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ÖNSÖZ
STK Çal›ﬂmalar› - E¤itim Kitaplar› Dizisi’ne Hoﬂ Geldiniz,
‹stanbul Bilgi Üniversitesi STK E¤itim ve Araﬂt›rma Birimi’nin, STK’lar için düzenledi¤i kapasite geliﬂtirme e¤itimleri
2003 y›l›nda baﬂlamadan önce, özellikle hak temelli çal›ﬂan STK’lar›n ihtiyaçlar›na göre yaz›lm›ﬂ, bu STK’lar›n deneyim
ve çal›ﬂma kültürlerini dikkate alan, e¤itimleri etkin k›lmak için gerekli yaz›l› ders materyalinin eksikli¤i çok önemli bir
sorun olarak karﬂ›m›za ç›kt›. E¤itimler süresince e¤itmenlerimizin haz›rlad›klar› ders notlar›, derslerdeki tart›ﬂmalar ve
kat›l›mc›lar›n deneyimleriyle geliﬂti, olgunlaﬂt› ve STK’larda çal›ﬂan gönüllü ya da profesyonellerin kullanabilecekleri
yaz›l› kaynaklar haline dönüﬂtü. Bu geliﬂme ve e¤itim programalar›na kat›lamayan STK’lar›n yo¤un istekleri üzerine, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nde STK Çal›ﬂmalar› - E¤itim Kitaplar› Dizisi üzerine çal›ﬂmaya baﬂlad›k.
Bu dizinin ilk aﬂamas› 2006 y›l› sonunda tamamlanacak ve yedi kitap yay›mlanacak. Bunlar›n beﬂ tanesi telif, iki tanesi de tercüme kitap olacak. Telif kitaplar, Proje Döngüsü Yönetimi I: Proje teklifi yazma, izleme ve de¤erlendirme; Proje Döngüsü Yönetimi II: Bütçeleme, de¤erleme, raporlama; STK’lar için Muhasebe, Finansman ve Vergi Uygulamalar›na Giriﬂ; Gönüllülerle ‹ﬂbirli¤i; Stratejik Düﬂünme - Strateji Geliﬂtirme baﬂl›klar›n› taﬂ›maktad›rlar.
Tercüme kitaplarsa, Avrupa Konseyi Yay›nlar› taraf›ndan bas›lan e¤itim k›lavuzlar›ndan (T-Kits) ikisinin tercümesidir:
Örgüt Yönetimi ve Kaynak Geliﬂtirme ve Fon Yönetimi. Avrupa Konseyi Yay›nlar› E¤itim K›lavuzu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi taraf›ndan yürütülen Genç Ekip E¤itimi için Ortakl›k Program›’n›n ürünlerinden biridir. Bu ortak çal›ﬂmalarla ilgili daha fazla bilgi alma için www.training-youth.net sitesini ziyaret edebilirsiniz.
STK Çal›ﬂmalar› - E¤itim Kitaplar› Dizisi, STK E¤itim ve Araﬂt›rma Birimi’nin ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›’yla ortak yürüttü¤ü bir çal›ﬂmad›r. Bu dizi çerçevesinde yay›mlanacak olan kitaplar› http:/stk.bilgi.edu.tr ve http:/www.bilgiyay.com adreslerinden izleyebilirsiniz.
STK Çal›ﬂmalar› - E¤itim Kitaplar› Dizisi 2007 y›l›nda da devam edecek. 2007 y›l›nda bas›lmas›n› planlad›¤›m›z kitaplar
savunuculuk ve politikalar› etkileme, AB bütünleﬂmesi ve STK’lar, sosyal d›ﬂlanma ile ilgili olacak. STK Çal›ﬂmalar› E¤itim Kitaplar› Dizisi tamamland›¤›nda, STK kapasite geliﬂtirme programlar›n› oluﬂtururken ve sürdürürken STK’lar›n
ihtiyaç duyduklar›n› gördü¤ümüz ve programlar›m›za dahil etti¤imiz tüm derslerin kitaba dönüﬂmesini sa¤lam›ﬂ olaca¤›z. Di¤er yandan STK’lar için uzaktan e¤itim a¤›rl›kl› sürdürdü¤ümüz kapasite geliﬂtirme programlar›nda kulland›¤›m›z görsel ve iﬂitsel malzemeleri içeren STK E¤itim CD’lerine de http:/stk.bilgi.edu.tr adresinden ulaﬂabilirsiniz.
Tüm bu yay›nlar› üretmemizin amac›, STK’lar›n çevrelerinde gördükleri sorunlara yönelik olarak etkili ve uzun dönemli çözümler bulma sürecinde aktif olabilmeleri; yerel, ulusal ve uluslararas› yönetimleri sorunlar›n çözümleri için
gerekli politikalar› üretmeye yönlendirebilmeleri amac›yla STK’lara destek olmak ve STK’lar›n Türkiye’nin demokratikleﬂmesinde önemli bir aktör olmalar›na katk›da bulunmakt›r.
‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yönetimi STK E¤itim ve Araﬂt›rma Biriminin kurulmas› ve ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› konusunda en büyük deste¤i verdi. Üniversitenin akademik ve tüm idari kadrosu STK’lardan e¤itim programlar›na kat›lan
herkese kucak açt› ve üniversitenin ö¤rencilerinden sayd›. Tümüne teﬂekkür ederim. Birimin faaliyetlerini önemseyip
finansal katk›da bulunan tüm destekçilerimize de teﬂekkür ederim.

Prof. Dr. Nurhan Yentürk
‹stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluﬂlar› E¤itim ve Araﬂt›rma Birimi Direktörü
STK Çal›ﬂmalar› - E¤itim Kitaplar› Dizisi Editörü
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I. BÖLÜM

G‹R‹ﬁ
Laden Yurttagüler

1990’lar ve 2000’ler sivil toplum örgütlerinin y›ld›z›n›n yükseldi¤i, seslerinin duyuldu¤u ve görünürlüklerinin artt›¤› y›llar oldu. Hem dünyada, hem de Türkiye’de farkl› toplumsal olaylarla tekrar tekrar gündeme gelen STK’lar, hem tekil örgütlere, hem de sivil toplumun kendisine iliﬂkin olarak pek çok tart›ﬂmaya, akademik makaleye, politik ajandaya konu oldular. Sivil toplum kuruluﬂlar›nda biraraya gelen, örgütlenen, inisiyatifi ellerine alan bireyler tart›ﬂmalar›n ana konular›ndan birini oluﬂturdular. Özellikle, Türkiye’de, 1999 depremi sonras› sesi daha güçlü ç›kan sivil inisiyatifler, gönüllü olmak ve gönüllülük üzerine daha fazla kafa yorulmas›na ve daha fazla tart›ﬂman›n yap›lmas›na neden oldular.
Gönüllülü¤e iliﬂkin methiyeler, gönüllülü¤ün ne kadar ulvi ve önemli bir kurum oldu¤una iliﬂkin konuﬂmalar,
yaz›lar ve STK’lar›n, gönüllülü¤ü kurum olarak görme ve kendi bünyelerinde yaﬂatma fikrine iliﬂkin çal›ﬂmalar, özellikle 2000’lerde h›z kazand›. Gönüllülük, bir yandan, bireylerin topluma kat›l›m›nda, karar mekanizmalar›nda yer almalar›nda ve haklar›n› savunmalar›nda önemli bir kurum olarak belirdi, öte yandan, topluma hizmet götürmeyi sa¤layan iﬂgücü olarak say›lar› artt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›. Özellikle gönüllülü¤ün STK’larda
“yaﬂat›lmas›na” ve kullan›lmas›na, gönüllülerin “yönetilmesine” ve onlardan “en çok” yararlan›lmas›na yönelik yaklaﬂ›mlar›n üretti¤i bilgi, gönüllülü¤ü, içinde bar›nd›¤› STK’n›n karar verme mekanizmalar›ndan ve
kat›l›mc› demokrasinin bir unsuru olmaktan uzak, hizmet götürmeyi amaçlayan faaliyetleri gerçekleﬂtiren
bir kurum olarak tan›mlad›. STK’lar› politika öneren ve hak arayan ya da bunlar›n savunuculu¤unu yapan örgütlenmeler yerine, hizmet götürmeyi amaçlayan kurumlar olarak gören bu yaklaﬂ›m, gönüllülere de bu kurumlar›n “ucuz iﬂgücü” rolünü verdi (Mayer, 2003). Yaklaﬂ›m iﬂgücü odakl› olunca, ç›kan yay›nlar da “gönüllüleri en iyi ve en verimli nas›l kullan›r›z?” temas›n› iﬂledi. ‹lgili yaz›nda son 10 senede ç›kan kitaplar›n,
rehber kitapç›klar›n ya da web sayfalar›nda yay›nlanan önerilerin pek ço¤unun “gönüllüleri yönetmek”, “gönüllülere liderlik etmek”, “gönüllüleri çal›ﬂt›rmak” gibi bir dil üzerine kuruldu¤una tan›k olduk.
Gönüllüleri, bir fabrikada ya da bir iﬂletmede çal›ﬂan beyaz ya da mavi yakal› iﬂçiler olarak görüp, insan kaynaklar› disiplininden uyarlad›klar›/devﬂirdikleri yöntemlerle en iyi ne ﬂekilde yönetilebileceklerine iliﬂkin öneriler getiren bu yaklaﬂ›mlar, gönüllülerin bir yandan do¤rudan karar verme mekanizmalar›ndan soyutlanmalar›n› ön kabul olarak al›rken, di¤er yandan STK’lar›n politika üreten ve savunuculuk yapan örgütlenmeler
olmas›n› de¤il, hizmet götüren kurumlar olmas›n› öngördü. Dahas› gönüllülerin örgütün d›ﬂ›nda, örgüte dahil olmayan, ayr›ca hem yapt›klar› iﬂe, hem de politik alana yabanc›laﬂt›r›lan bireyler olarak alg›lanmas›, sivil toplumun ve “örgütlenme”nin özüne ayk›r› bir durum olarak belirdi.
Elinizdeki kitap 2000’lerde gönüllülü¤ün, bireylerin karar verme mekanizmalar›na kat›l›m›nda ve iﬂgücü olarak katk›lar› hakk›nda bir tart›ﬂma baﬂlatmay› amaçlamaktad›r. Kitab›n ilk bölümünde gönüllülü¤ün karar
mekanizmalar›na kat›l›mdaki etkisi ve iﬂgücü olarak de¤erlendirilmesinin tart›ﬂ›ld›¤› iki makale bulacaks›n›z.
‹lk makalede gönüllülü¤ün hizmet vermek üzerine yap›land›r›lmas›na ve bunun, özellikle sosyal haklar alan›ndaki etkilerine de¤inilecek. Makale ayn› zamanda gönüllü bireylerin karar mekanizmalar›na ne ölçüde kat›ld›¤›n› ya da hangi stratejiler arac›l›¤›yla kat›labilece¤ini tart›ﬂacak. ‹kinci makale ise gönüllülü¤ün iﬂgücü
olarak alg›lanmas›n› ve bu alg›n›n ne tarz bir yabanc›laﬂmaya yol açt›¤›n› sorgulayacak. Bu makale ayn› zamanda gönüllülü¤ün ve STK’lar›n neden bugün, 2000’lerde, dillere pelesenk oldu¤una ve bu popülerli¤in gönüllü örgütlenmesine yans›malar› hakk›nda sorular soracak.
7

Kitab›n son bölümünde örgüt içi koordinasyonda iﬂbirli¤ini kolaylaﬂt›rmak için yöntemler önerilecek. Gönüllülükle ilgili üretilmiﬂ yaz›l› malzemelere bak›ld›¤›nda, gönüllülük kurum olarak “yönetilmesi gereken” bir pozisyonla iliﬂkilendirildi¤i için, büyük ölçüde gönüllüleri “yönetenler” için yaz›ld›¤› görülebilir. Oysa biz bu kitab› gönüllülük hakk›nda bir tart›ﬂma yaratman›n yan› s›ra, STK’lar›n kapsad›klar› alan› ve neye hizmet ettiklerini sorgulamaya ilk ad›m olarak kurgulamak istedik. Dolay›s›yla konu hakk›nda düﬂünen herkesi hedefledik.
Gönüllülük, pek çok dokümanda bireylerin, bir STK için karﬂ›l›¤›nda maddi ç›kar sa¤lamadan çal›ﬂmas› olarak
tan›mlanmaktad›r. Bu tan›mda “çal›ﬂma”ya yap›lan vurgu keskin olmas›na ra¤men, eklenmesi gereken, gönüllülerin toplumsal örgütlenmelerin ana ögeleri oldu¤u ve “çal›ﬂma”n›n yan› s›ra karar verme mekanizmalar›nda
söz sahibi olmalar› gerekti¤idir. Gönüllülü¤ün bu co¤rafyada nas›l alg›land›¤›na bakt›¤›m›zda, bu konuda kapsaml› bir çal›ﬂman›n henüz bulunmad›¤›n› görmekteyiz. Bu kitab› oluﬂtururken bir yol haritas› ç›karmak ve pilot bir haritalama yapmak için uygulad›¤›m›z anket, gönüllülü¤ün ana çizgileri hakk›nda ipuçlar› sundu.1 140 kiﬂinin yan›tlad›¤› anket çal›ﬂmam›zda bireylerin hangi kurumlarda, ne kadar süre gönüllülük yapt›klar›, hangi konuyla ilgili çal›ﬂt›klar›, hangi iﬂleri yapt›klar›, nas›l gönüllü olduklar›, gönüllülük hakk›ndaki düﬂünceleri ve gönüllülü¤ü sürekli bir faaliyet olarak alg›lay›p alg›lamad›klar› gibi farkl› alanlarda bilgi toplamaya çal›ﬂt›k.
Gelen cevaplara bakt›¤›m›zda gönüllülerin %80’inin tek bir örgütte gönüllülük yapmay› tercih ettikleri görüldü (Çizim 1).
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Çizim 1: Kaç STK’da gönüllü olarak çal›ﬂ›yorsunuz?
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Anketin sorular›n› Ek 1’de bulabilirsiniz.
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Gönüllü çal›ﬂ›lan örgütler aras›nda gençlik, çevre, insan haklar› ve e¤itim gibi pek çok farkl› STK’ya rastland› (Çizim 2).
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Çizim 2: Çal›ﬂt›¤›n›z STK’n›n alan› nedir?
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ﬁu anda gönüllü çal›ﬂt›klar› STK’da nas›l gönüllü olduklar›n› sordu¤umuzda, bir tan›d›k arac›l›¤›yla gönüllü
olanlar›n anketi cevaplayanlar›n %40.3’ünü, STK’da gönüllü ya da ücretli çal›ﬂan biri arac›l›¤›yla kat›lanlar›n
%12.9’unu oluﬂturdu¤unu gördük. Görsel ve yaz›l› medya ile internet arac›l›¤›yla STK’ya ulaﬂmak, s›ras›yla
%9.7 ve %8.1 ile oldukça düﬂük oranlarda kal›rken, STK üyesi ya da kurucusu olan gönüllüler ise s›ras›yla
%9.7 ve %4.8 ile benzer düﬂük oranlar gösterdiler (Çizim 3). Bu durumun bir sonucu olarak, gönüllülü¤ün
kiﬂisel iliﬂkiler üzerinden teﬂvik edildi¤i söylenebilir.
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Çizim 3: STK’da gönüllü olarak nas›l çal›ﬂmaya baﬂlad›n›z?
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Ne kadar süredir ayn› STK’da gönüllü olduklar› soruldu¤unda, %45’inin 24 aydan uzun bir süredir çal›ﬂt›klar› cevab›n›n al›nd›¤›n› görüyoruz. %21’inin 18 ile 24 ay aras›, %13’ünün ise 12 ile 18 ay aras› gönüllü olarak çal›ﬂt›klar› gözlenmektedir. Anketi cevapland›rmay› kabul edenlerin uzun dönemli gönüllüler oldu¤u söylenebilir (Çizim 4).
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Çizim 4: ‹lgili STK’da ne kadar süredir gönüllü olarak çal›ﬂ›yorsunuz?
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Ayn› gönüllülere Mart 2005 ve Mart 2006 aras› hangi aylarda gönüllülük yapt›klar› soruldu¤unda, bu dönemin Kas›m 2005 ve Mart 2006 aras› oldu¤u görüldü; yani en yo¤un gönüllülük yap›lan zaman›n sonbahar
ve k›ﬂ oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. En düﬂük gönüllü olarak çal›ﬂ›lan zaman ise Temmuz 2005 olarak saptand› (Çizim 5).
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Çizim 5: Son 1 y›l içinde, Mart 2005-Mart 2006 aylar› aras›nda, hangi aylarda STK için gönüllü olarak çal›ﬂt›n›z?
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Hafta içi gönüllülük için ay›rd›klar› zaman›n sabit olup olmad›¤› soruldu¤unda, %35’inin böyle bir zaman
ay›rmad›klar› cevab› al›nd›. Sabit zaman ay›ranlara haftada ortalama kaç saat gönüllü çal›ﬂt›klar› soruldu¤unda, %34.8’i 3-5 saat, %26.1’i ise 6-8 saat düzenli olarak zaman ay›rd›klar›n› belirtti. Bu veriler göz önüne al›nd›¤›nda, düzenli gönüllülük yapan birinin, bir örgüte y›lda ortalama 300 saat zaman ay›rd›¤› gözlenmektedir. Hafta içi zaman ay›r›p ay›rmad›klar›n› sordu¤umuzda, san›lan›n aksine, %70.2’sinin hafta içi gönüllü çal›ﬂt›¤› görülmüﬂtür. Hafta sonu gönüllü çal›ﬂanlar ise %50’dir. Hem hafta içi, hem de hafta sonu gönüllü çal›ﬂanlar ise %20.2’yi oluﬂturmaktad›r (Çizim 6a ve 6b).
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Çizim 6a: Hafta içi gönüllü olarak çal›ﬂ›yor musunuz?
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Çizim 6b: Hafta sonu gönüllü olarak çal›ﬂ›yor musunuz?
Devlet, özel sektör, STK, sendika ve politik hareket aras›ndan hangi kurumda gönüllülük yapt›klar› soruldu¤unda özel sektörle ilgili hiç olumlu cevap al›nmad›, STK %100’lük oranla birinci s›ray› ald›, politik hareket
sadece % 4’le s›n›rl› kald›. Politik hareket yüzdesinin bu kadar düﬂük olmas›, o alanda faaliyet gösterenlerin
konuyu gönüllülük olarak alg›lamamalar› olabilir. En çok gönüllü çal›ﬂ›lan alanlar aras›nda, acil durum ve
deprem dernekleri, insan haklar›, bar›ﬂ hareketi, tüketici gruplar›, e¤itim (okuryazarl›k, burs gibi), sa¤l›k,
sosyal hizmetler ve toplumun geliﬂmesi (sosyal yard›m ve hizmet gibi), araﬂt›rma ve geliﬂtirme, kâr amac›
gütmeyen medya, kad›n haklar›, gençlik, sosyal ve ekonomik haklar, sosyal d›ﬂlanma, yoksulluk, bar›nma,
göç ve mültecilik, etnik ve kültürel haklar, yerel birlikler ve kuruluﬂlar (hemﬂeri, mahalle dernekleri gibi),
çevre ve çocuk konular›ndan bir ya da birkaç›n›n seçilebilece¤i görüldü. Bu alanlar en yüksekten en düﬂük
orana göre e¤itim, sosyal hizmetler ve toplumun geliﬂmesi (sosyal yard›m ve hizmet gibi), gençlik, çocuk,
çevre ve insan haklar› olarak s›ralanm›ﬂt›r.
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Ayn› gönüllülere örgütte hangi iﬂleri yapt›klar›n› sordu¤umuzda, iﬂlerin, yine en yüksekten en düﬂük orana
göre faaliyet organizasyonunda yer almak, e¤itim vermek, kampanyalar›n organize edilmelerine kat›lmak
ﬂeklinde s›raland›¤› görüldü. Öte yandan dan›ﬂmanl›k yapmak, lobi faaliyetlerinde bulunmak ya da kampanyalar›n organize edilmesini sa¤lamak gibi karar vermeye iliﬂkin konular›n yüzdelerinin daha az oldu¤u gözlemlendi. Gönüllü destek vermek d›ﬂ›nda herhangi bir STK’ya son bir sene içinde ba¤›ﬂ yap›p yapmad›klar›n› sordu¤umuzda, %3.2’sinin ayni ba¤›ﬂ, %27.4’ünün maddi ba¤›ﬂ, %33.9’unun hem ayni, hem de maddi ba¤›ﬂ yapt›¤›, anketi cevaplayanlar›n %35.5’inin ise ba¤›ﬂ yapmad›¤›n› gördük (Çizim 7).
40

30

20

10

0
Ayni ba¤›ﬂ
yapt›m

Maddi ba¤›ﬂ
yapt›m

Hem ayni, hem
maddi ba¤›ﬂ
yapt›m

Hay›r,
ba¤›ﬂ
yapmad›m

Çizim 7: Gönüllü olarak destek vermek d›ﬂ›nda herhangi bir STK’ya son bir sene içinde ba¤›ﬂ yapt›n›z m›?
Anketin genel hatlar›n› özetlemek gerekirse, gönüllülü¤ün genelde tek örgütte yap›ld›¤› gözlemlenmektedir.
Birden fazla örgütte gönüllü olma e¤ilimi s›n›rl› orandad›r. Gönüllülük yap›lan örgütlerin çal›ﬂt›klar› alanlar
de¤iﬂken oldu¤u gibi, anketi cevaplayan gönüllülerin ilgi alanlar› da farkl›l›klar göstermektedir. Hangi kurum
için gönüllülük yapt›klar› soruldu¤unda sivil toplum örgütü en s›k karﬂ›laﬂ›lan cevapt›r. Örgüt ve gönüllünün
tan›ﬂ›kl›¤›n› medya araçlar› de¤il, örgütle daha önce iliﬂki kurmuﬂ insanlar sa¤lamaktad›r. Gönüllülü¤ün özellikle sonbahar ve k›ﬂ aylar›nda yap›ld›¤›n› görüyoruz. Ayr›ca anketi cevaplayanlar sürekli ve düzenli gönüllülük yapmay› tercih ediyorlar. Gönüllülük örgütle ba¤›n güçlenmesiyle daha fazla zaman ayr›lan bir faaliyete dönüﬂmektedir.2
2

Ankette ayr›ca gönüllülü¤e yüklenen anlam ve gönüllülerin STK’larda çal›ﬂmas› sürecinde ortaya ç›kan sorunlarla ilgili sorular
yer almaktad›r. Bu sorulara verilen cevaplar› ve yorumlar›n› kitab›n ilgili konular›nda ele ald›k.
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II. BÖLÜM

GÖNÜLLÜLÜK VE KATILIM

1. Politik duruﬂ olarak “gönüllülük” Laden Yurttagüler
Sivil toplumun ögeleri, günümüzde gerek uluslararas›, gerek ulusal, gerekse yerel düzeyde toplumsal kararlara iliﬂkin süreçlerde, toplant›larda yer almay› baﬂarm›ﬂ, hatta yer almaktan da öte karar alma mekanizmalar›nda zaman zaman paydaﬂ olarak, zaman zamansa muhalif bir tav›r alarak etkin rol oynamaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Sivil toplum örgütlerinin,3 hem uluslarüstü kurumlarla, hem de devlet(ler)le kurduklar› iliﬂkilerde gerek toplumsal hizmetlerin verilmesi s›ras›nda, gerekse politika önerileri geliﬂtirmede müdahalelerini ve/veya katk›lar›n› yaparak aktif aktörler haline geldikleri söylenebilir. Sivil toplum örgütlerinin farkl› katmanlardaki aktifli¤ini
örneklemek gerekirse, ilk akla gelenlerden biri, Birleﬂmiﬂ Milletler içinde bulunan çeﬂitli kurumlarda, STK’lar›n
devletleri ba¤lay›c› k›lmalar›n› sa¤layan raporlar haz›rlay›p sunmalar› ve bu raporlar› di¤er kat›l›mc›larla paylaﬂmalar›d›r.4 Bir di¤er örnekse, Avrupa Birli¤i taraf›ndan hararetle desteklenen sivil diyalogun5 müzakere süreci içinde önemli bir rol oynamas› olabilir. Türkiye’de kad›n hareketinin, çeﬂitli kad›n örgütlerinin bir araya gelerek kurdu¤u Türk Ceza Kanunu Kad›n Platformu arac›l›¤›yla yeni ç›kan ceza yasas›na etkisi ise bir baﬂka örnek olarak verilebilir (Ayman, 2004).
1970’lerin ortas›ndan itibaren bar›ﬂ, insan haklar›, feminizm, ekoloji ve yerel-yönetim gibi çeﬂitli konularda hareketlenen sivil toplum örgütlenmeleri, gerek ekonomik konjonktürün insanlar üzerinde yaratt›¤› olumsuz koﬂullar, gerekse tüm dünyada karﬂ›m›za ç›kan hak ihlallerine karﬂ› mücadelelerle birlikte, 1990’larda etkilerini
art›rd›lar. Sivil toplum alan›ndaki geniﬂleme, örgütlenmelerin çeﬂitli düzeylerdeki karar alma mekanizmalar›nda etkin rol oynamas›yla 2000’lere kadar geldi (Cohen ve Arato, 1994). Bu örgütlenmelerin, alt› çizilmesi gereken en önemli ortak özelliklerinin “sivil”likleri ve tabandan gelmeleri ya da taban› da kapsayan bir yap›lanmaya gitmeleri oldu¤u söylenebilir. Özellikle sivillik ve tabandan örgütlenmeyle iliﬂkilendirilerek, örgütlenme3

4

5

Sivil toplum örgütü ya da sivil toplum kuruluﬂu derken söz edilen devlet ve piyasa d›ﬂ›ndaki örgütlenmelerdir. Bu konuda detayl› tart›ﬂmalar için bkz: http://stk.bilgi.edu.tr/siviltoplumseminer.asp. STK Çal›ﬂmalar› E¤itim CD Dizisi’nden Sivil Toplum ve Demokrasi CD’si http://stk.bilgi.edu.tr
Birleﬂmiﬂ Milletler yap›s› içinde STK’lar›n haz›rlad›klar› raporlarla devletleri ba¤lay›c› k›lmalar›na örnek olarak Birleﬂmiﬂ Milletler
Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleﬂmesi (CEDAW) verilebilir. Birleﬂmiﬂ Milletler Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü
Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleﬂmesi 1979 y›l›nda oluﬂturulmuﬂtur ve kad›nlara karﬂ› her türlü ayr›mc›l›¤› yasaklayan ilk hukuki
belgedir. Türkiye sözleﬂmeyi 1985 y›l›nda onaylad›. Birleﬂmiﬂ Milletler Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleﬂmesinin (CEDAW) 18. maddesi uyar›nca, taraf devletlerin her dört y›lda bir kad›nlara iliﬂkin sa¤lad›klar› ilerleme ve karﬂ›laﬂ›lan
engelleri Kad›na Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Komitesi’ne sunmalar› yükümlülü¤ü kapsam›nda rapor haz›rlamaktad›r.
Komite her y›l toplanarak üye ülkelerin raporlar›n› inceler ve gerekirse Birleﬂmiﬂ Milletler’e önerilerde bulunur. Komite ayr›ca incelenen ülkelerdeki sivil toplum örgütlerinden de kad›nlar›n durumu, koﬂullar ve kritik sorunlarla ilgili ba¤›ms›z bilgi al›r. 1997
y›l›nda, Türkiye’nin gözden geçirilme süreci için Kad›n›n ‹nsan Haklar› Projesi, Mor Çat› Kad›n S›¤›na¤› Vakf› ve Eﬂitlik ‹zleme Komitesi taraf›ndan böyle bir rapor haz›rlanm›ﬂt›r. Bu konuda detayl› bilgi için bknz: http://www.wwhr.org/
Sivil diyalog, Avrupa Komisyonu ile STK’lar aras›ndaki diyalogun güçlenmesini sa¤layacak bir araçt›r. Sivil diyalog, sadece Komisyon ile sivil toplum aras›nda de¤il, daha kapsay›c› ve dinamik bir Avrupa sivil toplumu için Avrupa Birli¤i’nin di¤er organ ve
kuruluﬂlar›yla iliﬂkileri de kapsamaktad›r. Bu amaçla, Avrupa Sosyal STK Platformu gibi kuruluﬂlar, Komisyon ile daha güçlendirilmiﬂ bir iﬂbirli¤i zemini oluﬂturulmas› ve sivil diyalog kural›n›n hayata geçirilebilmesi için, AB Antlaﬂmas›’na yeni bir madde
eklenmesi gibi yasal dayanaklara ihtiyaç oldu¤unu gündeme getirmektedir. Sivil diyalog, AB’de geniﬂleme ve bütünleﬂme süreçlerinin güçlenmesini sa¤layacak temel unsurlardand›r.
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lere katk›da bulunan bireyler ço¤unlukla “gönüllü” olarak adland›r›lmaktad›r. Dahas› son dönemde “gönüllülük”
kurumsallaﬂt›r›lmaya ve yayg›nlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu makalede öncelikle STK’lar›n 1990’larla beraber ekonomik ve sosyal yap› içindeki rollerini, ard›ndan gönüllülü¤ün STK’lar›n içindeki yerini tart›ﬂaca¤›m. ‹lk bölümde, sosyal refah devletindeki dönüﬂümü ve sivil
toplum örgütlerinin bu dönüﬂümü nas›l etkiledikleri veya etkilendiklerini inceleyece¤im. Özellikle yurttaﬂl›k
ve sosyal haklarla ilgili tart›ﬂmalar›n bu süreçte nas›l geliﬂtiklerine de¤inece¤im. Makalenin ikinci bölümünde ise, sivil toplum örgütleri içinde yer alman›n bir parças› olan gönüllülü¤ün, hizmet vermekten savunuculuk yapmaya kadar geniﬂ bir yelpazede yer alan pozisyonuna de¤inece¤im. Gönüllülü¤ün sivil toplum örgütleri içinde ne ﬂekilde varoldu¤unu tart›ﬂaca¤›m. Son olarak gönüllülü¤ün STK’lar› ve ekonomik ve sosyal yap›y› nas›l etkileyebilece¤ine iliﬂkin sorular soraca¤›m.

1.1. Sosyal devlet ve 1970’lerle beraber dönüﬂüm
‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras› sosyal refah devletinin getirdi¤i uygulamalarla, bireylerin hayat boyu sürecek
iﬂlerde çal›ﬂmalar› ve bunun karﬂ›l›¤›nda hayatlar›n› güvence alt›na almalar›n› sa¤layacak sosyal güvenlik a¤›
sa¤lanm›ﬂt›r (Bu¤ra ve Keyder, 2005; Yentürk, 2006). Gerek sendikal hareketlerin baﬂar›l› giriﬂimleri, gerekse sosyal güvenli¤in istihdamla iliﬂkilendirilmesi ve tam zamanl› istihdam›n sa¤lanabilmesiyle sosyal güvenlik, emeklilik ve iﬂsizlik sigortas›, e¤itim ve sa¤l›k hizmetleri, devlet taraf›ndan güvence alt›na al›nan ve
bireylerin hayat boyu alacaklar› hizmetlere dönüﬂmüﬂtür. Ancak 1970’lerle baﬂlayan süreçte yaﬂanan de¤iﬂimle sermayenin yeniden üretimi farkl›laﬂm›ﬂ, ve “esneklik” kriterine göre yap›lanan ekonominin istihdam
sorunlar› artarken, sosyal güvenli¤e iliﬂkin alan daralmaya baﬂlam›ﬂt›r. Özellikle tam zamanl› iﬂ bulma konusundaki s›n›rlar ve sosyal güvenli¤in istihdamla iliﬂkilendirilmesi, güvence alt›na al›nan haklar›n baﬂtan
sorgulanmas›na ve hatta çeﬂitli oranlarda kaybedilmesine neden olmuﬂtur. Esnek istihdam yüzünden bireylerin sosyal güvenlik sistemine yapt›klar› katk›lar azal›rken, nüfusun artmas› ve yaﬂlanmas›, sosyal güvenli¤e iliﬂkin harcamalar›n artmas›na neden olmuﬂtur. Öte yandan küreselleﬂme ve küreselleﬂmenin neoliberalizmin çizdi¤i yolu izlemesi, devletin ticarete, yat›r›ma, finansal hareketlere yönelik her türlü kontrol olana¤›n› ortadan kald›rm›ﬂ ve serbest pazara ya da “piyasaya” kap›lar›n sonuna kadar aç›lmas› gerekti¤ini öngörmüﬂ; özelleﬂtirme ve deregülasyonun gereklili¤i vurgulanm›ﬂt›r (Scholte, 2005).6 Özellikle 1980’lerle beraber rekabetçi küresel kapitalizm, devletin sosyal hizmet ve güvenlik alan›ndan çekilmesinin gereklili¤ine
sebep olarak gösterilmiﬂtir. Ekonomik nedenlerin yan› s›ra iﬂ eti¤inin bozulmas›, bireylerin ve toplumun
kendi sorumluluklar›n› taﬂ›mad›klar› gibi “ahlaki” tabanl› eleﬂtirilerle, sosyal alan›n devlet taraf›ndan boﬂalt›lmas›na yönelik müdahalelerde bulunulmuﬂtur (Graebner, 2002).7 Bu düﬂüncenin ve uygulaman›n geldi¤i
en son ve en aç›k noktan›n 1996’da Amerika Birleﬂik Devletleri’nde ç›kar›lan “Personal Responsibilty and
Work Opportunity Act” (Kiﬂisel Sorumluluk ve ‹ﬂ ‹mkân› Kanunu) oldu¤u söylenebilir (Graebner, 2002). Graebner, bu kanunla bireylerin “kendi” istihdamlar›ndan sorumlu tutulmalar›na vurgu yap›lmas›na ve bunun
iﬂsizlikle ilgili tüm güvenceleri sars›nt›ya u¤ratmas›na dikkati çekmiﬂtir. Öte yandan 1980’lerde baﬂlayan süreçte, özellikle ‹ngiltere’de Thatcher ve Major hükümetlerinde amaç, bireylerden al›nan vergi gelirlerinde indirime giderek ve devlet harcamalar›n› daraltarak ekonomide canlanma yaratmakt›r. Bunu sa¤larken k›s›nt›ya gidilecek öncelikli bütçe kalemlerinden biri de sosyal refaha iliﬂkin harcamalar olarak belirlenmiﬂtir.
Özellikle sa¤l›k ve e¤itim gibi alanlarda bütçenin azalt›lmas›, ayn› zamanda kaç›n›lmaz olarak bu alanlar›n
özelleﬂtirilmesi olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Ancak di¤er tüm parametrelerin (örne¤in gelir da¤›l›m›) sabit durup,
e¤itim ve sa¤l›k gibi temel alanlar›n özelleﬂtirilmesi, sosyal eﬂitsizli¤i artt›ran bir neden haline gelmiﬂtir (Bloom ve Kilgore, 2003). Bu durumda büyüyen sosyal eﬂitsizli¤e karﬂ› bireyleri koruyacak alternatif bir mekanizma olarak gönüllü sivil toplum örgütlenmelerine bel ba¤lanm›ﬂt›r (Brown, 2000).
6
7
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Küreselleﬂme tan›m› için bkz. Scholte, 2005.
Amerika Birleﬂik Devletleri’nde sosyal refah politikalar› hakk›nda Graebner, 2002’nin yaz›s› ayr›nt›l› bilgi vermektedir.

1970’lerde nicelik ve nitelik olarak geliﬂmeye baﬂlayan STK’lar, zamanla özel sektör ve ulus devletlerin boﬂaltt›¤›, özellikle, kalk›nma ve uluslararas› yard›m alanlar›n› doldurmaya baﬂlam›ﬂlard›r. 1980’lere gelindi¤inde özellikle Kuzey Amerika (ABD ve Kanada), ‹ngiltere ve Avustralya baﬂta olmak üzere hem ulusal, hem de
uluslararas› düzeyde sivil toplum örgütlenmelerinde gönüllü olunmas› ve sivil toplum örgütlerinin çeﬂitli konularda “ellerini taﬂ›n alt›na koymalar›na” yönelik ça¤r›larda art›ﬂlar görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Ayr›ca bu ça¤r›lar ulusal nitelikli olmaktan öte, STK’lar›n tüm dünyada benzer, sosyal nitelikli faaliyetler göstermelerini
önermekte, hatta teﬂvik etmektedirler. Nitekim USAID’in 1995 y›l›nda yay›nlad›¤› bir raporda da görülebilece¤i gibi, Amerika Birleﬂik Devletleri’nde uluslararas› alanda faaliyet gösteren STK say›s› 1970’de 52 iken,
1994 y›l›nda bu say› 419’a yükselmiﬂtir (USAID, 1995). Benzer verilere ulaﬂ›lan bir baﬂka kaynak ise
OECD’nin yay›nlad›¤› 1993 tarihli rapordur. Uluslararas› yard›m programlar› yapan kuzey ülkeleri STK’lar›n›n say›s› 1980’de 1600 iken, 1990’da, Oxfam, Save the Children, Medecins sans Frontières ve CARE de dahil olmak üzere, 2500’den yüksek bir rakama ulaﬂm›ﬂt›r (UNDP, 1993). 1970’lerde baﬂlayan STK faaliyetlerindeki büyüme, 1980’lerde devlet taraf›ndan sa¤lanan sosyal hizmetlerde yaﬂanan boﬂluk ve 1990’larda
Sovyetler Birli¤i’nin y›k›lmas›yla boﬂalan alanda, Do¤u Avrupa ülkelerinde h›zlanarak devam etmiﬂtir. Toplumda pekçok sosyal ihtiyac›n karﬂ›lanmamas› sonucu STK’lar bu alan› doldurmaya hem davet edilmiﬂ, hem
de STK’lar inisiyatifi ellerine al›p bu alan için gönüllü olmuﬂlard›r (Lindenberg, 1999; Keyman, 2003).
1980’lerde kalk›nmakta olan 90 ülkenin 30’undan fazlas›nda yeniden yap›lanma çal›ﬂmalar›na STK’lar›n yaratt›¤› fonlar ve verdikleri hizmetler arac›l›¤›yla baﬂlanm›ﬂt›r (Faini, 1980). Örne¤in Somali’de sa¤l›ktan e¤itime, su ar›tmadan elektri¤e kadar devletin sosyal hizmet kapsam›nda sa¤lad›¤› tüm sistem çöktü¤ü için,
STK’lar toplumun ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya yönelmiﬂlerdir (Lindenberg, 1999). Somali örne¤inden farkl› olarak, Do¤u Avrupa ülkelerinde de¤iﬂen sistem sonucu demokratikleﬂmeden güç alarak geliﬂen bir STK alan›
do¤muﬂtur. Ancak bu örgütlenmeler, demokratikleﬂme ve insan haklar› için çal›ﬂman›n yan› s›ra, varolan
ekonomik ve sosyal yap›n›n çökmesi sonucu yitirilen ya da azalan sosyal hizmetlerin karﬂ›lanmas› amac›yla da harekete geçmiﬂlerdir. Uluslaras› STK’larla beraber çal›ﬂan ulusal STK’larda görülen geliﬂme, genelde
hizmet alan›nda ortaya ç›km›ﬂ, ve fon verenler/ba¤›ﬂç›lar (donörler), genelde sosyal hizmet ve yard›ma yönelik konulara daha fazla fon ay›rm›ﬂlard›r. Devletler, e¤itim, sa¤l›k, sosyal yard›m gibi sosyal hizmetlerin
STK’lar taraf›ndan karﬂ›lanmas›n› teﬂvik etmiﬂlerdir. Devletlerin yükümlülü¤ünde olan bireylerin sosyal haklar›n›n garantiye al›nmas› ve karﬂ›lanmas› büyük oranda STK’lara b›rak›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r ve halen çal›ﬂ›lmaktad›r. Sivil toplum demokratikleﬂmenin ve sürdürülebilir ekonomik kalk›nman›n önemli bir aktörü olarak görülmüﬂ ve neoliberal küreselleﬂme içinde devletin toplumdaki sorunlar› çözmekteki kapasitesinin
düﬂmesiyle birlikte sivil toplumun canlanmas› aras›nda paralellik ortaya ç›km›ﬂt›r (Keyman, 2004).
Sosyal refah devleti ve sosyal politikaya getirilen en önemli eleﬂtirilerden biri, sosyal politikan›n, kapitalizmin birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini yumuﬂatarak, süreklili¤ini sa¤lamaya hizmet etmesidir
(Bu¤ra ve Keyder, 2005). Özellikle piyasadaki (piyasa düzeni içindeki) eﬂitsizli¤i yeniden üreten ve ücretli
emek üzerinde bir kontrol mekanizmas› olarak kuruldu¤u öne sürülen sosyal politikan›n ve sosyal haklar›n
vurgulanmas›na yönelik eleﬂtiriyi do¤rudan tart›ﬂmak, bu makalenin konusu de¤ildir. Bu makalede, sosyal
refah devletindeki dönüﬂüm ve 1990’larla beraber sivil toplum kuruluﬂlar›n›n güçlenmeleriyle beraber sosyal haklar alan›nda ortaya ç›kan kay›plar›n, STK’lar (ve STK’lar arac›l›¤›yla gönüllüler) taraf›ndan verilen hizmetlerle doldurulmas›na iliﬂkin bir tart›ﬂma yürütülecektir. STK’lar taraf›ndan kapsanan bu hizmet verme ve
yard›m etme alan›n›n neleri içerdi¤ini tart›ﬂmaya baﬂlamadan önce sosyal haklara k›saca de¤inmek ve bu
tart›ﬂman›n yurttaﬂl›kla iliﬂkisini ortaya koymak yararl› olabilir.

