. Esasen tüm etki 
alanlarını kapsayabilecek ve bütün organizasyon türleri için kullanılabilecek bir yöntem 
yoktur. Ancak yine de yöntemler arasındaki farklılıkların çok katı olduğunu söylemek doğru 
olmayacaktır. Söz gelimi belli bir organizasyon türü için geliştirilmiş bir yöntem çeşitli 
uyarlamalarla birlikte bir başka organizasyon türü için de kullanışlı hale getirilebilmektedir 
(Erkan, 2019, s. 24-25).

Sosyal etki değerlendirme yöntemlerinin hangi açılardan farklılaştığını biraz daha 
detaylandıralım. Bu yöntemler (1) amaç, (2) zaman çerçevesi, (3) yönelim, (4) süre, (5) derinlik, 
(6) yaklaşım yönünden farklı karakteristik yapılar sergileyebilirler (bkz. Tablo 1). Buna göre 
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sosyal etki değerlendirme yöntemleri (1) tarama, gözlem, raporlama ve değerlendirme amacıyla 
gerçekleştirilebilir; (2) geleceğe (prospective), geçmişe (retrospective) veya devam eden 
(ongoing) faaliyetlere odaklanabilir; (3) girdilere veya çıktılara yönelebilir; (4) kısa vadeli veya 
uzun vadeli olabilir; (5) bireysel, kurumsal veya toplumsal bir perspektife sahip olabilir; (6) 
süreci ve etkiyi analiz edebilir veya parasallaştırma1 yapabilir (Maas, 2009, s. 54).

Tablo 1. Sosyal etki değerlendirme yöntemleri için farklı kategoriler (Maas, 2009, s. 54)
Yöntem özelliği Kategoriler

Amaç Tarama
Gözlem
Raporlama
Değerlendirme

Zaman çerçevesi Geleceğe dönük
Devam eden
Geçmişe dönük

Yönelim Girdi odaklı
Çıktı odaklı

Süre Kısa vadeli
Uzun vadeli

Derinlik Bireysel
Kurumsal
Toplumsal

Yaklaşım Süreç yöntemleri
Etki yöntemleri
Parasallaştırma yöntemleri

Tablo 1’de görüldüğü gibi sosyal etki değerlendirme yöntemleri farklı özellikler 
açısından çok çeşitli kategorilerde ölçüm yapmaya imkan sunmaktadır. Bu yöntemlerin ayrı 
ayrı incelenmesi bu bölümün kapsamını aşmaktadır. Bu nedenle bu bölümde sosyal etki 
değerlendirmesinin nasıl yapılabileceği genel bir izlek ile ele alınmakta, tüm yöntemleri 
tek tek ele almak yerine genel bir taslak olarak tüm sosyal etki değerlendirme süreçlerinde 
kullanılabilecek temel aşamalar anlatılmaktadır.

Sosyal Etki Değerlendirmesi Süreçleri

Sosyal etki değerlendirmesi çeşitli aşamaları olan ve sistematik bir şekilde uygulanması 
gereken bir süreçtir. Bu süreçte sosyal etkiyi ölçmenin yanı sıra bu etkiyi yönetme ve 
en yüksek seviyeye çıkarma da hedefler arasında olmalıdır. Bu bölümde sosyal etki 
değerlendirmesinin nasıl yapılması gerektiği ana hatlarıyla ele alınmakta ve temel uygulama 
adımları gösterilmektedir. 

1 Parasallaştırma analizlerinde sosyal ve çevresel göstergeler nicelleştirilir ve geleneksel finansal verilerle 
karşılaştırılabilir olacak şekilde parasal bir değere dönüştürülür (Maas K. , 2008).
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Amaçlanan Etkinin Saptanması ve Değişim Teorisinin Oluşturulması

Sosyal etki değerlendirmesinin ilk ve belki en temel adımı faaliyette ya da projede tam 
olarak neyin amaçlandığının ortaya koyulmasıdır. Bunun için öncelikli olarak bir misyon 
belirlenmeli ve bu misyona dayanarak bir değişim teorisi oluşturulmalıdır.