1.2. Sosyal hak ve yard›mseverlik
“Hak” kavram›n›n tarihsel geliﬂimine bakt›¤›m›zda, dinin/tanr›n›n ya da soyun getirdi¤i meﬂruiyet ve hareket alan› yerine, bireyi temel özne olarak kabul eden bir alan›n geliﬂmesiyle, “hak”tan (din ya da soy gibi
herhangi bir otoritenin bireye tan›d›¤› alan), “haklar”a (bireyin sahip oldu¤u ve sadece insan olmas›ndan
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kaynaklanan) geçiﬂe tan›k oluruz. “Hak” kavram›nda soydan ya da ilahi bir güçten kaynaklanan hukukun bireyin ç›karlar›/refah› üzerinde yer alan otoritesi varken, “haklar”da birey ve bireyin refah› etik olarak öncelikli gelir (Herbert, 2002). Bireyin refah› soy ya da din gibi meﬂruiyet alanlar›n›n üzerinde konumland›r›l›rken, bir baﬂka unsur “her” bireyin refah›n›n gözetilmesidir. Bir baﬂka deyiﬂle, paralel bir geliﬂme de “bireyler aras› eﬂitlik”te sa¤lanm›ﬂt›r. Bireyin refah›n› merkeze alan bu anlay›ﬂta, bir toplulu¤a tam üyelikle -ki bu
en yayg›n yurttaﬂl›kla özdeﬂletirilebilir- bireyler aras› eﬂitlik söz konusudur (Marshall, 2005). Yurttaﬂl›k, hukuki bir statü olman›n yan› s›ra, bireyin devlet ve di¤er bireylerle olan iliﬂkilerini belirleyen ve tan›mlayan bir
kavram olabilir (Lister, 2002). T. H. Marshall’›n ünlü makalesi “Yurttaﬂl›k ve Sosyal S›n›f”ta yurttaﬂl›k, temel
olarak “statü” olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Bu statüye sahip herkesin haklar ve görevler bak›m›ndan eﬂit oldu¤unun alt› çizilmiﬂtir (Marshall, 2005).
Yurttaﬂl›k haklar›n›n geliﬂimini kronolojik olmasa bile tamamlay›c›l›klar›n›n aç›k olmas› aç›s›ndan, sivil, politik ve sosyal olarak s›n›fland›ran Marshall, bireyler aras› eﬂitli¤in sa¤lanmas› için sadece sivil ve politik
haklar›n yetmeyece¤ini vurgulam›ﬂt›r. Yan› s›ra, sosyal risklerin ve sosyal güvensizli¤in hafifletilmesiyle bireyler aras›nda eﬂitsizliklerin azalt›labilece¤ine de¤inmiﬂtir (Marshall, 2005). Sosyal haklar, bireyin yaﬂam
standartlar›n›n pazar ekonomisine do¤rudan ba¤l› olmadan, baﬂka bir deyiﬂle yaﬂayabilmek, hatta hayatta
kalabilmek için emeklerini satmak zorunda kalmamas›n› amaçlar (Lister, 1998). Sosyal haklar emeklilik,
sa¤l›k, e¤itim ve iﬂsizlik sigortas› gibi, yaﬂayabilmek için gerekli olan temel ihtiyaçlar› içerir. Bunlar ayn› zamanda bireyin yurttaﬂ olmakla birlikte sahip oldu¤u statünün getirdi¤i haklard›r. Öte yandan sosyal haklar
olmadan yurttaﬂl›k statüsünün geliﬂmesini ve zenginleﬂmesini beklemek s›k›nt›l› olabilir, çünkü sivil ve politik haklar›n kullan›m›, sosyal haklar›n gerçekleﬂmesinden ba¤›ms›z olarak düﬂünülemez. Örne¤in sivil haklar›n en temel ögelerinden biri olarak tan›mlanan çal›ﬂma hakk›, bireyin istedi¤i yerde istedi¤i iﬂi arama hakk›n› içerir. Oy kullanma ya da örgütlenme hakk› ise siyasi haklar denildi¤inde ilk akla gelecek olanlardand›r.
Sosyal haklardan yoksun olan biri, istemedi¤i bir iﬂte çal›ﬂmak zorunda kalabilece¤i gibi, gerekli teknik donan›ma sahip olmad›¤› için iﬂ bulamayabilir. Öte yandan çal›ﬂt›¤› iﬂi kaybetmemek u¤runa istedi¤i parti için
oy kullanamayabilir ya da sendikaya kay›t olamayabilir.
STK’lar›n yapt›klar› faaliyetlerin son 20 y›lda sa¤l›k, e¤itim, yoksulluk gibi alanlarda hizmet vermeye yönelmesiyle birlikte sosyal haklar›n alan›na giren konularda devlet yurttaﬂ aras›ndaki sözleﬂme kaym›ﬂ, STK ve
birey aras›nda bir iliﬂkiye dönüﬂmüﬂtür. STK’lar bireyler taraf›ndan kurulan ve yürütülen inisiyatiflerdir.
Farkl› bireylerin farkl› ajandalar› oldu¤u gibi, farkl› örgütlenmelerin de (farkl› STK’lar›n) kendine iliﬂkin farkl› de¤erleri, hedefleri ve öncelik verdi¤i grup ya da gruplar› vard›r. STK’lar, farkl› gruplar›n seslerini duyurarak ve haklar›n› savunarak demokratikleﬂmenin temel ögeleri olurlar. Ancak, sadece hizmet vererek sosyal
alanda faaliyet gösterdiklerinde, sosyal haklar›n eﬂitlik zemininin kaymas›na ve meﬂruiyetlerinin kaybolmas›na neden olabilirler. Sosyal haklar çerçevesinde sa¤lanan, özellikle e¤itim ve sa¤l›k gibi hizmetlerin STK
arac›l›¤›yla yard›mseverlik ya da himmet olarak verilmesinde, her STK’n›n hedef grubu farkl› ve kendi de¤erleriyle iliﬂkili olaca¤› için, bireyler aras› eﬂitlik ilkesinin zarar görmesi, her bireyin eﬂit hizmeti alamamas› gibi sorunlar do¤abilir.
Marshall, yurttaﬂl›¤› hukuki statü olarak tan›mlarken, Kymlicka ve Norman, statü, aidiyet ve etkin olmaktan
oluﬂan üç ana ögenin birleﬂimi olarak aç›klam›ﬂt›r. Bu üçlüyü açmak gerekirse, Kymlicka ve Norman’da statü, her yurttaﬂ›n sahip oldu¤u ve eﬂitlik temelinde kurgulanan bir pozisyondur. Statü, birey ile devlet aras›ndaki haklar›n s›n›rlar›n› çizen sözleﬂmenin belirlenmesiyle, her yurttaﬂ›n eﬂit oldu¤u ön kabulu üzerine
kuruludur. Do¤al olarak bireylerin alaca¤› hizmetlerin de yurttaﬂl›k statüsüne ba¤l› olarak eﬂitlik ilkesi üzerine kurgulanmas› gerekir (Kymlicka ve Norman, 2000). Günümüzde sivil ve politik haklarda eﬂitlik ilkesinin
ihlal edildi¤i durumlar hâlâ olsa bile, bu ihlallerin azalmas› ve izlenmesi için örgütlenilmekte ve ihlal edildi¤i
durumlar daha farkedilir olmaktad›r. Örne¤in çal›ﬂma hakk› konusunda farkl› etnik gruplar ya da cinsiyetler
aras›nda ayr›mc›l›k yap›ld›¤›nda etkili savunma çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirilmektedir. Benzer ﬂekilde, oy kullanmakla ilgili k›s›tlarla karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda bireyler örgütlenmekte ve seslerini daha yüksek ç›karmaktad›rlar. Oy20

sa sosyal haklar alan›nda eﬂitlik ilkesi ya gözard› edilmekte ya da eﬂit olmama, eﬂit imkânlardan yararlanamama, ekonomik ve sosyal yap›n›n “kaç›n›lmaz” getirisi ve “normal” bir durum olarak tan›mlanmaktad›r.
Ayn› toplumda yaﬂayan ve ayn› haklara sahip bireyler aras› eﬂitli¤in ve eﬂitlik savunusunun sadece sivil ve
politik alanla s›n›rl› tutulmas›, Marshall’›n dikkat çekti¤i gibi tüm haklar›n kullan›m›n› etkiler.
Kymlicka ve Norman’›n modelinde yurttaﬂl›¤›n di¤er bir ana özelli¤i ise etkin (aktif) olmakt›r. Etkin olmak,
yurttaﬂl›k kavram›n› tamamlayan, kat›l›m ve yurttaﬂlar aras›nda adalet duygusunun sonucu sürekli yeniden üretilen/oluﬂturulan bir durumdur. Bu ögenin, demokrasilerde en yayg›n ve en kolay akla gelen uygulama ﬂekli oy vermektir. Temsili demokrasiler kat›l›m için seçme-seçilme yoluyla dönemsel olarak oluﬂan
yöneten-yönetilen ayr›m›n› öne ç›kar›rken, kat›l›mc› demokrasiler bunun yan›nda yurttaﬂlar›n, sivil oluﬂumlar içinde örgütlenmeleri yoluyla içinde bulunulan kamusal alan› sürekli dönüﬂtürmedeki etkilerine öncelik verirler. STK’lar bireylerin toplumu dönüﬂtürme ya da toplum içinde aktif olarak varolabilmelerini
sa¤layan yap›lar olarak ortaya ç›karlar. Bireylerin STK’lar›n örgütlenmesinde en yayg›n olarak oynad›klar›
rolün gönüllülük oldu¤u söylenebilir. Son olarak Kymlicka ve Norman’da kullan›lan aidiyet kavram›, bireylerin hangi de¤erlerle ve hangi gruplara aktif olarak kat›l›m sa¤layacaklar› hakk›nda ipucu verir. Bireylerin
kendilerini ait hissettikleri gruplar, etkinliklerini gerçekleﬂtirdikleri alan›, etkinliklerin ﬂekli ve de¤erlerini de
belirler. Bireyin gönüllü olarak nas›l faaliyetlerde bulunaca¤›, dahil oldu¤u STK ve onun de¤erleri taraf›ndan belirlenir.
Gönüllülük, STK’lar arac›l›¤›yla hizmet vermek olarak kurgulanabilece¤i gibi, karar vermeye kat›lmak ya da
bir konuda savunuculuk yapmak olarak da yap›land›r›labilir. Bu noktada gerek STK’lar, gerekse STK’lar›n
oluﬂumunda esas olan gönüllülerin, hizmet vermekten savunuculuk yapmaya kadar yay›lan geniﬂ yelpazede faaliyetlerini hangi tan›m ve amaç çerçevesinde yapt›klar› önem kazanmaktad›r. Gönüllülük, iﬂgücü olman›n yan› s›ra, bireyin kendini gerçekleﬂtirmesine katk›da bulunan bir rol ve kat›l›m arac›l›¤›yla demokrasiyi güçlendirecek bir yap› olarak tart›ﬂ›lmaktad›r (Anheier ve Salomon, 1999). Özellikle Tocqueville’e at›fta
bulunarak yap›land›r›lan düﬂüncede, STK’lar›n ve STK’lar içinde gönüllülerin demokrasiye hem d›ﬂsal (external), hem de içsel (internal) katk›lar› bulunmaktad›r. D›ﬂsal katk›lar, farkl› gruplar›n görüﬂlerini ve taleplerini toplumda görünür k›larak ço¤ulculu¤a teﬂvik etmek, içsel katk›larsa, bireylerin (gönüllülerin) STK’larda
aktif olarak yer alarak hem demokrasinin iﬂleyiﬂine birebir tan›k olmalar›, hem de karar alma mekanizmas›na dahil olarak politika üretme/önerme süreçlerinde yer almalar›d›r (Newton, 1997, Torpe, 2003).

1.3. Gönüllülük ve eﬂitsizliklerin azalt›lmas›
1980’ler ve 1990’larda oluﬂan konjüktürle, gerek neoliberal küreselleﬂmenin yukar›da de¤inilen etkileri, gerekse pek çok ülkede demokratikleﬂmeye do¤ru at›lan ad›mlar, yurttaﬂl›¤›n temel ögelerinden sivil inisiyatifin en yayg›n görüldü¤ü gönüllülü¤ü, üzerinde tart›ﬂ›lmas› gereken bir konu haline getirmiﬂtir. Gönüllülü¤ün yayg›n hale getirilmesinin hem ekonomik, hem de demokratik katk›lar› gözönüne al›narak yap›lan ilk
uluslararas› tart›ﬂmalardan biri, Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program› (UN Development Program) taraf›ndan kalk›nma ve ekonomik kaynak temalar› üzerine yap›land›r›lm›ﬂt›r. Sosyal kalk›nma üzerine 1995’te
toplanan Kopenhag Dünya Sosyal Kalk›nma Zirvesi’nde 117 ülke yoksullu¤un etkilerini azaltacaklar›na, tam
zamanl› istihdam sa¤layacaklar›na ve sosyal entegrasyon için çal›ﬂacaklar›na iliﬂkin söz vermiﬂlerdir. Her
ne kadar toplant›da gönüllülü¤e (kurum olarak) do¤rudan de¤inilmese de, sosyal ve ekonomik geliﬂme için
kiﬂisel ve toplumsal olarak öneminin alt› çizilmiﬂtir.
1999 Dünya Sosyal Kalk›nma Zirvesi’nin ç›kt›lar›n›n uygulanmas›na iliﬂkin Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu taraf›ndan yap›lan haz›rl›k toplant›s›nda Japon Hükümeti, gönüllülü¤ün sosyal kalk›nma aç›s›ndan
öneminin alt›n› çizmiﬂ ve Haziran 2000’de bu konuya özel bir oturum ayr›lmas›n› önermiﬂtir. Birleﬂmiﬂ
Milletler Gönüllüleri (United Nations Volunteers–UNV) bu oturumu haz›rlamak ve gelecekte uygulana21

bilecek yeni faaliyetler önermek için davet edilmiﬂlerdir. ‹çlerinde Birleﬂmiﬂ Milletler Sosyal ‹ﬂler Bölümü
(UN Department of Social Affairs), Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program› (UNDP Human Development Report Office), Birleﬂmiﬂ Milletler Sosyal Kalk›nma için Araﬂt›rma Enstitüsü (UN Research Institute for Social Development–UNRISD), Birleﬂmiﬂ Milletler Gönüllüleri (United Nations Volunteers),
Dünya Bankas› (World Bank) ve gönüllülük hakk›nda dünya çap›nda çal›ﬂan 13 temsilci biraraya gelmiﬂtir. Raporun ç›k›ﬂ noktas›n›, gönüllülü¤ün sanayileﬂmiﬂ ve kalk›nmakta olan ülkelerde refah ve geliﬂme
için önemli bir rol oynamas› oluﬂturmaktad›r. Raporda STK’lar›n, profesyonel örgütlenmelerin, sendikalar›n ve desantralize olmuﬂ devlet hizmetlerinin temelinin gönüllülük oldu¤u, ayn› zamanda gönüllülü¤ün
gençlerin, dezavantajl› bireylerin, yaﬂl›lar›n, ailelerin ve di¤er sosyal gruplar›n, toplumun kültürel, ekonomik ve sosyal yaﬂam›nda yer almas›n› kolaylaﬂt›ran bir mekanizma oldu¤una vurgu yap›lmaktad›r. Bu kadar önemli bir aktör olmas›na ra¤men gönüllülük faaliyeti hakk›nda s›n›rl› bilgi üretilmiﬂ ya da bu faaliyete hem ulusal, hem de uluslararas› alanda s›n›rl› olarak itibar edilmiﬂtir. Rapor, gönüllülük faaliyetine
odaklanarak, bireylerin bu konuda kapasitelerini artt›rmay› ve kendilerinin, içinde yaﬂad›klar› toplumun
yarar›na faaliyette bulunmalar›n› teﬂvik etmeyi önermektedir. Raporu oluﬂturan tart›ﬂmalar dört ana alan› kapsamaktad›r. ‹lk bölüm, gönüllülü¤ün anlam› ve farkl› co¤rafi alanlarda ve ulusal ba¤lamlarda gönüllülü¤ün ﬂekilleri; ikinci bölüm sosyal entegrasyon, yoksullu¤un aﬂ›lmas› ve tam istihdam aç›s›ndan gönüllülü¤ün toplumsal yararlar›; üçüncü bölüm küreselleﬂme ve devlet-piyasa iliﬂkilerini kapsayan gönüllülü¤ün anahtar konular›, son bölüm ise devletlere, gönüllülü¤ü güçlendirmek ve desteklemek için getirilen önerilerden oluﬂmaktad›r (UNV, 1999).
Raporun nas›l haz›rland›¤› ve ana temalar›na iliﬂkin özetten de anlaﬂ›labilece¤i gibi gönüllülük, ekonomik
kalk›nma alan›nda önemli aktörlerinden biri olarak ortaya konulmuﬂtur. Gönüllülerin hem ba¤›ﬂta bulunarak, hem de zamanlar›n›, deneyimlerini ve bilgilerini STK’lara sunarak çal›ﬂmalar›n›n, özellikle kalk›nmaya
iliﬂkin getirilerinin alt› çizilmiﬂ ve gönüllülü¤ü özendirecek faaliyetlerde bulunmak için bir yol haritas› ç›kar›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Nitekim, 2001 y›l› gönüllülü¤ü teﬂvik etmek ve desteklemek için Birleﬂmiﬂ Milletler Gönüllüleri taraf›ndan Uluslararas› Gönüllülük Y›l› ve 5 Aral›k Dünya Gönüllüler günü olarak ilan edilmiﬂtir. ‹lgili yaz›nda, gönüllülerin getirdi¤i ekonomik kazanca iliﬂkin detayl› çal›ﬂmalar bulmak mümkündür.
Gönüllülü¤ün ekonomik katk›lar› aç›s›ndan de¤erlendirilmesi, yap›lan katk›n›n önemini vurgulayan bir gösterge olurken, ayn› zamanda gönüllülü¤ün sadece “insan kayna¤›” sa¤layan bir kurum olarak görülmesine
neden olabilir. Gönüllü¤ün “insan kayna¤›” sa¤layan bir kurum olarak görülmesi, gönüllülükle birlikte ulaﬂ›lmaya çal›ﬂ›lan kat›l›mc› demokrasi idealini, hatta gönüllülü¤ün politik bir duruﬂ oldu¤unu gölgeleyebilir ya
da es geçilmesine neden olabilir. Oysa gönüllülü¤ün kat›l›mc› demokrasinin ana ayaklar›ndan birini oluﬂturdu¤unun alt› çizilmelidir. Di¤er yandan gönüllülü¤e püriten bir kayg›yla, sadece savunuculuk faaliyetinin bir
parças› olarak bakmak ve hizmet d›ﬂ›nda bir alanda kurgulamak, uygulama sürecinde/aﬂamas›nda karar
mekanizmalar›na olas› kat›l›m› engelleyecektir. Acil yard›m ekiplerinde gönüllü olanlar, bir sonraki felakette
yap›lacaklar›n plan›n› kurgulayabilir, iﬂlemeyen mekanizmalar› ortaya ç›karabilirler. Benzer ﬂekilde sosyal
d›ﬂlanma ya da yoksullukla mücadele için çal›ﬂan gruplar, bir yandan bireylerin ihtiyaç duyduklar› hizmeti
sa¤larken, öte yandan hangi gruplar›n ve hangi politikalar nedeniyle sosyal d›ﬂlanmaya maruz kald›klar›n›
ya da yoksullukla karﬂ› karﬂ›ya geldiklerini görünür k›labilir, kamuoyuna aç›klayabilir ve kampanyalar düzenleyebilirler. Bu durumda birey politik yaklaﬂ›m›n› korur, olaylara eleﬂtirel bakmay› ve kendi dünya görüﬂü
çerçevesinde alternatif politikalar önermeyi sürdürebilirken, ayn› zamanda birlikte çal›ﬂt›¤› grubun hayatta
kalma ya da varolma sürecini destekleyebilir.
Gönüllü örgütlenmelerin politika sürecine hem geliﬂtirme ve karar verme, hem de uygulama aﬂamas›nda kat›lmas›, “iyi yönetiﬂim” (good governance) örnekleri olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu ﬂekilde gönüllü örgütlenmelerin sadece hizmet vererek toplumsal dayan›ﬂmaya kat›lmad›klar›na, ayn› zamanda politikalara ve
uygulamalara iliﬂkin karar verici ve belirleyici olmalar›na da tan›k olunmaktad›r. Nisan 2003’te, Kanada’n›n
Saskatchewan eyaleti yerel yönetiminin “Framework for Partnership” projesiyle biraraya getirdi¤i kamu ve
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gönüllülük tabanl› sivil toplum kuruluﬂlar›, ortaklaﬂa hizmet verdikleri alanlarda yeni politikalar›n belirlenmesi için ayn› masaya oturmuﬂlar ve al›ﬂ›lageldik dan›ﬂmanl›k hizmetleri d›ﬂ›nda, sahan›n ihtiyaçlar›ndan yeni kaynaklar›n geliﬂtirilmesine, gönüllülü¤ün hizmet faaliyetinden savunuculu¤a kadar ald›¤› pozisyonlara ve
kamuyla iliﬂkilere kadar farkl› alanlarda ortak bir politika geliﬂtirilmesinde söz sahibi olmuﬂlard›r (Gill ve
Theriault, 2003). Yurttaﬂlar›n refah› için gönüllülü¤ün öneminin ne kadar büyük oldu¤unu hat›rlatmak ve gönüllülükle özellikle kamu aras›nda bir köprü kurmak için yap›lan faaliyetleri de¤erlendiren projenin raporunda, özellikle kamunun, gönüllü faaliyetlerin deste¤i olmaks›z›n sa¤l›k ve sosyal hizmetlerde yetersiz kalabilece¤inin alt› çizilmiﬂ, gönüllülerin ve gönüllü temelinde faaliyetlerini sürdüren kuruluﬂlar›n karar mekanizmas› içinde yer almas› gereklili¤i vurgulanm›ﬂt›r (Gill ve Theriault, 2003). Gönüllüler ve kamu taraf›ndan ortak geliﬂtirilecek politika ve uygulamalar, bir yandan bireylerin karar verici ve uygulay›c› olmas›n› sa¤larken,
öte yandan gönüllüler taraf›ndan yap›lan faaliyetlerde, muhasebeden kime hizmet verildi¤ine kadar her alan›nda ﬂeffaf olmas›n› da sa¤lamaktad›r (Austin, 2004).
Gönüllü örgütlenmelerin ﬂeffafl›¤› gerek örgüt içi iﬂleyiﬂin toplumsal kontrol mekanizmalar›na aç›k olup geliﬂtirilebilmesinde, gerekse örgütlenmenin yapt›¤› faaliyetlerin görünür olmas›nda kritik bir yer oynamaktad›r. Özellikle gönüllülerin karar mekanizmalar›nda ne derece yer ald›¤› ya da alabildi¤i, gönüllü örgütlerin
ﬂeffafl›¤›, ve ﬂeffafl›kla iliﬂkili olarak hesap verebilirli¤iyle do¤ru orant›l›d›r. Nitekim karar mekanizmas› içinde yer alabilmek, ço¤u zaman gönüllüler için hem örgüt içi dinamiklerin hiyerarﬂik olmas›ndan, hem de gönüllü kuruluﬂlar› alt›nda toplayan ﬂemsiye örgütlenmelerin, gönüllüleri karar verme süreci içine almay›p sadece tan›mlanan iﬂlere yönlendirmelerinden dolay› kolay olmamakta, hatta ço¤unlukla bu sürecin d›ﬂ›nda
kalmaktad›rlar. Gönüllü örgütlenmeler aras› iletiﬂim ve iﬂleyiﬂte s›kl›kla görülen ﬂemsiye mekanizma, ço¤u
zaman koordine edici bir rol oynamakta, “iﬂ”in yap›lmas› u¤runa örgütün sesini duymamazl›ktan gelmektedir. Öte yandan gönüllülerin kurum içi karar mekanizmalar›nda yer almas› Tocqueville’in “internal democracy” olarak tan›mlad›¤› sürecin bir parças›d›r. Bireyin düﬂüncelerini gönüllülük kimli¤iyle özgürce ifade etmesi ve önerilerinin, kurumun faaliyetlerini ve stratejilerini belirleyici ya da etkileyici olabilmesi, kurum içi
hiyerarﬂik yap›lar›n k›r›lmas›na katk›da bulunabilir. Gönüllülük tabanl› örgülenmelerde de s›kça rastlanabilen hiyerarﬂik yap›n›n k›r›lmas›, bir yandan bireyler aras› dayan›ﬂmay› güçlendirirken bir yandan da gönüllülü¤ün ana hedeflerinden biri olan kat›l›m› sa¤layabilir. Gönüllülü¤ün hizmet temelli bir yaklaﬂ›mdan ç›k›p,
kat›l›m temelli bir yaklaﬂ›ma yak›n olmas› ise olas› hiyerarﬂiyi k›raca¤› gibi, “hak temelli STK” vizyonunu da
korumaya yard›mc› olur. Günümüzde savunuculuk yapman›n yan› s›ra hizmet de sa¤layan STK’lara bakt›¤›m›zda, gönüllülü¤ü kat›l›m ve karar verme mekanizmalar› olarak kurgulayan örgütlerin, yo¤unlukla insan
haklar› ve gençlik alanlar›nda çal›ﬂt›¤›na tan›k olunmaktad›r. Özellikle gençlik alan›nda sahan›n ihtiyaçlar›n›n
belirlenmesinden, yap›lacak faaliyetlerin içeri¤ine kadar kurum içinde gönüllülerin önerilerini dikkate alan ve
projelerini geri bildirimleriyle oluﬂturan, sadece yönetim kurulunun verdi¤i kararlar› uygulamak yerine, sahadaki gönüllülerin karar verici olmas›n› sa¤layan kurumlar bulunmaktad›r. Gönüllülerin karar verici mekanizmalarda yer almas›n› sa¤lamak, kat›l›mc› demokrasiye katk›da bulunurken, hizmet alan ve hizmet veren
aras›ndaki iliﬂkiyi de düzenlemektedir.
Günümüzde hizmet vererek çal›ﬂan STK’lar›n yo¤unlukla faaliyet gösterdikleri alanlar e¤itim, sa¤l›k ve yoksullukla mücadele gibi konulard›r. Özellikle “yard›m etmek” ve “hay›rseverlik” söylemleri üzerine yap›land›r›lan bu alanlarda, gönüllülerin iﬂgücünden yararlanmayla s›n›rl› tutuldu¤u uygulamalarda, gönüllülerin karara ortak edilmemeleri yayg›n bir tutumdur. Oysa özellikle bu konularda çal›ﬂan örgütlenmelerde, sahada
hizmet alan bireylerle do¤rudan iliﬂkiye geçenlerin gönüllüler oldu¤u söylenebilir. Gönüllülerden geri bildirim al›nmamas› ya da karara ortak edilmemeleri, k›saca sahay› tan›yan gönüllülerin “by-pass” edilmeleri,
sahan›n ihtiyaçlar›n›n belirlenmesinde yetersiz kal›nmas›na neden olabilir. Özellikle yard›mseverlik temelinde sürdürülen hizmetlerde, gönüllüllerin katk›s›n›n, sunduklar› iﬂgücünden yararlanmaya indirgenmiﬂ olmas› ve sahan›n ihtiyaçlar›n›n sorulmamas›, hizmeti alanla hizmeti veren aras›nda hiyerarﬂik bir iliﬂki oluﬂturabilir. Bu tarz bir iliﬂki, “yard›m› eden”-STK ve “yard›m› alan”-“muhtaç” aras›nda bir iliﬂkiye dönüﬂtü¤ünde, rollerin sürekli k›l›nmas›na ve hatta normalleﬂtirilmesine hizmet edecektir. “Yard›m› alan” bireylerin ko23

numlar›n›n, neden “yard›m”a ihtiyaç duyduklar›n›n ve en önemlisi yap›lan iﬂin genel söylemde neden ve nas›l “yard›m” olarak tan›mland›¤›n›n sorgulanmamas›na yol açacakt›r. Yap›lan hizmet yard›m olarak adland›r›ld›¤›nda ve kurguland›¤›nda STK’n›n ve STK içindeki bireylerin çal›ﬂt›klar› alanda anl›k müdahaleleri aﬂan,
toplumsal dönüﬂümü hedefleyen faaliyetler göstermeleri, perspektiflerini s›n›rlad›klar› ve eleﬂtirel düﬂünceden uzaklaﬂt›klar› için, hayli zor olmaktad›r. Varolan örneklerde görüldügü gibi, yap›lan çal›ﬂmalar›n ya da
gönüllülü¤ün iyilikseverlik içinde s›n›rlanmas›, sorunlara yaklaﬂ›m›n, sorunun kayna¤›n› sorgulamadan yap›lan “himmet” temelli bir faaliyet olarak kalmas›na neden olmaktad›r. Bu yaklaﬂ›m ve dönüﬂümün bilinen
en ilginç örne¤i 2004 senesinde farkl›laﬂan “Live8” faaliyetidir. Projenin ilk aﬂamas›nda Afrika’ya yard›m etmek ve yard›ma muhtaç çocuklar›n hayat›n› kurtarmak amaçlan›rken, 2004 senesinde söylem ve yaklaﬂ›m
farkl›laﬂm›ﬂt›r. ‹yilikseverlik söylemi dünya çap›nda organize edilen Live8 faaliyetleriyle eﬂitsizli¤e karﬂ› bir
yaklaﬂ›ma dönüﬂmüﬂ ve Afrika’n›n en büyük sorunu olan “yoksulluk” ve “eﬂitsizlik” üzerine odaklanm›ﬂt›r.
Geliﬂmiﬂ ülkeler ve geliﬂmiﬂ ülkelerdeki bireylerin Afrika’ya “yard›m etmesi” yerine, sorunun temeli olan
eﬂitsizli¤e odaklanan perspektif, bir yandan “yard›m eden” ve “yard›m alan” aras›ndaki hiyerarﬂinin k›r›lmas›n› sa¤larken, di¤er yandan nedenlerinin sorgulanmas›n› ve bu nedenlerin iyileﬂtirilmesine ya da yok edilmesine yönelik faaliyetler yap›lmas›n› h›zland›rm›ﬂt›r. Özetle, varolan eﬂitsizli¤in sürekli hale gelmemesi ve
faaliyetin toplumsal dönüﬂüm çerçevesinde yap›lmas›n›n planlanmas›, gerek gönüllü örgütlenmelerin, gerekse gönüllülerin pozisyonunu farkl›laﬂt›racakt›r. Böylece eﬂitsiz iliﬂki normalleﬂmeyecek ve varolan iliﬂki
yeniden sorgulan›p, yap›land›r›labilecektir.
Gönüllü bir örgütlenmeyle, dünya çap›nda yap›l›p en yayg›n tan›nan Live8’den ulusal, bölgesel ya da yerel
gönüllü örgütlenmelere geçildi¤inde, ayn› yard›m söyleminin kullan›ld›¤› ve kurguland›¤› görülebilir. Gerek
gönüllü örgütlenmeler, gerekse örgütlenme içindeki gönüllülerin, yard›m temelli hiyerarﬂik bir söylemi faaliyetleri arac›l›¤›yla ürettiklerine s›kl›kla tan›k olunmaktad›r. “Yard›m”a iliﬂkin söylemin k›r›lmas›nda ilk
ad›m, nedenlerin sorgulanmas› ve eﬂitsizliklerin görünür k›l›nmas›yken –ki bu hem örgüt, hem de örgüt içinde çal›ﬂan gönüllüler taraf›ndan yap›labilir–, paralel gidecek bir di¤er ad›m, insanca yaﬂayacak kaynaklardan yoksun bireylere eﬂitli¤i sa¤lamak ad›na verilen deste¤in bir lütuf de¤il, insan ya da yurttaﬂ olmaktan
kaynaklanan haklara sahip olunmas› meselesi, ya da sahip olunan haklar›n korunmas› olarak alg›lanmas›n›n sa¤lanmas›d›r. Destek sa¤lanan bireyin de, destek veren kadar mevcut hiyerarﬂiyi üretebilece¤ini ak›lda tutarak, sa¤lanan destek karﬂ›s›nda minnet beklenmedi¤inin, bu desteklerin asl›nda bireyin hakk› oldu¤unun ve bunun savunulmas› gerekti¤inin alt› çizilmelidir.

1.4. Hizmet alan›n gönüllülü¤ü
Özetle, sa¤l›k, e¤itim ya da sosyal güvence gibi bireyin sosyal haklar›n›n en temel parças› olan konularda
hizmet veren STK’lar›n ve çal›ﬂan gönüllülerin dönüﬂtürmeye yönelik yapabilecekleri en etkin faaliyet, hizmeti alanlar›, bu konular›n “hak”lar› oldu¤u konusunda bilinçlendirmek ve savunulmas›na yönelik faaliyetler de üretmektir. Bunun da ötesinde, hizmeti alanlar› STK alan›na devﬂirmek ve sahan›n destek veren rolünü de üstlenmesini sa¤lamak, bilinçlendirmenin ilk ad›m› olacakt›r.
STK’lar›n sahada, “destek alan” pozisyonunda olan bireyleri gönüllü olarak örgütlenmeye katmalar›, sahan›n ihtiyaçlar›n›n belirlenmesinde ve hiyerarﬂinin k›r›lmas›nda etkin bir yöntem olabilir. Hizmet verilirken,
özneyi hizmet alanlar olarak belirlemek ve onlar› örgütlenmenin içine dahil ederek karar verme mekanizmalar›na katmak, faaliyetin sadece hizmet olmas›ndan ç›k›p, eﬂitsizliklerin sorguland›¤›, hatta bunun, bizzat yaﬂayanlar taraf›ndan sorguland›¤› bir yap› ortaya ç›karabilir. Bu durum, hizmet alanlar›n, örgütlenmeyi sahada yayg›nlaﬂt›rmalar›n› ve himmet duygusundan haklar›n› savunma fikrine geçmelerini sa¤layabilir. Benzer
örgütlenmeler kad›n gruplar›nda ve sosyal olarak dezavantajl› gruplarla çal›ﬂan yap›larda gözlenebilir. Kad›n s›¤›nma evlerinde yayg›n olarak kullan›lan yöntemlerden biri, ﬂiddete maruz kal›p, yaﬂam›n› bir süre kad›n s›¤›nma evinde sürdüren kad›nlar›n, ayn› örgütlenme içinde gönüllü olarak kalmalar› ve benzer travma24

lar› yaﬂayan kad›nlara destek vermeleri olarak görülmektedir. Deneyimleri benzer olan kad›nlar bir yandan
sahan›n sorunlar› hakk›nda fikir sahibiyken, öte yandan örgütlenme içinde yap›lacak faaliyetlerde karar mekanizmas›nda da yer alabilmektedirler. Di¤er bir örnek, sosyal olarak dezavantajl› gruplarla çal›ﬂan STK’larda gözlemlenmektedir. Sosyal d›ﬂlanmayla8 u¤raﬂan ve yoksullar, az›nl›k gruplar›, göç sonucu sosyal d›ﬂlanma yaﬂayanlar gibi gruplarla çal›ﬂan örgütlenmelerde kullan›lan bu yöntem, sahadan devﬂirilen gönüllülerin, yine sahada faaliyet göstermeleridir. Almanya’da emek göçü sorunu yaﬂayan gençlerle çal›ﬂan
STK’larda, sahadan örgütlenmeye kat›lan gönüllüler, hem dille ilgili sorunlar› aﬂmada önemli iﬂ görmekte,
hem de sahan›n problemlerini bizzat yaﬂayarak bildikleri için, geliﬂtirilecek projelerde ihtiyaçlara göre müdahale edebilmektedirler. ‹ki örnekte de alt› çizildi¤i gibi, sahada hizmet alanlar›n örgütlenme içinde varolmalar›, sahan›n sesinin projelere/faaliyetlere yans›mas›n› sa¤lamaktad›r.
Sahada hizmet alanlar›n, gönüllü olarak STK’larda yer almalar›n›n bir di¤er önemi, belki de en önemlisi, politik kat›l›md›r. Bu bireylerin STK’larda aktif olarak çal›ﬂmaya baﬂlamalar›, karar verici pozisyonun yan›nda,
politik kat›l›m› da güçlenmektedir. Gönüllülük, birlikte çal›ﬂan gruplar gözönüne al›nd›¤›nda, temsili demokrasi arac›l›¤›yla görünürlük kazanamayan ve karar verici pozisyonda bulunmayan farkl› katmanlardaki gruplar›n ve/veya bireylerin politik kat›l›m›n› sa¤layacak bir kanal açm›ﬂ olur. Örne¤in gençlerle birlikte çal›ﬂan
STK’lar, temsili demokrasi arac›l›¤›yla mecliste sandalye sahibi olma ﬂans› olmayan gençlere çeﬂitli faaliyetlerle seslerini duyurma ﬂans› vermektedirler. Baﬂka bir örnekse sosyal olarak d›ﬂlanan gruplar için geçerlidir: Politikaya kat›l›mlar› için mevcut politik sistemden yararlanamayan bu gruplar, STK’lar arac›l›¤›yla ilgili
olduklar› konular hakk›nda taleplerini duyurabilirler ve bu konularda tart›ﬂma baﬂlatabilirler. Politik kat›l›m›n, sahadan bireylerin gönüllü kat›l›m›yla sa¤lanmas›nda ortaya ç›kan bir baﬂka sonuç ise, “yard›m” olarak adland›r›lan faaliyetlerin, hak temelli bir söyleme dönüﬂtürülmesi ve savunulmas›d›r. “Muhtaç”/”yard›m
alan”dan, STK içinde aktif bireylere dönüﬂtüren bu süreçte, özellikle sosyal haklar alan›ndaki hizmetler, hizmeti alan kimselerce verilmeye baﬂlay›nca, eﬂitsizliklerin ve haklar›n koruma alt›na al›nmamas›n›n nedenleri, hiyerarﬂik bir iliﬂkinin getirebilece¤i k›s›tlamalara da tak›lmadan sorgulanmaktad›r. Örne¤in yoksullukla
ilgili çal›ﬂan bir STK, evlere erzak da¤›t›m› yaparken, ihtiyaç sahibi bireylerin örgüte kat›l›m›n› sa¤lad›¤›nda
ve yine bu bireylere (ve hizmeti alanlara) erzak d›ﬂ›nda, yoksullu¤un nedenlerini sorgulamalar›na iliﬂkin gereçler sa¤lad›¤›nda (örne¤in yoksullukla ilgili deneyimlere dayal› atölye çal›ﬂmalar›) konunun sorgulanmas›
sa¤lanabilir. Yoksullu¤un k›smet, çaresinin de hay›rseverlik olmad›¤›, eﬂitsizliklerin yoksullu¤u üretti¤inin
alt› çizildi¤inde ve eleﬂtirel bir perspektifle bak›ld›¤›nda, toplumsal dönüﬂüme (ve uzun dönemli çözümlere)
bir ad›m daha yaklaﬂ›lm›ﬂ olunur. Birey olman›n getirdi¤i hak temelli bir söylem üzerine kurgulanan politika, gönüllülerin biraraya gelerek uzun vadeli çözümler üretmelerine zemin haz›rlar.

1.5. Son olarak...
Hizmet faaliyetlerinin bireylerden ç›k›p örgütlü kurumlarca, sahay› da örgütleyen STK’larca yap›lmas›, kamusal alanda toplu bir sesin ç›kmas›na imkân verir. Nitekim Türkiye’de bireylerin ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na
iliﬂkin hizmetlerin, hay›rseverlik temelli bir yaklaﬂ›mla yap›lmas›n›n iki nedeni oldu¤u söylenebilir. Birincisi, bu
faaliyetlerde hizmet alanlar›n STK’lara gönüllü olarak devﬂirilmemesidir. Hizmet veren kiﬂi sahadan çekildi¤inde, hem hizmet (e¤itim, sa¤l›k gibi), hem de konuya iliﬂkin eleﬂtirel düﬂünce (sorunun nedenleri) alan› boﬂ
kalmaktad›r. Oysa, hizmet alanlar›n kapasitelerinin geliﬂtirilmesi ve örgütlenmeleri, politik bir tutum geliﬂtirmelerine yard›m edecektir. Bir di¤er neden ise sosyal haklar›n temeli olan bu hizmetlerin örgütlü kurumlar
arac›l›¤›yla de¤il, bireyler taraf›ndan sa¤lanmas›d›r. Hay›rseverlik söylemiyle sa¤lanan bu hizmetler hem sürdürülebilir de¤ildir, hem de hizmet alanlar›n haklar›n›n korunmas›n› talep edecek araçlar› sa¤lamaktan uzak8

Sosyal d›ﬂlanma, marjinalize gruplar›n sosyal ve ekonomik süreçlere entegre edilmesi için sosyal politikada kullan›lan bir kavramd›r. 1974 y›l› Fransa’da sosyal politika tart›ﬂmalar›yla literatüre girmiﬂ ve Avrupa Birli¤i’nin yoksullukla ilgili tart›ﬂmalar›yla
çok kullan›r hale gelmiﬂtir. Kavram her ne kadar yoksullukla ilgili politikalarla özdeﬂleﬂtirilmiﬂse de, tüm sosyal eﬂitsizlikleri ve
mahrumiyetleri kapsar.
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t›rlar. Dolay›s›yla STK’lar›n önemli bir iﬂlevi, hizmet alanlar›n, (sosyal) haklar›n›n koruma alt›nda olmad›¤›n›n
bilincine varmas›n› ve bu haklar› kullanma yetkisine ve olana¤›na kavuﬂmalar›n› sa¤lamakt›r.
Yoksullukla ilgili konularda çal›ﬂan STK’lar örne¤ine dönecek olursak, bu örgütler savunuculuk yaparken,
örgütlü toplu aktör olarak seslerini daha etkili duyurabilmeleri için yoksullar ad›na hak talep etmek kadar,
yoksullar›n kendi haklar›n› talep edecek bilince gelebilmeleri için de çaba göstermelidirler. Böylece, de¤iﬂtirilmek/dönüﬂtürülmek istenen sorunlar karﬂ›s›nda toplu aktör olarak bulunabilir ve etkilerini artt›rabilirler.
Bu konuda en güncel ve en etkin örnek olarak Avrupa Yoksullukla Mücadele A¤› verilebilir. Avrupa Yoksullukla Mücadele A¤›, de¤iﬂik ülkelerde yoksullukla mücadele konusunda örgütlenmiﬂ birçok STK’n›n oluﬂturdu¤u bir örgütlenmedir. Yoksul bireylere destek sa¤laman›n yan› s›ra, yoksullar› düzenli olarak biraraya getirmekte ve hem atölye çal›ﬂmalar›yla sahan›n sorunlar›n› ö¤renmeye çal›ﬂmakta, hem de yoksullar›n kendi sosyal haklar›n› savunmalar›n› sa¤lamak için bilinçlendirme çal›ﬂmalar› yürütmektedir. Böylesi bilgi ve birikimle donanm›ﬂ olan bu a¤, AB nezdinde, yoksullukla mücadelenin, ülkelerin y›ll›k ekonomik programlar›na girmeleri ve ne ﬂekilde ele al›nmas› gerekti¤i konusunda etki yapabilmektedir.
Dönüﬂüm sadece konuya iliﬂkin yap›l›rsa (yoksulluk, e¤itime ulaﬂmak gibi), hedef grupta bilincin artt›r›lmas› ve örgütlenmesi gözden kaç›r›l›rsa, bu durum hem hiyerarﬂik iliﬂkilerin kurulmas›na, hem de mevcut eﬂitsizlik do¤uran sistemin yeniden üretilmesine neden olabilir. Örne¤in, kad›nlar›n ihtiyaçlar›na iliﬂkin hizmet
sa¤layan bir STK, e¤er kad›nlar›n (ekonomik, fiziksel, sözlü) ﬂiddete u¤ramas› ve ﬂiddet uygulamas› konusunda bir bilinçlendirme faaliyeti yapmaz ve hedef grupta bir dönüﬂüm yaratmay› amaçlamazsa, kad›nlar›n
politik olarak ﬂiddete karﬂ› durup, örgütlenmelerine destek vermemiﬂ olur. Bunun sonucunda, ekonomik bir
ihtiyac› karﬂ›lan›rken, kocas›ndan dayak yiyen, paras›z b›rak›larak cezaland›r›lan ya da çocu¤una ﬂiddet uygulayan kad›nda herhangi bir dönüﬂüm gerçekleﬂtirememiﬂ olur ki, bu da kad›nlar›n ve kad›n haklar› savunucular›n›n güç ve etik kayb›na neden olur.
Son olarak çok önemli bir noktay› vurgulamak gerek: Sahadakilerin gönüllü olarak STK’ya kat›l›m›n›n önünün aç›k olmas› ve politik olarak görünürlük kazanmalar› çok önemlidir. Ancak bunun yan›s›ra bir baﬂka
önemli nokta da, STK’lar›n özgürlükçü tavr› koruyabilmeleridir. E¤er STK’lar ihtiyaç sahiplerine hizmet götüren ve anl›k/dönemlik sorunlar› çözmeye çal›ﬂan ara kurumlar olarak düﬂünülürse, birileri ad›na faaliyetler yapan ve “ayd›nlat›c›” görevini yüklenen tahakkümcü bir politik tav›r üretebilirler. Örne¤in, “biz sana e¤itimin için burs veriyoruz, ﬂimdi sen de baﬂ›n› açacaks›n / kapayacaks›n” diyebilirler, o zaman bu üsten ve
zorlay›c› tav›r, bireylerin haklar›n› k›s›tlayan bir mekanizmaya dönüﬂebilir. Oysa STK’lar›n hizmet alanla aras›nda özgürlükçü bir iliﬂki kurmas›, bireyin özgürlük alan›n› geniﬂletip, bu alan içinde kendi tercihlerini yapmalar›n› sa¤lamas› ve bu konuda çaba göstermeleri gereklidir. Bu yüzden sahadan örgütlenmeye kat›lan gönüllüler STK’n›n yatay, hiyerarﬂik olmayan ve özgürlükçü bir politika geliﬂtirmesine katk›da bulunabilirler.
Haklar›n›n savunuculu¤unda, politikleﬂerek varolan gönüllüler, hem STK’lar›n, hem de sistemin dönüﬂtürülmesinde ana güç olurlar, ki temelde STK’lar›n iﬂlevi de, örgütlenme zemini sa¤layarak orta vadede toplumsal dönüﬂüme katk›da bulunmakt›r.
Gönüllülü¤ün iki tarafl› bir ayna oldu¤u düﬂünülebilir. Bir yan› sosyal hak alan›n› erozyona u¤ratan, bireylerin yapt›klar› faaliyetlere yabanc›laﬂmas›n› ve “ucuz iﬂgücü”ne dönüﬂmelerini sa¤layan bir yans›ma yaratmaktad›r. Di¤er yan› ise bireylerin haklar›n› talep edebilir aktif yurttaﬂ olmalar›n› sa¤layan bir yans›mad›r.
‹kinci yans›ma, bireyleri sosyal haklar›n› savunmalar› için bilinçlendirmekte ve güçlendirmekte, dahas› mevcut ekonomik ve sosyal yap›n›n yaratt›¤› sorunlar›n ve do¤urdu¤u eﬂitsizliklerin sorgulanmas›na olanak tan›maktad›r. Hangi taraf›n kullan›laca¤› ise tamamen bize ba¤l›d›r.
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ANKET‹N SÖYLED‹KLER‹
Devlet, özel sektör, STK, sendika ve politik hareket aras›ndan hangi kurumda gönüllülük yapt›klar›n›
sordu¤umuzda, özel sektör seçene¤ine hiç olumlu cevap gelmezken, STK %100 ile birinci s›ray› alm›ﬂ,
politik hareket sadece % 4’le s›n›rl› kalm›ﬂt›r. Politik hareket yüzdesinin bu kadar düﬂük olmas›, o alanda faaliyet gösterenlerin konuyu gönüllülük olarak alg›lamamalar› olabilir. Dahas› gönüllülü¤ün politik
olarak alg›lanmamas› da olas›l›klar aras›ndad›r.
Gönüllü olunan alanlar soruldu¤unda, acil durum ve deprem dernekleri, insan haklar›, bar›ﬂ hareketi,
tüketici gruplar›, e¤itim (okur yazarl›k, burs gibi), sa¤l›k, sosyal hizmetler ve toplumun geliﬂmesi (sosyal yard›m ve hizmet gibi), geliﬂtirme ve araﬂt›rma, kâr amac› gütmeyen medya, kad›n, gençlik, sosyal
ve ekonomik haklar, sosyal d›ﬂlanma, yoksulluk, bar›nma, göç ve mülteciler, etnik ve kültürel haklar,
yerel birlikler ve kuruluﬂlar (hemﬂeri, mahalle dernekleri gibi), çevre ve çocuk alanlar›ndan bir ya da
birkaç›n› seçebilecekleri belirtilmiﬂtir. Bu alanlar aras›nda en yüksek oranlar s›ras›yla e¤itim, sosyal
hizmetler ve toplumun geliﬂmesi (sosyal yard›m ve hizmet gibi), gençlik, çocuk, çevre ve insan haklar› olarak yer alm›ﬂt›r. Bu veriler, her ne kadar anketi cevaplayanlar›n ilgi alanlar›yla iliﬂkili olsa da, gönüllülü¤ün daha çok hizmet alan›nda kurguland›¤›na iliﬂkin bir ipucu verebilir.
Ayn› gönüllülere örgütte hangi iﬂleri yapt›klar›n› sordu¤umuzda en yüksek oranlar›n s›ras›yla faaliyetlerin organizasyonu, e¤itim, kampanyalar›n organizasyonuna kat›l›m olarak s›raland›¤›n› görüyoruz.
Öte yandan dan›ﬂmanl›k yapmak, lobi faaliyetlerinde bulunmak ya da kampanyalar›n organize edilmesini sa¤lamak gibi karar vermeye iliﬂkin konular›n, daha az bir orana sahip oldu¤u gözlenmiﬂtir.
Gönüllü destek vermek d›ﬂ›nda herhangi bir STK’ya son bir sene içinde ba¤›ﬂ yap›p yapmad›klar›n› sordu¤umuzda, gönüllülerin %3.2’sinin ayni ba¤›ﬂ, %27.4’nün maddi ba¤›ﬂ, %33.9’nun hem ayni hem de maddi ba¤›ﬂ yapt›¤›, anketi cevaplayanlar›n %35.5’inin ise ba¤›ﬂ yapmad›¤›n› görüyoruz. Ba¤›ﬂ yapanlar ve ilgili olduklar› alan aras›ndaki iliﬂkiye bakt›¤›m›zda ise, ba¤›ﬂ yapanlar›n %70’nin sosyal hizmet alan›yla ilgilendi¤ini, ayr›ca “hem ayni, hem de maddi ba¤›ﬂ yapt›m” k›sm›n› iﬂaretledikleri saptanm›ﬂt›r.
Gönüllülerin, gönüllülükle ilgili neler düﬂündüklerini kabaca görebilmek için sordu¤umuz 21 soruda,
“gönüllülük politik bir duruﬂtur” cümlesine, anketi cevaplayanlar›n %29.5’i “kesinlikle hay›r” cevab›n›
verirken, %31.1’i “kesinlikle kat›l›yorum” cevab›n› vermiﬂtir. Öte yandan “gönüllülük ihtiyac› olana yard›mdan ibarettir” cümlesine %45.9’u “kesinlikle kat›lm›yorum”, %34.4’ü ise “biraz kat›lm›yorum” ﬂeklinde cevap vermiﬂlerdir. “Kamu kaynaklar›n›n yetiﬂmedi¤i yerde yard›mc› olmak için gönüllü çal›ﬂmay› isterim” cümlesi, %45.2 oran›nda “kesinlikle kat›l›yorum”, %29 oran›nda ise “biraz kat›l›yorum” biçiminde cevaplanm›ﬂt›r. Gönüllülük sadece hizmet olarak tan›mlanmazken, ayn› zamanda politik bir duruﬂ oluﬂuna da oldukça temkinli yaklaﬂ›lmaktad›r. Burada “politik” olman›n nas›l alg›land›¤›yla ilgili bir
tart›ﬂma varken, bir baﬂka tart›ﬂma da gönüllülü¤ün politik olarak alg›lan›p alg›lanmamas›d›r. Anketin
di¤er sorular›yla da beslenen ve “politik olma” durumuna yükledi¤imiz anlam, karar alma mekanizmalar›nda do¤rudan yer alabilmektir.
Temsili demokrasinin araçlar›ndan olan oy kullanma iﬂlevini genel seçimlerde yerine getiren gönüllülerin oran› %75.8, belediye seçimlerinde yerine getirenler %72.6, muhtarl›k seçimlerinde yerine getirenler ise %71’dir. Oranlar›n göreceli düﬂüklü¤ü, oy kullanman›n yurttaﬂlar› ne kadar temsil etti¤ine
iliﬂkin ipucu vermektedir. Burada ak›lda tutulmas› gereken bir baﬂka faktör, ankete kat›lan genç gönüllülerin bir k›sm›n›n yaﬂ›n›n son seçimlerde 18’in alt›nda olmas› olabilir. Genel seçimlerde oy kullanan
gönüllülerin %22’si, gönüllülü¤ün politik oldu¤una kesinlikle kat›l›rken, yine %22’si kesinlikle kat›lmad›klar›n› belirtmiﬂlerdir.
“Gelecekte de gönüllü olarak çal›ﬂmay› düﬂünüyorum” cümlesine %80.6 oran›nda “kesinlikle kat›l›yorum” cevab›n›n verildi¤ini görüyoruz. Anketi cevaplayan gönüllülerin %84.8’i, içinde bulundu¤u STK’n›n
yapt›¤› faaliyetlerden memnun oldu¤unu söylemiﬂtir. Faaliyetlerden memnun olanlar›n %70’i gelecek
sene de ayn› STK gönüllü olarak çal›ﬂmaya devam edece¤ini belirtmiﬂtir. STK’n›n faaliyetlerinden bütüncül olarak haberdar olabilme ve bu faaliyetleri de¤erlendirebilecek kadar bilgiye sahip olabilme durumunda, gönüllülerin örgütle iliﬂkilerinin daha tutarl› ve sürekli oldu¤unu görmekteyiz.
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TARTIﬁMA SORUSU
Türkiye’de 1990’lardan itibaren gönüllülükte ve gönüllülük anlay›ﬂ›nda yaﬂanan de¤iﬂimler nelerdir?

BELLEK KUTUSU I
Gönüllülü¤ün Kurumsallaﬂ(t›r›l)mas›
Gönüllülü¤ün kurumsallaﬂt›r›lmas› ve yayg›n hale getirilmesi, iki pasifistin harekete geçmesiyle gerçekleﬂti. Pierre Ceresole ve Hubert Parris, 1920 y›l›nda, Fransa’da Verdun yak›nlar›nda Birinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda zarar görmüﬂ Esue köyünü yenilemek için ilk uluslararas› gönüllülük faaliyetini düzenlediler. Ana amaçlar› köyün yeniden yap›land›r›lmas› ve bar›ﬂa katk›da bulunmakt›. Gönüllü faaliyetlerin
yayg›nlaﬂt›r›lmas›na ve yap›land›r›lmas›na ciddi katk›larda bulunmuﬂ olan Pierre Ceresole, savaﬂta düﬂman olan taraflar›n biraraya gelip, birlikte üretmelerinin ve buradan edindikleri deneyimlerin iki taraf
aras›nda bar›ﬂ› kurmak ve gelecekteki çat›ﬂmalar› önlemek için yararl› ve anlaml› olabilece¤ini düﬂünmüﬂtü. Bu ﬂekilde, halen sürmekte olan üç gönüllü organizasyonu kuruldu: Uluslararas› Sivil Hizmet
(Service Civil International), Bar›ﬂ ‹çin Gençlik Hareketi (The Youth Action for Peace) ve Uluslararas› Uzlaﬂma Birli¤i (The International Reconciliation Union). 20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda gönüllülü¤ün
kurumsallaﬂmas›ndaki en büyük faktör, bar›ﬂla iliﬂkili çal›ﬂmalard›.
1945’ten önce ‹sviçre, Liechtenstein, ‹ngiltere, ‹sveç, ‹spanya, Norveç, Hollanda ve ‹talya’da uluslararas› gönüllü kamplar› organize edildi. 1945’ten, ‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonra gönüllülük programlar›n›n ço¤u, savaﬂta zarar görmüﬂ bölgelerin yeniden yap›land›r›lmas› ve yenilenmesi üzerine kurulmuﬂtu. ‹lerleyen y›llarda gönüllülere hastaneler, yaﬂl›lar için bak›mevleri ve kimsesiz çocuk yurtlar› gibi sosyal hizmet alanlar›nda ihtiyaç duyulmaya baﬂland›. Kiﬂisel seçimle iliﬂkili ve ﬂiddet içermeyen gönüllülük, zorunlu askerlik hizmetine alternatif olarak ortaya ç›kt›. UNESCO, 1948 sonras›nda gönüllülerle faaliyet gösteren tüm STK’lara ﬂemsiye bir kurum olacak olan Uluslararas› Gönüllülük Hizmeti Koordinasyon Komitesi’ni (CCIVS, Co-ordinating Committee of International Voluntary Service) kurdu. Uluslararas› Gönüllülük Servisi Koordinasyon Komitesi gönüllü organizasyonlar›n kurulmas›nda, deneyim
aktar›m›nda ve gönüllülerin daha iyi standartlara sahip olmas›nda kritik bir rol üstlendi. Gönüllü örgütlenmeler 1960’lara kadar Avrupa d›ﬂ›nda Pakistan, Cezayir, Hindistan, Lübnan, Ürdün ve Tunus’a,
1960’lardan sonra da Afrika ve Uzak Do¤u’ya kadar yay›lm›ﬂt›.
Özellikle ‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras› zorunlu askerlik hizmeti yerine kamu kurumlar›nda gönüllülük
yapmay› tercih edenler giderek ço¤ald›; bu durum da, kamu kurumlar›n›n yükselen bir oranda gönüllü
hizmetini içinde bar›nd›rmas›n› beraberinde getirdi. Gönüllü hizmeti, ücretli hizmet yerine ikame etme
çal›ﬂmalar›, kamu kurumlar›n› gönüllülü¤e ba¤›ml› hale getiren bir sürece dönüﬂtü. Örnek olarak, Margaret Thatcher dönemi ‹ngilteresinde sosyal bak›m›n, sosyal devlet yerine gönüllü organizasyonlar taraf›ndan yap›lmas› verilebilir. Bat› Avrupa ülkelerinde zorunlu askerlik hizmeti kald›r›ld›ktan sonra, devlet taraf›ndan önemi fazlas›yla farkedilmiﬂ olan gönüllülük özel programlar› ya da projeleri hayata geçirilmek için maddi olarak desteklendi. Özellikle iﬂ gücü aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde gönüllülü¤ün
devlete maddi katk›s› tart›ﬂ›lmaz bir hal ald›. 1990 y›l›nda Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu gönüllüler için haz›rlanacak programlar ve gönüllülerin mobilitesini sa¤layacak organizasyonlar üzerinde çal›ﬂmaya baﬂlad›. 1996’da, 18-25 yaﬂ aras› gençlerin, uzun dönemli gönüllülü¤ü, kendi ülkelerinden farkl› bir
ülkede yaﬂayabilmelerini sa¤lamak üzere Avrupa Gönüllülük Hizmeti (EVS, European Voluntary Service) kuruldu. Avrupa Konseyi, 2000 y›l›nda ise “Genç ‹nsanlar için Uluslarüstü Uzun Dönemli Gönüllülük
Servisi”ni (Convention of the Promotion of a Trans-national Long-term Voluntary Service for Young People) uygulamaya koydu (Milo, 2005).
Kaynak: http://www.seeyn.org/files/4/6_Voluntarism_and_public_institutions.pdf
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2. Bir iﬂ yapma biçimi olarak gönüllülük ve örgütlenmesi Alper Akyüz
Sivil toplum ve sivil toplum kuruluﬂlar›na verilen önemin uluslararas› düzeyde politik söylem ve uygulamalarla birlikte ciddi bir art›ﬂ göstermesi, gönüllülük kavram›n› yeniden, ancak farkl› biçimde göz önüne getirdi. Kavram›n popülerleﬂmesi bu geliﬂmeler sayesinde olsa da ayn› geliﬂmeler sivil toplum kuruluﬂlar›n› profesyonel çal›ﬂma biçimlerine yöneltiyor ve bu kuruluﬂlar›n içinde gönüllü unsurlar›n giderek ikincil bir konuma indirgendi¤i ve baz› durumlarda yok oldu¤u öne sürülüyor.
Bütün bu geliﬂmeler ve gönüllülü¤ün bir yandan popülerleﬂip bir moda halini almas›, öte yandan arkas›nda
yatan motivasyonlarda toplumsal kayg›lar›n yan›nda kiﬂisel beklentilerin giderek daha fazla görünür olmas›, içinde yaﬂad›¤›m›z dönemden ve iﬂ sosyolojisinde karﬂ›l›¤›n› bulan daha kapsay›c› bir çerçeveden ba¤›ms›z de¤erlendirilemez. Bu nedenle bir “iﬂ” olarak gönüllülü¤e, bu bölüm içinde makro düzeyde iﬂ sosyolojisi, mikro düzeyde de örgüt yap›lanmas› boyutlar›ndan bakmak istiyoruz. Bunu yaparken amac›m›z, gönüllülü¤ü önceki bölümde de¤inilen politika ve yurttaﬂl›k boyutundan ay›rmak de¤il, aksine bölüm ilerledikçe
bu iki boyutun birbiriyle fazlas›yla içiçe oldu¤u görülecektir.

2.1. Yeni modernlik ve iﬂin örgütlenmesinde yeni e¤ilimler
“‹ﬂ”, “çal›ﬂma” ve “emek” farkl› ﬂekillerde tan›mlanabilir ve tan›mlar› zamana ve mekâna fazlas›yla ba¤l›d›r. Ücretli istihdam, ev iﬂi, toplum çal›ﬂmas›, kamu hizmeti, gönüllü çal›ﬂmalar, politik eylemlilik, ebeveynlik veya di¤er aile içi bak›m iﬂleri gibi eylemlerin hangisi gerçekten iﬂ olarak nitelenebilir? Sonuçta her birinin bir amac› var ve yine her biri iﬂi yapan›n yaﬂam çevresine yönelik bir müdahaleyi içeriyor, ürettikleri ürün, hizmet veya de¤iﬂimin de¤eri ne olursa olsun… Ve bunun karﬂ›l›¤›nda maddi bir karﬂ›l›k olarak ücret al›n›yor olsun ya da olmas›n. Burada örnek olarak ev iﬂini almak oldukça ayd›nlat›c› olabilir; karﬂ›l›¤›nda ücret al›nm›yor olmas›na karﬂ›n, modern yaﬂam›n, bu çal›ﬂma biçimi olmadan yerleﬂmiﬂ olmas› düﬂünülemezdi. Günümüzde ﬂehirli kad›n›n da çal›ﬂmaya baﬂlamas›yla, bu rutin iﬂin en az›ndan bir bölümünün,
karﬂ›l›¤›nda ücret verilerek (ve yine ço¤unlukla daha alt s›n›flardan gelen kad›nlarca) gerçekleﬂtirilmeye
baﬂlanmas› görece yeni bir durumdur ve toplum içi güç iliﬂkilerinde çal›ﬂan kad›n-erkek ya da iﬂçi-iﬂveren
olarak kad›n-kad›n aras›nda toplumsal cinsiyet rollerinin ald›¤› yeni hal gibi farkl› aç›lardan yans›malar›na
da rastlanmaktad›r. Ayn› ﬂekilde sosyal haklar anlay›ﬂ›n›n geliﬂmesiyle önceden a¤›rl›kla ücret karﬂ›l›¤› olmayan aile içi bak›m›n da, giderek daha çok gerek kamu kaynaklar›ndan karﬂ›lanan sosyal hizmetler, gerekse de ücret karﬂ›l›¤› özel merkezler yoluyla bir iﬂ kolu haline gelmiﬂ olmas›, modernli¤in bir getirisidir.
Benzeri bir durum gönüllülük ve STK’larda ücretli çal›ﬂma aras›ndaki geçiﬂte karﬂ›m›za ç›k›yor; önceden
karﬂ›l›¤›nda ücret al›nmayan ve yaln›zca yurttaﬂl›k hak ve sorumluluklar›yla ba¤lant›l› görülen birçok etkinli¤in art›k maddi karﬂ›l›¤› var.
Modern yaﬂamda genelde olumlu bir anlam› olan iﬂ ve istihdam›n, farkl› ba¤lamlarda oldukça olumsuz olarak da nitelendirilmiﬂ oldu¤unu görüyoruz. Antik Yunan’da çal›ﬂmak, ancak kölelere ve hayvanlara has ve
s›n›fsal olarak mülk sahibi erkeklerden oluﬂan yurttaﬂlara yak›ﬂmayan bir etkinlikti. Mahkûmlar bir ceza
olarak çal›ﬂma kamplar›na gönderilirdi ve baz› durumlarda hâlâ gönderiliyorlar. Birçok ülkede zorunlu askerli¤in yasal alternatifi, daha uzun süreler kamu hizmetinde çal›ﬂmak. Çal›ﬂma, H›ristiyanl›¤›n erken dönem mezheplerinde en temel günah›n sonucu ve o günahtan kaç›nman›n bir yolu olarak de¤erlendiriliyordu; benzeri bir ﬂekilde tasavvufta “çile” a¤›r iﬂlerde çal›ﬂmay› içermekteydi. Dolay›s›yla modern anlam›yla
“iﬂ” ve “istihdam” kavramlar›, süreç içinde sosyal olarak üretilmiﬂ ve olumlu bir anlam yüklenmiﬂtir; bunun karﬂ›l›¤›nda “iﬂsizlik” kavram›n›n da sosyal ve politik olarak üretilerek olumsuz bir anlam yüklendi¤i,
ve bu kavrama da modern yaﬂam›n sonucu olarak toplumsal cinsiyet rolleri ve istihdam politikalar› aç›s›ndan da bak›labilece¤i gibi. Sonuçta bir toplumda iﬂin anlam› ve sosyal olarak örgütlenme biçimi, o top29

lumdaki temel güç iliﬂkilerini yans›tacakt›r ve gönüllü çal›ﬂman›n örgütlenmesi de bundan ba¤›ms›z de¤ildir. Aﬂa¤›da tarihsel bir analiz çerçevesinde, bu güç iliﬂkileriyle örgütlenme aras›ndaki ba¤lant›lar aç›klanmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
Tarihsel analizde “dönemleﬂtirme” yöntemi, tarihsel ak›ﬂ›, olgular› ve/veya süreçleri kendi iç ba¤lant›lar›na
ve d›ﬂsal farkl›l›klar›na göre s›n›fland›rarak yorumlamaya dayan›r; böylece birbirini izleyen ve kendi içlerinde görece benzerlikler içeren dönemler ve aradaki geçiﬂler, tarihsel anlat›n›n konusu olur. Bu nedenle dönemlerin içinde bir süreklilik, geçiﬂ dönemleri ve birbirleri aras›nda süreksizlikler oldu¤u varsay›l›r. Tarihin
çizgisel alg›s›ndan yola ç›kan kronolojik analizden farkl› olarak çoklu (birbirinin üzerine binen) zaman ölçekleri ve içinde bulunulan durum ve koﬂullarla ilgili çerçeve aç›klamalar önem kazan›r. Geçiﬂler ise önceki dönemin yap› ve e¤ilimlerinin çözüldü¤ü ve yeniden oluﬂturuldu¤u, sonuçta ya dönüﬂerek yeniden iﬂlevselleﬂti¤i (ve korundu¤u), ya da tümüyle yok oldu¤u süreçlerdir. Birbirini izleyen dönemler birbirinin hem nedenidir, hem de sonraki döneme geçiﬂ sürecinde çeliﬂkiler, ikilemler ve krizlerin öncekini zay›flatt›¤› bir kopuﬂu simgelerler (Jessop, 2003).
‹çinde bulundu¤umuz dönemde a¤›rl›k kazanan süreçlere farkl› alanlar kapsam›ndan bakan birçok farkl› yazar ve düﬂünür taraf›ndan farkl› adlar veriliyor; küreselleﬂme süreci, post-modernlik, post-fordizm, sanayisonras› dönem, bilgi ça¤› gibi. Bütün bu adland›rmalar alt›nda s›ralanan özelliklerin ço¤u ortak, ancak ayn›
zamanda bu aç›klama giriﬂimleri fazlas›yla Bat› ya da geliﬂmiﬂ ülkeler merkezli ve kökenli; etkilerinin ise bütün dünyaya yay›ld›¤› görülüyor. Bu etkiler ayn› zamanda hem politik zeminde hissediliyor, hem de birebir
kiﬂilerin yaﬂamlar›nda. Bu arada çal›ﬂma hayat›nda da kaç›n›lmaz de¤iﬂimlere neden oluyor. Gönüllülü¤e artan vurgu ve gönüllülü¤ün de¤iﬂen anlam› da politik zeminle çal›ﬂma yaﬂam›ndaki ve kiﬂisel yaﬂamlardaki
de¤iﬂimlerin kesiﬂti¤i noktada ortaya ç›k›yor.
Bu dönemi öncekilerden ay›rmak için kullan›lan adland›rmalarda öne ç›kan bir “post-“ yani “-sonras›” söylemi, birkaç aç›dan yan›lt›c› olabiliyor. Öncelikle “önceki” dönemin özelliklerinin, al›ﬂkanl›klar›n›n ve o döneme özel yaﬂam ve iﬂ biçimlerinin bütünüyle de¤iﬂmiﬂ oldu¤u gibi bir yan›lsamaya yol açabiliyor. Ayn› zamanda bu de¤iﬂimin bütün co¤rafyalarda benzer etkilere sahip olaca¤› alg›s›na neden olabiliyor. Belirleyici
ve bütün söyleme yans›yarak sosyal, ekonomik ve politik de¤iﬂimi yönlendirici olan “sonraki” dönem özellikleri olabilir. Ancak dönemsel ve mekânlar özelinde ayr›nt›l› bir inceleme bir yandan e¤ilimlerin ve nedenlerin benzerli¤ine, öte yandan içinde bulunulan (ve her zaman “co¤rafi” olmas› gerekmeyen ve “konuya
özel” anlam›ndaki) yerelli¤e özel etkilerin farkl›l›¤›na iﬂaret ediyor. Bu nedenlerle dönemsel ay›r›mlar aç›s›ndan bizim benimsedi¤imiz adland›rma, Ulrich Beck’in Birinci ve ‹kinci Modernlik (Beck, 2000), Giddens’in
Erken ve Geç Modernlik, Zygmunt Bauman’›n ise Kat› ve Ak›ﬂkan Modernlik (Bauman, 1999) olarak adland›rmas›nda görüldü¤ü gibi, içinde bulundu¤umuz dönemin modernli¤in farkl› bir aﬂamas› oldu¤unu öne
ç›karan aç›klama biçimleri olacak.
2.1.1. “Öncesi”: Modernli¤in ilk aﬂamalar›nda iﬂ ve yaﬂam›n örgütlenmesi
18. yüzy›ldan itibaren geliﬂmeye baﬂlayan ve 20. yüzy›l›n büyük bölümünü kapsad›¤› varsay›lan sanayi ça¤›,
modern dönem ya da ilk modernlik adlar› verilen dönemin çal›ﬂma yaﬂam›n› etkileyen baz› temel özellikleri
ﬂöyle s›ralanabilir:
• Daha çok ulus-devletler temelinde kurulan ekonomi, co¤rafya temelinde sabitlenmiﬂ üretim ve ﬂirket etkinli¤i – dolay›s›yla emek-sermaye çeliﬂkisinin do¤al olarak yerel/ulusal arenalarda ortaya ç›kt›¤›n›n ve
müzakere edilerek düzenlendi¤inin kabul edilmesi,
• Uzun dönemli ve tam zamanl› istihdam›n genel kabul olmas›, mesai temelli ücretlendirme ve tan›mlanm›ﬂ sosyal güvenceler,
• Emek temelli iﬂgücü ve yedek iﬂgücü deposu olarak toplum (her an iﬂi olanlar›n yerini doldurabilecek iﬂ30
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sizlerin varl›¤›n›n ücretler üzerindeki bask›s›na karﬂ› sendikal örgütlenmelerin ücret pazarl›¤› ve yasal iﬂ
güvencesi mücadelesi),
Bürokratik hiyerarﬂinin çeﬂitli biçimlerinin iﬂ örgütlenmesinde temel referans olarak al›nmas›, çal›ﬂanlara yönelik sürekli izleme ve kontrol mekanizmalar› yoluyla eme¤in maksimum düzeyde de¤erlendirilmesi aray›ﬂ›9,
Profesyonelce oluﬂturulan ve gözetilen bilgi tekellerine dayal› uzmanl›k hiyerarﬂileri, standartlaﬂt›r›lm›ﬂ
kitle üretimi ve tüketimi,
Ev ile iﬂin mekânsal olarak ayr›m› ve bununla ba¤lant›l› olarak cinsiyet temelli iﬂbölümünün genel kabul
olmas›, kad›n›n çal›ﬂma yaﬂam›ndan, dolay›s›yla emek pazar›ndan yayg›n bir ﬂekilde d›ﬂlanmas› veya
ikinci s›n›f olarak de¤erlendirilmesi, emek gücünün üretim yeri olarak aslen erke¤in egemen ve “çal›ﬂan”,
kad›n›n ise ev iﬂi ve aile içi bak›mdan sorumlu oldu¤u çekirdek ailelerin varl›¤› ve bu e¤ilimlere karﬂ› kad›n›n özgürleﬂme mücadelesi,
S›n›f oluﬂumlar›n›n toplumsal “statü” bak›m›ndan önkoﬂulu olarak görece kapal› proleter veya burjuva
yaﬂam alanlar›, çal›ﬂanlar aç›s›ndan yaﬂam›n mesai içi ve d›ﬂ› ﬂeklinde basit ayr›m›,
Do¤an›n tükenmez bir kaynak olarak alg›land›¤› s›n›rs›z insan ihtiyaçlar› merkezli bir ekonomi,
Çal›ﬂma yaﬂam› ve s›n›f ekseninde kurulan politik partiler üzerinden yürüyen temsili demokrasi.

Halen çal›ﬂma yaﬂam›n›n düzenlenmesi ve iﬂ örgütlenmesinin varsayd›¤› e¤ilimlerin yukar›da tan›mlananla büyük ölçüde uyuﬂtu¤u, daha do¤rusu kendisine bu yap›y› temel olarak ald›¤›n› görebiliriz; ayn› zamanda de¤iﬂimin de bu yap›lanmay› hedef ald›¤›n› ve toplumsal mücadelelerin bu alanda yo¤unlaﬂt›¤›n› da! Bu nedenle sendikalar baﬂta olmak üzere yayg›n toplumsal örgütlenme biçiminin de “demokratik kitle örgütleri” halini ald›¤›n›, bu örgütlenmelerin kendi iç yap›lar› ve üyelerinin davran›ﬂ biçimleri aç›s›ndan dönemin devlet ve iﬂyeri örgütlenmesini taklit etti¤ini de gözleyebiliriz. Bu davran›ﬂ biçimi yetkili temsilciler demokrasisi ve üye kat›l›m›n›n olabildi¤ince pasifize edilmesi ﬂeklinde özetlenebilir. Üye, ço¤unlukla aidat›n› ödemekle yükümlü olan ve
politik bask› oluﬂturulmak istendi¤inde say›larla ifade edilen araçlar durumuna indirgenmiﬂtir, üye kat›l›m› genel kurullarla s›n›rl›d›r ve bu durum ço¤unlukla üye taraf›ndan da içselleﬂtirilmiﬂ bir ﬂekilde kabul edilmiﬂtir.
Bu dönemin genel karakteristi¤i her anlamda s›n›rlar›n ve atfedilmiﬂ tan›mlar›n (ulusal, kavramsal, yönetsel, etnik, cinsel vs.) kat›l›¤›, olabildi¤ince bütün rol, olgu ve süreçlerin tan›mlanm›ﬂ olmas›, belirsizlik ve riskin en aza indirgenmesi üzerine kurulu olmas›d›r; Zygmunt Bauman’›n bu döneme “Kat› Modernlik” ad›n›
vermesi bu yüzdendir. Tan›mlaman›n sonucu olarak oluﬂan kategorilerin neredeyse do¤al varoluﬂlar olarak
kabulü, örne¤in endüstriyel toplumda erkek/kad›n toplumsal cinsiyet ve yetiﬂkin/çocuk rol ve görevlerinin
ayr›ﬂmas›, ekonominin ulusal organizasyon ve uluslararas› de¤iﬂim temelinde kurulmas› veya do¤an›n tüketilmeye haz›r bir kaynak olarak el alt›nda tutulmas›, ço¤umuz için hâlâ verili bir gerçektir ve içselleﬂtirilmiﬂtir; bunu zorlayan geliﬂmelere de ço¤unlukla tepki duyar›z.
Bir çal›ﬂma yürütmeye yönelik her tür organizasyonda (ﬂirket, kamu kuruluﬂu, üniversite, sivil toplum kuruluﬂu, politik partiler gibi) erken modernli¤in verili gerçe¤i ya da neredeyse do¤al olarak kabul edilmiﬂ hali, dikey hiyerarﬂik yap›lanma, izleme, ölçme ve de¤erlendirme yoluyla kontrol ve bürokrasidir. Bu sistemde kiﬂiler ne kadar deneyimliyse ve bir örgütte ne kadar uzun zamand›r bulunuyorlarsa, ço¤unlukla bulunduklar› konum ve ellerinde bulundurduklar› güç ve yetki bununla do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Örgüt içinde çal›ﬂanlar hiyerarﬂinin üst basama¤›nda bulunanlara karﬂ› sorumludur ve bu “yöneticiler” taraf›ndan olabildi¤ince kontrol edilerek, emeklerinin yarataca¤› de¤erin maksimizasyonunun sa¤lanmas›na çal›ﬂ›l›r. Kay›p
9

Burada Jeremy Bentham’›n 18. yüzy›l sonu ve 19. yüzy›l baﬂ›nda ortaya att›¤› “panoptikon” modeli oldukça aç›klay›c›d›r. Panoptikon aslen bir mimari modeldir ve ortada yüksekçe bir kuleyle, bu kuleden her yöne do¤ru uzanan kanatlar ﬂeklinde bir yap›dan oluﬂur. Kurumun içindekiler ortadaki kulede bulunan izleyiciler taraf›ndan her an görülebilir, ancak kendileri izleyicileri göremezler. Dolay›s›yla ne zaman izlenip ne zaman izlenmediklerinin fark›na varamazlar. Amaç, her an izleniyormuﬂ gibi davranma al›ﬂkanl›¤›n›n yarat›lmas›d›r.