Misyon neyi, neden ve nasıl yaptığının/yapacağının somut ifadesidir. İnsanları harekete 
geçirebilecek ve ilham verici olması gereken misyon aşağıdaki sorulara cevap verebilmelidir 
(Müftügil Yalçın & Güner, 2015):

•  İrdelenen temel problem nedir?

•  Problemin boyutu, sebepleri ve sonuçları nelerdir?

•  Devlet ve bu konuyla ilgilenen diğer kuruluşlar bu problemle ilgili neler yapmaktadır?

•  Gelecekte bu problemle ilgili yaşanabilecek önemli gelişmeler ve değişiklikler 
nelerdir?

•  Problemin hangi kısmına, neden odaklanıyoruz?

•  Hangi kapsamda ve ölçekte ne gibi çalışmalar yapıyoruz?

•  Devletle ve bu konuyla ilgilenen diğer kuruluşlarla ilişkimiz nedir? Bunlarla nasıl bir  
işbirliği ve bunlara karşı nasıl bir duruş geliştiriyoruz?

•  Kimlere ve/veya nerelere ulaşmayı hedefliyoruz?

•  Hedef kitlemizin ne gibi ihtiyaçları vardır?

•  Hedef kitleye sağlamak istediğimiz fayda ve değişimler nelerdir?

Söz konusu sorulara cevap veren bir misyon belirlendikten sonra değişim teorisinin 
oluşturulması gerekir. “Hangi sonuçların/değişimlerin ölçüleceğini seçmeyi kolaylaştıran 
bir haritalandırma yöntemi” olarak değişim teorisi hem faaliyetlerin şeffaflığı hem de her 
türlü planlama süreci için bir ön şarttır. Değişim teorisinin oluşturulmasıyla birlikte üzerinde 
çalışılan problemin doğası, boyutu ve detayları ortaya koyulmuş olacaktır. Böylelikle sosyal 
etki değerlendirmesi sırasında toplanması gereken kanıtlar ile onları toplamak ve analiz etmek 
için gereken araçlar ortaya çıkacaktır (Müftügil Yalçın, Emiroğlu, & Güner, 2016, s. 23).

Değişim teorisi oluşturulurken ölçmenin nasıl yapılacağı değil, faaliyetle kim için neyin 
hedeflendiği odağa alınmalıdır. Bu noktada en önemli unsurlar ara sonuçlar, sonuçlar ve nihai 
amaçtır. Bir değişim teorisi mutlaka bu üç unsuru içermelidir. Değişim teorisi oluşturmanın 
beş temel adımı aşağıda sıralanmıştır (Müftügil Yalçın & Güner, 2015, s. 62-65).

(1) Gerçekçi ve kesin nihai amaç belirlenir.
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(2) Nihai amaçtan ara sonuçlara, geriye doğru haritalandırma yapılır. Bunun için “Bu 
amaca ulaşmak için hangi değişimler gerekli?” sorusu sorulmalıdır.

(3) Neden-sonuç ilişkileri ve sıralamaları düşünülerek sonuçlar/değişimler arasında 
bağlantılar kurulur.

(4) Hangi faaliyetlerin hangi sonuçları/değişimleri meydana getirdiği belirlenir.

(5) Yapılmak istenen faaliyetin işe yaraması için gerekli olan bütün unsurlar belirlenir.

Göstergelerin Belirlenmesi

Sosyal etki değerlendirmesinde göstergelerin belirlenmesi en stratejik aşamalardan 
biridir. Değerlendirmenin nasıl yapılacağı teknik, neyin değerlendirilmesi gerektiğine karar 
vermek ise stratejik bir meseledir (Ongan, 2019). Değişim teorisi oluşturulduktan sonra 
öncelikle hangi değişimlerin daha sonra ise bu değişimlerin yarattığı etkilerden hangilerini 
değerlendirmenin anlamlı olduğuna karar verilerek bunların öncelik sırasına koyulması ve 
bu değişimlerin hangi göstergelerle ölçüleceğinin belirlenmesi gerekir (Müftügil Yalçın & 
Güner, 2015, s. 72).

Uygulama/İzleme

Bu aşamada, yapılan faaliyetlerin çıktıları ve sonuçlarıyla ilgili veri toplanır. Bunun için 
öncelikle verilerin nasıl toplanacağı belirlenmelidir; “Var olan verilerden mi yararlanılacak, 
yeni veri mi üretilecek?” sorusunun cevabı verilmelidir. Ardından verilerin toplanacağı 
kişi ve/veya kurumlar, toplanacak verinin türü (nicel/nitel), veri toplama süresi ve sıklığı 
belirlenmelidir. Arşiv ve literatür taramaları, anket uygulaması, derinlemesine mülakatlar, 
odak grup toplantıları, istatistik toplama ve gözlem önemli veri toplama teknikleridir.

Yorumlama/Raporlama

Daha ziyade bir yorumlama süreci olan bu aşamada izleme sürecinde toplanan veriler 
değerlendirilir, gerçekleşen sosyal etki tespit edilerek rapor hazırlanır ve sonuçlar paydaşlar 
ve kamuoyuyla paylaşılır.

Yorumlama aşamasında önemli olan faaliyetlerde elde edilen sonuçlarla değişim teorisi 
arasında uyum olup olmadığının tespit edilmesidir. Değişim teorisi nihai amaçtan geriye 
doğru oluşturulurken yorumlama aşamasında yön, faaliyetlerden nihai amaca doğru olmalıdır. 
Böylelikle izlenen rotanın kontrol edilmesi de mümkün olacaktır. Bu aşamada değişim teorisi 
oluşturma sürecinde öngörülemeyen ya da amaçlanmayan etkilerin saptanabilmesi için azami 
dikkat sergilemek önemlidir. Faaliyetin etkisini tarafsız bir şekilde değerlendirebilmek için 



GÖNÜLLÜLÜKTE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ300

ayrıca aşağıdaki soruların sorulması da bir gerekliliktir (Müftügil Yalçın & Güner, 2015, s. 
88-89).

•  Hedef kitle aynı ya da benzer bir faaliyete başka bir kaynak aracılığıyla da erişebiliyor 
muydu?

•  Aynı dönemde devlet, başka bir organizasyon ya da bir ticari kuruluş aynı probleme 
yönelik bir çalışma gerçekleştirdi mi?

•  Hedef kitle herhangi bir müdahale olmadan da benzer bir değişim yaşayabilir miydi?

Misyonun ve değişim teorisinin doğru bir şekilde oluşturulduğu, doğru göstergeler 
belirlenerek uygun verilerin toplandığı bir sosyal etki değerlendirme sürecinde 
yorumlama büyük ölçüde uzmanlık, deneyim ve dikkate bağlı olarak sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştirilebilecektir. Sağlıklı bir yorumlamanın somut göstergelerle raporlanması da yine 
benzer bir özeni gerektirir. Faaliyetlerin amaçlanan değişimi oluşturup oluşturmadığı, istenen 
etkilerin yanı sıra ne gibi istenmeyen etkilerin oluştuğu, sarf edilen bütçe ve insan kaynağına 
karşın ortaya çıkan fayda-zarar dengesi bir sosyal etki değerlendirme raporunda yer alması 
gereken temel başlıklardır.