31

olan, her zaman istismar olarak görülür ve önlenmesine çal›ﬂ›l›r. Bu nedenle özellikle mesai saatleri s›k› s›k›ya kontrol edilir, mesai içinde iﬂten kaytarmaya karﬂ› önlemler al›n›r ve iﬂ aralar› özenle belirlenir. Max
Weber taraf›ndan ana hatlar›yla tan›mlanan bürokrasi ise iﬂleyiﬂi “rasyonalize” eder, yetki ve hiyerarﬂiyle
birlikte bu basamaklarda yükselmeyi de meﬂrulaﬂt›r›r (Bellek Kutusu II). Böylece iﬂleyiﬂ kiﬂiselliklerden ba¤›ms›zlaﬂm›ﬂ, hiyerarﬂinin basamaklar› aras›ndaki yükselme, yetki paylaﬂ›m› ve iﬂbölümünde “hakkaniyet”
ve “ak›lc›l›k” gözetilmiﬂ olur; bu iﬂ yapma biçimi geleneksel olandan kopuﬂ anlam›ndaki modernli¤in bir gere¤i olarak her ögütlenme biçimine nüfuz etmiﬂtir.

BELLEK KUTUSU II
Weber’in bürokrasisi
• Kurallar›n uygulanaca¤› bir alan:
- Etkinlikler, resmi görevler olarak bölüﬂtürülmüﬂtür.
- Yetki da¤›l›m› vard›r ve bu da¤›l›m yaz›l› kurallarla ve yapt›r›mlarla ba¤lay›c›d›r.
- Görevlerin ve haklar›n gerçekleﬂmeleri yöntemsel olarak izlenir.
• Ofis hiyerarﬂisi ve baﬂvuru kanallar›:
- Aç›kça tan›mlanm›ﬂ bir alt-üst iliﬂkisi bulunur.
- Alt ofisler üsttekiler taraf›ndan denetlenir ve yönlendirilir.
- Alt ofislerde bir boﬂalma oldu¤unda üsttekiler bu yeri doldurmaz, yeni birisi sisteme giriﬂ yapar.
• Yönetimin, orijinali ve taslaklar› saklanan yaz›l› belgeler temelinde yürütülmesi:
- Personel, malzemeler ve dosyalardan oluﬂan büronun yarat›lmas›yla özel alan resmi etkinlikten
ayr›lm›ﬂt›r.
- Kamusal varl›klar çal›ﬂan›n özel mülkünden ayr›lm›ﬂt›r.
• Ofis yönetiminin uzmanl›k alanlar›nda e¤itim görmüﬂ oldu¤u varsay›m›
• Çal›ﬂandan tam kapasite talebi
• Kurallar›n genele uygulanmas›
Her ne kadar Weber’in tan›mlad›¤› bürokrasi birebir uygulanabilen evrensel bir gerçek olmasa da (hatta bugün “bürokrasi” sözcü¤ünün yaratt›¤› ça¤r›ﬂ›mlar›n bir karikatürünü çizse de) ana hatlar› devlet ve özel sektördeki organizasyonun temellerini, bu iﬂlerin gerektirdi¤i uzmanlaﬂm›ﬂ insanlar› yetiﬂtiren e¤itim sistemini ve bu arada iktidarlara meﬂruiyet sa¤lamaya dayal› temsili kitle demokrasisini çok iyi tan›mlar. Ancak bu
modelin içinde insan faktörünün ve insanlar aras› iliﬂkilerin belirsizli¤i ve hiyerarﬂide eﬂit düzeydekiler aras› güç iliﬂkileri eksiktir.
Weber’in tan›mlad›¤› temel üzerine geliﬂtirilmiﬂ Taylor’›n “bilimsel yönetim”i kapitalist ya da sosyalist sistemde fark etmeden (hatta en ileri uygulamas›n› dönemin sosyalist blok ülkelerinde bularak) bütün ülkelerin sanayi yap›lanmalar›nda neredeyse tek seçenek olarak uygulanm›ﬂt›r. Bu uygulaman›n sonucu Weber’in
bireylere herhangi bir hareket alan› tan›mayan ve içinden ç›k›ﬂ yolu da olmayan “demir kafes” kavram›n› oldukça ileri götürmüﬂtür. Bu sistemin ekonomik ve politik yap›ya etkisi yan›nda tutumlar› da ﬂekillendirdi¤i
ve bu tutumlar›n kal›c›laﬂmas› sonunda kendine has bir iﬂ yapma biçimi, bir kültür yaratt›¤›n› söylemek yanl›ﬂ olmaz. ‹ﬂin rutine ba¤l› olmas›, sürekli olarak üstlerine hesap vermek ve toplulu¤un geneli lehine kendini gerçekleﬂtirmekten geri durmak, bu anlamda üretti¤inden/yapt›¤› iﬂten yabanc›laﬂm›ﬂ olmak, yaln›zca
iﬂin organizasyonuna de¤il, yaﬂam›n mesai içi ve d›ﬂ›, üretim ve tüketim zamanlar› olarak kat› bir ﬂekilde ayr›ﬂmas›na ve yurttaﬂlar›n oy verme d›ﬂ›nda politik alanda da pasifleﬂmesine yans›m›ﬂt›r.
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‹lk modernli¤in, örgütleri gerçekte olabilece¤inden daha rasyonel yap›lara do¤ru yönlendirmesinin alt›nda,
olas› her seçimin de ak›lc› temellere dayand›¤›, davran›ﬂlar›n her zaman tümüyle hesapl›, amaç ve hedef
odakl› ve dolay›s›yla gerekçelendirilebilir oldu¤u varsay›m› bulunmaktayd›. Ancak örgüt yaﬂam›n›n büyük bir
bölümü de önceden belirlenemeyen etkenlere, rastlant›ya ve istisnalara dayal›d›r, ço¤u karar belirsizlik içerir, alt-sistemler birbirlerine ço¤unlukla göründü¤ünden daha gevﬂek bir ﬂekilde ba¤l›d›r ve dolay›s›yla yukar›daki bürokratik modelde öngörülen sosyal kontrol sistemleri (ya da çabalar›) kolayca iﬂlemez hale gelebilir. Örgütleri oluﬂturan insanlar ancak s›n›rl› ölçüde veriyi de¤erlendirebilir ve yönlendirebilir, dolay›s›yla insanlar ve örgütler ancak “s›n›rl› rasyoneldir” ve kendilerini bu gerçe¤i öngörecek ve belirlenemezli¤e
yan›t verebilecek ﬂekilde yap›land›rmalar› as›l rasyonel seçim haline gelir.
2.1.2. “Sonras›”: Geç modernlik ve iﬂ ile yaﬂam›n örgütlenmesi
Bir süredir herkesin ve herﬂeyin yerinin belli oldu¤u evrensel say›lan sistem sorgulan›yor ve de¤iﬂime
u¤rayarak parçalan›yor. De¤iﬂim yaln›zca ekonomik, hukuki ve politik sistemle s›n›rl› kalm›yor ve kiﬂilerin yaﬂam planlar› ve tutumlar› da farkl›laﬂ›yor. Bireyselleﬂme ﬂark› sözlerine kadar yans›rken (“It’s my
life!/Bu benim yaﬂam›m!” adl› popüler ﬂark›lar›n son on y›lda birden fazla kez liste baﬂ› olmas› tesadüf
mü?) öte yandan ulustan daha küçük ve alt düzeylerdeki grupçuklar, kolektif kimlik gereksiniminin dayanaklar› oluyor. Küreselleﬂme ad› verilen olgu ekonomiye ulusötesi bir boyut getiriyor ve dünya çap›nda
çokuluslu sermayenin el atamad›¤› bölgeler en aza iniyor, bazen zor yoluyla sisteme kat›l›yor. Sonuçta
küresel rekabetçi ortamda maliyetlerin en aza düﬂürülmesi aray›ﬂ›, eme¤e harcanan paran›n kuruﬂunun
bile boﬂa ç›kmamas› için klasik izleme kontrol mekanizmas› d›ﬂ›nda (ancak bundan da bütünüyle vazgeçmeden) yap›sal önlemleri aﬂmaya, en az çal›ﬂanla en çok ve h›zl› iﬂ yapmaya, buna karﬂ› duracak sendikal örgütlenmeleri iﬂyerinden tasfiye etmeye, esnek çal›ﬂma saatlerini ve geçici sözleﬂmeli iﬂleri getirmeye, iﬂyeri ve mesai saatleri d›ﬂ›nda evde (de) çal›ﬂmay› teﬂvi¤e ve bütün olarak iﬂin niteli¤ini de¤iﬂtirmeye yöneliyor. Eskiden bir çal›ﬂan›n bütün iﬂ yaﬂam› boyunca ayn› kurumda çal›ﬂmas› ve oradan emekli olmas› do¤al karﬂ›lan›rken, bu tek boyutlu çizgisel yaﬂam, yeni kuﬂak çal›ﬂanlara çok s›k›c› geliyor ve kiﬂisel geliﬂimi engelleyici görünüyor; yaﬂam›m›z sözde çok boyutlan›yor ve iﬂimizde giderek daha k›sa süre kal›yor, her iﬂi ayr› bir deneyim ve “proje” olarak yaﬂ›yor, parçal› bir yaﬂam çizgisi izliyoruz. Zay›f ba¤lar bizi daha güçlü k›l›yor, güven, ba¤l›l›k ve karﬂ›l›kl› taahhütler biçim de¤iﬂtiriyor (Sennett 2000). Bir
yerde yapt›¤›m›z iﬂ di¤erindekine benzemeyebiliyor, mutlaka e¤itimini ald›¤›m›z alanda çal›ﬂma zorunlulu¤u hissetmiyoruz; tabii bir ﬂekilde e¤itimli ve vas›fl›ysak, dolay›s›yla iﬂimiz veya iﬂ bulma potansiyelimiz varsa. Ancak bu durum büyük olas›l›kla bu sat›rlar› okumayacak olan kal›c› bir biçimde d›ﬂlanm›ﬂlar
için geçerli de¤il ve toplumlar art›k vas›fl› iﬂgücü ve bu olanaklara eriﬂme umudu bile olmayan d›ﬂlanm›ﬂlar ﬂeklinde parçalanmaya do¤ru gidiyor.
Erkek evde iﬂsizken eﬂinin çal›ﬂmas› ya da gelirinin erkekten daha fazla olmas› da art›k oldukça mümkün,
özellikle geliﬂen hizmet sektörünün kad›nlara iﬂ vermeye daha istekli olmas› düﬂünülünce. Bu durum da evde erken modernlik döneminde aﬂ›lamayan geleneksel erkek otoritesinin yitirilmesi korkusu nedeniyle baﬂka bir yön kayb›na neden olabiliyor. Yaﬂl›l›k kat›l›kla, gençlik ise esneklikle özdeﬂleﬂtirildi¤inden, aﬂ›r› deneyimli olmak art›k bir dezavantaj haline de gelebiliyor. Tüketimi de deneyim olarak yaﬂ›yoruz; herkeste olan
kitle üretim ürünlerine yüz vermiyor, kendimizle özdeﬂleﬂtirdi¤imiz “bize özel” ürünleri tercih ediyor, tüketim nesnelerinde yaln›z kullan›m de¤erine de¤il, içinde bar›nd›rd›¤› “anlam”a da para veriyoruz; tabii e¤er
param›z ya da kredi kart›m›z varsa. Bu kadar bireyselleﬂtirilmiﬂ ve özelleﬂtirilmiﬂ bir dünyada bütün tan›mlar göreceli olmaya baﬂl›yor, s›n›rlar› mu¤laklaﬂ›yor; aynen sermayenin ve bilgi/iletiﬂim teknolojilerinin beraberlerinde getirdikleri s›n›rs›zl›k duygusu gibi. Erken modernli¤in her ﬂeyi belirli dünyas›, giderek daha
karmaﬂ›k hale geliyor ve ancak s›n›rlar› geçirgen “aç›k sistemler” olarak tan›mlanabilecek varoluﬂ mekânlar› ve topluluk yaﬂamlar›, insan bilimlerine sürekli yeni bilmeceler sunuyor. Bilimlerin buna cevab› da araﬂt›rma yöntemlerinin giderek daha özelleﬂmesi, niteliksel araﬂt›rman›n önem kazanmas›, sözlü tarih ve söy33

lem analizinde oldu¤u gibi metinler, öyküler ve örneklerden yola ç›karak, evrensel olarak geçerli oldu¤u öne
sürülen büyük sonuçlar yerine yeni öykülerin üretilmesi haline geliyor.
Yukar›da anlat›lan ikinci modernli¤in içerdi¤i modernleﬂme süreci, Anthony Giddens taraf›ndan “tepkisel/düﬂünümsel” (reflexive) olarak adland›r›l›r. Bunun anlam› geleneksel süreçlerden kopuﬂ amac›yla toplum yaﬂam›na müdahalelerde bulunan modernleﬂmenin, giderek daha fazla beklemedi¤i sonuçlarla yüzleﬂmesi, s›n›rlar›n parçalanma yoluna girmesi ve ilk modernli¤i çevreleyen toplumsal koﬂullar›n yok olmas› ya
da biçim de¤iﬂtirmesidir. Bu yeni dönemin özelliklerinden baz›lar› ise ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
• Üretimin ve emek-sermaye çeliﬂkisinin yerel ba¤lar›ndan kopmas› olarak da tan›mlanabilecek küreselleﬂme sonucu formal iﬂ, tam istihdam ve sosyal refah devletiyle birlikte ulus devletin de zorlanmaya
baﬂlamas›,
• Eme¤in kontrolü ve ürün ve hizmetlerin maksimizasyonunun, hiyerarﬂik yap›lanma ve mekanizmalara ek
olarak içselleﬂtirme ve motivasyona yönelik yöntemlerle yap›lmaya baﬂlanmas›, bir deneyim veya proje
olarak iﬂ yaklaﬂ›m›, iﬂin a¤lar veya yatay hiyerarﬂiler olarak örgütlenmesi,
• Planlanm›ﬂ kurumsal modernli¤in kendi yan etkilerine ve beklemedi¤i sonuçlar›na yenik düﬂmesi sonucu, uzmanl›¤›n ve teknokrat demokrasinin sorgulan›r hale gelmesi ve yeni sosyal hak aray›ﬂlar›na yol açmas›,
• Özelleﬂmiﬂ üretim ve tüketim, yerel bilgi ve servis sektörünün öne ç›kmas›,
• Sözleﬂme temelli, parça baﬂ› ücretlendirme, esnek ve yar›-zamanl› çal›ﬂman›n öne ç›kmas›, sosyal güvencenin bireyselleﬂerek hak de¤il tercih haline dönmesi ve zay›flamas›,
• “Özel alan” olarak ayr›ﬂt›r›lan alan›n kimlik politikas› ve kad›n hareketleri sayesinde artan ölçüde politikleﬂmesi, iﬂin yeniden eve do¤ru da yönelmesi, cinsler ve kuﬂaklar aras› rol ayr›m›n›n azalmas› ve özel
yaﬂamdaki güç iliﬂkisinin, baba otoritesinin iniﬂe geçmesi sonucu sürekli de¤iﬂiminin çekirdek aileye, iﬂ
bölümüne ve ev yaﬂam›na yans›mas›.
• Çal›ﬂma yaﬂam›na ve maddi de¤erlerin paylaﬂ›m›na dayal› toplum yaﬂam›n›n ve politik etkinli¤in öneminin azalmas›na karﬂ›n hem toplumlar içinde, hem de bölgeler aras› eﬂitsizli¤in artmas›, iﬂin nitelik boyutunun öne ç›kmas›yla iﬂsizli¤in kronik hale gelmesi, böylece s›n›flar alt› bir kitlenin ortaya ç›kmas›yla
yoksullu¤un ve d›ﬂlanman›n kal›c›laﬂmas›,
• Toplumsal s›n›flar ve topluluklar aras›nda yaﬂam ortamlar›n›n özellikle varl›kl› kesimlerin güvenlik kayg›lar› sonucu neredeyse bütünüyle ayr›ﬂmas› ve geçiﬂlere kapanmas› sonucu oluﬂan kentsel yar›lmalar,
• ‹nsan merkezli anlay›ﬂ›n yol açt›¤› ekolojik kriz ve bunun artan tart›ﬂmas› sonucu “do¤a” alg›s›nda de¤iﬂim yönünde zorlanma,
• Politik alanda aktörlerin çeﬂitlenmesi ve karmaﬂ›klaﬂmas›, politikada kaynaklar›n bölüﬂümünün ötesinde
farkl› kimliklerin tan›nmas› gibi, maddiyat sonras› de¤erlerin de belirleyici olmaya baﬂlamas›, yönetiﬂim
ve kat›l›mc› demokrasi vurgusu, özel sorun temelli örgütlenmelerin, kimlik ve cemaat temelli politikan›n
ve dayan›ﬂma topluluklar›n›n da a¤›rl›k kazanmas›.
Özetle bu dönemin özelli¤i “müphemlik”, “belirsizlik”, “ak›ﬂkanl›k” veya “yön duygusunun yitirilmesi” olarak
nitelendirilebilir. Beck’in Risk Toplumu olarak adland›rd›¤› (Beck, 2000) bu karmaﬂ›kl›k, esneklik, aç›k uçluluk, savrulma ve gelece¤in belirlenemezli¤i hali, bireylerde önceki döneme göre daha güvensiz bir gelecek
tedirginli¤ine yol açsa da, ayn› zamanda gelenekselden sonra modernli¤in de görünür ba¤lar›ndan ve otoriteden kurtulma nedeniyle bir özgürlük, yeni baﬂlang›çlar ve yeniden yap›lanmalar duygusunu ve her zaman dayana¤› olmas› gerekmeyen bir umudu da uyand›rabilir. Yaﬂam art›k baﬂl›baﬂ›na bir kariyerdir, performanst›r ve kiﬂinin kendisinin yazd›¤› ve anlatt›¤› bir öyküdür.
Bu durum, toplumsal›n ve politik olan›n yeniden tan›mlanmas› gere¤ini ortaya ç›kar›r. Art›k çal›ﬂma yaﬂam›
ve kitle temelli olmayan, özel sorunlara ya da kimlik mücadelesine yönelik sivil toplum örgütlenmeleri ve
sosyal hareketlerde yatay hiyerarﬂilerin, profesyonel iﬂletme/yönetim yaklaﬂ›mlar›n›n veya otoritenin, yok
olmasa da informal bir biçim ald›¤› a¤ tipi yaklaﬂ›mlar›n uygulama alan› buldu¤u söylenebilir.
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‹lk modernli¤in kat› ve hantal “rasyonel” örgüt yap›lar›n›n giderek daha h›zl› de¤iﬂen ve karmaﬂ›klaﬂan dünyan›n koﬂullar›na yan›t verememeye baﬂlamas›, de¤iﬂime daha çabuk ayak uydurabildi¤i varsay›lan örgüt
yap›lanmalar›n›n önerilmesine ve “en iyi uygulamalar” olarak sunulmaya baﬂlanmas›na neden oldu. Yatay
hiyerarﬂiler ve tak›m çal›ﬂmas›yla birlikte bireysel inisiyatifin, yenilikçili¤in ve deneyselli¤in öne ç›kt›¤› ve eski tip örgüt yap›s›na ve anlay›ﬂ›na karﬂ› bir mücadele içinde oldu¤u söylenebilir.
Bu yeni iﬂ örgütlenmesinde:
• esnek ve sürekli yeniden uzmanlaﬂma,
• kiﬂiye/farkl› tüketici profillerine göre özelleﬂen üretim ve pazarda kendi alan›n› açma/tan›mlama çabas›,
• teknolojik seçimlerin beraberinde getirdi¤i olumsall›k (contingency), yani her aﬂaman›n bir önceki taraf›ndan belirlenmesi ve önceden kestirilemezlik,
• ekip halinde tamamlanan iﬂlerin kendi içinde bölümlenmemeye baﬂlanmas› ve çoklu beceri gerektirmeleri (baﬂka bir deyiﬂle kitle üretimindeki bant sisteminde kendisine özel tan›mlanm›ﬂ iﬂ parças›n› yapan
çal›ﬂanlar/iﬂçiler dizisi yerine özelleﬂmiﬂ küçük miktardaki üretimde ekiplerin hem bant, hem de üretici
haline gelmeleri, iﬂi baﬂ›ndan sonuna ekip olarak götürmeleri),
• küçük ölçekli örgütlenme,
• müzakere ve uzlaﬂman›n çat›ﬂman›n önüne geçmesi, bazen dayat›lmas›,
• kat›l›mc› karar mekanizmalar›na yap›lan vurgu,
• iﬂbirli¤i ile rekabetin ve hesapl› bir güvenin ayn› anda bulundu¤u a¤ ﬂeklinde çal›ﬂma ve iﬂin bir k›sm›n›n taﬂeronlara devredilmesi, özellikle niteliksiz iﬂgücü gerektiren iﬂlerin örgüt bünyesinden ç›kar›lmas›,
kal›c› olabilen çekirdek iﬂgücüyle, her an vazgeçilerek yerine yenisinin konabilece¤i çevre iﬂgücü ayr›m›,
temel özellikler olarak öne ç›k›yor (Yentürk, 2006).
Günümüz ﬂirketlerinde personel yönetiminden “insan kaynaklar›” anlay›ﬂ›na geçiﬂ oldukça belirleyici olmuﬂtur ve bu birim yaln›zca elemanlar›n seçiminden, performans de¤erlendirmesinden ve iﬂten ç›kar›lmas›ndan
de¤il, ayn› zamanda sürekli iﬂe yönelik geliﬂiminden, di¤er bir deyimle ”güçlendirilmelerinden”, iﬂ içi ve d›ﬂ›
etkinliklerle verimli çal›ﬂmalar›ndan, ve hatta baz› durumlarda iﬂten ç›kar›ld›klar›nda kariyer planlamas›ndan
sorumludurlar. Bu geliﬂme, yeni dönemin gereklerine uyum sa¤lamakta, insan faktörünün teknolojiyle birlikte en baﬂat faktör haline gelmesinin sonucudur. Yeni dönemde iyi gelir getiren bir iﬂ beklentisi, e¤itimin
ve kiﬂisel geliﬂimin sürekli olmas›n›, okul ve üniversiteyle s›n›rl› kalmamas›n›, müfredat d›ﬂ› etkinliklerle
farkl› sosyal becerilerin kazan›lmas›n› ve çok yönlü geliﬂimi kiﬂilere kariyerist bir ﬂekilde dayat›yor. Rekabetle birlikte iﬂbirli¤i ve tak›m çal›ﬂmas›n›n da revaçta olmas› nedeniyle iletiﬂim becerilerine oldukça önem
veriliyor. Özel sektörden baﬂlayan bu de¤iﬂim, bir yandan özel sektörle s›n›rl› kalmadan revaçtaki örgüt kültürü haline gelirken ve medya arac›l›¤›yla yap›lan yay›nlarla neredeyse pompalan›rken, eski tarz örgüt kültürü ve çal›ﬂma biçimleriyle de sürekli bir çat›ﬂma içinde bulunuyor.
Yeni anlay›ﬂta çal›ﬂanlara ve ekiplere verilen inisiyatif, konulan hedefleri yerine getirmekteki tarz, çal›ﬂma
zamanlar› ve iﬂyeri serbestli¤i veya giriﬂimcinin kendi “küçük” iﬂini kurup sosyal a¤lar içinde çal›ﬂmaya baﬂlamas›, çal›ﬂanlarda özgürlük ve kontrolün kendi elinde oldu¤u alg›s›na yol açabilir. Ancak yap›lan iﬂ, sonuçta ﬂirket yönetici ve sahiplerinin ya da d›ﬂ “müﬂterilerin” sürekli de¤iﬂen ve “özelleﬂen” isteklerine göre ﬂekillendi¤inden, kendi d›ﬂ›ndaki rüzgârlarla savrulma duygusunu da oluﬂturur. ‹ﬂle veya kuruluﬂla özdeﬂleﬂme yoluyla iﬂe anlam kazand›rma çabalar› ise “iyi bir ﬂey yapt›¤›” duygusuna, veya iﬂ d›ﬂ› etkinlikler sayesinde di¤er çal›ﬂanlarla sosyal bir ortam› paylaﬂt›¤› veya ekip ruhu kazand›¤› duygusuna yol açabilir; bu do¤ru da olsa, sonuçta amaçlanan “etkin ve verimli” çal›ﬂma ve eskiden yöneticilerin zora ve yapt›r›ma dayal›
olarak aç›ktan uygulad›¤› kontrolünün ﬂekilsizleﬂerek bask›nlaﬂmas›, çal›ﬂanlarca içselleﬂtirilmesi ve dolay›s›yla kontrol maliyetlerinin düﬂmesidir. Yataylaﬂan hiyerarﬂi çal›ﬂanlar›n kendi iç disiplinlerine yans›t›lmaktad›r. Sonuç olarak çal›ﬂanlar›n duygular› iﬂ için kullan›lan ve ﬂekillendirilen bir malzeme haline gelmiﬂtir. Bunun bir ad›m ötesi ise hizmet sektörünün üretime göre geliﬂmesi sonucu, duygular›n bizzat çal›ﬂanlar taraf›ndan kazanca yans›t›lmak üzere müﬂteriye karﬂ› kullan›lmas›d›r. Hostesler, tezgâhtarlar veya pa35

zarlama elemanlar›n›n müﬂteriyle, hatta yeni e¤itim anlay›ﬂ›nda ö¤retmen ve e¤itmenlerin ö¤renenle/ö¤renciyle çat›ﬂma ya da gerilim yaﬂamalar›, iﬂlerinin amac›na ulaﬂmas› aç›s›ndan neredeyse düﬂünülemez; özel
yaﬂamlar›nda hiçbir ortak noktalar› olmayan bu kiﬂilere fazladan yak›n ve olumlu davran›ﬂlar› ise kendilerine veya ﬂirkete kâr olarak geri döner. Buna duygusal emek ad› verilir.

BELLEK KUTUSU III
‹ﬂin tarih boyunca ald›¤› biçimler, toplumlar›n içinden geçti¤i kabul edilen aﬂamalara göre s›ras›yla aﬂa¤›daki ﬂekilde özetle nitelenebilir:
Tar›m toplumu veya Modernlik öncesi toplum:
- Tar›m temelli çal›ﬂma
- Serfler, çiftçiler ve zanaatkârlardan oluﬂan çal›ﬂanlar
- Çal›ﬂma ev yak›n›nda veya ev içi ve çevresinde,
- Cinsiyete ve yaﬂa göre iﬂbölümü farkl›laﬂmas› çok az
- Mevsimlik ve döngüsel iﬂler
- Lonca tipi esnaf ve zanaatkar örgütlenmeleri
Sanayi toplumu:
- Uzmanlaﬂma ↔ iﬂ bölümünün farkl›laﬂmas› ↔ üretenin üretilene yabanc›laﬂmas›
- Fabrika sistemi içinde kitle üretimi
- Emek/ücret ba¤lant›s›
- ‹ﬂ/ev ayr›m›
- Mekanik beceriler
- Üretim temelli iﬂ yap›lanmas›
- Çal›ﬂma iliﬂkileri ve maddi de¤erlerin paylaﬂ›m› üzerinden kurulan politik yap›lanma ve temsili demokrasi
- Meslek temelli kitle örgütlenmeleri, sendikalar, örgüt içinde de temsilciler demokrasisi
Sanayi toplumunun sat›n al›nmas› gereken mal ve ücret yoluyla üretti¤i tüketici ve tüketim toplumu sanayi sonras› topluma geçiﬂi kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r.
Sanayi sonras› toplum/bilgi toplumu/Modernlik sonras› toplum:
- ‹ﬂlem, yönlendirme ve simgelere a¤›rl›k verilmesi
- Tüketici tercihine göre özelleﬂtirilmiﬂ esnek üretim, esnek çal›ﬂma
- ‹ﬂin fabrika ve ofisten çal›ﬂan›n ve tüketicinin bulundu¤u yerlere do¤ru kaymas›, pazar temelli yap›lanma
- Elektronik okuryazarl›k ve bilgi iﬂlem becerileri
- Kimlik temelli talepler ve maddiyat sonras› de¤erler üzerine kurulan politik yap›lanmalar, kat›l›mc› demokrasi
- Özel sorun temelli örgütlenmeler, a¤ tipi örgütlenme biçimleri
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2.2. Birinci ve üçüncü dünyada farkl›laﬂma: yard›m, kalk›nma, güçlenme ve
kat›l›m söylemi içinde gönüllüler10
Önceki bölümde modernli¤in ald›¤› yeni biçimlerin, genel olarak çal›ﬂman›n ve yaﬂam›n örgütlenmesine nas›l yans›d›¤› üzerine baz› düﬂünceler öne sürmüﬂtük. Bu bölümde bu durumun, gönüllülü¤ün örgütlenmesine nas›l yans›d›¤›n› inceleyebilmek için, bu dönemde gönüllü çal›ﬂmalara nas›l bir rolün atfedildi¤i üzerinde
duraca¤›z ve yine dönem analizinden yararlanaca¤›z.
Kapitalizmin içinde bulundu¤u ve yukar›da ayr›nt›s›yla aç›klanmaya çal›ﬂ›lan yeni dönemde, baﬂar›n›n sürekli daha fazla yüceltildi¤ine de¤inmiﬂtik. Baﬂar›l›/kariyer sahibi insanlar ve örgütler önümüze örnekler ve öyküler olarak getirilirken yeni döneme uyum sa¤layamadan kaybedenlerin say›s›n›n artmas›, art›k geliﬂmiﬂ
ve geliﬂmekte olan ülkeler aras›nda farkl› bir durum de¤il. Bu aç›dan geliﬂmiﬂ ülkeler de (sosyal politikalar
aç›s›ndan kendi içlerinde farkl›l›k gösterseler de) ayn› eski sosyalist Orta ve Do¤u Avrupa ülkelerinde oldu¤u gibi bir geçiﬂ dönemindeler. ABD’deki bir ﬂirket, eski Sovyetler’de veya Türkiye’de özelleﬂtirilen devlet
fabrikalar›n›n çal›ﬂanlar› olsun, yeniden yap›lanmalar sonras›nda “eski” çal›ﬂanlar›n istihdam pazar›ndan
d›ﬂlanmalar› sonucu geçirdikleri süreç, benzerlikler gösteriyor; kendilerini önce ihanete u¤ram›ﬂ, daha sonra kendi güçlerinin yetmeyece¤i koﬂullar nedeniyle bu hale düﬂmüﬂ hissediyorlar ve son olarak gerekli becerilere sahip olmad›klar›ndan kendilerini suçlamaya baﬂl›yorlar. Aile ve topluluk iliﬂkileri yan›nda hak olarak sosyal güvencenin de giderek zay›flamas›, d›ﬂlanm›ﬂlar›n toplum içinde kendilerine dayanak bulamamalar›na yol aç›yor (Sennett, 2000).
Sosyal politika ve dayan›ﬂma yönü zaten zay›f olan ABD gibi geliﬂmiﬂ ülkelerle, özellikle eski sosyalist Do¤u Avrupa ülkeleri gibi geliﬂmekte olan ülkelerde gözlenen ortak bir yönelim, bu duruma düﬂenlerin bir k›sm›n›n sivil toplum çerçevesindeki çal›ﬂmalar›ndan ve sosyal etkinliklerden de kendilerini çekmeleri ve kamusal alanda iyice görünmez olmalar›; bunun bir istisnas› ise kiﬂilerin hem benzer durumdakilerle tan›ﬂ›p
kendini yaln›z hissetmeyece¤i, hem de durumu daha kolay kabullenmelerini sa¤layacak dini, spiritüel veya
hemﬂerilik tabanl› cemaat örgütlenmelerine yönelmeleri. Ç›k›ﬂ göremeyen ve kendilerini yeterince güçlü hissetmeyen insanlar için bu durum oldukça do¤al asl›nda. Yeni dönem kapitalizminde kaybetmeye mahkûm
ve yoksulluk hali kal›c›laﬂm›ﬂ birçok insan düﬂünüldü¤ünde daha kapsay›c› bir toplum anlay›ﬂ› gerekiyor.
Ancak inanç temelli örgütlenmeler bu anlay›ﬂ› daha çok yard›m ve yard›m edenin kendisini iyi hissetmesi
üzerine kuruyorlar.
“Yard›msever” gönüllü etkinli¤i, ihtiyac› olanlar›n daha çok bulundu¤u metropollerin yoksul kesimlerine ve
afet bölgelerine yönelik olabiliyor. Afetin hemen sonras› gibi acil durumlarda vazgeçilmez olan “yard›m gönüllülü¤ü” sürekli hale geldi¤inde ise, yard›m edenle edilen aras›nda bir ba¤›ml›l›k iliﬂkisi kurulur ve arada
bir alt-üst iliﬂkisi oluﬂur. Bu ﬂekilde yard›m› gerekli hale getiren toplumsal eﬂitsizlik sistemi bir ﬂekilde yeniden üretilmiﬂ ve düﬂünce sistemimizde yerleﬂmiﬂ olur. Bu çal›ﬂma içinde bulunan gönüllünün ald›¤› görevlerin ortak özelli¤i ise, yard›m›n do¤ru yere ulaﬂt›r›lmas› veya yaralar›n bir ﬂekilde sar›lmas›d›r. Gönüllünün bu çal›ﬂmada yer almas›yla bir yandan “aktif sorumlu yurttaﬂl›k” anlay›ﬂ› liberal politikalar çerçevesinde yaﬂama geçirilmiﬂ olsa da, sorunlara ekonomik ve sosyal haklar temelli kal›c› bir çözüm getirilmemiﬂ
olur; bu gönüllülük anlay›ﬂ› sosyal politikan›n özelleﬂtirilmesi anlam›na geldi¤i ve devletin görevlerinin yurttaﬂ›n üzerine bir erdem maskesi arkas›nda yüklenmesine neden oldu¤u gerekçesiyle eleﬂtirilmektedir.
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Bu bölümde gönüllü çal›ﬂma kapsam›nda de¤erlendirilebilecek olmas›na karﬂ›n eylemcilik temelli hareketlere ve klasik insan
haklar›, çevre vb. örgütler içindeki gönüllülüklere de¤inilmemiﬂtir. Ancak bu örgütler de ayn› geliﬂmeler sonucu ortaya ç›km›ﬂ ve
etkinlik kazanm›ﬂlar, bu örgütler kapsam›nda yürütülen gönüllü çal›ﬂmalar da, sözü edilen çal›ﬂma biçimlerinin geliﬂiminden çeﬂitli düzeylerde etkilenmiﬂlerdir.
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Daha çok ‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras›nda geliﬂmeye baﬂlayan ve geliﬂmekte olan ülkelere yönelik olarak
maddi ve insan kayna¤›n› daha çok geliﬂmiﬂ ülkelerde bulan baﬂka bir gönüllü çal›ﬂma türü ise “kalk›nma”
etkinlikleri içinde yer bulan ﬂekliyle ön plana ç›kmaktad›r. Burada amaç ülke kalk›nd›kça, baﬂka bir deyiﬂle
pazar ekonomisi ve küresel sisteme dahil oldukça artan/artacak rekabet ortam›ndan olumsuz etkilenen/etkilenecek, d›ﬂlanan/d›ﬂlanacak ihtiyaç sahibi kesimlerin sisteme içerilmesidir. Bu nedenle, maddi kayna¤›n›
ço¤unlukla geliﬂmiﬂ ülkelerin d›ﬂ yard›m programlar›ndan alsa da, yard›ma göre daha karmaﬂ›k ve çok boyutlu, kapsaml› bir ön araﬂt›rma gerektiren, zaman, alan ve hedef kitle aç›s›ndan s›n›rlanm›ﬂ bir çal›ﬂma yürütülmelidir. Bu karmaﬂ›kl›kla sistematik olarak baﬂa ç›kabilmek için tercih edilen rasyonel “proje” temelli
çal›ﬂma içinde gönüllü, proje ekibinin alt düzeylerdeki bir parças› olarak ço¤unlukla önceden (proje uzmanlarca haz›rlan›rken) tan›mlanm›ﬂ ve karar sürecine kat›lmad›¤› iﬂleri yürütür. Bu kitab›n sonraki bölümünde
anahatlar›yla verilen “gönüllü yönetimi” de, proje temelli çal›ﬂma gibi çizgisel bir iﬂleyiﬂ ve modern müdahele-yönlendirme-izleme-de¤erlendirme çerçevesinde geliﬂen, baz› durumlarda ücretli bir çal›ﬂan taraf›ndan profesyonelce yürütülen ayr› bir disiplin haline gelmektedir.
D›ﬂlanmaya karﬂ› yürütülen toplumsal kalk›nma çal›ﬂmalar› ise ço¤unlukla bir “bilenden bilmeyene aktar›m”
halini al›r ve yard›mla benzer bir duruma yol aç›labilir. D›ﬂlanmaya karﬂ› çal›ﬂan gönüllünün bir de¤erler dizisi, yani bir “etos” çerçevesinde davrand›¤› söylenebilir. Gönüllünün bu ahlaki anlay›ﬂlar dizgesinin fark›nda olmas› ve içinde yer ald›¤› kuruluﬂun etosuyla uyumlu olup olmad›¤›n› göz önünde bulundurmas›, uyumlu çal›ﬂma için önemlidir. D›ﬂlanmaya karﬂ› çal›ﬂmada iki temel yaklaﬂ›m›n ayr›m›n› yapmak gerekir. Bunlardan birincisi gönüllüyü temel aktör olarak görür ve amaç, hedef kitleyi olabildi¤ince topluma katmakt›r. Toplumun genelini de¤iﬂtirmek gibi bir hedef yoktur, aksine hedef kitlenin topluma uyum göstermesi as›l amaçt›r. Bu yüzden hedef grubun projeye kat›l›m›, ayn› zamanda bu iﬂ yapma biçiminin benimsenmesine yol açan
e¤itsel bir etkinliktir.
‹kinci yaklaﬂ›m ise gönüllünün yapt›¤› iﬂi toplumun dönüﬂtürülmesi için bir araç olarak görmesidir. Yap›lan
çal›ﬂmalar hedef grubun yaln›zca topluma uyum göstermesini de¤il, birbirleriyle ve çevreleriyle etkileﬂerek
toplumu dönüﬂtürecek donan›m› ve motivasyonu kazanmas›n›, dolay›s›yla kiﬂilerin “güçlenmesini” amaçlar.
Bu haliyle gönüllü çal›ﬂma, ayn› zamanda eleﬂtirel bir e¤itimdir; yerleﬂik sistem ve iktidar, de¤iﬂimin nesnesi olarak mercek alt›na al›n›r. Kalk›nma yaklaﬂ›m›n›n hemen sonras›ndaki dönemde ortaya ç›km›ﬂ olan yerelde örgütlü bar›ﬂ ve çevre eylemci hareketleri ve sonras›nda tabanda örgütlü yerel kuruluﬂ ve hareketler
de, yo¤un olarak bu yaklaﬂ›m› ve a¤ tarz› örgütlenme biçimini benimsemiﬂlerdir. Büyük ölçekli kalk›nma ve
yard›m örgütleri, giderek artan ﬂekilde bu yerel taban örgütlerini çal›ﬂmalar›na katmak ve iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmaya önem vermektedir. Eylemcilikle do¤rudan hizmetin, proje yaklaﬂ›m›yla savunuculuk ve politikalar›
etkilemenin bir aradal›¤› da bu dönem sonras›nda yayg›n bir söyleme dönüﬂmüﬂtür.
Gönüllü çal›ﬂman›n hangi etosu benimsedi¤i, çal›ﬂma biçimlerine ve yöntemlerine de yans›r. Birinci yaklaﬂ›m dünyan›n birçok bölgesinde Birleﬂmiﬂ Milletler ve Dünya Bankas›’n›n benimsedi¤i ve yayg›n bir pratik
haline gelen yöntemdir. Hedef grubun kat›l›m›na özellikle önem verilse de, özünde hedef grup “için”, hedef
grubun sistemle bütünleﬂmesine yönelik bir etkinlik yürütülmektedir. Eleﬂtirel e¤itim özelli¤i taﬂ›yan ikinci
yaklaﬂ›m ise, kiﬂileri özne haline getirmeyi amaçlad›¤›ndan hedef grupla “birlikte” çal›ﬂ›l›r.
‹çinde yaﬂad›¤›m›z dönemi tan›mlayan en önemli olgu, artan karmaﬂ›kl›k ve belirlenemezliktir; daha do¤rusu karmaﬂ›kl›¤›n ve belirlenemezli¤in tan›nm›ﬂ ve fark›na var›lm›ﬂ olmas›yla birlikte, bunun yayg›n bir güvensizlik duygusuna yol açm›ﬂ olmas›d›r. Baﬂta küresel iklim de¤iﬂikli¤i ve do¤al kaynaklar›n tüketilmesi olmak üzere ekolojik krizin de önümüzdeki y›llar içinde bu duyguyu daha da pekiﬂtirme potansiyeline sahip
oldu¤u söylenebilir.
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BELLEK KUTUSU IV
Sosyal içerme amaçl› gönüllü çal›ﬂman›n yaklaﬂ›m›na yönelik sorular
Gönüllü çal›ﬂmalar›n amaçlar› ve izlenen yöntemler, çal›ﬂmay› yürütenlerin toplum alg›s›n› ve hedef kitleye yaklaﬂ›mlar›n› do¤rudan yans›t›r. Aﬂa¤›daki sorular özellikle sosyal içerme amaçl› çal›ﬂmalar›n yukar›da tan›mlanan yaklaﬂ›mlardan hangisine yak›n olundu¤u hakk›nda size bir fikir verebilir.
De¤erler: “Toplumu” nas›l alg›l›yorum? Bu alg›lama de¤erlerime nas›l yans›yor? Bu gönüllü çal›ﬂma
de¤erlerimle uyum içinde mi?
Hedef grupla çal›ﬂma motivasyonu: ‹nsanlar› toplumla bütünleﬂtirmeye, dolay›s›yla uyum sa¤lamalar›na m›, yoksa kendilerini kendileri olarak ifade etmeleri ve kamuoyu tart›ﬂmas›na kat›lmalar› için bir
alan yaratmaya m› çal›ﬂaca¤›m?
Rol: Motivasyonlar›m ve çal›ﬂma tarz›m, gönüllüsü oldu¤um kuruluﬂun politikalar›yla uyumlu mu? Hedef grup üzerindeki etkim öngördü¤üm düzeyi ve üstlendi¤im görevi aﬂ›yor mu? Bununla nas›l baﬂa ç›kabilirim?
Hedef grupla ba¤›ml›l›k yaratmayan iliﬂki: Müdahalelerimi s›n›rl› tutabiliyor muyum? Duygusal olarak fazla etkileniyor ve ba¤lan›yor muyum? Yeterince geniﬂ bir çevreyi devreye sokabiliyor muyum?
Kaynak: Geudens, 2003 ve ‹nsel, 2004’ten yararlan›larak haz›rlanm›ﬂt›r.