İyileştirme

İyi bir sosyal etki değerlendirme süreci yorumlama/raporlama aşamasıyla son bulmamalıdır. 
Aksine sürecin iyileştirme aşamasıyla devam etmesi, mümkünse ve faaliyetin doğası buna 
uygunsa periyodik olarak tekrarlanması, değişimin boylamsal olarak değerlendirilmesi ve 
faaliyetin verimini artıracak adımların atılması gerekir. Bunun için faaliyet yürütücüler raporda 
ortaya konulan değerlendirmelerden hareketle misyon ve organizasyonun sürdürülebilirliği 
dikkate alarak faaliyetin devamını en iyi şekilde tesis edecek öğrenme ve gelişme süreçleri 
tasarlamalıdır.

Periyodik Değerlendirme Planlaması

Sosyal etki değerlendirme süreci, faaliyetin doğası buna uygunsa ve gerekli insan kaynağı 
ile bütçeye erişilebiliyorsa uygun aralıklarla tekrarlanmalıdır. Böylelikle faaliyetin her 
adımda daha da iyileştirilmesi ve potansiyel faydaların azami, potansiyel zararların asgari 
düzeye çekilmesi mümkün olabilecektir. Bunun için yapılması gereken faaliyetin doğasına 
ve kaynak büyüklüğüne göre en uygun değerlendirme takviminin ortaya koyulması, ayrıca 
buna uygun bir çalışma düzeni oluşturulmasıdır. Böylelikle döngüsel bir değerlendirme süreci 
uygulanabilecektir. 
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Sosyal etki değerlendirmesindeki bu temel aşamaların birbirinden katı çizgilerle ayrıldığı 
düşünülmemelidir. Birbirini takip eden bu aşamalar aynı zamanda gerekli durumlarda iç içe 
geçerek birbirini besleyebilmelidir.

Sosyal Etki Değerlendirmesi İçin Genel İlkeler

Tüm sosyal etki değerlendirmeleri sırasında göz önünde bulundurulması gereken bazı 
genel ilkeler söz konusudur. Bunlar aşağıdaki gibi (The Interorganizational Committee on 
Guidelines and Principles for Social Impact Assessment, 1994) sıralanabilir.

(1) Potansiyel olarak etkilenebilecek tüm gruplar, topluluklar ve bireyler belirlenmeli 
ve değerlendirme sürecine dahil edilmelidir. Değerlendirme sürecinde değerlendiriciler ve 
etkilenen tüm gruplar arasında çift yönlü bir iletişim süreci yürütülmelidir.

(2) Değerlendirme sürecinde tarafsız bir tutum izlenerek kazananlar-kaybedenler ve 
kazanılanlar-kaybedilenler açıkça belirlenmelidir. Yaşlılar, hastalar ve engelliler, çocuklar, 
azınlıklar, yoksullar, siyasi veya ekonomik gücü düşük gruplar gibi sesleri genellikle 
duyulmayan veya çıkarları güçlü bir şekilde temsil edilmeyen toplumsal kesimlerin varlığı 

Bir Sosyal Etki Değerlendirme Raporunun Sonuç Bölümünden Kısa Bir Alıntı
Misyonu “gençleri güçlü, dirençli ve meraklı kılmak ve hayatın zorluklarına hazır hale getirmek için 
sınırları aşmaya teşvik etmek” olan bir kuruluş 2009, 2011, 2014 ve 2017 yıllarında sosyal etki raporları 
yayımlamıştır. 2017 tarihli sosyal etki raporunun, rapor boyunca paylaşılan somut göstergelere dayalı 
sonuç bölümü özetle şöyledir (The Outward Bound Trust, 2017):

 “2014 yılında bir önceki raporumuzu yayımladığımızdan beri etkimizi ölçmek için kapasitemizi 
geliştirmeye önemli ölçüde yatırım yaptık. İlk Değişim Teorimizi geliştirerek kurslarımızın gençler 
için nasıl olumlu sonuçlara yol açtığı konusunda daha fazla argümana ulaştık. Daha titiz bir 
değerlendirme metodolojisi ve daha kapsamlı veri toplama ile gençlerin hem kurslarımız süresince 
hem de kurslar bittikten çok sonra tutumlarında, becerilerinde ve davranışlarında meydana gelen 
gerçek değişiklikler için daha güçlü kanıtlara ulaştık. Buna göre gençlere okul dönemlerinde 
verdiğimiz kursların, zihinsel sağlığı ve refahı iyileştiren beceri ve nitelikleri geliştirdiği ve 
istihdama daha başarılı ve sürdürülebilir bir geçiş sağladığı gösterilmiştir…. Geleceğe baktığımızda 
daha yapacak çok işimiz var. Kalıcı etki araştırmamız, bir kurs sırasında kazanılan faydaların 
gelecekte de sürdürüleceğine dair güçlü kanıtlar bulmaya başladı ancak bu bulgular uzun süreli 
programlarımızı kapsamaktadır, 5 günlük kısa kurslarımızın benzer etkiyi sağlayıp sağlamadığını 
öğrenmemiz gerekiyor. Gençlerin çeşitli ve genellikle karmaşık ihtiyaçları olan çok boyutlu bir 
grup olduğunu kabul edersek etkimizin herkes için aynı olmadığı söylenebilir ve bu farklılıkları 
daha fazla araştırmamız gerekiyor. Ancak gençler için en önemli olan kısma, örneğin eğitmenleriyle 
olan ilişkilerinin kalitesine, zorlanma deneyimine ve kurslardan sonra öğretmenlerinden aldıkları 
destek gibi konulara biraz ışık tutmaya başladığımızda, kurslarımızı herkes için olumlu ve kalıcı 
etki yaratacak şekilde tasarlama konusunda daha güçlü bir konumdayız.”
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konusunda dikkatli olunmalı, bunların kırılganlıkları vurgulanmalıdır. Yalnız bütün grupları 
kapsayan genel bir değerlendirme yapmakla yetinilmemeli, süreçlerden farklı şekillerde 
etkilenen gruplar özelinde tespitler de yapılmalıdır. Faaliyetlerin fayda-zarar dengesi en 
nihayetinde dengeli veya fayda lehine olacak şekilde sonuçlanabilir, fakat olumsuz etkilerin 
bu genel tablo içinde kaybolmamasına dikkat edilmeli ve bunları belirleme konusunda özel 
bir hassasiyet sergilenmelidir.

(3) Değerlendirme kriterinin ölçme kolaylığı olmaması gerekir. Gerçekten önemli olan 
konular ve toplumsal endişeler odağa alınmalı, etkilenen gruplar tarafından tespit edilen 
etkiler mutlaka değerlendirmeye dahil edilmelidir. Pek çok proje için geçerli olan zaman 
ve kaynak kısıtlılığı sosyal etki değerlendirmeleri için de geçerlidir. Bu nedenle “Eğer tüm 
sosyal evreni kapsayamıyorsak neye odaklanmalıyız?” sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun 
cevabı şüphesiz en önemli etkilere odaklanılması gerektiği yönünde olacaktır. Söz konusu 
etkiler arasında bir öncelik sırası da belirlenmelidir. Bütün gruplar gözetilerek odaklanılacak 
önemli etkiler hızlı değerlendirme veya araştırma teknikleri kullanılarak erkenden tespit 
edilmelidir. Toplum tarafından önemli olarak tanımlanan etkilere yüksek öncelik verilmelidir. 
Potansiyel olarak etkilenmiş grupları belirlemek için bir anket uygulanılması, çeşitli kilit bilgi 
kaynaklarından ve katılımcı gözlemden yararlanılması bunların daha erken tespit edilmesinin 
önünü açacaktır. Ayrıca sosyal etki değerlendiricileri literatür incelemeleri ve mesleki 
deneyimleri ile konuları öncelik sırasına koymada ve genellikle toplum ya da kurumlar 
tarafından göz ardı edilen konuları tespit etmede aktif bir rol üstlenmelidir.