Ancak yak›n dönemde bu duygunun yerleﬂmesiyle politikalara yans›mas›n› etkileyen en önemli olay, 11 Eylül 2001 sonras› güvenlik kayg›s›n›n politikalar›n temel belirleyeni olmas›d›r. Özellikle geliﬂmiﬂ toplumlar›n
kendi içlerine kapanma e¤ilimlerinin STK’larla birlikte gönüllülük aç›s›ndan da birkaç önemli sonucu olaca¤› öngörülebilir. Bunlardan birisi üçüncü dünyaya yönelik kalk›nma çal›ﬂmas› yürüten gönüllülerin, kendi güvenliklerinin gerçekten de tehlikeye girmesi ve say› olarak azalmalar›d›r. Bunun kalk›nma ve insani yard›m
çal›ﬂmalar›na önemli olumsuz etkileri olaca¤› ve örgütlerin çeﬂitli alanlardan geri çekilebilece¤i öngörülebilir. Toplumlar›n “öteki”, yani kendi toplumuna ait olmayan ve kendilerine tehdit oluﬂturan olarak alg›lad›klar›na karﬂ› kendi içlerine kapanmas› ve artan ﬂiddet e¤ilimi, bar›ﬂ hareketlerinin de (‹srail örne¤inde çoktan oldu¤u gibi) zay›flamas›na yol açabilir. Son olarak, bu içe kapanma e¤ilimiyle ba¤lant›l› olarak, 11 Eylül
öncesi yükseliﬂte olan özgürlük ve kat›l›m taleplerinin yerini yeniden uzmanl›¤a, elitizme, verili rolleri kabule b›rakmas›na, e¤itimin bireyi eleﬂtirel ve özgür düﬂünceye yönlendirme amac› yerine ﬂekillendirme ve uyuma yönelik olarak yap›land›r›lmas›na, STK’lar›n ise yeni uzmanl›k ve uyum alanlar›, dolay›s›yla haklar ve özgürlükler temelli muhalefetin etkisini azaltman›n araçlar› olarak ortaya at›lmas›na yol açabilir. Bunun toplumla ve bireyin kendisiyle ilgili dertleri, dolay›s›yla gönüllülük talebini azaltmas›na yol açmas› beklenmemelidir, ancak olaylar›n bu ﬂekilde geliﬂmesi durumunda STK’lar içindeki gönüllülük pratiklerinin de bu uyuma
yönelik olarak düzenlenmesi ve dönüﬂüm talebini bir ﬂekilde “terbiye etmesi” beklenebilir.
Özellikle göçler sonucu toplumlar›n art›k kendi içlerinde de varolan “ötekilere” kapal› yaklaﬂ›m›n›n üretti¤i
d›ﬂlanman›n, önümüzdeki dönemde öncekinden farkl› ﬂekillerde yeni sorunlara yol açarak belirleyici olabilece¤i, en aç›k olarak Ekim 2005’te Paris’in banliyölerinde yaﬂanan olaylarda görülmüﬂtür. Bu olayda konumuz
aç›s›ndan en çarp›c› durum, bir süre önce Frans›z hükümetinin banliyölerde yaﬂayan dezavantajl› gençlere yönelik güçlendirme çal›ﬂmas› yapan mahalle derneklerinin yard›mlar›n› kesmiﬂ olmas›, dolay›s›yla yine bu topluluklar›n kendi içlerinden ç›karak gençlerin d›ﬂlanmas›na karﬂ› bir tür akran etkinli¤i yürüten, böylece yayg›n
umutsuzlu¤a karﬂ› rol model oluﬂturan yaﬂça büyük rehber gönüllülerin, dernekler bünyesindeki çal›ﬂmalar›n› yürütemez hale gelmiﬂ olmas›d›r. Hükümetin verdi¤i ilk tepkilerden birisi de, bu yard›mlar›n yeniden tahsis edilmesi olmuﬂtur. Önümüzdeki dönemde sosyal eﬂitsizli¤in kal›c› olarak giderilmesine yönelik bir politika oluﬂturulmas› iradesi görülmedi¤i için, gönüllü çal›ﬂmalar›n bu alanda da yo¤unlaﬂmas› beklenebilir.
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Benzeri bir durum sosyal hizmet – gönüllülük iliﬂkisi için söylenebilir. Sosyal hizmet kurumlar›na ayr›lan
bütçenin giderek azalmas›yla, bir yandan bu hizmetler gönüllü kuruluﬂlara devredilmek istenmekte, öte yandan bu alanda çal›ﬂan devlet kurumlar›nda da gönüllü hizmette bulunmak mümkün hale getirilmektedir. Dolay›s›yla gönüllü çal›ﬂma yaln›zca STK’larda ve yaln›zca kurumsal çerçevede s›n›rl› kalmamaktad›r.
Art›k devlet kurumlar› bünyesinde ya da devlet kurumlar› ad›na ücret almadan çal›ﬂan gönüllülerin bulunmas› normal karﬂ›lanmakta. Sosyal hizmet kurumlar›nda bunun gerekçesi özellikle (kimsesiz çocuklar, yaﬂl›lar, kanser veya AIDS gibi a¤›r hastal›klara yakalanm›ﬂ kimsesiz hastalar gibi) yoksun kesimlere yönelik
verilen hizmetlerde profesyonel olmayan kiﬂilerin de bulunmas›n›n yol açt›¤› moral güçlenme duygusu olarak sunulmaktad›r. Bu gönüllülük biçiminin ne kadar sivil toplum içinde oldu¤u tart›ﬂmas›n›, bu bölüm kapsam›nda bir yana b›rakabiliriz, ancak her halukârda bu tür gönüllü hizmetlerde iﬂ tan›m›n›n dikkatle yap›lmas› ve profesyonel sorumluluk gerektiren bak›m iﬂlerinin içerilmemesi, gerek hizmet verilen kiﬂileri, gerekse de gönüllüyü korumak aç›s›ndan bu gönüllü çal›ﬂma biçiminin ön koﬂulu olmal›d›r. Devlet kurumlar›
kapsam›nda baﬂka gönüllülük biçimleri belirli bir konuda devlet politikas›n›n benimsenmesi için duyarl›l›k
oluﬂturma amaçl› (örne¤in Çevre ve Orman Bakanl›¤› kapsam›nda oluﬂturulan çevre gönüllüleri, ki ço¤unlukla okullar› arac›l›¤›yla ilk ve ortaö¤retim düzeyindeki ö¤rencileri içeren uygulamalard›r) ya da denetime
yard›mc› olan çal›ﬂmalar› (örne¤in baz› durumlarda yapt›r›ma karar verme yetkisi de bulunan gönüllü çevre ya da trafik müfettiﬂli¤i, ya da gönüllü zab›talar) içerir.
Bu geliﬂmelerden Türkiye toplumu da muaf de¤il, ço¤unlukla da benzer modelleri birebir yaﬂ›yor. Türkiye
özelinde bütün bu alanlar› etkileyen en önemli özel durum, bu bölümün baﬂ›nda de¤inilmiﬂ olan geleneksel
tar›m toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumunun bir aradal›¤› ve neredeyse eﬂit mertebedeki a¤›rl›¤›d›r;
ancak dönemsel analiz sonucu fark›na var›labilecek bu üst üste gelme, farkl› anlay›ﬂlar ve toplumsal kesimler aras›ndaki gerilimi keskinleﬂtirmekte ve belirsizlik hissini art›rmaktad›r. Yukar›dakilere ek olarak küreselleﬂmeden ayr› düﬂünülemeyecek AB süreci de, bu geçiﬂ dönemini h›zland›rma (ancak bu arada daha ﬂiddetli gerilimlere yol açma) potansiyeline sahiptir (Keyman, 2003). Avrupa merkezli politik aktörlerin ve
STK’lar›n daha görünür ve müdahil olmalar›, STK’lar ve gönüllülük pratiklerinde bir yandan benzeﬂmeye, bir
yandan da tepkiye yol açabilir. AB ve uluslararas› kuruluﬂlar taraf›ndan verilen ve miktar›n›n artmas› beklenen fonlar›n, ﬂimdiden STK’lardaki profesyonelleﬂmeye olumlu ve olumsuz olarak de¤erlendirilebilecek
önemli etkileri olmuﬂtur.
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BELLEK KUTUSU V
Yeni ifade ve eylem biçimleri: Sanal ortamda gönüllülük
Bilgi-iletiﬂim teknolojilerinin yayg›nlaﬂmas› ve internet gibi a¤lar›n ulusal s›n›rlarla birlikte ev-iﬂ-okul
ayr›m›n› da giderek daha fazla ortadan kald›rmas›, yeni ifade biçimleriyle birlikte yeni toplumsal eylemlilik ve gönüllülük biçimlerine de yol açm›ﬂ, olanaklar› geniﬂletmiﬂtir. Art›k bu teknolojiye eriﬂebilenler
için, evden ya da iﬂyerinden ayr›lmadan sokak çocuklar›na yönelik olarak çal›ﬂan bir dernek için gönüllü bir hizmet sunmak, Uluslararas› Af Örgütü’nün Acil Eylem A¤› örne¤inde oldu¤u gibi dünyan›n öbür
ucundaki bir insan haklar› ihlalini protesto etmek veya bir afet bölgesine maddi yard›mda bulunmak
mümkündür.
11 Eylül 2001’de New York’ta Dünya Ticaret Merkezi gökdelenlerinin y›k›lmas› ve binlerce insan›n yaﬂam›n› yitirmesi sonras› baz› insanlar kendilerini internet üzerindeki iletiﬂim gruplar›nda ifade edebildikleri için belki de yaﬂamlar›nda ilk kez politik olarak aktif hissettiler. Ayn› durumu internet üzerinde
dolaﬂan protesto bildirileri ve imza kampanyalar›na imza veren ya da üzücü olaylar veya afetler sonras›nda yine internet üzerinden taziye mesajlar› gönderen bir çok kiﬂi için de söylemek mümkün. Ancak gerçekten bu eylemlerin ve protestolar›n as›l hedeflerine ulaﬂabildi¤ini ve internet sayesinde gerçek eylemcilerin do¤du¤unu söyleyebilir miyiz? Daha do¤ru bir soruyla, internet gerçek kat›l›m› kolaylaﬂt›rmak ad›na nas›l kullan›labilir ve kullan›l›yor?
‹nternet üzerinden yürütülen eylemcilik ve gönüllülük çal›ﬂmalar›n› “internet taraf›ndan kolaylaﬂt›r›lan” ya
da “internet üzerine kurulan”lar olarak ay›rabiliriz. ‹nternet, bilginin (h›zl› ve yayg›n) da¤›t›m› yoluyla fark›ndal›k yaratmak, tart›ﬂma alan› açmak ve savunuculuk için kullan›labilece¤i gibi örgütlenme ve insan
kayna¤›n› harekete geçirme, ça¤r›lar ç›karma ve örgüt içi iletiﬂim için de oldukça kolaylaﬂt›r›c› ve a¤ biçiminde örgütlenmeyi sa¤lay›c› olabilir; 1999’da Seattle’da Dünya Ticaret Örgütü toplant›s›na karﬂ› farkl›
gruplardan protestocular, temelde internet üzerinden iletiﬂimlerini sa¤larken, ayn› y›l içinde 17 A¤ustos
depremi sonras› afet bölgelerine gerekli yard›m ve gönüllü hizmet için iletiﬂim duyuru@yahoogroups.com e-grubu üzerinden yürütülüyor, böylece nerede neye ihtiyaç duyuldu¤u çabuk bir ﬂekilde ilgililere iletilebiliyor, devletin yurtd›ﬂ›ndan gelen yard›m malzemelerine el koymas›na karﬂ› tepki, bu ortam üzerinden de geliﬂtirilerek etkili bir karﬂ› kampanyaya dönüﬂebiliyordu. Bunun d›ﬂ›nda bir grup profesyonel
de internet üzerinden A¤-17 ad›n› verdikleri uzun soluklu bir örgütlenmeye gidebiliyordu. www.ag-17.org
Bunun d›ﬂ›nda gönüllüler art›k daha çok belge haz›rl›¤› ve çevirisiyle kampanyalar ve iletiﬂime dayal›
birçok gönüllü hizmeti, kuruluﬂlar›n ofislerine veya sahaya bizzat gelmeden yürütebiliyorlar. ‹nterneti
sürekli eriﬂilebilir ve kolay arama yap›labilir bir veritaban› ve çeﬂitli k›lavuz ve belgelerin yüklendi¤i bir
kapasite geliﬂtirme kayna¤› olarak kullanmak da yayg›n bir pratiktir. ABD kaynakl› toksik maddeler karﬂ›t› bir kampanyan›n oluﬂturdu¤u web sitesi, hükümet kaynakl› toksik madde verilerine posta koduna
göre eriﬂmeyi ve bu veriyi yorumlamay› olas› k›l›yor ve bu toksik maddelere karﬂ› etkili bir kampanya
yürütmenin yollar›n› da ziyaretçiye sa¤l›yor. www.scorecard.org
‹nternet temelli eylemcilik ise, en yayg›n bilinen “hacker”l›k formunda ﬂifre k›r›c›l›k yoluyla web sitelerinin içeri¤inin de¤iﬂtirilmesi veya kapal› olan bilgilerin kamuya aç›lmas› ﬂeklinde olabilece¤i gibi, protesto
edilen kurumla isim benzerli¤i yoluyla sahte web siteleri oluﬂturulmas› veya sanal yürüyüﬂ ve gösteriler
düzenlenmesi, internet üzerinden al›nan mesajlar›n görünürlü¤ünün sa¤lanmas› (örne¤in, ‹sviçre’nin Davos kentinde her y›l düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu s›ras›nda bu mesajlar›n kentin yan›baﬂ›ndaki
kar kapl› tepeye yans›t›lmalar› gibi) ve ba¤›ms›z medya a¤lar› oluﬂturulmas› gibi formlar alabiliyor.
Bu çal›ﬂmalar›n neredeyse tamam›n›n etkin bir de¤iﬂime ve dönüﬂüme yol açabilmesi için, sanal ortam
d›ﬂ›ndaki baﬂka etkinliklerle birlikte düﬂünülmesi gerekti¤i görülüyor; aksi takdirde internet yaln›zca kiﬂilerin kendilerini bir de¤iﬂime yol açmadan ifade ederek eylemde bulunduklar› yan›lsamas›na yol açacak ve yaln›zca kendilerini tatmin ettikleri yal›t›lm›ﬂ bir alana dönüﬂecektir (McCoughey ve Ayers, 2003).
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Tam istihdam toplumunun kal›c› bir krize girmesi, art›k klasik anlamda potansiyel iﬂgücü olarak de¤erlendirilemeyecek kesimlerin ortaya ç›kmas›, yoksulluk ve d›ﬂlanman›n kal›c›laﬂmas›na karﬂ› Ulrich Beck taraf›ndan geliﬂtirilen gelecek vizyonlar›n›n, gönüllülü¤e yönelik önemli etkileri olaca¤› düﬂünülebilir. Bu vizyona göre ücretli/ücretsiz iﬂin ev iﬂi ve aile içi bak›m, sivil çal›ﬂma ve ücretli iﬂ ﬂeklinde bölümlenmesinden yararlan›lmas› mümkün oluyor. Çal›ﬂmaya ba¤l› olmayan bir sosyal güvenlik sistemi ve herkese verilen temel
yurttaﬂl›k geliriyle birlikte ücretli iﬂe her bir çal›ﬂan›n ay›rmas› gereken zaman azalt›larak geri kalan zamanda ev/aile iﬂi ya da sivil çal›ﬂma yürütülmesi (ya da basitçe dinlenmesi) için çal›ﬂanlar özgür b›rak›l›yor, gönüllü çal›ﬂmalar› da içeren sivil çal›ﬂmaya kat›lan yurttaﬂlara ise ücret ﬂeklinde bir ödeme yap›lmasa da, aile içi bak›m ve ev iﬂine yönelik kolayl›klar sa¤lan›yor. Böylece Beck “çal›ﬂan yurttaﬂ” tan›mlamas›n›n geçerli¤ini yitirdi¤i dönemimizde “yurttaﬂl›k çal›ﬂmas›” kavram›n› öne sürüyor (Beck, 2000). Bu vizyon günümüz
toplumlar›n›n kozmopolit özelli¤i nedeniyle art›k ulus temelinde tan›mlanamaz ve ulus-sonras› sivil toplum
dayan›ﬂmas› önerisini de beraberinde getirir. Bu kitab›n s›n›rlar›n› aﬂacak bir tart›ﬂmada baﬂta kaynak sorunu olmak üzere eksiklikleri ve eleﬂtirilecek yönleri bulunmas›na karﬂ›n, bu vizyon, insan haklar› ve kat›l›ma dayal› bir gelecek öngörüsü içerdi¤inden, üzerinde düﬂünmeye ve tart›ﬂmaya de¤er.

2.3. Anlaml› iﬂ olarak gönüllülük
Önceki bölümlerde çal›ﬂman›n ald›¤› yeni biçimler ve gönüllü çal›ﬂmaya atfedilen roller üzerinde durmuﬂtuk.
Bu bölümde ise gönüllü çal›ﬂman›n örgütlenmesine bir giriﬂ olarak iﬂin niteli¤ine yönelik bir tart›ﬂma yürütmeye çal›ﬂaca¤›z.
“Yönetim” kavram›n›n Marksist analizi, yönetim u¤raﬂ›n›n amac›n›n “iﬂgücü potansiyelini” “maksimum iﬂ
gücüne” dönüﬂtürmek oldu¤unu söyler. Erken dönem yönetim anlay›ﬂ› olan bask›-disiplin-kontrol-iﬂbölümü, çal›ﬂan›n iﬂine herhangi bir kiﬂisel anlam yüklemesini öngörmedi¤inden, yabanc›laﬂma ve tatminsizli¤e,
dolay›s›yla performans kay›plar›na ve verimlilik düﬂüﬂlerine neden olmuﬂtur. Daha sonra ortaya ç›kan “‹nsan ‹liﬂkileri” hareketi ve “‹nsan Kaynaklar› Yönetimi” ekolünün temel aray›ﬂ› ise, bu sorunu aﬂarak çal›ﬂanlar›n kapasitesini en üst düzeye ç›karmakt›r.
‹ﬂe yüklenen anlam, kiﬂinin politik ve sosyal arkaplan›na ve içinde yaﬂad›¤› toplumun egemen kültürüne göre de¤iﬂiklik gösterir. Günümüz toplumlar›nda iﬂ ile iliﬂkili anlam aray›ﬂ›n› inceleyebilmek için yabanc›laﬂma
ve iﬂ tatmini kavramlar›na bakmak yararl› olacakt›r:
- Yabanc›laﬂma: Kiﬂinin “insan” olarak kendini gerçekleﬂtirememesi durumu olarak tan›mlanabilecek yabanc›laﬂmay› Marx, kapitalist üretim biçimleriyle ba¤lant›l› olarak farkl› düzeylerde incelemiﬂtir:
• ‹ﬂ kapsam›ndaki iliﬂkilerin hesapl›, bencil ve güven duygusundan yoksun hale gelmesiyle di¤er insanlardan yabanc›laﬂma,
• Üretilen ürünlerin, üretenin do¤rudan gereksinimleriyle ve istekleriyle iliﬂkisiz olmas›, dolay›s›yla kendilerinden ç›kar›lm›ﬂ/ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ olmas›yla üründen yabanc›laﬂma,
• Eme¤in, çal›ﬂanlar›n di¤er gereksinimlerini karﬂ›lamalar›n›n karﬂ›l›¤›nda sa¤layacaklar› bir de¤er olarak
dayat›lmas› ve kendilerini di¤er insanlar›n kontrolü ve bask›s› alt›na sokmalar›, dolay›s›yla tatminden söz
edilememesi nedeniyle emekten yabanc›laﬂma,
• ‹ﬂin k›s›tlayan ve bask› alt›na alan bir alana dönüﬂmesiyle iﬂten yabanc›laﬂma.
Yukar›daki yaklaﬂ›m da, Weber’in bürokrasisinde oldu¤u gibi bir genelleﬂtirmedir ve okudu¤umuzda gözümüzün önüne gelen resim daha çok kol eme¤ini ça¤r›ﬂt›r›r, ancak di¤er çal›ﬂanlara da uyarlanabildi¤ini de
görebiliriz.
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- Tatmin: Klasik iﬂ tatmini araﬂt›rmalar›nda, tatmin düzeyi iﬂadam› ve profesyonel yöneticilerden memur
pozisyonunda çal›ﬂanlara, belirli becerilere sahip vas›fl› iﬂçilere ve vas›fs›z ve gündelik iﬂçilere do¤ru düﬂme e¤ilimi gösterir ve bunun ayn› zamanda sosyal s›n›f hiyerarﬂisiyle paralellik göstermesi, beklenebilecek
bir sonuçtur.
Maddi getiriler d›ﬂ›nda tatmini oluﬂturan etmenler olarak:
• iﬂin/mesle¤in toplum içindeki prestiji ve önemi,
• çal›ﬂma koﬂullar›nda ba¤›ms›zl›k ve kontrol derecesi (hiyerarﬂik kontrol, terfi olanaklar›, iﬂ ritmini ve
kendi zaman›n› ayarlayabilme),
• sosyal güvence ve olanaklar,
• iﬂ arkadaﬂlar›yla iﬂ d›ﬂ› paylaﬂ›mlar,
• yarat›c›l›k ve beceri kullan›m›, istek ve iradeyle çal›ﬂma, iﬂini bilenlerle birlikte çal›ﬂma olarak s›n›fland›r›labilir.11
Tatminsizli¤e yol açan etmenlerse kendini tekrarlayan iﬂ, iﬂin yaln›zca küçük bir parças›n› yapma, yarars›z
olarak görülen görevler, güvensizlik duygusu ve çok yak›ndan izlenme olarak s›ralanabilir.
‹ﬂ tatmini iki uç noktada içsel ve d›ﬂsal tatmin olarak ikiye ayr›labilir (Çizim 8). D›ﬂsal tatmin iﬂ kapsam›nda
maddi karﬂ›l›k d›ﬂ›nda kiﬂisel bir de¤er üretiminin bulunmamas›, iﬂin iﬂten ba¤›ms›z baﬂka bir sonuca ulaﬂman›n yolu olmas› ve insani tatmin veya kendini gerçekleﬂtirmenin iﬂ d›ﬂ›nda aranmas› durumuyla ba¤lant›l›d›r; d›ﬂsal tatmin iﬂe araçsal bir anlam yükler, ücret daha çok iﬂte zorunlu olarak/zor yoluyla geçirilen zaman karﬂ›l›¤›nda bir tazminat olarak görülür ve iﬂe yap›lan duygusal yat›r›m düﬂüktür.
‹çsel tatminse, iﬂin zenginleﬂtirici bir deneyim olmas›, çal›ﬂana u¤raﬂlar sunmas› ve kiﬂisel geliﬂime ve kendini gerçekleﬂtirmesine olanak vermesiyle ba¤lant›l›d›r; içsel tatmin, iﬂe kendini ifadeyle ba¤lant›l› bir anlam
yükler. Marks’›n kapitalist üretim sürecinde yabanc›laﬂma analizinde bu durum, iﬂle bir ﬂekilde özdeﬂleﬂme
nedeniyle kiﬂilerin kendilerine yabanc›laﬂmas›na denk düﬂmektedir. Bu son durumda kiﬂi içsel tatmin hissediyor olabilir, ancak temelde olan ﬂey, yabanc›laﬂman›n gizlenmiﬂ veya içselleﬂtirilmiﬂ olmas›d›r.

‹çsel iﬂ tatmini
- Zenginleﬂtirici
deneyim olarak iﬂ
- ‹ﬂin u¤raﬂlar
sunmas›
- Geliﬂim ve kendini
gerçekleﬂtirme
olanaklar›

‹ﬂin “kendini ifade
etme” anlam›

D›ﬂsal iﬂ tatmini
- De¤er üretimi yok
- ‹ﬂ baﬂka bir amaca
ulaﬂman›n arac›
yolu
- Kendini
gerçekleﬂtirme
aray›ﬂ› iﬂ d›ﬂ›nda

‹ﬂin “araçsal”
anlam›

Çizim 8
11

Blauner ve Parker’dan al›nt›layan Watson, 2003.
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‹çsel ve d›ﬂsal tatminin baﬂka bir nedeni, kiﬂilerin iﬂlerini yaﬂamlar›n›n ne kadar merkezinde gördükleriyle,
ya da yaﬂamlar›n›n oda¤›ndaki kendilerini özdeﬂleﬂtirdikleri ilgi alanlar›n› iﬂin içinde ya da d›ﬂ›nda görmeleriyle de ilgilidir. Dolay›s›yla iﬂ tatmini her zaman iﬂ memnuniyetine denk düﬂmeyebilir.
Gönüllü çal›ﬂmada do¤rudan ücret veya maddi karﬂ›l›k beklentisinin önemli olmad›¤›n› göz önünde tuttu¤umuzda, içsel tatmin aray›ﬂ›n›n ön plana ç›kt›¤›n› ve gönüllü çal›ﬂmaya gönüllü taraf›ndan yüklenen anlam›n,
kendini ifade ve gerçekleﬂtirmeyle ba¤lant›l› oldu¤unu varsayabiliriz. Dolay›s›yla bir iﬂ olarak gönüllülük özelinde iﬂ tatmini, neredeyse her zaman iﬂ memnuniyetiyle eﬂ anlaml›d›r. Burada söylemek istedi¤imiz, gönüllülü¤ün s›k›c› ve rutin iﬂleri içermemesi gerekti¤i de¤il, bunlar› içerecekse bile, ya gönüllünün kendi iste¤iyle (özel nedenlerle yaln›zca bunu tercih edecek gönüllüler de olabilir) ya da ancak daha büyük ve bitirildi¤inde tatmin duygusu yaratacak bir iﬂin ayr›lmaz bir parças› olmas› gerekti¤idir. Gönüllülü¤ün tatmin boyutu
ve tatmine yol açan etmenler en baﬂta göz önünde tutulmas› gereken unsurlard›r.
En çok gönüllü olanlar›n profiline bak›ld›¤›nda, yaﬂamlar›n›n geçiﬂ dönemlerinde olan (örne¤in yeni “aktif”
emekliler, çocuk sahibi çiftler, üniversiteye yeni girmiﬂ yada girememiﬂ gençler, mesleki e¤itim öncesindeki ö¤renciler ya da yeni mezunlar, çocuk bak›m› sonras› anneler vb.) ve bu geçiﬂ döneminin zorluklar› ve
aray›ﬂlar›yla baﬂa ç›kmaya çal›ﬂan kiﬂileri görüyoruz. Bu nedenle gönüllü çal›ﬂma zorlay›c› olmakla birlikte
keyif verici, iletiﬂime dayal›, görülür ve hesaplanabilir sonuçlara yol açan ve gönüllüye sosyal tan›nma sa¤layan özellikte olmal›d›r (Beck, 2000). Gönüllülere verilecek iﬂin ve iﬂ ve örgütlenme sürecinin yabanc›laﬂmaya yol açacak nitelikte olmas›, en baﬂta gönüllüyle yap›lan iﬂin ba¤lant›s›n› koparacak ve hem bu aray›ﬂa ve beklentiye yan›t veremeyece¤i, hem de iﬂin demokratik niteli¤ine ayk›r› olaca¤› için gönüllü çal›ﬂman›n özüne do¤rudan ters düﬂecektir.

BELLEK KUTUSU VI
Özel sektörde gönüllülük – anlam aray›ﬂ› ve anlam kazand›rma çabas›
Özel sektörde rekabet bask›s› ve yabanc›laﬂt›r›c› koﬂullar alt›nda yo¤un çal›ﬂmadan bunalan baz› çal›ﬂanlar, boﬂ zamanlar›nda anlaml› bir iﬂ olarak “gönüllü çal›ﬂmay›” seçmektedir. Ço¤unlukla ö¤le aralar›nda, akﬂam iﬂ ç›k›ﬂlar›nda ya da hafta sonlar› s›n›rl› bir zamanda yürütülen çal›ﬂmalar, ço¤unlukla iﬂyerinin ya da evlerinin yak›n›ndaki yetiﬂtirme yurtlar›nda çocuklara kitap okumak veya derslerine yard›mc› olmak, huzurevlerini ziyaret ederek yaﬂl›larla sohbet etmek, afet bölgelerine yard›m götürmek
gibi insani/sosyal hizmetlerden oluﬂur. Gönüllünün öncelikli aray›ﬂ ve motivasyonu bu olmad›¤› için kal›c› politik de¤iﬂim amac› gütmesi ve savunuculuk boyutunu içermesi gerekmez.
Gönüllü çal›ﬂma sonucu çal›ﬂanlar›n kendilerini daha iyi hissetmesi ve iﬂe yönelik verimlerinin ve yarat›c›l›klar›n›n artmas›, ﬂirketlerin yöneticilerinin ve insan kaynaklar› bölümlerinin de dikkatini çekmiﬂtir.
ﬁu anda gönüllü çal›ﬂma için çal›ﬂanlar›na mesai zaman› içinde izin veren, bu çal›ﬂmay› bizzat örgütleyen veya örgütlenmesi için dan›ﬂmanl›k ﬂirketlerine veya gönüllü aray›ﬂ›ndaki STK’lara baﬂvuran, bunun sonucunda çal›ﬂanlar aras› ekip ruhunu geliﬂtiren, iﬂyerini ayn› zamanda sosyal bir ortam haline
getiren ve dolay›s›yla çal›ﬂanlar›n iﬂlerine bir anlam yüklemesini amaçlayan ﬂirketlerin say›s› giderek
artmaktad›r. Bu ayn› zamanda ﬂirket için d›ﬂar›ya karﬂ› iyi bir tan›t›m olarak da kullan›lmaktad›r.
Tak›m çal›ﬂmas› eti¤i, kiﬂinin birey olmaktan önce ekibin parças› olmas›n› gerektirir. Bu durum karﬂ›l›kl›
uyumluluk, esnek zaman, özel k›sa dönemli görevler ve iletiﬂim becerisini ön plana ç›kar›r. Lider, ekip içinde otorite de¤il, “kolaylaﬂt›r›c›d›r”, ancak bu durum güç oyunlar›n› ortadan kald›rmaz. Güç, yaln›zca ekip içi
otoriteden ba¤›ms›zlaﬂm›ﬂt›r, bazen bu durum, çal›ﬂanlarda yön ve motivasyon kayb›na bile neden olabilir.
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‹ﬂ ortam›na taﬂ›nan sosyal beceriler “tak-ç›kar” anlay›ﬂ›yla uygulan›r: iyi dinle, di¤erlerine yard›mc› ol, uzun
dönemli ve ba¤lay›c› iliﬂkilerden kaç›n, di¤erleriyle kiﬂisel iliﬂkilerinin tarihine tak›l›p kalmaktansa elindeki iﬂi
gerçekleﬂtirmeye yönelik bir tutum tak›n… ‹ﬂ ortam›ndaki oyuncular kurallar› oynarken belirlerler; patronun yapaca¤› “kat›l›mc›” grup süreçlerini yönetmekten ibarettir. Patron bask›s›n›n yerini iﬂ arkadaﬂlar›n›n
bask›s› alm›ﬂt›r. Ancak bu kat›l›mc› süreç gerek grup içi eﬂitsizlikler, gerekse de iﬂveren-çal›ﬂan aras›ndaki
do¤al hiyerarﬂik konumlanma nedeniyle (sonuçta ne üretilece¤ine karar veren/belirleyen ve art›de¤ere sahip ç›kan/paylaﬂt›ran iﬂverendir!) üretim sisteminin temel do¤as›n› de¤iﬂtirmez.
Yukar›daki anlat›n›n gönüllülü¤e yans›mas› da, gönüllülü¤e artan vurgunun alt-metinlerinde görülebilir ve
gönüllü çal›ﬂmalar›n yürütüldü¤ü kurumlar›n iç ve d›ﬂ yönetim anlay›ﬂlar›na yans›yacak etkileri vard›r. Taylor’a göre iﬂletme/yönetim alan›ndaki kat›l›m söyleminin, kalk›nma çal›ﬂmalar›nda yararlan›c› yerel gruplar›n proje ve programlara kat›l›m› anlam›ndaki kat›l›m söyleminin paralelli¤i tesadüfi de¤ildir ve birbirlerini
yeniden üretmektedirler (Taylor, 2002).
Gönüllü çal›ﬂmalara artan vurgunun politik boyutlar› d›ﬂ›nda, kuruluﬂlar›n yan›t vermekte zorland›klar› artan
ilginin nedenlerinden en önemlisi, kiﬂilerin kendi geliﬂimlerinin tek yolunun art›k ö¤renim kurumlar› olmad›¤›n›n fark›na varmalar›d›r. Gönüllü çal›ﬂmalar kendilerine ço¤unlukla okul ve üniversite ö¤reniminin sa¤layamad›¤› baﬂka beceri ve sosyal statü ve çevre geliﬂtirme gibi olanaklar› kazand›rmaktad›r. Ekip çal›ﬂmas›na yatk›nl›k, de¤iﬂen ve önceden belirlenemeyen koﬂullara uygun yan›tlar ve tepkiler verebilecek çok yönlü düﬂünme becerileri gönüllü çal›ﬂmalar kapsam›nda deneyim yoluyla edinilebilen baz› becerilerdir; kiﬂiler
aras› iliﬂkiler ve tutumlar, kendini tan›ma, organizasyon yetene¤i, çeﬂitli alanlarda geliﬂtirilen uzmanl›klar ve
kat›l›m becerileri sürekli de¤iﬂen koﬂullarda ve ekip içi iletiﬂim aç›s›ndan iﬂveren taraf›ndan tercih edilmelerine neden olur. Yukar›da say›lan geliﬂmeler sonucu iﬂverenlerin iﬂe alma sürecinde en az formal e¤itimler kadar gönüllü ve sosyal çal›ﬂmalara da de¤er vermesi sonucunu beraberinde getirmiﬂtir. Bu çal›ﬂma
özellikle uluslararas› bir deneyimi de içeriyorsa, potansiyel çal›ﬂan aç›s›ndan oldukça büyük avantaj sa¤layabilir.
Ek olarak, gönüllü çal›ﬂmalar kiﬂiye ö¤renimini gördü¤ü alan d›ﬂ›nda da iﬂ olanaklar› sa¤layabilir; gönüllü oldu¤u konularda çal›ﬂan STK’larda ve di¤er ilgili kuruluﬂlarda ücretli bir konum edinme, dolay›s›yla kendisi
için “anlaml›” bir iﬂte çal›ﬂ›yor olmas› olas›l›¤› da bulunur. “STK’larda çal›ﬂma” özel sektörde çal›ﬂma yaﬂam›n›n yabanc›laﬂt›r›c› olarak alg›lanmas› nedeniyle ve STK’larda proje temelli yaklaﬂ›mlarla birlikte profesyonelli¤in de artmas›yla art›k ciddi bir tercih ve seçenek haline de gelmiﬂtir.
Bu durumun resmi akreditasyon kurumlar› taraf›ndan tan›nmas› için de yo¤un bir çal›ﬂma yürütülmektedir.
Özellikle Avrupa Birli¤i’nin mesleki tan›nmayla ilgili birimleri bu tür “müfredat d›ﬂ›” çal›ﬂmalar›n da diplomaya eklenmesi, oluﬂturulan Avrupa CV standart›nda bu deneyime de yer verilmesi ve bütün bu çal›ﬂmalar›
bütünleﬂtiren Europass uygulamas› yoluyla gönüllü çal›ﬂman›n teﬂvik edilmesi için çal›ﬂmaktad›rlar.12 Gönüllü çal›ﬂmalar “yaﬂamboyu ö¤renme” yaklaﬂ›m›n›n önemli bir unsuru olarak de¤erlendirilmektedir.

12

Europass hakk›nda daha fazla bilgi için: http://europass.cedefop.europa.eu
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BELLEK KUTUSU VII
Avrupa Gönüllü Hizmeti
Avrupa Birli¤i, gençleri birçok alanda toplumun gereksinimlerini karﬂ›lamak üzere geliﬂtirilmiﬂ etkinliklere do¤rudan ve aktif bir biçimde dahil eden ulus-aﬂ›r› gönüllü hizmet yoluyla, gençler için yayg›n e¤itim f›rsatlar›n› finansal olarak desteklemektedir. AB’nin Gençlik Program› kapsam›ndaki eylemlerden
birisi olan program çerçevesinde, yaﬂlar› 18 ile 25 aras›nda olan gençler, toplumsal, ekolojik, çevre ile
ilgili, sanat ve kültür, yeni teknolojiler, spor vb. gibi geniﬂ bir etkinlik alan›ndaki yerel projelere Avrupa
gönüllüsü olarak kat›l›p, 12 aya kadar yurtd›ﬂ›nda kalabilirler.
Avrupa Gönüllü Hizmetinin hedefi, üç temel ilke üzerine kuruludur:
• Gençlerin topluma entegrasyonunu ve topluma aktif biçimde kat›lmalar›n›, istihdam ﬂanslar›n›
art›rmalar›n› ve baﬂkalar›yla dayan›ﬂma içine girebilmelerini sa¤lamak için gençlere kültürler aras›
nitelikte bir yayg›n ö¤renme deneyimi kazand›rmak
• Yerel topluluklar›n geliﬂimini desteklemek.
• Yeni ortakl›klar›n kurulmas›n› ve ortaklar aras›nda deneyim ve örnek teﬂkil edebilecek iyi uygulamalar›n al›ﬂveriﬂini teﬂvik etmek
www.genclik.gov.tr sitesinden ilgili dokümanlara ve Eylem 2 uzmanlar›na ulaﬂabilirsiniz.