(4) Sosyal etki değerlendirmesinin nasıl yürütüleceği, hangi yöntemin ve varsayımların 
kullanılacağı belirlenmeli; değerlendirmenin önemi açıkça ortaya koyulmalıdır. Mümkünse 
bunlar değerlendirme sonuçlarının açıklanmasından önce karar vericilere ve halka 
duyurulmalıdır.

(5) Sosyal etki değerlendirmesinde elde edilen bulgular, olumsuz etkileri azaltmak ve 
olumlu etkileri artırmak için proje tasarımına geri bildirimde bulunmaya imkan vermelidir. 
Bu nedenle etki değerlendirmesi proje tasarımı, değerlendirme, yeniden tasarım ve yeniden 
değerlendirme döngülerini içeren dinamik bir süreç olarak tasarlanmalıdır.

(6) Değerlendirme süreçlerinde sosyal bilim yöntemlerini kullanabilen kalifiye, yetkin 
ve deneyimli sosyal bilimciler yer almalıdır. Kalifiye bir sosyal bilimci, tüm önemli etkileri 
tanımlayabilme ve ardından uygun ölçüm prosedürlerini seçebilme yetkinliğine sahiptir. 
Disiplinlerarası bir değerlendirme ekibinde bir sosyal bilimcinin olması, önemli bir sosyal 
etkinin fark edilmeme riskini azaltacaktır. Ek olarak, değerlendirme ekibi paydaş kurumların 
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kültürel ve prosedürel bağlamının yanı sıra faaliyette yer alan teknik ve biyolojik unsurlar 
hakkında da donanımlı olmalıdır.

(7) Değerlendirme sürecinde belirlenen önemli sosyal etki değişkenleri izlenmeli ve 
olumsuz etkileri azaltacak programlar geliştirilmeli, bu programlar da ayrıca izlenmelidir. 
Mümkünse izleme süreci ve azaltma programları aynı ekibin sorumluluğunda olmalıdır. Bu iki 
basamak da ilgili faaliyet boyunca döngüsel ve yinelemeli olarak uygulanmalıdır. Faaliyetin 
doğasına ve süresine bağlı olarak, izleme ve azaltma için uzun vadeli bir plan ortaya koymak 
genellikle güçtür. Organizasyonların çoğu bu basamakları uzun bir süre devam ettirecek 
kaynaklara sahip değildir. Bunu aşmak için izleme ve azaltma sorumluluklarının bir kısmını 
üstlenmeleri için yerel topluluklara kaynaklar sağlanabilir.

(8) Sosyal etki değerlendirmelerinde (a) yayımlanmış bilimsel literatür, (b) ikincil veriler 
ve (c) etkilenen alandan birincil veriler olmak üzere üç temel veri kaynağından yararlanmak 
gerekmektedir. Bu üç veri kaynağı arasındaki denge faaliyetin doğasına göre değişebilir.

(a) Yayımlanmış bilimsel literatür: Bunlar dergi makaleleri, kitaplar ve benzer projelerden elde 
edilen raporlar olabilir. Literatürün taranması ilgili faaliyete hangi sosyal etkilerin eşlik etmesinin 
muhtemel olduğunu belirlemede faydalı olacaktır. Literatürde çelişen bulgularla karşılaşıldığında 
dikkatli bir tartışma yürütülmeli, sosyal etki değerlendirmesi sonucunda yayımlanmış literatürle 
çelişen bir sonuca ulaşıldığında dikkatli olunmalı; bu gibi durumlarda farklılıkların nedenleri 
açıkça ele alınmalı; etkilenen topluluğun kültürel bağlamını anlamak için kırsal, etnik ve ırksal 
olarak çeşitlenen topluluklara ilişkin antropolojik ve sosyolojik verilerden yararlanılmalıdır.

(b) İkincil veriler: Bunlar istatistikler, coğrafi veriler, ilgili kurumların yayınları, devlet 
kurumlarınca toplanan rutin ya da olağan dışı veriler, yerel gazeteler, şikayet dilekçeleri 
olabilir. Bu ikincil kaynaklar, verilerin doğrulanması ve verilerdeki yanlılık riskine karşı kilit 
bilgi veren kişilerle yapılan görüşmelerle birlikte kullanılabilir.

Sosyal Etki Değerlendirmesine Dahil Edilecek Üç Temel Değer
Sonuçlara dayalı etki değerlendirilirken, dikkate alınması gereken üç temel değer vardır (European Com-
mission, 2014; KUSIF, 2020):

• Ölü ağırlık (Deadweight): “Gerçekleştirilen faaliyetin yapılmaması durumunda ortaya çıkacak olan 
değişiklikler nelerdir?” sorusuna verilecek cevaplar.

• Alternatif atıf (Alternative attribution): Başkalarının katkısı ve etkinliği ile elde edilen etkinin çı-
karılması.

• Azalma (Drop-off): Faaliyetin etkisinde zaman içinde gerçekleşen aşınma
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(c) Etkilenen alandan birincil veriler: Bunlar anketler, mülakatlar ve gözlem aracılığıyla 
toplanan birincil veri kaynaklarıdır. Bir sosyal etki değerlendirmesinde daha önce 
raporlananlardan farklı bir sonuca ulaşılırsa, bu sonuçların güvenilirliklerinin temin edilmesi 
için etkilenen alandan toplanmış birincil verilere dayanıyor olmaları önemlidir. Bir topluluğun 
üyeleri genellikle hem yerel sosyoekonomik koşullar hem de geniş kapsamlı olası etkiler 
hakkında önemli uzmanlık biçimlerine sahiptir. Kendine özgü tarihi ve yapısı nedeniyle, 
her topluluk bir faaliyete diğer topluluklardan farklı tepkiler verebilir. Bu nedenle etkilenen 
alandan toplanacak birincil veriler sosyal etki değerlendirmesi için kilit bir öneme sahiptir.

(9) Sosyal etki değerlendirmesi için yeterli ve gerekli veriye ulaşılamadığı durumlarda 
önemli konularda kabaca doğru bir sonuca ulaşmak, önemsiz konularda tam olarak doğru 
sonuca ulaşmaktan daha yararlı olacaktır. Bu noktada önem ve öncelik sıralamasının doğru 
bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. Sosyal etkiler değerlendirilirken potansiyel bir etki 
için lehte ya da aleyhte yeterince kanıta ulaşılamıyorsa, etkinin kanıtlanamadığı sonucuna 
varmak yerine etkinin göz ardı edilemeyeceği şeklinde ihtiyatlı bir sonuca varmak çoğunlukla 
daha doğru bir tutum olacaktır.
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Özet ve Değerlendirme

Gönüllülük; insana, topluma ve doğaya yönelik katma değer üretmenin en köklü ve 
ilham verici yollarındandır. İnsan emeği ve her türlü ayni/nakdi kaynağı “herkes için azami 
iyilik” amacıyla karşılıksız bir araya getiren gönüllü faaliyetler, toplumsal dönüşümün güçlü 
taşıyıcılarındandır. Gönüllülük, hemen hemen her zaman, en azından sorunların çözümü 
veya mevcut durumun iyileştirilmesi yoluyla bir dönüşüm meydana getirmeyi hedefler. Bu 
hedef doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler kısa, orta ve uzun vadede, öngörülen veya 
öngörülemeyen, istenen ya da istenmeyen pek çok sosyal etki meydana getirir. İyi bir amaçla 
ortaya koyulan gönüllü emeğin sonucunda ortaya çıkan bu etkilerin anlaşılması, sonraki 
faaliyetlerin daha doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için kilit önemdedir. Buradan hareketle 
bu bölümde sosyal etki kavramı ve sosyal etki değerlendirme süreçleri üzerinde durulmuştur.