2.4. Gönüllü yönetimi ve gönüllü-kurum iliﬂkisi
Yeni dönem geliﬂmelerinin gönüllü örgütlenmesine etkilerini baz› gerilimler üzerinden okumay› deneyelim:
- Gönüllülük – profesyonellik gerilimi: STK’lara yönelik artan politik ilgi ve fonlar›n STK projelerine aktar›lmaya baﬂlanmas›, STK’larda ücretli çal›ﬂma olanaklar›n› art›rd›kça (hatta baz› STK’lar›n tek iﬂleyiﬂ biçimi haline gelmesiyle) STK’lar›n gönüllü yurttaﬂ giriﬂimleri özellikleri sorgulamaya aç›ld›. Yayg›n olarak “kurumsallaﬂma” olarak bilinen bu tercihi yapan STK’larla yapmayanlar aras›nda bir gerilim noktas› ortaya ç›k›yor ve kurumlaﬂan ve bu yolla daha etkin çal›ﬂan STK’lar›n öte yandan bir grup ücretliyle s›n›rl› kalmas›
ve taban örgütlenmesi (taban›n da kararlara kat›lmas›) özelli¤inden uzaklaﬂmas› eleﬂtirisi getiriliyor. Burada taban örgütlenmesinden kas›t kat›lanlar›n say›s› de¤il, örgütlenmenin yerel özelli¤i ve yereldeki örgütlenmelerin de örgütün her düzeydeki karar›na kat›labilme olanaklar›n›n bulunmas›d›r.
- Gönüllü – ücretli gerilimi: STK’lar içindeki ücretli çal›ﬂanlar›n ald›klar› ücret karﬂ›l›¤› formal sorumluluk
ve yetkileri nedeniyle kendilerini örgütün as›l sahipleri olarak görmeleri, gönüllülere yaklaﬂ›mlar›n› ve gönüllülere yönelik oluﬂturduklar› iﬂ tan›mlar›n› da olumsuz yönde etkileyebilir. Güvensizlik, inisiyatif tan›mama
ya da gönüllülere ayr› ve tehlikesiz oyun alanlar› oluﬂturma, iﬂlerin yaln›zca rutinlerden ibaret kalmas› karﬂ›laﬂ›lan durumlardan baz›lar›d›r. Bunun d›ﬂ›nda STK’larda ücretli çal›ﬂman›n ilk maddede belirtilen gerilim
nedeniyle eleﬂtirilmesi, STK çal›ﬂanlar›n›n ço¤unlukla kendileri için “anlaml›” bir iﬂte çal›ﬂma gibi temel bir
tercih sonucu bu noktada oldu¤u ve önemli bir gönüllülük unsuru da içerdi¤i gerçe¤inin gözden kaç›r›lmas›na neden olmaktad›r.
- Gönüllü inisiyatifi – gönüllü yönetimi gerilimi: Bir sonraki bölümde ayr›nt›s›yla sunulacak olan gönüllü yönetimi yaklaﬂ›mlar›, ücretli ve gönüllülerin bir arada bulundu¤u kurumlarda gönüllülere “insan kaynaklar› yönetimi” perspektifinden bakan bir yaklaﬂ›md›r. Öte yandan yatay bir örgütlenmede gönüllülerin inisiyatif alarak çal›ﬂma yürütmeleri de, di¤er uç yaklaﬂ›m› yans›t›r. ‹lkinde etkin ve de¤erlendirmeyi de içeren
bir “yönetim”, dolay›s›yla kontrol bulunurken, ikincisinde belirsizlik ve kuruluﬂun ilkesel ve amaçsal çerçevesinin d›ﬂ›na ç›kabilmesi tehlikesi bulunmaktad›r.
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BELLEK KUTUSU VIII
Profesyonel iﬂgücünün yerine geçen gönüllü çal›ﬂma tart›ﬂmas›
Gönüllülük ile emek piyasas› aras›ndaki gerilim, bu tart›ﬂman›n as›l konusunu oluﬂturur. Gönüllü çal›ﬂman›n profesyonel çal›ﬂma yerine, gönüllünün ücretli çal›ﬂan›n yerine geçmesi ve ucuz iﬂgücü olarak
istismar edilmesi tehlikesi giderek güncelleﬂmektedir. Tart›ﬂman›n di¤er aya¤›nda ise özellikle d›ﬂlanm›ﬂlar›n kendi aralar›nda oluﬂturduklar›, ancak profesyonel hizmetleri de içeren dayan›ﬂma (self-help)
örgütleri bulunmaktad›r ve d›ﬂlanm›ﬂlara ve yoksunlara yönelik çal›ﬂmalar›, modern ve profesyonel
sosyal hizmetlerin so¤uklu¤undan kurtarmaya ve bu çal›ﬂmalara insani boyutu yeniden eklemeye çal›ﬂt›klar› görülebilir. Bu gruplar, d›ﬂlanm›ﬂlar›n dertlerinden ancak “kendilerinden” birinin tam olarak
anlayabilece¤i ve en uygun hizmeti sa¤layabilece¤i görüﬂünden yola ç›karlar.
Bunlara baﬂka bir örnek olarak, daha önce Fransa’n›n banliyölerindeki mahalle dernekleri verilmiﬂti. Bir
di¤er örnekse, 1980’lerin baﬂ›nda ortaya ç›kan AIDS hastal›¤›n›n eﬂcinsel hastal›¤› olarak görülmesi nedeniyle, ABD’de zaman›n Cumhuriyetçi muhafazakâr hükümetinin hastalara sa¤l›k hizmeti vermeye yanaﬂmamas› sonras›nda, New York’lu eﬂcinsellerin AIDS hastas› eﬂcinsellere t›bbi hizmet vermek üzere kurduklar› Gay Men Health Crisis’dir. Kurumsal olarak oldukça baﬂar›l› olan örgütün sahip oldu¤u
hastaneler, yo¤un olarak ücretli idari ve t›bbi çal›ﬂanlar bar›nd›ran, kâr amac› gütmeyen profesyonel
kuruluﬂlara dönüﬂmüﬂtür. Kurumun profesyonelleﬂmesi ve maddi destek sa¤lamak üzere devlet kurumlar›yla fazla içli d›ﬂl› olarak eleﬂtirel niteli¤ini yitirmesine tepki olarak, eylemcilik ve savunuculuk tabanl› yeni eﬂcinsel örgütleri ortaya ç›km›ﬂt›r (Lune ve Oberstein, 2001).
Son olarak kuruluﬂlar›n bünyesindeki genç gönüllüler, gerek potansiyel tüketici, gerekse de potansiyel
çal›ﬂan, bazen de ucuz iﬂgücü olarak ﬂirketlerin ilgisini çekmektedir. Yayg›n bir genç gönüllü örgütlenmesine özel bir araﬂt›rma ﬂirketinden gelen bir teklif, gönüllülere ﬂirket taraf›ndan sa¤lanacak burs
karﬂ›l›¤›nda, belirli bir zaman ﬂirketin araﬂt›rmalar›nda anketör olarak çal›ﬂarak, istihdama yönelik deneyim kazanmalar›n› öngörüyordu. Yap›lacak iﬂin herhangi bir beceri gerektirmemesi nedeniyle, özünde gönüllüleri ucuz iﬂgücü olarak kullanmaya yönelik teklif, kuruluﬂ taraf›ndan reddedildi. Ad›n› burada
vermemeyi tercih etti¤imiz kuruluﬂa, kâr amac› güden ﬂirketlerden gönüllülerin promosyon etkinliklerinde veya baﬂka iﬂlerde kullan›lmas› karﬂ›l›¤› ba¤›ﬂ yap›lmas› veya burs verilmesi gibi tekliflerin s›k s›k
geldi¤i, kuruluﬂ çal›ﬂanlar›nca belirtilmektedir.
Bir STK ile gönüllü aras›ndaki iliﬂkiyi karﬂ›l›kl› beklentiler üzerinden de¤erlendirmek, kendi kurumumuz içinde karﬂ›laﬂabilece¤imiz olaylara gösterece¤imiz tepkilere yön verebilir. Öncelikle gönüllünün özgür iradeye
sahip bir varl›k ve özne olarak, gerek kendi yaﬂam›nda, gerekse çevresinde bir de¤iﬂim yaratma iste¤ine sahip bir birey oldu¤u unutulmamal›d›r (ve bunu söylemek ço¤u zaman yapmaktan daha kolayd›r). Gönüllünün yapmak istedi¤i iﬂ kendisi için “anlaml›”, içsel tatmine yönelik, kendini ifade etmesine ve ço¤u zaman
geliﬂtirmesine yarayacak bir çal›ﬂmad›r; bu da oldukça kiﬂiseldir ve kiﬂiden kiﬂiye fazlas›yla de¤iﬂen bir niteliktedir. Öte yandan kurumun önceli¤inin ço¤u zaman belirli zamanlar içinde tamamlanmas› gereken iﬂler
ve ç›kt›lar olmas› do¤ald›r; bu zaman bask›s›n› baz› durumlarda iﬂin kendi içeri¤i veya çal›ﬂmayla ilgili politik koﬂullar bütünü, baz› durumlarda ise fon verenler ya da yönetim organlar› gibi hesap verilmesini gerektiren koﬂullar zorlar. Bu iki farkl› perspektifi buluﬂturmak, her iki taraf›n da beklentilerini karﬂ›layacak bir
gönüllü-kurum iliﬂkisinin kurulmas›n› sa¤lar.
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2.4.1. Gönüllü ve kat›l›m
Gönüllü çal›ﬂmada gönüllüler en temel aktörlerden oldu¤una ve gönüllülü¤ün temelini “anlam” oluﬂturdu¤una göre, gönüllünün kurum içi kat›l›m› örgüt yaﬂam› içinde özellikle incelenmesi gereken bir konudur. Kat›l›m›n içeri¤i ve düzeyi, bir yandan da örgütün ve gönüllülerin birbirlerine yaklaﬂ›m›n›n önemli göstergelerindendir. Kat›l›m› gönüllülerin yaln›zca iﬂlere de¤il, ayn› zamanda kendileriyle do¤rudan ya da dolayl› olarak
ilintili kararlara kat›l›m› aç›s›ndan da de¤erlendirmek yararl› olacakt›r. ‹ﬂlere kat›l›mla kararlara kat›l›m›n
dengeli olmas›, kurum/toplulukla gönüllü/bireyin birbirinden ö¤reniyor ve birbirini ﬂekillendiriyor olmalar›
aç›s›ndan özellikle önemlidir.
Tablo 1’de, kurumunuzda/örgütünüzde gönüllülerin kararlara ve iﬂlere/eylemlere kat›l›m›yla, dolay›s›yla örgüt içinde gönüllülere biçilen rol ve yerle ilgili bir fikir verebilir.
Tablo 1
Etkinliklere kat›l›m ➝
Kararlara kat›l›m ↕
Yüksek
Orta
Düﬂük

Düﬂük

Orta

Yüksek

Gönüllü kat›lmama
Hesapl› kat›lmama
Zorlanm›ﬂ kat›lmama

Geçici kat›l›m
Yararc› kat›l›m
Normatif kat›l›m

Demokratik kat›l›m
Hesapl› kat›l›m
Zorlanm›ﬂ kat›l›m

Kaynak: Hartmann’dan al›nt›layan Kovacheva, 2000.

Kovacheva’n›n çal›ﬂmas›nda Do¤u Avrupa’daki gençlik kuruluﬂlar› içinde gençlerin kat›l›m›n› anlamaya yönelik olarak kullan›lan tablo, farkl› durumlar ve ölçekler için de kullan›labilir; yurttaﬂlar›n ve/veya gençlerin
yerel, ulusal veya uluslararas› düzeyde toplum yaﬂam›na veya politikalar›n oluﬂumuna ve uygulanmas›na
kat›l›m› gibi. Tablo, farkl› toplum veya örgütlerdeki kat›l›m deneyimlerinin, alt uçtaki kat›lanlar›n varolan yap›larla girdi¤i zorlanm›ﬂ iliﬂkiden, üst uçtaki kat›l›m karar›n› kendileri verdikleri “demokratik” iliﬂki biçimlerine do¤ru de¤iﬂim gösterdi¤ini vurgulamaktad›r. Arada Hartmann’›n kullanmay› tercih etti¤i “hesapl›”,
“normatif”, “yararc›” gibi tan›mlamalar hakk›nda itirazlar bulunsa da, tablo, kendi örgütünüzdeki durumu
de¤erlendirmeniz için yararl› bir araç sa¤lamaktad›r. Bu tabloyu (aradaki tan›mlamalar› kullanmadan) kendi örgütünüzden gönüllüler ve gönüllülerle iliﬂkilerden sorumlu çal›ﬂanlarla yaparak kat›l›m düzeylerinin alg›lanmas› aras›ndaki farklar üzerine tart›ﬂmak, yararl› bir al›ﬂt›rma olabilir.
Örgüt içi kat›l›mla toplumsal yaﬂamda yurttaﬂ kat›l›m›n›n, yukar›da tan›mlanan “demokratik kat›l›m” ucuna
ne kadar yaklaﬂt›¤› ve her ikisinin birbirlerini nas›l ﬂekillendirdi¤inin de üzerinde düﬂünmeye de¤er; STK’lar
ayn› zamanda demokratik kültürün kazan›ld›¤› ve yeniden üretildi¤i birer uygulama alan› de¤il midir? Birçok
sivil kuruluﬂ çal›ﬂma alanlar›nda d›ﬂar›ya karﬂ› demokratik kat›l›m mücadelesi verirken, iç yap›lanmada “verimlilik”, “uzmanl›k” ya da baﬂka meﬂru gerekçelerle kat› hiyerarﬂik bir çal›ﬂma biçimi benimserler; bu da
kendi savunduklar› de¤erlere ters düﬂmek say›lmaz m›? Burada etkinliklerin yürütülmesine yüksek düzeyde emek harcanmas›yla, kararlar›n al›nmas›na da yüksek düzeyde kat›l›m› birleﬂtiren “demokratik kat›l›m”
tan›m›, kat›lan gönüllülerle örgüt içinde iliﬂkiyi sürdürenler aras›nda bir müzakere mekanizmas›n›n bulunmas›n› öngörür; bu her iki taraftan yaln›zca birisinin görüﬂleriyle ﬂekillenen veya dayat›lan bir yap› veya kural de¤iﬂimine karﬂ› her iki taraf için de üretici bir sürece yol açar.
Ancak daha sa¤l›kl› bir de¤erlendirme için, etkinliklerin ve kararlar›n da kendi içlerinde ayr›ﬂt›r›lmas› gerekecektir; gönüllülerin, örgütün gelece¤ini belirleyen uzun dönemli stratejik kararlar, orta dönemli taktik/politik kararlar ve gündelik uygulamalara yönelik kararlara kat›l›m›, ayr› ayr› de¤erlendirilmelidir. Ayn›
ﬂekilde, örne¤in savunuculuk ya da e¤itimler gibi, örgütü d›ﬂar›ya karﬂ› temsil eden nitelikli etkinliklerle ey48

lemlere kitlesel kat›l›m, do¤rudan hizmetler ya da ofis içi rutin iﬂler, kendini gerçekleﬂtirme aç›s›ndan bir
tutulmamal›d›r.
Kat›l›mla ilgili olarak ortaya at›lacak önemli sorulardan birisi de, kat›l›m›n bir araç m›, yoksa baﬂl› baﬂ›na bir
amaç m› oldu¤udur. Ayn› soru gönüllülük için de sorulabilir ve verilen yan›tlar, sonuçta aﬂa¤›da ortaya at›lan gönüllüye olan yaklaﬂ›mlara yans›r. Gönüllü yönetiminden, dolay›s›yla bir yöneten-yönetilen ayr›m›ndan
söz etti¤imiz sürece, kat›l›mc› süreçlerde gönüllü/yönetilenin en baﬂta yöneticiye karﬂ› zay›f bir konumda
oldu¤unu söyleyebiliriz; ayr›ca kat›l›m için seçilen yöntemin yönlendirici olmas› ve gönüllülerin kat›l›m pratiklerini kal›c› olarak yap›land›rmas› ve belirlemesi de olas›d›r. Tan›m olarak daha güçsüz konumda bulunan
gruplara güç verilmesi ve güçlerini kullanmalar›n›n teﬂvik edilmesi, hem toplumun, hem de örgütün sosyal
ve güç yap›lanmas›nda de¤iﬂime yol açabilecektir.

BELLEK KUTUSU IX
Yaﬂam içinden bir örnek: Zor durumda olan bir yerel gençlik merkezi
‹spanya’n›n kuzeyinde kentin yoksul semtlerinden birinde aç›lm›ﬂ olan yeni bir gençlik merkezinin çal›ﬂanlar›, kaynak bulunamamas› nedeniyle, yaln›zca bir y›l içinde iﬂten ayr›lmak zorunda kalm›ﬂ ve birçok etkinlik ask›ya al›nm›ﬂt›. Bir gün, semtte yaﬂayan ve yaﬂça daha büyük olan gençlerden baz›lar›, geride kalan gençlik çal›ﬂanlar›yla iletiﬂime geçtiler ve merkezin daha uzun sürelerle aç›k kalmas›n› istediklerini söylediler. Çal›ﬂanlarsa yaln›zca iki kiﬂi olduklar›n› ve bunu yapamayacaklar›n› belirttiler. Gençlerin teklifi, etkinliklerin organize edilmesine yard›m etmek, kendilerinin yürütemeyecekleri etkinlikler
içinse insan bulmak oldu. Teklifin kabul edilmesiyle etkinlikler baﬂlad›. Önceleri her iki taraf›n da iyi niyetli olmas›na karﬂ›n bir çok sorun yaﬂand›, çünkü çal›ﬂanlar kendilerini merkezden fazlas›yla sorumlu hissediyor ve gençlere yetki vermekte rahats›zl›k çekiyorlard›. Gençlerin ise gençlik çal›ﬂmalar›nda
önemli olan düzenli çal›ﬂma saatleri, görevlerin paylaﬂ›m› ve zaman›nda yerine getirilmesi ve iﬂin yerine getirilmesine yönelik güvenilirlikle ilgili sorunlar› vard›. Dört ay sonunda bu durum merkezde ciddi
bir tart›ﬂmaya neden oldu ve herkesin kat›ld›¤› bir toplant› düzenlendi. Yeni anlaﬂmalara var›ld›, sorumluluklar aç›kça tan›mland› ve yeni bir baﬂlang›ç olarak bütün semt için bir sokak e¤lencesinin, ortak
olarak gençlik merkezince düzenlenmesine karar verildi. Bu etkinli¤in baﬂar›ya ulaﬂamamas›n›n, gençlik merkezinin de sonu anlam›na gelece¤inden herkes endiﬂeliydi, ancak tart›ﬂmalar s›ras›nda, ayn› zamanda merkezin her biri için ne kadar önemli oldu¤unun da fark›na vard›lar. Gençler bütün semt halk›n› katabilmek ve iﬂyeri sahiplerinin, yerel yönetimin ve di¤erlerinin kayg›lar›n› gidermek için ellerinden gelenin en iyisini yapt›lar. Etkinli¤in büyük baﬂar›yla sonuçlanmas› sonucu, gençlik merkezi semtte önemli bir yer edindi ve çal›ﬂan say›s› dört kat›na ç›kt› (Geudens, 2003a).
2.4.2. Gönüllü program›na haz›rl›k
Gönüllülere yönelik bir program geliﬂtirmeden önce, kuruluﬂun gönüllülere yaklaﬂ›m› aç›s›ndan baz› temel
seçimleri olaca¤›n› öngörmek, program içeri¤i ve metodolojisi aç›s›ndan oldukça yard›mc› olabilir:
- Gönüllü merkezlili¤e karﬂ› kurum/iﬂ/görev merkezlilik: Ayn› zamanda gönüllünün kiﬂisel geliﬂimine
karﬂ›n toplumun/kuruluﬂun yarar› ya da istihdama karﬂ›n yurttaﬂl›k ﬂeklinde de okunabilecek en temel kurumsal seçim, gönüllü yönetiminde gönüllü merkezli ya da kurum/toplum/iﬂ merkezli bir yaklaﬂ›m benimsemek olacakt›r. Bu seçim, bir yanda gönüllünün iradesini kullanmas› ve inisiyatif alma derecesini, yarat›c›l›¤›n› desteklemek, ancak insani faktör olarak hata yapabilirli¤ini ve belirlenemezli¤ini de kabul etmek,
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öte yanda ise etkinlik ve verimlilik temelli bir çal›ﬂma yürütürken kurum taraf›nda k›s›tlay›c›, belirleyici bir
tarz benimsemek anlam›na gelir. Gönüllülü¤ü fedakârl›k ya da kendinden verme olarak gören yaklaﬂ›m, daha çok toplum yarar›n› ya da yurttaﬂl›k amac›n› ön planda tutarken, bir ö¤renme ortam› ve süreci olarak
de¤erlendiren yaklaﬂ›m, gönüllünün beceri ve di¤er kazan›mlar edinmesi için ortam yaratmaya önem verir. Kuruluﬂun ve verilen hizmetler dolay›s›yla toplumun yarar›n› ön planda tutan yaklaﬂ›m için gönüllü, ihtiyaç duyulacak bir insan kayna¤›d›r ve do¤rudan yarar görmüyorsa gönüllülere aç›k olmaz. Öteki uçta ise
çal›ﬂman›n as›l amac› gönüllülerin geliﬂimi oldu¤u için, hizmet götürülen toplumun yarar› bunun bir arac›d›r ve geri plana itilebilir.
- Gönüllüden beklenen adanm›ﬂl›k düzeyi: Daha do¤rudan söylersek, gönüllünün kuruluﬂun iﬂlerine burnunu ne kadar sokmas›n› isteyeceksiniz? Gönüllüyü örgütün bir parças› olarak m› görüyorsunuz, yoksa d›ﬂsal bir faktör mü? Gönüllülerle kuruluﬂ aras›ndaki (karﬂ›l›kl›) özdeﬂleﬂme ve bütünleﬂme düzeyi nedir? Bu
sorulara verilecek (sesli ya da sessiz) yan›tlar, gönüllüyle örgüt aras›nda sözleﬂme usulü geçici bir çal›ﬂma
biçimini (proje/görev gönüllülü¤ü) ya da kendi kendini süreç içinde geliﬂtiren kal›c› bir biçimi (kurumsal gönüllülük) ﬂekillendirecektir. Yurttaﬂl›ktaki toplumsal sözleﬂme yaklaﬂ›m›n›n iﬂ iliﬂkilerine yans›mas› olarak
de¤erlendirilebilecek, yaz›l› olmayan ancak kabul edilmiﬂ sözleﬂme yaklaﬂ›m›, gönüllü-kurum iliﬂkisine de
uyarlanabilir. Bu sözleﬂmenin hiçbir zaman sabit kald›¤› öne sürülemez, ancak gönüllü ve kurumun birbirlerini nas›l alg›lad›klar›n› ve birbirlerine ne derece güven duyduklar›n› anlamaya yard›mc› olabilir. Bu yaklaﬂ›m›n özü, iki sorunun aras›ndaki dengenin nas›l kurulabilece¤idir. Gönüllünün kuruma getirdi¤i (olumlu ve
olumsuz) katk›s› (fiziksel iﬂ, düﬂünsel iﬂ, inisiyatif, sorumluluk, uyum gösterme, olas› devams›zl›klar…) nedir? Gönüllünün çal›ﬂmadan/kurumdan beklentileri (iﬂ tatmini, kiﬂisel geliﬂim, sosyal getiriler, güvence, güç,
statü, kariyer potansiyeli…) nelerdir?
- Gönüllüye yönelik do¤rudan kontrole karﬂ›n dolayl›/içsel kontrol ve öz disiplin beklentisi: Gönüllülü¤ün “gönlü istedi¤ince ve can› istedi¤i zaman” yap›lan de¤il, sorumluluk gerektiren bir çal›ﬂma biçimi oldu¤unu ve kuruluﬂla gönüllü aras›nda karﬂ›l›kl› beklentiler oldu¤unu kabul edersek, karﬂ›l›kl› bir kontrol gerekece¤ini de öngörmemiz gerekir. Bu kontrolün kolay yolu (itici de gelse) izleme, ölçme ve sorgulamaya
dayal› do¤rudan kontroldür. Dolayl› kontrol ise, gönüllünün daha uzun dönemde ve motivasyon, sosyal ortam, adanm›ﬂl›kla tatmin duygusunu içsel olarak üretmesine, ayr›ca örgüt kültürünün ve çal›ﬂma tarz›n›n
benimsenmesine (ve sonuçta gönüllüyle kuruluﬂ aras›nda karﬂ›l›kl› bir güven oluﬂmas›na) yönelik çal›ﬂmalar olarak özetlenebilir.
Yukar›da görülen neredeyse bütün ikilemlerin sonucunda as›l temel ikilemin, “insan kayna¤›” ya da “insan
kayna¤›n› geliﬂtirme” olarak gönüllülük ile baﬂl›baﬂ›na bir özne, özgür iradeye sahip bir birim olarak gönüllülük aras›nda oldu¤unu görebiliriz. Bu ikilemlerin, uçlar›n ötesine geçmek ve bu uçlar›n karmaﬂ›k birer süreç olarak temelde birbirlerini kurdu¤unu görmek yoluyla, olabildi¤ince dengeli bir yaklaﬂ›m benimsemek
mümkündür. ‹kilemlerin kuruluﬂa uygun bir bileﬂimini benimsemek ve bunun gönüllüye yönelik olarak ﬂeffaf bir biçimde yürütülmesi, en uygun etik ve pratik yaklaﬂ›m olacakt›r.

2.5. Sonuç yerine…
Bu bölüm boyunca günümüzün yeni koﬂullar›n›n ve önceki dönem anlay›ﬂlar›yla çat›ﬂma ve çeliﬂkilerinin gerek gönüllü çal›ﬂmalara, gerekse de bütün iﬂ örgütlenmeleriyle birlikte gönüllülü¤ün örgütlenmesine nas›l
yans›d›¤› üzerine bir tart›ﬂma açmaya ve kendi örgütünüz aç›s›ndan soru iﬂaretleri yaratmaya çal›ﬂt›k. Günümüzün karmaﬂ›kl›¤› ve ba¤lardan kopuﬂun, insanlar› güvence ve yeni toplumsall›k aray›ﬂlar›na itiyor olmas›n›n, hem baﬂa ç›k›lmas› gereken bir güçlük, hem de bu yeni toplumsall›¤› üretmek için bir olanak olarak de¤erlendirmek de bizim elimizde. Politik partilerden ya da genel olarak aç›kça “politika” olarak de¤erlendirilen etkinliklerden kaç›ﬂ›n gönüllü çal›ﬂmalara yöneliﬂi, bunun için bir olanak da sunuyor. Söylemde be50

nimsenecek yeni toplumsall›¤›n örgütlenme pratiklerine, dolay›s›yla insan iliﬂkilerine ve çal›ﬂma biçimlerine
yans›t›lmas›, politikan›n da özüne, insan ve insan topluluklar›n›n iletiﬂimi düzeyine inmesine yol açabilir; duyarl› olmazsak bu pratiklerin yeni hiyerarﬂik güç iliﬂkilerine yans›yabilece¤i gibi.
Bu nedenle gönüllülük gibi toplum içi pratiklerden söz ederken, gönüllü profilinin ço¤unlukla belirli bir sosyo-ekonomik düzeyin üstündeki kesimlerden oluﬂtu¤u ve en az›ndan yukar›da s›n›flaralt› olarak ad› geçen
kesimlerden, ciddi kriz durumlar› d›ﬂ›nda kendili¤inden ç›k(a)mad›¤›n› görmek, dolay›s›yla yukar›da özellikle gönüllülü¤ün yeniden önem kazanmas›nda ve örgütlenmesinde, konuﬂtu¤umuz insanlar›n da ancak belirli bir toplum kesimini içerdi¤ini, bunun da toplum içindeki güç iliﬂkilerini yeniden kurdu¤unu belirtmek gerekir; bu yeniden kurman›n, toplumu dönüﬂtürücü ya da kendini yeniden üretici hale gelmesi, çal›ﬂmalarda
örgütün hem içine ve d›ﬂ›na, hem de hedef kitleye yönelik olarak benimsenecek de¤erler ve pratiklerle do¤rudan iliﬂkilidir.

BELLEK KUTUSU X
“‘Biz’ sözcü¤ü bir toplulu¤u, bir kendini koruma eylemini ifade etse de, savunmac›d›r, red ve kendisini
di¤erlerinden ay›ran duvarlar inﬂa etme üzerine kuruludur, kafa kar›ﬂ›kl›¤›na ve yurtsuzlu¤a karﬂ›d›r;
ayn› zamanda sanald›r, özlenendir ve geçmiﬂte yer al›r. Peki bunu yukar›da sözü edilen amaçla olumlu
bir aray›ﬂa dönüﬂtürmek mümkün olamaz m›? Sorunun kendisi de, çözümü de sosyal ba¤larda, karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›kta ve al›ﬂveriﬂlerde yat›yor. Bu ba¤›ml›l›ktan utanmak karﬂ›l›kl› güveni ve taahhütleri aﬂ›nd›r›r. Bat› sosyal bilimlerinde popülerlik kazanan toplulukçuluk, birli¤i bir güç kayna¤› olarak sunarken
ilk modernli¤in hatas›na düﬂüyor ve çat›ﬂmalar/uzlaﬂmazl›klar ç›karsa sosyal ba¤lar›n tehdit alt›na girece¤inden çekiniyor. Ancak Coser’e göre insanlar, z›mni sözel uzlaﬂ›lardan çok, sözel çat›ﬂmalar yoluyla kendilerini birbirine ba¤l› hisseder, çünkü çat›ﬂma, gerçekten iletiﬂimin varl›¤›na iﬂaret eder. Bu
toplumsal “biz” söylemi sözde ortak de¤erlerin paylaﬂ›lmas›ndan daha derindir, çünkü farkl›l›klar kendi içinde tan›nana kadar topluluk diye bir ﬂey yoktur.
Önümüzdeki ikilem, kendimizi muhafaza etmekle (kimli¤imizi zaman içinde korumak) kendimize sad›k
olmak (kendimize karﬂ› dürüst olmak) aras›ndad›r; ikincisi ayn› zamanda sosyal bir boyuttur ve di¤erlerine karﬂ› sorumluluklar›m›z›, “di¤er insanlar›n da bana ihtiyac› var” anlay›ﬂ›n› da içerir. “Toplumda
kimin bana ihtiyac› var?” sorusunun yan›t› “ortalarda olmayan öteki”nden (ba¤lar›n yitirilmesi) tan›nm›ﬂ farkl›l›klar nedeniyle öteki olarak alg›lanana ve sonunda paylaﬂ›lan de¤erlerin üretti¤i “biz”e (yanl›ﬂ anlaﬂ›lm›ﬂ ba¤lara) uzan›r. Yeni kapitalizmde bu karakterin sorunu, paylaﬂ›lan bir güçlük ve kaderin
olmamas›, dolay›s›yla sorunun yan›t›n›n hemen verilememesidir. Sonunda de¤iﬂim olacaksa tabanda,
kendi içlerinden gelen gereksinime göre konuﬂan insanlar aras›nda olacak, kitle ayaklanmalar› sonucu
de¤il” (Sennett 2000).
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III. BÖLÜM

GÖNÜLLÜLERLE ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
Laden Yurttagüler

Gönüllülerin bir örgütü oluﬂturan ana ögeler oldu¤u söylenebilir. Gönüllü¤ün tan›m› çeﬂitli kaynaklarda farkl› ﬂekillerde yap›lmas›na ra¤men, k›saca “gönüllü, sahip oldu¤u fiziki güç, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim
özelliklerinden birini veya birkaç›n› STK’n›n ola¤an veya proje baz›ndaki çal›ﬂmalar› için sunabilecek durumda olan ve bunun karﬂ›l›¤›nda do¤rudan veya dolayl› parasal kazanç beklentisi taﬂ›mayan bireydir” olarak
tan›mlanabilir. Örgütlerin gerçekleﬂtirdikleri faaliyetlerde gerek karar aﬂamas›nda, gerekse faaliyetin uygulanmas›nda gönüllülerle iﬂbirli¤ine gitmek, STK’n›n tabandan örgütlenerek kendini zenginleﬂtirmesine imkân tan›man›n yan› s›ra, misyonunu yerine getirmesi için yapaca¤› faaliyetlere kaynak baz›nda olanaklar
sa¤layacakt›r.
Türkiye’de gönüllülü¤e bakt›¤›m›zda, STK’larda gönüllü olmak yayg›n görülen bir pratikken, yo¤unlaﬂt›¤›
alanlar›n yard›mseverlik taban›na yay›ld›¤› söylenebilir. Gönüllülerle iﬂbirli¤inde dünyadan farkl› örnekler göze çarpmaktad›r. ‹lk bölümde de tart›ﬂ›ld›¤› gibi, STK’lar›n tabandan örgütlenerek kat›l›mc› demokrasinin
önemli bir unsuru olmalar› ve faaliyetlerini gerçekleﬂtirirken gönüllülerle deneyimlerin paylaﬂ›lmas›ndan karar mekanizmas›na kadar iﬂbirli¤ine gitmeleri bir uygulamayken, hay›rseverlik temeline oturan ve gönüllüyle ihtiyaç duyanlar› eﬂleﬂtiren yap›lar da mevcuttur.
Özellikle STK’lar›n hizmet alan›nda faaliyet gösterdi¤i durumlarda, gönüllülerin deste¤ine daha fazla ihtiyaç
duyulmaktad›r. Gönüllülerden destek al›m›n› düzenli tutmak, hem gönüllünün, hem de örgütlerin ihtiyaçlar›na göre organize etmenin yollar›ndan biri olarak kurulan “gönüllü merkezleri”, Kuzey Amerika, Avustralya
ve ‹ngiltere’de yayg›n görülen uygulamalardan biridir. Gönüllü merkezleri, ihtiyaç duyan örgütlerle ya da kurumlarla, gönüllülük yapmak isteyen bireyleri, taleplere ve özelliklere göre eﬂleﬂtiren kurumlard›r. Bu merkezler eﬂleﬂtirme iﬂinin yan› s›ra gönüllülerle iﬂbirli¤inde yap›lmas› gerekenlere yönelik öneriler ve uygulamalar da geliﬂtirmiﬂlerdir. Ancak gönüllü merkezleri taraf›ndan yap›lan iﬂin “kat›l›m”dan çok, “iﬂgücüne katk›” boyutunda kald›¤›n› ak›lda tutmak gerekir.

ÖRNEK I
Kanada’n›n ilk gönüllü merkezi 1937 y›l›nda Montréal’de kurulmuﬂtur. ‹lk kurulan merkezin amac›
Montréal’da gönüllülük yapmak isteyen bireylerle, gönüllülü¤e ihtiyaç duyan örgütleri bir araya getirmektir. 1960’lara gelindi¤inde Kanada’da pek çok kent merkezinde gönüllü merkezleri, gönüllü ve
STK’y› eﬂleﬂtirme iﬂini üstlenmiﬂtir.
Hem “kat›l›m›” desteklemek, hem de gönüllülerin deste¤inden etkin olarak yararlanmak için, gönüllülerle iﬂbirli¤inde çeﬂitli yöntemler kullan›labilir. Gönüllülerle ‹ﬂbirli¤i kitab›n›n bu bölümünde, STK’lar›n, amaçlar›n› gerçekleﬂtirirken yatay bir yap› içinde gönüllülerle çal›ﬂmay› baﬂarmas›n› kolaylaﬂt›rmak için yollar
önermek ve dünyadan örnekler sunmak amaçlanm›ﬂt›r. Gerek proje ya da örgütün ihtiyaç duydu¤u iﬂlerin
tan›mlar›n›n yap›lmas› ve bu iﬂlere uygun gönüllülerin yerleﬂtirilmesi, gerekse iﬂlere kat›l›m yoluyla gönül53

lülerin güçlendirilmesi ve örgütün amaçlar›na ulaﬂ›lmas› hedeflenmektedir. STK’n›n amaçlar›n› gerçekleﬂtirmesinde gönüllüler aras› iﬂbölümünün, gönüllülerin potansiyeline uygun yap›lmas› önemlidir. Bu bölümün
amac›, gönüllülerin kat›l›m›n› hem gönüllüler, hem de kurum için karﬂ›l›kl› kazan›ma dönüﬂtürmenin yollar›n› tart›ﬂmakt›r. Dolay›s›yla, özellikle gönüllülerin koordinasyonundan sorumlu olan (ücretli ya da gönüllü) kiﬂilere öneriler getirmeyi amaçlamaktad›r.
Gönüllülerle nas›l iﬂbirli¤ine gidilece¤i, örgütün bileﬂimine ve büyüklü¤üne ba¤l›d›r. Gönüllülerin nas›l örgütlendi¤i veya gönüllülerle nas›l iﬂbirli¤ine gidildi¤i, yönetim kurulu üyesinden gönüllüye, ücretli çal›ﬂandan gönüllülerin örgütlenmesiyle ilgilenen saha sorumlusuna, kurumun her alan›nda varolan bireylerin tümünün ilgi alan› içindedir. Gönüllülerle iﬂbirli¤ine giderken bireylerin neden gönüllü olduklar›na, motivasyonlar›na,
gönüllülerin örgütlenmesinde etkin yönetime, tak›m çal›ﬂmas›n›n önemine, kurum içi amaçlar›n net ve ortak olarak belirlenmesine dikkat edilmesi gerekir. Aksi takdirde iﬂbirli¤i kat›l›m› ve karar verme mekanizmalar›na dahil olmay› kapsayamayaca¤› için, gönüllünün iﬂgücünün sömürülmesine hizmet edebilir.
Bir örgütün gönüllülerle iﬂbirli¤ine giderken ve onlarla iliﬂkilerini düzenlerken dikkate almas› gereken önemli noktalardan biri, örgütün birlikte hangi tip faaliyetlerde iﬂbirli¤ine gidece¤idir. Örgüt, bu iﬂbirli¤ine giderken, ne kadar süre ve hangi faaliyette çal›ﬂaca¤›na karar vermelidir. E¤er örgütün faaliyetleri yüksek say›da
gönüllünün kat›l›m› ve iﬂbirli¤i üzerine kurgulanm›ﬂsa, gönüllüler uzun dönemli ve çeﬂitli beceriler gerektiren iﬂlerde katk› sa¤layacaklarsa, örgütün gönüllü yönetimi, k›sa dönemli ve belli becerileri gerektirmeyen
iﬂlere katk› sa¤layacak gönüllü yönetiminden farkl› stratejiler ve uygulamalar gerektirecektir. Gönüllülerin
iﬂe yerleﬂtirilmesinden, alacaklar› e¤itime kadar farkl›l›klar gösterecek uygulamalarda, örgütün kendi misyonu ve vizyonu do¤rultusunda bir yol çizmesinin gereklili¤i ve her kurumun kendine özgü bir sisteme ihtiyaç duyabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.