Bölümde sosyal etkinin ve sosyal etki değerlendirmesinin ne olduğu, neden gerekli 
olduğu, sınırlılıkları ve zorlukları, temel aşamaları ve genel ilkeleri ortaya koyulmuştur. Buna 
göre sosyal etki gerçekleştirilen herhangi bir faaliyet sonucunda bir toplum veya topluluk 
üzerinde meydana gelen değişimleri ifade ederken; sosyal etki değerlendirmesi bu değişimleri 
anlamak üzere olumlu ve olumsuz, amaçlanan ve amaçlanmayan bütün sosyal sonuçları analiz 
etme, izleme ve yönetme aşamalarını içine alan bir araştırma-yorumlama-raporlama sürecini 
ifade eder. Son yıllarda daha yaygın bir şekilde uygulandığına şahit olduğumuz sosyal etki 
değerlendirmesinde amaca, bütçeye, zamana ve faaliyetlerin doğasına göre farklı yöntemler 
kullanılabilmektedir.

Sosyal etki değerlendirmesi, faaliyetlerin temel amaca hizmet edip etmediğinin 
anlaşılması; paydaşların motivasyonunun artırılması ve güven duygusunun geliştirilmesi; yeni 
işbirlikleri kurulması ve finansal kaynak temini; mevcut faaliyetlerdeki eksiklerin/sorunların 
tespit edilmesi ve sonraki faaliyetlerin iyileştirilmesiyle birlikte harcanan emek ve kaynaktan 
azami faydanın sağlanması; şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi gibi 
çok yönlü ve önemli sonuçları dolayısıyla önem arz etmektedir. Bununla birlikte gönüllülük 
faaliyetleri söz konusu olduğunda bazı sınırlılık ve zorlukların da ortaya çıktığını görüyoruz.

Sosyal etki doğada doğrudan gözlemlenebilen bir gerçeklik değildir; pek çok toplumsal 
olgu gibi ortak bir tanımdan yoksun soyut bazı gerçeklikleri ifade etmektedir. Dolayısıyla 
sosyal etki değerlendirmesi için doğru göstergeler üzerinden hareket edilmesi gerekmektedir 
ve bunu da her zaman efradını cami ağyarını mâni bir şekilde gerçekleştirmek mümkün 
değildir. Bu sınırlılığı aşmak için stratejik göstergeleri ve en doğru değerlendirme yöntemini 
belirlemek büyük önem arz eder. Kaldı ki gönüllülük faaliyetlerinin sosyal etkilerinin kısa, 
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orta ve uzun vadelere yayılabileceği düşünüldüğünde değerlendirmenin ne denli kapsamlı ve 
üst bir bakış gerektirdiği daha da netleşmektedir. 

Sosyal etki değerlendirmesi tüm fayda ve sınırlılıklarının yanı sıra önemli bir açmazı 
da beraberinde getirmektedir. Sosyal etki değerlendirme yöntemleri kapitalist işletme 
modelinin bir tür uzantısı gibidir; göstergelerin ve nicelleştirmenin önem kazandığı pozitivist 
arka plana çok şey borçludur. Bu açıdan sosyal etki değerlendirmeleri toplumsal hedefler 
ortaya koyan gönüllülük oluşumlarını birer işletmeye dönüştürme riski taşımaktadır. Bu 
nedenle sosyal etki değerlendirmesi sırasında nicel göstergeleri, toplumsal olguların nitel 
gerçekliğinden uzaklaşmadan kullanma yönünde bir ontolojik kaygı taşınmalıdır. Son olarak 
şunu hatırlatalım: Gönüllülük faaliyetlerinin nihai anlamlarını ifade ederken sosyal etki 
değerlendirme raporlarının tek ve son sözü söylediği yanılgısına düşülmemelidir.
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