BELLEK KUTUSU I
Uzun dönemli gönüllülük
- Kendilerini bir amaca ya da bir kuruma ba¤l› hissederler. Kurumla aralar›nda güçlü bir ba¤ vard›r
ve yapt›klar› iﬂi sahiplenirler. Kendilerini gerçekleﬂtirdikleri alan olarak, bu kurumda yapt›klar› iﬂi
görürler.
- Uzun dönemli gönüllüler kurumla iliﬂkiye:
• ‹nand›klar› bir amaç ya da de¤iﬂtirmeye çal›ﬂt›klar› bir sorun yüzünden girerler. Bu kiﬂilerin
kendileri ilgili STK’y› bulurlar;
• Zamanla mevcut STK’ya ba¤lan›rlar;
• Varolan gönüllüler sayesinde (arkadaﬂ çevreleri, aile gibi) kendilerini kuruma ba¤l› hissederler.
- Uzun dönemli gönüllüler kendi iﬂlerini kendileri yarat›rlar; zamanlar›n› ve enerjilerini yap›lmas›
gereken iﬂ her ne ise onun bitirilmesi için ayarlarlar ve iﬂ seçmeden çal›ﬂ›rlar.
- Uzun dönemli gönüllüler için motivasyon, hem kurumla iliﬂkisinin güçlü olmas›, kurum taraf›ndan
tan›nmas› ve kabullenilmesi, hem de baﬂar›yla iliﬂkilidir.
Pek çok STK y›llar boyunca, uzun dönemli gönüllüleri sayesinde uzun zaman ve emek harcanmas›
gereken faaliyetler gerçekleﬂtirebilmiﬂtir. Ço¤u zaman uzun dönemli gönüllüler kurumun esas aktörleri haline gelirler ve faaliyetlerin gerçekleﬂmesinden, kurumun bir yönetim yap›s›na sahip olmas›na
kadar pek çok alanda çal›ﬂ›rlar. Bu tarz gönüllülerin ço¤unlu¤unu genelde zaman› olan ve zaman›n›
düzenli olarak kuruma ay›rabilecek, gönüllülü¤ü kendini gerçekleﬂtirmenin bir parças› olarak gören
bireyler oluﬂturur.
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BELLEK KUTUSU II
K›sa dönemli gönüllülük
Bir sorunun çözülmesi ya da projenin gerçekleﬂmesi için kuruma k›sa dönemli destek veren gönüllülerdir.
- Gönüllülü¤ü hayatlar›n›n temel amac› olarak görmezler.
- K›sa dönemli gönüllüler kurumla iliﬂkiye;
• Belli bir projeye ya da iﬂe talip olup, onu gerçekleﬂtirmek için baﬂvururlar. Kurumun son tahlilde
ne baﬂarmay› amaçlad›¤›, onlar için çok da önemli de¤ildir. Daha çok ilgilendikleri projenin ya da
iﬂin baﬂar›s›d›r;
• Belli bir faaliyet yüzünden kurumda yer al›rlar. O faaliyet k›sa dönemli gönüllüyle kurum
aras›ndaki iliﬂkiyi kurar (örne¤in spor organizasyonlar›);
• Önemsedikleri biri taraf›ndan (arkadaﬂlar› gibi) gönüllü olmalar› rica edildi¤i için gönüllü olurlar.
- K›sa dönemli gönüllüler iyi yap›lm›ﬂ bir iﬂ tan›m› ve k›sa zamanl› bir görevi tercih ederler.
Gönüllülüklerinin baﬂ›nda onlardan ne tür bir iﬂ ve ne kadar süre istendi¤ini net olarak ortaya koymak gerekir. Genellikle belirli bir konuda uzman olan kiﬂiler k›sa dönemli gönüllü olurlar. Ne kadar
zaman ay›racaklar›n› belirleyebildikleri iﬂlerde çal›ﬂmay› tercih ederler ve uzun dönemli gönüllülere
göre daha kolay bulunurlar.
- K›sa dönemli gönüllüyü motive etmenin yolu, kurumdaki pozisyonundan öte, yapt›¤› iﬂi
onurland›rmaktan ve iﬂ tamamland›ktan sonra gitmesine izin vermekten geçer.
Birey bir kurumda k›sa dönemli gönüllüyken bir baﬂka grupta uzun dönemli gönüllü olabilir.
Günümüzde genelde tercih edilen, k›sa dönemli gönüllülüktür.
Gönüllülerle iﬂbirli¤inde etkin bir koordinasyon çok önemlidir. Bunun amaçlar›:
- Gönüllülerin zaman, beceri ve deneyim olarak sunduklar› kuruma katk›lar›n› en etkin ﬂekilde kullanmak
ve takdir etmek;
- Verimli, basit ve aç›k bir yönetim kurmak;
- Gönüllülük ve gönüllülükle ilgili konular› anlamada politikalar ve pratikler geliﬂtirmek;
- Gönüllüler ve ücretliler aras›nda karﬂ›l›kl› güven içeren, iﬂbirli¤ine dayal› ve hiyerarﬂik olmayan bir iﬂ ortam› geliﬂtirmek;
- Gönüllünün potansiyeline uygun ve kendini geliﬂtirebilece¤i alanlar yaratmak olarak s›ralanabilir.
Üçüncü bölüm, üç konudan oluﬂmaktad›r. ‹lk konuda kurumun gönüllülerle iﬂbirli¤inde belirledi¤i strateji ve
ana ilkeleri tart›ﬂ›lacakt›r. ‹kinci konu, gönüllünün uygun iﬂle eﬂleﬂtirilmesi ve gönüllü çal›ﬂ›rken yap›labilecekleri üzerine kurulmuﬂtur. Üçüncü konuda ise gönüllülerden geri bildirim alma ve iliﬂkileri kal›c› k›lmaya
iliﬂkin bir tart›ﬂma vard›r.

1. Haz›rl›k çal›ﬂmalar› ve gönüllü stratejisi oluﬂturmak
Gönüllülerle iﬂbirli¤ini yayg›nlaﬂt›rmak için örgütün bir strateji oluﬂturmas› ve ana ilkeleri belirleyip tüm ilgililerle paylaﬂmas›, hem kurumun ﬂeffafl›¤› için, hem de tabana yay›lmas› ve tabandan örgütlenmesi aç›s›ndan
önemlidir. Strateji oluﬂturma, gönüllülerin uygun iﬂle eﬂleﬂtirilmesinden önceki ad›md›r. Örgütün misyonu,
vizyonu ve de¤erleri stratejiyi oluﬂturmada önemli belirleyiciler olurken, örgütün ihtiyaçlar› da bir di¤er belirleyici haline gelir. Strateji oluﬂturmak örgütün ihtiyaçlar›n›n neler oldu¤unun belirlenmesi ve bu ihtiyaçlar›n giderilmesi için yap›lmas› gerekenlerin haritalanmas›d›r13. ‹htiyaçlar›n do¤ru olarak ortaya konulmas›, örgütün kuraca¤› stratejiyi ve hangi yönde ilerleyece¤ini belirleyece¤i için temel ad›m olarak düﬂünülebilir.
13

Strateji oluﬂturma ve haritalama konular› “STK Çal›ﬂmalar› – E¤itim Kitaplar› Dizisi”nde yay›mlanan Stratejik Düﬂünme - Strateji Geliﬂtirme kitab›nda geniﬂ olarak yer almaktad›r.
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ÖNER‹ I
Gönüllülerle iﬂbirli¤i yaparken yeni gönülüllerin kat›l›m›n› kolaylaﬂt›rmak için internet sitenizde örgütün
misyonu, vizyonu, faaliyetleri ve gönüllülerle nas›l çal›ﬂt›¤›na iliﬂkin “s›k sorulan sorular” sayfas› oluﬂturmak yararl› olabilir. Yayg›n bir uygulama olan s›k sorulan sorular aﬂa¤›daki gibi s›ralanabilirler:
•
•
•
•

Faaliyetlerinizde gönüllü olarak çal›ﬂmam için nereye baﬂvurmal›y›m?
Kurumunuzda kimler gönüllü olarak çal›ﬂ›yor?
Evden gönüllülük yapabilir miyim?
Sadece hafta sonlar› gönüllülük yapma olana¤›m var m›?

Gönüllü stratejisi oluﬂturmak bölümünde, öncelikle örgütün kendi ihtiyaçlar›n› belirlemesini, ard›ndan strateji geliﬂtirilmesini ve gönüllülükle ilgili motivasyonlar› tart›ﬂaca¤›z.

1.1. Örgüt ve proje için ihtiyaç analizleri:
Bir STK, kendi ihtiyaçlar›na göre bir gönüllülük program› geliﬂtirmeyi ya da projenin veya örgütün ihtiyac›na
göre gönüllülerle iﬂbirli¤ine gitmeyi tercih edebilir. Ancak gönüllülük program› geliﬂtirilmeden veya gönüllüleri projelere aktif olarak dahil etmeye baﬂlamadan önce örgütün ihtiyaçlar› belirlenmelidir. Öncelikle sorulmas› gereken soru “gönüllüllerle iﬂbirli¤ine gitmeye hangi bölümlerde/iﬂlerde ihtiyac›m›z var?” olmal›d›r. ‹lgili iﬂler için bu iﬂbirli¤ine gitmeden önce ak›lda tutulmas› gereken bir di¤er belirleyici unsur, STK’n›n kaynaklar›d›r. Gönüllülerin iﬂlerle eﬂleﬂtirilmesinde kaynak, göz önünde tutulmas› gereken önemli bir unsurdur.
Ad›m ad›m örgütün ve/veya projenin gönüllü ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi:
Ad›m 1- Örgütün misyonunu ve de¤erlerini tart›ﬂarak hangi alanlarda iﬂbirli¤ine ihtiyaç duyuldu¤una karar verin.
- ‹lgili alanlarda gönüllülerin karar verme mekanizmalar›na nas›l kat›labilece¤ine iliﬂkin ana prensipleri belirleyin.
Ad›m 2- ‹stihdam edilen ücretli personelin yetmedi¤i ve gönüllülerin kat›labilece¤i alanlar›n neler oldu¤unu belirleyin.
• Yeterince ücretli personel ve zaman olmad›¤› için tamamlanamayan hangi görevler gönüllülere aktar›labilir?
• Yeterince ücretli personel ve zaman olmad›¤› için gerçekleﬂtirilemeyen fikirler/projeler nelerdir?
• Kaynaklarda yarat›lacak zenginlik, organizasyonun misyonunu gerçekleﬂtirmesinde ne kadar faydal›
olabilir?
Ad›m ad›m gönüllülere iliﬂkin ihtiyaçlar›n belirlenmesi:
Ad›m 1- Örgütün ya da projenin faaliyetlerinden olan ve bitirilmesi gereken iﬂlerin neler oldu¤unu tan›mlay›n. Örne¤in yap›lan bir araﬂt›rman›n verilerinin girilmesi ya da bas›lacak bir kitab›n son okumas›n›n yap›lmas›
gerekiyor olabilir.
Ad›m 2- ‹ﬂler için gerekli olan becerileri, bilgi ve yetenekleri tan›mlay›n. Ad›m 1’de tan›mlad›¤›m›z iﬂlerin yap›lmas› için ne tür beceri, bilgi ve yetene¤e ihtiyaç oldu¤unu belirleyin (Bitirilmesi gereken iﬂ için gerekli olan
beceri, bilgi ve/veya yetenek, öncelikli olarak hangi gönüllülerle iﬂbirli¤ine gitmeniz gerekti¤i hakk›nda
yol gösterecektir).
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Ad›m 3- ‹ﬂ için gerekli olan kaynaklar› (araç gereç, ofis, bilgisayar, yol bileti vb.) belirleyin.

1. 2. Gönüllüler için strateji geliﬂtirmek
Gönüllüler için strateji geliﬂtirmek, yeni gönüllülerin örgüte kat›l›m›n› sa¤lar. Bu da STK’n›n örgütlenmesi ve
amac› için yapt›¤› faaliyetlerde ald›¤› deste¤i artt›rmas› için önemlidir. Gönüllü startejisi, örgütün faaliyetlerinde yeni bireylerin kat›l›mlar› için yollar üretmesi ve uygulamas›d›r.
Gönüllülükle ilgili strateji geliﬂtirirken temelde uzun dönemli, örgütün ihtiyaçlar›na yönelik ve geliﬂtirilebilir
olmas›na dikkat etmek gerekir. K›sa dönem için geliﬂtirilen gönüllü stratejileri, örgütün anl›k sorunlar› çözmesine yard›m ederken, uzun dönemde örgütlenmesine katk›da bulunmayacakt›r. Stratejinin amaçlad›¤› süre d›ﬂ›nda, hangi hedef kitleye yönelik planland›¤› da ayr› bir önem taﬂ›r. STK taraf›ndan örgütlenme içinde
yer almas› planlanan hedef kitlenin net olarak belirlenmesi ve bu kitleye yönelik stratejinin geliﬂtirilmesi
önemlidir. Tamamlay›c› olaraksa belirlenen stratejinin uygulama aﬂamas›nda örgütün ücretli ya da gönüllü
çal›ﬂanlar› taraf›ndan benimsenmesi, stratejinin süreklili¤i ve yayg›nl›¤›n› sa¤lar.
Geliﬂtirilen stratejinin odak noktas› gönüllüler olmal›d›r. Bu yüzden örgütün ihtiyaçlar›n›n yan› s›ra, gönüllülerin de ihtiyaçlar›n› ve beklentilerini düﬂünmek gerekir. Gönüllülerin, neden gönüllü olduklar›n› ve motivasyonlar›n› ö¤renmek, ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya yönelik ilk ad›m olabilir. ‹kinci ad›msa, örgütün gönüllülerle
kurdu¤u iliﬂkiyi ﬂeffaflaﬂt›rmas›n› sa¤layacak olan gönüllülük politikas› geliﬂtirmektir.

ÖRNEK II
Gönüllülük stratejisi 1
2001 y›l› Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan “Uluslararas› Gönüllüler Y›l›” (International Year of Volunteers)
ilan edilmiﬂtir. 5 Aral›k Dünya Gönüllülük Günü, Birleﬂmiﬂ Milletler Gönüllülük Birimi taraf›ndan belirlenmiﬂtir. STK’lar bu günü kutlamak için teﬂvik edilmekte ve STK’lara yönelik çeﬂitli öneriler geliﬂtirilmektedir. Gönüllülü¤ün kutlanmas›n›n teﬂvik edilmesi, bir yandan gönüllülerin yapt›¤› faaliyetlerin yerel ya da
bölgesel olmad›¤›n›n, dünyada benzer faaliyetleri yapan pek çok insan oldu¤unun alt›n› çizmekte, bir
yandan da özel bir gün ilan ederek gönüllülü¤ün kutlamaya de¤er ve yayg›nlaﬂt›r›lmas› gereken bir faaliyet oldu¤una iliﬂkin düﬂünceyi ve politikay› güçlendirmeye hizmet etmektedir. Yayg›nlaﬂt›rmaya yönelik bu faaliyet, dünya çap›nda Birleﬂmiﬂ Milletler Gönüllülük Birimi’nin stratejisinin, konuyu duyurmaya
yönelik önemli ad›mlar›ndan birini oluﬂturmaktad›r.
Daha fazla bilgi için: www.unv.org
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ÖRNEK III
Gönüllülük stratejisi II
Gönüllülük stratejisi kurulurken, gönüllülük aktivitesinin, aktif yurttaﬂl›¤›n bir parças› oldu¤u ve bu yüzden erken yaﬂta günlük pratiklerin içine yay›lmas› hedeflenebilir. Bu hedefi gerçekleﬂtirmenin yollar›ndan biri olarak, ço¤unlukla Kuzey Amerika’da önerilen yöntemlerden biri de “aile gönüllü¤ü”dür. Nitekim 12 yaﬂ alt› çocuklar›n aileleriyle birlikte kat›ld›klar› gönüllülük aktivitelerinin, hem kavram›n yerleﬂmesinde, hem de örgütlü bir aktivite yapma al›ﬂkanl›¤›n›n kazan›lmas›nda önemli bir etkiye sahip oldu¤u görülmüﬂtür. Nitekim bununla ilgili stratejik olarak kurgulanan aktivitelerden biri de 27 Kas›m 2004
tarihinde sonra ABD’de ilan edilen ve kutlanan “Ulusal Aile Gönüllülü¤ü Günü”dür (Verdier, 1998).

1.2.1 Neden gönüllü olunur?
Örgütteki gönüllülerin motivasyonlar›n› belirlemek, STK’n›n gönüllerle iﬂbirli¤ine giderken hem gönüllünün
kendini gerçekleﬂtirmesine katk›da bulunmas›n›, hem de örgütün stratejisini ilgili motivasyonlara paralel geliﬂtirmesini sa¤layabilir. Tan›mlanan ve ihtiyaç duyulan iﬂin, gönüllünün motivasyonlar›, di¤er bir deyiﬂle ihtiyaçlar› göz önüne al›narak belirlenmesi, gönüllüye kendini gerçekleﬂtirmenin yollar›n› sunar; iﬂin saatlerinin esnekli¤i, gönüllünün formasyonuna katk›s›, vizyonunu geliﬂtirmesini sa¤lamas› gibi ek faktörler, örgütün gönüllü taban›n› yayg›nlaﬂt›rmak için kolaylaﬂt›r›c› olabilirler.
Örnek IV ve IV’te farkl› iki araﬂt›rmada çal›ﬂan gönüllülerin neden gönüllü olduklar›na iliﬂkin cevaplar yer almaktad›r.

ÖRNEK IV
Neden gönüllü olunur?
Gönüllülük, bireylerin yurttaﬂ olarak topluma dahil olma ve yaﬂamdaki de¤iﬂimlere katk›da bulunmas›n›n bir yoludur. ‹nsanlar›n neden gönüllü oldu¤una iliﬂkin yap›lan araﬂt›rmalarda “neden gönüllü olursunuz?” sorusunun cevab› olarak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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‹çinde bulundu¤u kültürü ö¤renebilmek için
‹ﬂi yapacak baﬂka hiç kimse olmad›¤› için
‹yi hissetmek için
“Gerçek”i ö¤renmek için
Kendi pay›na düﬂeni yapmak için
Sevdi¤i birﬂeyi yapmak için
Profesyonel olduklar› bir alanla ilgili becerilerini bir örgüte ba¤›ﬂlamak için
Bir etkisi olmas› için
Yeni arkadaﬂlar edinmek için
Tan›nmak için
‹ﬂ deneyimi olmas› için
Edinilenler karﬂ›l›¤›nda birﬂeyleri geri verebilmek için
‹nançtan dolay› (dini nedenlerden dolay›)
Bir borcu geri ödemek için
Evden ç›kmak için

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Farkl› insanlarla beraber olabilmek için
Bir ekibin parças› olabilmek için
Yurttaﬂl›k görevi olarak
Deneyim kazanmak için
Zorlanmak ve baﬂarmak için
Para ba¤›ﬂlaman›n alternatifi oldu¤u için
Gözlemlemek ve izlemek için
Kendinle gurur duymak için
‹stendi¤i için
‹nand›¤› birﬂeyi savunabilmek için
Statü kazanmak için
Örgüt ücret ödeyemedi¤i için
Varolan bir problemle ilgili kiﬂisel bir deneyimi oldu¤u için
Suçluluk duygusundan dolay›
Verilen hizmetlere eriﬂebilmek için
Hakk›n› savunmak için gibi cevaplar verilmiﬂtir.

Kaynak: Ellis, 1996; McCurley ve Rick, 2001.

ÖRNEK V
Polonya’da 170 kiﬂi ile yap›lan bir araﬂt›rmada neden gönüllü olduklar› sorulan görüﬂmecilerden;
•
•
•
•
•
•
•
•

%61’i ihtiyac› olan insanlara yard›m etmek için
%46’s› yeni yetiler, beceriler kazanmak için
%41’i birﬂeyler yapmam gerekti¤i için
%31’i tatmin olmak için
%29’u yeni insanlarla tan›ﬂmak için
%11’i minnettarl›¤›m› göstermek için
%7’si özel bir konuyla mücadele etmek için
%4’ü boﬂ zaman›m oldu¤u için cevab›n› vermiﬂtir.

Kaynak: Montgomery ve Smith 1993.

Bireylerin gönüllü olma nedenlerine bak›ld›¤›nda, gönüllülük yapmak istedikleri konuyla politik ya da hay›rseverlik ekseninde ilgilendikleri ya da becerilerini geliﬂtirmek, yeni yetiler kazanmak gibi kendileriyle ilgili
kayg›larla gönüllü olduklar› görülmektedir. Pek çok insan birden fazla nedenin etkisiyle gönüllü olmaktad›r.
Özellikle yeni iﬂ olanaklar› ya da iﬂ yerinde kullanabilecekleri beceriler kazanma fikri, bireylerin gönüllü olmalar›n› etkilemektedir. Kanada’da yap›lan bir araﬂt›rmada iﬂ sahibi olmayanlar›n %62’sinin, gönüllülü¤ün
yeni bir iﬂ bulmaktaki ﬂanslar›n› artt›raca¤›n› düﬂündükleri ve bu oran›n genç iﬂsizler aras›nda %78’e ç›kt›¤› görülmüﬂtür. ‹ﬂ sahibi olanlar›n %37’si gönüllülü¤ün iﬂ yerinde kullan›labilecek yeni beceriler kazand›rd›¤›n› düﬂünmektedirler (McClintock, 2004).
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ANKET‹N SÖYLED‹KLER‹
140 gönüllü ile yapt›¤›m›z ankette,
“Gönüllü olarak çal›ﬂman›n toplumda çok takdir gördü¤üne inan›yorum.” cümlesine
%27.4’ü kesinlikle kat›l›yorum
%17.7’si biraz kat›l›yorum
%35.5’i farketmez cevab›n› vermiﬂtir.
“Gönüllü çal›ﬂman›n toplumsal sorumluluk oldu¤una inan›yorum.” cümlesine
%85.5’i kesinlikle kat›l›yorum
%12.9’u biraz kat›l›yorum
%1.6’s› farketmez cevab›n› vermiﬂtir.
“Gönüllü çal›ﬂmak iyi bir vakit geçirme arac›d›r.” cümlesine
%27.4’ü kesinlikle kat›l›yorum
%29’u biraz kat›l›yorum
%21’i farketmez cevab›n› vermiﬂtir.
“Gönüllü olarak çal›ﬂmak bir ö¤renme sürecidir.” cümlesine
%87.1’i kesinlikle kat›l›yorum
%8.1’i biraz kat›l›yorum cevab›n› vermiﬂtir.
“Gönüllü olarak çal›ﬂ›rken kurdu¤um sosyal iliﬂkiler benim için ön plandad›r.” cümlesine
%13.1’i kesinlikle kat›l›yorum
%44.3’ü biraz kat›l›yorum
%24.6’s› farketmez cevab›n› vermiﬂtir.
Bireylerin neden gönüllü olmad›klar›na bakt›¤›m›zda, nedenlerin yaﬂa, gelir grubuna ve ücretli bir iﬂ sahibi
olup olmamas›na göre de¤iﬂti¤ini görüyoruz. 65 yaﬂ üstü bireyler, ya sa¤l›k sorunlar› yüzünden, ya da gönüllülü¤ün gerektirece¤i fiziksel koﬂullara sahip olmamalar› yüzünden gönüllü olmamaktad›rlar. Ayr›ca gönüllülü¤ü sadece örgüte katk› olarak alg›lama ve karar mekanizmalar›nda zaten yer almay› beklememe, gönüllü olmak yerine ba¤›ﬂ yapmay› tercih etmelerine neden olabilmektedir. Yüksek gelir grubuna dahil ya da
iﬂ sahibi olan bireylerinse zaman sorunu yüzünden gönüllü olmamay› tercih etmeleri yayg›n bir yaklaﬂ›md›r. Bir baﬂka neden, uzun dönemli söz vermemeyi tercih etmekten kaynaklanmaktad›r. Örgütün, gönüllülerle zenginleﬂmesini sa¤lamak için k›sa dönemli ve bireylerin günlük yaﬂam tempolar›yla uyumlu gönüllü
iﬂleri önermesi uygun olabilir.

UYGULAMA I
Gönüllülerin nedenlerini saptama:
Gönüllülerinizin neden gönüllü olduklar›n› bulmak için “neden gönüllü olunur kutusundaki nedenleri” s›ralay›n›z ve istedikleri kadar cevab› iﬂaretleyebileceklerini söyleyiniz. Cevaplardan yüzdeler ç›karmaya
çal›ﬂ›p, ana nedenleri belirlemeye çal›ﬂ›n›z.
Süre 45 dakika
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UYGULAMA II
Gönüllülerin beklentilerini karﬂ›lama:
Gönüllülerinize, yapt›klar› iﬂin beklentilerini karﬂ›lay›p karﬂ›lamad›¤›n› sorun.
- E¤er gönüllünün motivasyonu inand›¤› bir konuya hizmet etmekse, bir farkl›l›k yaratt›¤›n› düﬂünüyor mu? Nas›l?
- E¤er gönüllünüz becerilerini ve deneyimini örgüte sunmak için kat›lm›ﬂsa, becerilerinin ve deneyiminin örgütün amaçlar›na uygun kullan›ld›¤›n› düﬂünüyor mu?
- Yeni beceriler geliﬂtirmek istiyorsa, örgüt taraf›ndan gerekli imkânlar›n sa¤land›¤›n› düﬂünüyor mu?
Süre 30 dakika

1.2.1. Gönüllü politikas›
Örgütün ve gönüllülerin temel ihtiyaçlar› belirlendikten sonra, özellikle hangi iﬂler için gönüllülere ihtiyaç duyulaca¤› belirlenmelidir. Ancak bu çal›ﬂma yap›lmadan, örgütün gönüllülerle ilgili nas›l bir politika izleyece¤ine iliﬂkin ilkelerini belirlemesi gerekir. Bunlar›n hem örgüt içinde, hem de kamuoyuyla paylaﬂ›lmas›, ﬂeffafl›k aç›s›ndan, ayr›ca örgüte kat›lanlar›n karar verme mekanizmalar›nda yer almas›n› sa¤layabilece¤i için
yararl› olabilir. Gönüllülük politikas›, örgütün gönüllülerle ilgili belli konularda uygulayaca¤› kurallar› ve ilkeleri aç›klayan, üzerinde anlaﬂmaya var›lm›ﬂ görüﬂüdür. Gönüllülük politikas›, örgütün de¤erlerini, misyonunu ve vizyonunu iﬂ pratikleri üzerinden yans›tan bir ayna olarak görülebilir.
Gönüllülerle iﬂbirli¤ine giderken örgütün geliﬂtirmesi gereken gönüllü politikas› alanlar› aﬂa¤›da özetlenmektedir:
- Gönüllü tan›m›
- Gönüllülerin sigortalanmas›
- Gönüllülere faaliyetlerde yap›lan harcamalar›n›n geri ödenmesi
- Gönüllülerin ay›raca¤› zaman ve süreklilikleri
- Ayr›mc›l›k karﬂ›t› politikalar
- Eﬂit olanaklar›n sa¤lanmas›
- Gönüllülerle iﬂlerin eﬂleﬂtirilmesi
- Gönüllünün istemedi¤i iﬂi yapmay› redetme hakk›
- Gönüllülerin kararlara kat›l›m›
- Gönüllünün hangi durumlarda yapt›¤› iﬂten uzaklaﬂt›r›laca¤›
- Örgütü kimin temsil edece¤i
- Örgüt içi ç›kar çat›ﬂmas›
- Gönüllülerin e¤itimi ve profesyonel geliﬂimleri hakk›nda kurallar
- Gönüllülere destek ve dan›ﬂmanl›k sa¤lama
- Gönüllülere geribildirim sistemi
- Gönüllülerin örgütü, kendilerini ve projeleri de¤erlendirmeleri

ÖNER‹ II
Gönüllülerin e¤itimi
Gönüllüler yapt›klar› iﬂi gerçekleﬂtirebilmeleri için gerekli olan bilgi ve beceriyi içeren e¤itimi almal›d›rlar. E¤itimin ne zaman yap›laca¤›, ne kadar sürece¤i, içeri¤i ve hangi metodla gerçekleﬂtirilece¤i, yap›lacak iﬂin ihtiyaçlar›na bak›larak belirlenmelidir. Ayr›ca e¤itimin yeri ve zaman›n›n belirlenmesinde gönüllü için uygun olup olmad›¤› da göz önüne al›nmal›d›r.
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UYGULAMA III
Gönüllü politikas› oluﬂturma:
- Yukar›daki alanlardan seçerek, örgütünüzün gönüllülerle ilgili politikas›n›n ana alanlar›n› belirleyiniz.
- Seçti¤iniz ad›mlardan biri için ana ilkeleri içeren politikay› yaz›n›z.
Süre 30 dakika

Örgütün gönüllülerle iliﬂkili stratejisi oluﬂtuktan ve örgütün ihtiyaçlar› belirlendikten sonra yap›lmas› gereken temel iﬂ, hangi gönüllünün hangi iﬂte çal›ﬂaca¤›n›n ve çal›ﬂma koﬂullar›n›n ortak kararlarla belirlenmesi olacakt›r. Bu bölümün ikinci konusu, gönüllünün yapaca¤› iﬂin tan›m›n› yazmak, uygun iﬂle eﬂleﬂtirme, gönüllünün yerleﬂtirilmesi ve çal›ﬂma süreci üzerine yo¤unlaﬂacakt›r.

ÖRNEK VI
Günümüzde gönüllülerle iletiﬂimde s›k kullan›lan araçlardan biri internettir. Gerek haberleﬂmede birebir e-postalar veya toplu iletiﬂimde e-gruplarla, gerekse örgütün gönüllülük politikas›n›n kamuoyuna
duyurulmas›nda internet ve örgütlerin web siteleri yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. S›k sorulan sorular,
gönüllü politikas›n›n ortaya konmas›nda ya da kurumun gönüllü örgütlenmesine iliﬂkin ipuçlar›n› vermesinde s›kça faydalan›lan araçlardan biri olarak göze çarpmaktad›r. Örne¤in Birleﬂmiﬂ Milletler’in internet sayfas› gönüllülük politikas› hakk›nda detayl› bilgi vermektedir.

2. Uygun iﬂle eﬂleﬂtirme süreci
Örgütün, gönüllülerle ilgili politikas›n› oluﬂturduktan sonra, hangi iﬂlerde gönüllülerle iﬂbirli¤ine gidilece¤ini
ve iﬂbirli¤i sürecinin nas›l iﬂleyece¤ini belirlemek, bir sonraki ad›m olacakt›r. Gönüllülere uygun iﬂi eﬂleﬂtirme bir yandan örgütün gereksinimlerini karﬂ›larken, öte yandan gönüllünün ihtiyaçlar›na cevap vererek, örgüte bir katk› yapmas›na imkân verir. Gönüllüyle uygun iﬂi eﬂleﬂtirmenin yan› s›ra bir di¤er gereklilik, gönüllünün çal›ﬂ›rken desteklenmesidir.
“Uygun ‹ﬂle Eﬂleﬂtirme Süreci” bölümünde gönüllüye iﬂ tan›m› yazmak, uygun iﬂle eﬂleﬂtirmek, gönüllülerin
yerleﬂtirilmesi ve süreç boyunca onlara sa¤lanabilecek deste¤in yan› s›ra, verilebilecek örgüt ve iﬂ tan›t›m›yla e¤itimler tart›ﬂ›lacakt›r.

2.1. Gönüllünün iﬂ tan›m›n› yazmak
Gönüllülerle iﬂbirli¤i yapabilmek için bilinmesi gereken ilk konular aras›nda, gönüllünün ihtiyaçlar› ve motivasyonlar› bulunur. Bir di¤er gereklilikse hangi iﬂ ya da pozisyon için gönüllüye ihtiyaç duyuldu¤unun netleﬂtirilmesidir. ‹ﬂ tan›m›, gönüllünün gerçekleﬂtirmesi beklenen iﬂte hangi beceri ve bilgilere ihtiyaç duyuldu¤unu, ne kadar zaman harcanmas› gerekti¤ini ve örgütün gönüllüye sunabilece¤i katk›lar› tan›mlayan bir
araçt›r. Örgütün aç›k ve net iﬂ tan›m› yapmamas›, ya da gönüllülerle iﬂbirli¤ine giderken ﬂeffaf olmamas›,
güvenirli¤ine zarar getirebilir. Örgütün hangi gönüllüyü belli bir iﬂ için tercih etti¤inin nedenleri iﬂ tan›m›nda aç›kça ortaya konuldu¤unda, hem iﬂ, hem de o iﬂi yapacak gönüllünün neden seçildi¤i tüm paydaﬂlara
aç›klanm›ﬂ olur.
62

ÖNER‹ III
Gönüllülerin örgüte kat›l›m›n› planlarken (ki bu iﬂ tan›m›ndan baﬂlar) sürekli / ücretli personelin katk›lar›n› / düﬂüncelerini gözard› etmemek gerekir. Sürekli / ücretli personeli, gönüllü program› geliﬂtirmeye, gönüllülük politikas›n› ve iﬂ tan›mlar›n› yapmaya ya da gönüllü e¤itimini plalamaya kat›p, program›n
baﬂar›l› olmas› sa¤lanabilir.
Gönüllüleri yerleﬂtirme sürecinin ilk ad›m› olan iﬂ tan›m›, genel olarak ﬂunlar› kapsar:
• Olas› gönüllülerin karﬂ›layaca¤› ihtiyaçlar› belirlemeli ve tan›mlamal›d›r.
Örgütte hangi iﬂin gönüllüler taraf›ndan yap›lmas›na ihtiyaç duyuldu¤unu tan›mlayan “iﬂ tan›m›”, iﬂ için
ihtiyaç duyulan beceri, bilgi ve deneyimleri; iﬂin ne kadar sürece¤ini ve gönüllünün ay›rmas› gereken zaman› ve iﬂin içeri¤ini gönüllülere duyurur. Örne¤in örgütte gönüllü olarak çal›ﬂan birinin kendine daha
uygun buldu¤u baﬂka bir iﬂe kat›lmas›n› sa¤layabilir.
• Örgütün ihtiyaçlar›n› olas› gönüllülere anlatacak tan›t›c› bir araç olmal›d›r.
Örgütte gönüllülük yapmayan, ama örgüte kat›lmay› düﬂünen ya da düﬂünebilecek bireylere, örgütün çal›ﬂt›¤› alanlar› ve hangi alanlarda gönüllülere ihtiyaç duydu¤unu anlatan bir metin olabilir. Örne¤in sa¤l›k
taramas› için gönüllü doktor ve hemﬂireler arayan bir örgütün çal›ﬂt›¤› alan, nerede sa¤l›k taramas› yapt›¤›, kimlere hizmet götürdü¤ü, yapt›¤› iﬂ tan›m› üzerinden potansiyel gönüllü olabileceklerin dikkatine
sunulabilir.
• Görüﬂme, ön eleme ve seçme için ilk noktad›r.
‹ﬂ tan›m›nda belirtilen özellikler gönüllülerin yerleﬂtirilmesinde k›lavuz özelli¤ini oluﬂtururlar. Gönüllülerin yerleﬂtirilmesi için yap›lan görüﬂmelerde, ön elemede ve seçmede bak›lacak ilk referans noktas›d›r.
Örne¤in okuma yazma ö¤retme konusunda deneyimli bir ö¤retmene ihtiyaç varsa, bu iﬂ tan›m›nda belirtilir ve görüﬂme ya da ön elemede öncelikli kriter olarak al›nabilir.14
• De¤erlendirmenin temelidir.
Yap›lan iﬂin gereklerinin yerine getirilip getirilmedi¤i, hedeflere ulaﬂ›l›p ulaﬂ›lmad›¤›, iﬂi yapanla örgütün
birbirlerine verdikleri sözleri tutup tutmad›klar›yla ilgilidir. Ayr›ca iﬂ tan›m›nda belirtilen hedefe ulaﬂ›lmas› bir di¤er kriterdir. Do¤al olarak, iﬂ tan›m›ndaki hedefe ulaﬂ›l›p ulaﬂ›lmad›¤›na, kalitesine ve nas›l iyileﬂtirilebilece¤ine bakmak, baﬂlang›ç noktas› ve bitiﬂ noktas›n› karﬂ›laﬂt›rmaktan geçer ki bu durumda “iﬂ
tan›m›” baﬂlang›ç noktas›n› oluﬂturur.15
Gönüllülerin yapmas› istenen iﬂler geliﬂtirilirken aﬂa¤›daki sorular›n sorulmas› yararl› olabilir:
- Yap›lacak iﬂ örgüt için gerekli ve yararl› m›?
- ‹ﬂe neden ihtiyaç duyuldu¤u gönüllüye aç›klanabilir mi?
- ‹ﬂ gönüllüler taraf›ndan yap›labilir mi? ‹ﬂ, yar› zamanl› tamamlanabilecek ﬂekilde bölünebilir mi? ‹ﬂ için
gerekli olan beceriler gönüllülerde var m›, ya da gönüllülere verilecek e¤itimle bu beceriler k›sa zamanda kazand›r›labilir mi?
- ‹ﬂin gönüllüler taraf›ndan yap›lmas› maliyeti düﬂürüyor mu? Gönüllüleri seçmek, yerleﬂtirmek ve e¤itmek için harcanacak para, zaman ve enerji yeni ücretli personel iﬂe almaktan daha fazla m› / az m›?
- Gönüllülerin örgüte katk›s› / kat›l›m› uzun süreli mi, k›sa süreli mi?
- Gönüllüleri destekleyecek bir yap› var m›? (Gönüllülük politikas›, koordinatörü, sigorta gibi)
- Ücretli çal›ﬂanlar gönüllülerle çal›ﬂmak istiyorlar m›? Gönüllülerle iliﬂkilerdeki rollerinin fark›ndalar m›?
- ‹ﬂi yapabilecek gönüllüleri tan›mlayabilir misiniz?
- Gönüllüler bu iﬂi yapmak istiyorlar m›? Yap›lmas› istenen iﬂ ilginç ve çekici mi? Gönüllüden yapmas›n›
istedi¤iniz iﬂ, hiç kimsenin yapmak istemedi¤i bir iﬂ mi?
14
15

Görüﬂme, ön eleme ve seçme ile ilgili detaylar ilerleyen sayfalarda tart›ﬂ›lacakt›r.
De¤erlendirme ile ilgili detaylar ilerleyen sayfalarda tart›ﬂ›lacakt›r.
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- Gönüllülüler örgüte kat›ld›¤›nda onlarla ne yapaca¤›n›z› biliyor musunuz? Gönüllüler kime rapor verecekler? Ofiste onlar›n çal›ﬂmas› için yeterli mekân / yer var m›?
- Örgüt gönüllü kat›l›m›na aç›k m›? Yoksa gönüllü kat›l›m›n› geçiﬂtirilmesi gereken bir süreç olarak m› düﬂünüyor?

ÖRNEK VII
Gönüllülerin, beklentilerine ve koﬂullar›na uygun iﬂlerde çal›ﬂmalar›n› sa¤lamak, hem gönüllünün verimlili¤ini art›rabilir, hem de iﬂin gerekli ve istenen koﬂullar alt›nda tamamlanmas›na zemin sa¤lar. Zaman aç›s›ndan bakt›¤›m›zda gönüllülük k›sa ya da uzun dönemli yap›labilir. Nitekim ABD’de 1998 y›l›nda Gallup Araﬂt›rma taraf›ndan yap›lan araﬂt›rma:
• Gönüllülerin %41’inin bir kez yap›lacak olan bir faaliyette yer almak istediklerini,
• %39’unun haftal›k ve ayl›k olarak zaman plan› ayarlanm›ﬂ bir faaliyette yer almay› tercih ettiklerini,
• % 9’unun sadece tatiller gibi özel zamanlarda gönüllülük yapmay› tercih ettiklerini ortaya koymuﬂtur.
Yukar›daki oranda da görülebilece¤i gibi, gönüllülere ne kadar süre çal›ﬂma beklendi¤i ve gönüllünün haftada ne kadar zaman ay›rmas› gerekti¤ini söylemek, gönüllülük aktivitesini sürekli k›lmay› sa¤layabilir.
‹skoçya’da 2001 y›l›nda yap›lan bir araﬂt›rmada gönüllülerin %21’inin zaman planlar›na uyan ve belirlenmiﬂ faaliyetlerde yer almay› tercih ettiklerini ortaya koymuﬂtur.

Ad›m ad›m gönüllü iﬂ tan›m› geliﬂtirmek:
‹htiyaç analizi tamamland›¤›nda belirlenen her aç›k pozisyon için iﬂ tan›m› yazmak gerekir. ‹ﬂ tan›m› yazarken:
Ad›m 1- ‹ﬂin amac›: Pozisyon, örgütün amac›n› gerçekleﬂtirmesinde ne kadar yard›mc› olacak? Örgütün
misyonu ve vizyonuyla iliﬂkisi nedir?
Ad›m 2- ‹ﬂin getirdi¤i sorumluluklar: Gönüllüden öncelikle yapmas› beklenenler nelerdir? Gönüllünün arada
s›rada yapmas› gerekenler nelerdir?
Ad›m 3- ‹ﬂin nitelikleri: ‹ﬂ için gerekli olan bilgi, beceri ve yetenekler nelerdir? Gönüllünün baﬂar›l› olabilmesi için sahip olmas› gereken e¤itim düzeyi nedir? Gönüllünün almas› gereken ek e¤itimler, iletiﬂim becerileri vb. var m›?
Ad›m 4- Gönüllü yapt›¤› iﬂle ilgili kime bilgi aktaracak?: Gönüllü, gönüllü sorumlusuna m›, proje yöneticisine mi, baﬂka bir gönüllüye mi bilgi aktaracak?
Ad›m 5- ‹ﬂ için harcanmas› gereken zaman: Gönüllünün yapaca¤› iﬂ haftada kaç saat verilerek zaman›nda
tamamlanabilir? Gönüllünün iﬂ için ne kadar zaman harcamas› gerekti¤ini baﬂ›ndan belirlemek, ileride gönüllü ve örgüt aras›nda oluﬂabilecek çat›ﬂmalar› da önleyebilir. Örne¤in gönüllünün haftada iki saat ay›rmas› isteniyorsa bu, iﬂin baﬂ›nda söylenmelidir.
Ad›m 6- ‹ﬂin süresi: Aç›k uçlu bir pozisyon mu, yoksa projeye ba¤l› belli bir sürede mi tamamlanacak? ‹ﬂ
ne kadar sürede –kaç haftada, kaç ayda- tamamlanacak?
Ad›m 7- Pozisyon için deste¤i kim sa¤layacak?: Gönüllü ba¤›ms›z m› çal›ﬂacak, iﬂi yaparken ba¤l› oldu¤u
biri olacak m›? Gönüllü yard›ma ya da deste¤e ihtiyaç duydu¤unda bunu kim karﬂ›layacak?
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Ad›m 8- Gönülünün kendini geliﬂtirme f›rsatlar›: Örne¤in iﬂ için gerekli ya da zorunlu olan bir e¤itim var m›?
Gönüllünün kendini geliﬂtirme imkânlar› var m›? Gönüllüye tan›nacak imkânlar da, en az iﬂ kadar hedeflenen ve örgütten geçekleﬂtirmesi beklenen faaliyetlerdendir. E¤er gönüllüye insan haklar› e¤itimi verilece¤i
belirtilmiﬂse ve iﬂ/proje tamamlanm›ﬂ olmas›na ra¤men e¤itim gerçekleﬂtirilmemiﬂse, örgütün hedeflerine
ulaﬂt›¤› söylenemez .

UYGULAMA IV
‹ﬂ tan›m› yazma - I:
Örgütünüzde gönüllüye ihtiyaç duyulan bir pozisyon seçin ve yukar›daki ad›mlar› takip ederek bir iﬂ tan›m› yaz›n.
Unvan: Gönüllünün pozisyonunun ad›n› yaz›n. Örne¤in “Gönüllü Tak›m Lideri”
..........................................................................................................................................................................................
Amaç: Örgütünüzün misyonuna uygun olarak iﬂin amac›n› yaz›n. Örne¤in bu pozisyonun temel amac›,
gönüllülerin tak›m halinde çal›ﬂmas›n› ve projede öngörülen faaliyetlerin tan›mlan›¤› gibi ve zaman›nda
gerçekleﬂtirilmesini sa¤lamakt›r.
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Sorumluluklar: Gönüllünün pozisyonuyla ilgili üstlenece¤i 3-5 ana görevi listeleyin. Örne¤in gönüllülere projeyle ilgili konularda destek, yard›m ve geribildirim sa¤layacak, gönüllüler için iﬂ s›ras›nda edinebilecekleri informal ö¤renme olanaklar› sa¤layacak, tüm yeni gelenlere gerekli ve yeterli tan›t›m›n verilmesini sa¤layacak, projenin geliﬂimiyle ilgili raporlar haz›rlayacak gibi.
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Özellikler: Gönüllünün yapmas› gereken iﬂ için sahip olmas› gereken e¤itim, deneyim, bilgi ve/veya becerileri listeleyin. Örne¤in iyi iletiﬂim becerileri, projenin gerçekleﬂtirildi¤i alan hakk›nda bilgi, liderlik
özellikleri, rapor yazabilme ve kay›t tutabilme becerileri gibi.
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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Bilgi aktar›lacak kiﬂi: Proje için kime bilgi aktar›lmas› gerekti¤ini yaz›n. Örne¤in proje koordinatörü.
..........................................................................................................................................................................................
Zaman: Haftada kaç saat gerekti¤ini yaz›n. Örne¤in haftada 6 saat.
..........................................................................................................................................................................................
Süre: Aç›k uçlu mu, yoksa belirli bir zamanda m› bitecek, belirtin. Örne¤in 3 ay sürecek.
..........................................................................................................................................................................................
‹liﬂkiler: Gönüllü kimden destek alacak? Örne¤in proje koordinatörü, örgütün gönüllü koordinatörü ya
da sorumlusu, yönetim kurulu gibi.
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Sa¤lanacak destek: Gönüllüye sa¤lanacak araç-gereç, e¤itim, harc›rah gibi destekleri s›ralay›n. Örne¤in gönüllüye ulaﬂ›m ve yemek için harcayaca¤› paralar geri ödenecektir.
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Geliﬂme imkânlar›: Gönüllüye verilecek e¤itimleri, izlenecek seminer ve konferanslar› s›ralay›n. Örne¤in gönüllü ileri düzeyde iletiﬂim becerileri e¤itimi alacakt›r.
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Süre 45 dakika
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Gönüllünün iﬂ tan›m›n› yazmak için bir baﬂka yol ise Uygulama V’te görülebilir:

UYGULAMA V
‹ﬂ tan›m› yazma - II:
A. Olas› gönüllünüzün STK’n›zda yapabilece¤i bir iﬂ belirleyin ve bu pozisyonun STK’n›z için neden
önemli oldu¤unu yaz›n.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
B. (E¤er gerekiyorsa) Bu pozisyon için gerekli olan özellikler nelerdir s›ralay›n:
1.
2.
3.
4.
5.

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

C. Bu pozisyonun getirdi¤i sorumluluklar nelerdir?
1.
2.
3.
4.
5.

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

D. Bu pozisyon için gerekli olan e¤itim düzeyi nedir?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
E. Bu iﬂ ne kadar sürecek?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
F. Yukar›daki bilgileri kullanarak bir iﬂ tan›m› yaz›n.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Süre 30 dakika
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2. 2. Gönüllüyle uygun iﬂi eﬂleﬂtirme
Bir iﬂe do¤ru gönüllüyü yerleﬂtirme, proje / programda kritik bir yer tutar. ‹ﬂi eﬂleﬂtirme, genel ya da nokta hedef / özel olabilir. E¤er fazla insana ve özel niteliklere ihtiyaç duyulmayan bir iﬂ söz konusuysa, gönüllüler genel eﬂleﬂtirmeyle örgüte dahil edilebilir. Genel eﬂleﬂtirme, duyurunun medya gibi yayg›n iletiﬂim
araçlar› yoluyla yap›l›p tamamlanabilece¤i bir süreçtir.
Nokta hedef / özel eﬂleﬂtirme, “özel” beceri gerektiren iﬂler için kullan›labilir. Duyurusuysa, bu özelliklere
sahip gruplar›n ulaﬂaca¤› iletiﬂim araçlar› (e-grup gibi) ya da kiﬂisel iliﬂkiler arac›l›¤›yla olabilir. Eﬂleﬂtirmenin “genel mi, özel mi, ya da ikisinin bileﬂimi mi” olmas› gerekti¤inin belirlenmesi, iﬂe alma stratejisini geliﬂtirmeye yard›mc› olabilir.
Ad›m ad›m uygun iﬂle eﬂleﬂtirme süreci:
Gönüllüyle uygun iﬂi eﬂleﬂtirme sürecinin ilk ad›m›, nas›l bir stratejinin belirlenece¤ini saptamakt›r. Hangi
kaynaklardan bu gruplara ulaﬂ›labilece¤ini haritalamak ikinci ad›m› oluﬂtururken, uygun gönüllülere ulaﬂmak için geliﬂtirilecek do¤ru mesaj›n yaz›lmas›, üçüncü ad›m› oluﬂturacakt›r. Stratejiyi belirlemek, hangi
kaynaklara gidilece¤ine ve nas›l bir mesaj verilmesi gerekti¤ine yol gösteren ad›mlard›r.
Ad›m 1- Uygun iﬂi eﬂleﬂtirme stratejisi geliﬂtirme:
Uygun iﬂi eﬂleﬂtirme stratejisi geliﬂtirmenin ilk ad›m›, potensiyel gönüllülerin nerede bulunabilece¤ini belirlemektir. Uygun iﬂi eﬂleﬂtirme stratejisi geliﬂtirmenin baz› yollar›:
- ‹lgili sosyal gruplarla iliﬂkiye geçmek ve haberleﬂme a¤›n› kurmak
- STK’ya etki edebilecek örgütleri, ya da STK’n›n üzerlerinde etkili olabilece¤i örgütleri belirlemek. ‹çlerinden hangilerinin STK’n›n ihtiyaçlar›n› gidermek için yararl› olabilece¤ini ortaya koymak.
- Di¤er örgütlerin gönüllü bulmak için neler yapt›¤›n› takip etmek. Örgütü gönüllüler için daha ulaﬂ›labilir
k›lman›n yollar›n› araﬂt›rmak.
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UYGULAMA VI
Eﬂleﬂtirme stratejisi geliﬂtirme:
Bu çal›ﬂmada gönüllüleri iﬂe alma stratejisi geliﬂtirmeniz beklenmektedir.
Senaryo: Koordinatörü oldu¤unuz projenin bütçesinde sorunlar oldu¤unun fark›na vard›n›z. Program
koordinatörünüzle yapt›¤›n›z toplant› sonucu proje bütçesinde k›s›nt›ya gidilebilecek tek kalemin “insan kaynaklar›” oldu¤u ortaya ç›kt›. Program koordinatörünün insan kaynaklar›yla ilgili s›k›nt›y› çözmek için getirdi¤i öneri, gönüllüleri uygun iﬂlerle eﬂleﬂtirmeniz oldu. Size önerilenden baﬂka ç›k›ﬂ›n›z›n
kalmad›¤›n› görerek, mevcut gönüllülerinizi artt›rmay› ya da yeni gönüllüleri mevcut iﬂlerle eﬂleﬂtirmeye karar verdiniz.
1. Eﬂleﬂtirme plan›n›z› geliﬂtirirken ilk ad›mlar›n›z neler olurdu?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. Hangi kurumlardan gönüllü bulmaya çal›ﬂ›rd›n›z?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. Yeni gönüllüleri iﬂlerle eﬂleﬂtirmek için hangi iletiﬂim kanallar›n› kullan›rd›n›z?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. Bu plan› geliﬂtirirken nas›l sorunlarla karﬂ›laﬂabilirsiniz ve bu sorunlar›n üstesinden nas›l gelebilirsiniz?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
5. Eﬂleﬂtirme stratejinizin ana hatlar›n› lütfen yaz›n.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Süre 45 dakika
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Ad›m 2- Gönüllülerin aranabilece¤i kaynaklar:
Eﬂleﬂtirme için uygun gönüllülerin hangi kaynaklarda aranaca¤›n› belirlemek, hangi iﬂ için aranaca¤›n› belirlemek kadar önemlidir. Uygun iletiﬂim kanal›n› ve mesaj› seçmenin ilk ad›m›, hangi kayna¤›n kullan›laca¤›n›
belirlemektir. Örne¤in, liseler, üniversiteler, sendikalar (E¤itim-Sen gibi), ﬂirketler, sivil gruplar, okul aile birlikleri, ticaret birlikleri (TOBB gibi), gönüllülere ulaﬂabilmek aç›s›ndan önde gelen kaynaklar olarak s›ralanabilir. ‹lgili gruplar›n yan› s›ra özel konular hakk›nda kurulmuﬂ iletiﬂim a¤lar› ya da e-gruplar arac›l›¤›yla hedeflenen gönüllülere ulaﬂ›labilir.
Daha önce örgüt için gönüllü olmuﬂ kiﬂilerle, projenizi ya da örgütünüzü tan›yanlardan da, projede ya örgütünüzde gönüllü olarak yer almalar› istenebilir. Gönüllülerin ço¤u yapt›klar› iﬂe inand›klar› ya da varolan durumdan kiﬂisel olarak etkilendikleri için örgüte kat›lmaktad›rlar. Gönüllülerin motivasyonlar›na bakarak do¤ru kaynaklara gidilebilir. Sa¤l›kla ilgili örgütler, do¤rudan kendisi ya da yak›nlar› sorundan etkilenenler aras›ndan gönüllü bulabilirler. Çevreyle ilgili örgütler ba¤›ﬂ yapanlar› kendilerine hedef seçebilirler. Benzer ﬂekilde sanatla ilgili örgütler faaliyetlere kat›lanlar ya da izleyiciler aras›ndan yeni gönüllüler devﬂirebilirler.
Projelerle ilgili olarak ihtiyaç duyulan gönüllüleri tan›mlamak ve bu gönüllülere nas›l ulaﬂabilinece¤ini programlamak, para ve zamandan tasarruf edilmesini sa¤lar. ‹htiyaç duyulan ve örgütte, programlarda ya da
projelerde yer almas› istenen gönüllülere ulaﬂmak için çeﬂitli araçlar seçilmelidir. Seçerken:
- Hedeflenen gruba seçilen araçla ulaﬂ›labildi¤inden emin olmak gerekir.
Örne¤in hangi TV kanal›na, hangi radyoya, hangi gazeteye duyuru veriliyor, hatta hangi e-mail grubuna
mesaj ulaﬂt›r›l›yor.
- Bütçeye ve zamana uygun araçlar› seçmek gerekir.

ÖRNEK VIII
IYV’nin (International Year of Volunteers 2001 Committee) yapt›¤› bir araﬂt›rmada, gönüllülükle ilgili genel bilgilerin, %24.5 oran›nda gazetelerden, %24.8 oran›nda TV’den, %3.5 oran›nda radyodan,
%3.8 oran›nda reklamlardan ö¤renildi¤ini, %43.4’lük bir oran›n da, bu bilgileri arkadaﬂlar ve aile gibi
“di¤er” olarak tan›mlanan kaynaklardan elde ettiklerini ortaya koymuﬂtur.
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UYGULAMA VII
Gönüllü kaynaklar› belirleme:
Aﬂa¤›ya iletiﬂime geçmeyi düﬂündü¤ünüz gruplar›n isimlerini ve bu gruplar› nerede kullanaca¤›n›z› yaz›n (örgütünüzde ihtiyaç duydu¤unuz ve hedefledi¤iniz gruplar› göz önüne al›n).
Kaynak

Potansiyel Rolleri

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Süre 20 dakika

UYGULAMA VIII
Eﬂleﬂtirme plan› geliﬂtirme:
Gönüllünün pozisyonu: (yukar›da yapt›¤›n›z iﬂ tan›m› uygulamas›ndan al›n).
..........................................................................................................................................................................................
Hedeflenen grup:
..........................................................................................................................................................................................
Mesaj/ileti:
..........................................................................................................................................................................................
Süre 15 dakika
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Ad›m 3- Eﬂleﬂtirme mesaj› geliﬂtirme:
Gönüllü olarak kimin hedeflendi¤ine ve gönüllülerin nerede bulunaca¤›na karar verdikten sonra, potensiyel
gönüllülere ulaﬂmak için bir mesaj haz›rlamak gerekir. Mesaj›n biçimsel özelliklerinin, mesaj›n içeri¤i kadar
önemli oldu¤unu unutmadan haz›rlamak, daha sa¤l›kl› bir iletiﬂim sa¤layacakt›r (örne¤in uzunlu¤u, görsel
malzeme kullan›l›p kullan›lmayaca¤› vb.).
Mesajda olmas› gerekenler:
• Okuyanlar›n dikkatini çekecek bir giriﬂ
• ‹htiyac›n ortaya konmas›: Sorun nedir?
• Çözümün ortaya konmas›: Gönüllüler ihtiyac› ne noktada karﬂ›l›yorlar?
• Okuyandan istenen iﬂin tan›m›
• Gönüllünün kazan›m› nedir?
• ‹letiﬂim adresi

UYGULAMA IX
Eﬂleﬂtirme mesaj› yazma:
Giriﬂ (dikkat çekici olmal›):
..........................................................................................................................................................................................
‹htiyaç:
..........................................................................................................................................................................................
Çözüm:
..........................................................................................................................................................................................
Gönüllünün sahip olmas› gereken özellikler:
..........................................................................................................................................................................................
Gönüllünün yararlanaca¤› kaynaklar:
..........................................................................................................................................................................................
‹letiﬂim adresi:
..........................................................................................................................................................................................
Süre 30 dakika
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ÖNER‹ IV
Gönüllülere iﬂ için ihtiyaç duyulabilece¤i gibi, zaman zaman gönüllüler örgüte katk›da bulunmak için tan›ml› bir ça¤r› ya da iﬂ olmadan gelebilirler. Bu gibi durumlarda hemen her gönüllünün yapabilece¤i,
becerilerinin ve bilgisinin yetece¤ine emin olunan k›sa süreli iﬂleri tan›ml› ve haz›r tutmak, gönüllünün
örgüte olan katk›s›n› artt›rabilir. Örne¤in arﬂivleme, çeviri, k›sa süreli internet araﬂt›rmas› gibi iﬂlerin
nas›l yap›lmas› ve içeri¤inin tan›mlan›p haz›r tutulmas›, örgütün kap›s›ndan içeri giren gönüllülere katk›lar›n› sunmak için alan yarat›r.

2.3. Gönüllüleri yerleﬂtirme
Uygun mesaj gönüllülere ulaﬂt›r›ld›ktan sonra gönüllüleri yerleﬂtirme süreci baﬂlar. ‹ﬂ tan›m› yapt›¤›n›z ve
uygun gönüllüyle eﬂleﬂtirmek istedi¤iniz pozisyon için, ihtiyaç duyulandan daha fazla gönüllü talip olabilir,
ya da iﬂin gereklerinden farkl› yetenekleri, becerileri ve bilgileri olan gönüllülerin ilgisini çekmiﬂ olabilir. Daha önemlisi, uygun gönüllüyle eﬂleﬂtirilmesi amaçlanan pozisyon, çocuklarla ya da engellilerle çal›ﬂmak gibi hassas ve özen gösterilmesi gereken bir pozisyon olabilir. Bu durumlarda hem gönüllünün, hem de gönüllünün birlikte çal›ﬂmas› beklenen hedef grubun güvenli¤ini sa¤lamak için uygun gönüllünün, uygun iﬂle
eﬂleﬂtirilmesi hayati olabilir. Eﬂleﬂtirme sürecinin sa¤l›kl› tamamlanmas› için izlenmesi gereken bir sonraki
ad›msa, örgütün ve iﬂin tan›t›m› ve e¤itimle desteklenmesidir. Gönüllülerin yerleﬂtirilmesi bölümünde uygun
gönüllünün, uygun iﬂle eﬂleﬂtirilmesinin temel noktalar›n›n alt› çizilmeye çal›ﬂ›lacakt›r.
Ad›m ad›m gönüllüleri yerleﬂtirme:
Gönüllüleri uygun iﬂle eﬂleﬂtirebilmenin iki temel ad›m›, gönüllünün özellikleriyle iﬂin özelliklerinin uyumlu
olup olmad›¤›n› kontrol etmektir. ‹ﬂ tan›m›, iﬂin özelliklerinin aç›kça ortaya konmas›na yararken, gönüllünün
özelliklerinin belirlenebilmesi için kademeli iki ad›m izlenebilir. ‹lk ad›m gönüllüler hakk›nda genel bilgilerin
edinilece¤i gönüllü baﬂvuru formundan, referanslar›n ve ilgili lisanslar›n (ehliyet gibi) kontrolü olan ön elemedir. Bu ad›mda gönüllünün özellikleriyle iﬂin özelliklerinin eﬂleﬂtirmeye uygun olup olmad›¤›na bak›labilir. ‹kinci ad›msa, gönüllüye iﬂin gereklerinin detayl› olarak aktar›laca¤›, hem gönüllünün, hem de örgütün
karﬂ›l›kl› beklentilerinin konuﬂulaca¤› ve uzlaﬂmaya var›laca¤› yüz yüze görüﬂmedir.
Ad›m 1- Ön Eleme:
Ön eleme, iﬂin özelliklerinin yan› s›ra taﬂ›d›¤› risklerle de ilgilidir. ‹ﬂin özellikleri göz önüne al›narak gönüllünün özellikleriyle uyum sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n› kontrol etmek, hem gönüllünün, hem de örgütün zaman ve
emek kaybetmesini önleyebilir. Örne¤in, yabanc› dil bilmeyen bir gönüllüyü, yurtd›ﬂ›ndaki kad›n haklar›yla
ilgili projeler hakk›nda bilgi toplamas›n› istemek için görüﬂmeye ça¤›rmak, hem gönüllünün, hem de örgütün beklentilerini karﬂ›lamayaca¤› gibi, örgütün, gönüllüleri hakk›nda bilgi sahibi olmad›¤›n›n ya da özenli çal›ﬂmad›¤›n›n göstergesi olabilir. Öte yandan ön elemenin ne kadar s›k› tutulaca¤›, yap›lacak iﬂin taﬂ›d›¤› riskle do¤ru orant›l›d›r. Riskler aras›nda:
- Gönüllünün dan›ﬂmanl›k ya da destek almadan geçirece¤i zaman›n ne kadar oldu¤u
- Gönüllünün zarar görebilir gruplarla çal›ﬂ›p çal›ﬂmayaca¤› (çocuklarla, yaﬂl›larla gibi)
- Gönüllünün kendine verilecek olan fonu idare edebilme kapasitesi
- Gönüllünün araç kullan›p kullanamamas›
- ‹ﬂi yaparken gönüllünün karﬂ›laﬂaca¤› fiziksel risk(ler) vard›r.
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UYGULAMA X
Zarar görebilir gruplarla çal›ﬂma:
STK’n›z sokakta yaﬂayan ve çal›ﬂan çocuklar›n sorunlar›yla ilgileniyor. Sahada çocuklarla çal›ﬂacak gönüllülere ihtiyac›n›z var. Seçece¤iniz bu gönüllülerden neler beklersiniz?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Süre 30 dakika

Ön eleme için kullan›lan genel araçlar:
• Baﬂvuru:
Baﬂvuru, baﬂlang›ç olarak kullan›labilecek ön eleme arac›d›r. Baﬂvuran›n mevcut iﬂi yapacak yeterince deneyim ve donan›ma sahip olup olmad›¤›, formda verilen bilgiden edinilebilir. Ekte ilgili konular da yer almal›d›r:
- Sa¤lanan bilginin do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol etmek
- Baﬂvurunun gizlili¤ini sa¤lamak
- Ön elemeyle ilgili ek sorular (referanslar›n kontrolü, sab›ka kayd› gibi)
• Referanslar›n kontrolü:
Referanslar ana ön eleme arac› olmasa bile yararl› olabilir. Referanslara sorulabilecek sorular:
- Baﬂvuran› ne kadar süredir ve ne ölçüde tan›yorsunuz?
- Baﬂvuran› nas›l tan›mlars›n›z?
- Baﬂvuran›n iﬂ arkadaﬂlar›, gençler, yöneticilerle iliﬂkisi nas›l?
- Baﬂvuran stres ve/ya çat›ﬂmayla nas›l baﬂa ç›k›yor?
- Baﬂvuran hakk›nda söylemek istedi¤iniz baﬂka birﬂey var m›?
- E¤er baﬂvuranla bir daha çal›ﬂma imkân›n›z olsa çal›ﬂ›r m›s›n›z?
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• Profesyonel lisans, sab›ka kayd› ve çocuk istismar› temiz kayd› kontrolü:
Bu kontrollerin devlet arﬂivlerinden yap›labilece¤i unutulmamal›d›r. Ön gereklilik olarak bu kontroller yap›lmasa bile, özellikle yüksek risk taﬂ›yan pozisyonlar için önemli oldu¤unun unutulmamas› gerekir. Gençlerle, çocuklarla, travma geçirmiﬂ gruplarla çal›ﬂan gönüllülerin ﬂiddete e¤iliminin olup olmad›¤›n› kontrol etmek, hizmet verilen hedef grubu korumaya yard›mc› olacakt›r. Örne¤in çocuklarla çal›ﬂan gönüllülerin, çocuk istismar›na iliﬂkin temiz kayd› kontrolünün yap›lmas› gerekir. Zarar görebilir gruplarla ya da parayla ilgili konularda çal›ﬂanlar›n temiz kayd› kontrolünün yap›lmas›, Kuzey Amerika, Avustralya ve Avrupa’da bulunan STK’larda s›k görülen bir uygulamad›r. Öte yandan profesyonel lisanslar›n ve motorlu taﬂ›t ehliyetlerin güncel ve geçerli oldu¤una iliﬂkin kontrollerin yap›lmas›, ilerde yaﬂanabilecek sorunlar›n önüne geçen
koruyucu bir önlem olarak alg›lanabilir.
Kontrolleri yaparken engellerle karﬂ›laﬂabilinir. Örne¤in:
- ‹sim kay›tlar›n›n bulamayabilirsiniz
- Ülke d›ﬂ› kay›tlar› bulamayabilirsiniz
- Baz› kurumlar bilgilerin paylaﬂ›lmas›na izin vermeyebilirler
- Sadece cezalar kay›t alt›na al›n›r, düﬂmüﬂ olan davalar, suçlamalar bulunamayabilir.

ÖRNEK IX
Baﬂvuru formu:
Kiﬂisel bilgiler
‹sim: .................................................................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Telefon:............................................................................................................................................................................
Ev:.....................................................................................................................................................................................
‹ﬂ: .....................................................................................................................................................................................
Cep: ..................................................................................................................................................................................
Acil durumlarda iletiﬂim kurulacak kiﬂi
Tel: ..................................................................................................................................................................................
Beceriler ve ilgi alanlar›
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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E¤itim
Derece:

Kurum:

Y›l:

1........................................................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................................................
Bildi¤i yabanc› diller: ...................................................................................................................................................
Hobi, beceri, ilgi: ..........................................................................................................................................................
‹ﬂi:.....................................................................................................................................................................................
‹ﬂ sahibi/yönetici Ad›: ..................................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Tel: ..................................................................................................................................................................................
‹ﬂ deneyimi (ücretli ya da gönüllü)
Pozisyon
Kurum
Tarih
1........................................................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................................................
Gönüllünün tercihleri
Özellikle yapmak istedi¤iniz bir iﬂ var m›? (Liste sunulabilir)
Uygun oldu¤unuz gün ve saatler?
Gönüllü iﬂte kullanabilece¤iniz bir arac›n›z var m›?
Örgütten nas›l haberdar oldunuz?
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Referanslar
1........................................................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................................................

Ad›m 2- Görüﬂme:
Görüﬂme, gönüllüyle örgütün özelliklerinin ve beklentilerinin iﬂe uygun olup olmad›¤›n›n belirlenmesi için iki
yönlü bir araçt›r. Genellikle baﬂvuran görüﬂmeye geldi¤inde, halen gönüllü olup olmamaya karar vermeye
çal›ﬂmaktad›r. Bu yüzden ilk izlenim her iki taraf aç›s›ndan önemlidir. Görüﬂme, potensiyel gönüllü baﬂvurduktan hemen sonra yap›lmal›d›r. Mümkünse, birlikte çal›ﬂmakta oldu¤unuz bir gönüllünün de görüﬂmede
yer almas› olumlu bir giriﬂim olur.
Görüﬂmeci bir yandan örgütü tan›t›rken, di¤er yandan da baﬂvuran›n özellikleriyle iﬂin gereklerinin birbirine uygun olup olmad›¤›n› anlamaya çal›ﬂ›r. Bu yüzden, görüﬂmeci baﬂar›l› bir görüﬂme için aﬂa¤›daki araçlarla donat›lmal›d›r:
- Gönüllünün baﬂvuru formu
- Görüﬂmecinin kaydedebilece¤i form
- Baﬂvurana sorulacak aç›k uçlu sorular listesi
- Örgütün ve gönüllülerin yapaca¤› / yapabilece¤i iﬂler hakk›nda bilgi
Görüﬂmenin baﬂlang›c›nda gönüllünün neden bu iﬂe uygun oldu¤unu düﬂündü¤ünü ve örgütten neler bekledi¤ini ö¤renmek birbirini tan›mak aç›s›ndan yararl› olabilir. Görüﬂmenin amac›, baﬂvuran›n becerilerinin
iﬂin gerekleri için uygun olup olmad›¤›n›, gönüllülük için motivasyonunu ve baﬂvuran›n pozisyonunu belirlemek olmal›d›r. Di¤er amaçlar:
- Baﬂvuran›n sorular›n› cevaplamak,
- Uygun olmayan adaylar› belirlemek,
- Pozisyonla ilgili daha sonra ç›kabilecek sorunlar› öngörmek olabilir.
Görüﬂme, gönüllünün yerleﬂtirilmesi, ek ön eleme ya da reddedilmesiyle sonuçlanmal›d›r.
Görüﬂmelerin kayd›n› tutmak, örgütün arﬂivini kurmaya ve geliﬂtirmeye hizmet ederken, ilerde farkl› iﬂler
için gönüllülerin beklentilerini ve özelliklerini kiﬂisel haf›zadan kurumsal haf›zaya taﬂ›maya yarar.
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ÖRNEK X
Gönüllü görüﬂme kayd›
Gönüllünün Ad›: .............................................................................................................................................................
Görüﬂmeci: ............................................................................Tarih:..............................................................................
I. Baﬂvuru formunun incelenmesi
Notlar:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
II. Sorular
1.
2.
2.
3.
4.
5.

Neden bu örgütte gönüllü olmak istiyorsunuz?
Bu örgütte gönüllülük yaparak kendinize ne kataca¤›n›z› düﬂünüyorsunuz?
Bir önceki iﬂinizde en çok ve en az hoﬂunuza giden nedir?
Tek baﬂ›n›za m›, bir grupla m› çal›ﬂmay› tercih edersiniz?
Nas›l bir dan›ﬂmanl›k ve destek almay› tercih edersiniz?
Sizin sormak istedi¤iniz bir soru var m›?

III. Gönüllülere aç›k olan pozisyonlar› baﬂvuru sahibiyle netleﬂtirin.
Potansiyel gönüllü pozisyonlar›n› baﬂvuranla konuﬂun / tart›ﬂ›n. Baﬂvuran›n ilgilerini, özelliklerini ve
uygunluklar›n› pozisyonla eﬂleﬂtirin. Fiziksel bir dezavantaj› olup olmad›¤›n› sorun.
IV. Görüﬂmecinin ekledikleri:
Görünüﬂ:
Sorulara reaksiyon:
Becerileri:
Fiziksel dezavantajlar›:
V. Görüﬂmecinin önerisi:
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

olarak yerleﬂtirilsin
pozisyonu için düﬂünülsün
beklemeye al›ns›n
kapsaml› araﬂt›r›ls›n
önerilsin
ﬂu an için STK’ya uygun de¤il

VI. Hat›rlatma
Gönüllüyle .............................metoduyla......................................................tarihinde görüﬂülmüﬂtür.
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ÖRNEK XI
Gönüllü ve STK sözleﬂmesi (GTK Kütüphanesi ve gönüllü orjinal sözleﬂmesi)
Gönüllüyle sözlü uzlaﬂma ve anlaﬂma sa¤laman›n yan› s›ra, sembolik yaz›l› bir sözleﬂme de imzalanabilir. Aﬂa¤›da benzeri bir sözleﬂmenin örnek metni bulunmaktad›r.

‹nsan Haklar› Kütüphanesi
Gönüllü Sözleﬂmesi
Ben, ..................................................................................................................................................................................
‹nsan Haklar› Kütüphanesi’nde...................................................................................................................................
olarak gönüllülük yapmay› kabul ediyorum.
Aﬂa¤›daki zaman da¤›l›m›na uyaca¤›m› kabul ediyorum. (Lütfen çal›ﬂmay› kabul etti¤iniz haftan›n günlerini ve saatlerini iﬂaretleyiniz).
Haftan›n günleri:
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

Pazartesi
Sal›
Çarﬂamba
Perﬂembe
Cuma
Cumartesi

Saat:
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

Yapt›¤›m iﬂin ‹nsan Haklar› Kütüphanesi’nin iﬂleyebilmesi için gerekli ve önemli oldu¤unu anl›yorum.
E¤er gönüllü sorumlusuna (dan›ﬂman›ma), iki gün üstüste haber vermeden iﬂe gelmezsem, ‹nsan Haklar› Kütüphanesi’nin bu sözleﬂmeyle ilgili hiçbir yükümlülü¤ü kalmayaca¤›n› kabul ediyorum.
‹sim

Sözleﬂmenin baﬂlang›ç tarihi

.....................................................................................

........................................................................................

Adres

Sözleﬂmenin bitiﬂ tarihi

.....................................................................................

........................................................................................

Gönüllü sorumlusu (dan›ﬂman)

Telefon numaras›

.....................................................................................

........................................................................................
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2.4. Örgütün tan›t›m› ve gönüllülerin e¤itimi
Gönüllü ve iﬂ eﬂleﬂtirildikten sonra örgüt içinde yap›lacak iki temel faaliyet vard›r. Bunlardan birincisi gönüllüyle örgütü “tan›ﬂt›rmakt›r.” Di¤eri ise gönüllünün örgüt içinde, eﬂleﬂtirildi¤i iﬂi yapabilmesi ya da kendini
geliﬂtirebilmesi için e¤itim verilmesidir. Gönüllü ve örgütü tan›ﬂt›rman›n en etkin yolu, gönüllüye örgüt hakk›nda ihtiyaç duyabilece¤i tüm bilgiyi sa¤layacak bir tan›t›m planlamak olabilir. Örgütün tan›t›m› bir ya da
birden çok gönüllüye örgütün de¤erleri, amaçlar›, iﬂleyiﬂi ve faaliyetleri hakk›nda bilgi aktar›m› sa¤layan bir
faaliyetidir. Gönüllülerin e¤itimi ise hem gönüllünün kendini gerçekleﬂtirmesini, hem de yapaca¤› iﬂi gereklerine uygun tamamlamas›na yard›m eder.
2.4.1. Tan›t›m (oryantasyon)
Tan›t›m gönüllünün örgütü ve yapaca¤› iﬂi tan›mas›n› sa¤layan bir süreçtir. Temel amaç gönüllünün örgüt
ve yapaca¤› iﬂ hakk›nda genel çerçeveyi görece¤i bir tan›t›md›r. Her ne kadar ilgili yaz›nda tan›t›m›n neleri
kapsamas› gerekti¤i gönüllünün yapaca¤› iﬂle iliﬂkilendirilse de, gönüllünün yapaca¤› iﬂin gereklerinden ba¤›ms›z her gönüllüye örgütle ilgili detayl› tan›t›m sa¤lamak gerekir. Gönüllülerin, örgütü, de¤erlerinden yapt›klar› faaliyetlere kadar tan›malar›, örgüt içinde fikirlerini söyleyebilecekleri ve karar mekanizmalar›na kat›labilecekleri alanlar bulmalar›n› kolaylaﬂt›rabilir. Gönüllülerin örgütü ve yapacaklar› iﬂi tan›malar› için iki basamakl› bir tan›t›m önerilebilinir. ‹lk ad›m örgütün tan›t›lmas›, ikinci ad›m ise iﬂe özel tan›t›md›r.
Ad›m ad›m tan›t›m:
Ad›m 1- Örgütün tan›t›m›:
Örgütün gönüllülere tan›t›m› örgütün de¤erleri, çal›ﬂt›¤› alanlar, örgütte çal›ﬂan ücretli ve gönüllülerin tan›t›ld›¤›, hem örgüt hakk›nda genel bilgi veren, hem de çal›ﬂma ilkelerinin aç›kland›¤› bir süreçtir.
Örgütün tan›t›m›nda aﬂa¤›dakilerin olmas› gönüllüler için aç›klay›c› olabilir (Merrill, 2002):
- Örgütün tarihi
- Örgütün de¤erleri
- Örgütün misyonu
- Örgütün temel programlar›
- Örgütün hedefleri ve gelecek planlar›
- Örgütün di¤er STK’larla iliﬂkileri
- Örgütün çal›ﬂanlar› ve yapt›klar› iﬂler
- E¤itimlerin ne zaman gerçekleﬂece¤i
- Gönüllü politikas›
- Örgütün prosedürleri
- Örgütün yap›s›
- Örgütün faaliyetleri
- Örgütün finansman›n› nas›l sa¤lad›¤›
- Gönüllünün örgütün içindeki rolleri
- Gönüllülerin en s›k karﬂ›laﬂt›¤› sorunlar ve çözümleri
Örgütün tan›t›lmas›nda önerilen ögeler, örne¤in bilgisayarda haz›rlanan bir sunumla ya da içinde hem ücretlilerin, hem de gönüllülerin yer alaca¤› bir konuﬂmac› grubunun yer ald›¤› bir sunuﬂla yap›labilir. Örne¤in
örgütün misyonu yönetim kurulundan bir gönüllü taraf›ndan anlat›labilir, faaliyetler hakk›nda ilgili projelerin
sorumlular› bilgi verebilir, ya da gönüllülerin örgütün içindeki yerini, halihaz›rda gönüllü olanlar aç›klayabilirler. Ayr›ca tan›t›m faaliyeti örgütün de¤erlerinin, vizyonunun, misyonunun ve faaliyetlerinin anlat›ld›¤› bir
80

el kitapç›¤›yla desteklenebilir. Ancak el kitapç›¤›n›n yan› s›ra, örgüt içi iﬂleyiﬂi gönüllülerle tart›ﬂmak, örgüt
içinde neyin önemli olup olmad›¤›na iliﬂkin belirsizliklerin ortadan kalkmas›n› sa¤lar. Böyle bir faaliyet, gönüllülere örgüt hakk›nda soru sorma f›rsat› verir ve anlaﬂ›lmayan konularda aç›kl›k getirir.
Örgüt tan›t›m›n›n bir di¤er önemi, yeni gelen gönüllülerle mevcut çal›ﬂanlar (gönüllüler ve ücretliler) aras›nda, gelecekte oluﬂabilecek olan anlaﬂmazl›klar› ve potensiyel gerilimi önlemenin ilk ad›m› olmas›d›r. ‹lgili yaz›nda özellikle (yeni gelen) gönüllülerle ücretliler aras›nda yaﬂanan gerilime iliﬂkin birçok çal›ﬂma üretilmiﬂtir. Örgütlerde iletiﬂimde sorunlar yaﬂanmas›, iﬂ tan›mlar›n›n net olmamas›, yeni gelenlerin nas›l koordine
edilece¤inin önceden belirlenmemesi gibi nedenlerden ötürü s›kl›kla yaﬂanan bir sorundur. Ço¤u zaman ücretlilerin örgütün temel ögeleri olarak ele al›n›p çözüm bulunmas›na gidilmiﬂtir. Ancak ücretli ve gönüllü aras›nda hiyerarﬂik bir iliﬂki bulunmad›¤›n›n ve gönüllülerin, örgütün temel ögelerinden oldu¤unun unutulmamas› gerekir. Örgüt tan›t›m› hem ücretli çal›ﬂanlar› gönüllülerle tan›ﬂt›rmak, hem de ç›kabilecek olas› sorunlar› gidermek için ilk ad›m olabilir.
Gönüllülerle ücretliler aras›nda yaﬂanan sorunlardan biri, gönüllünün eﬂleﬂtirildi¤i iﬂin içeri¤inin ve nas›l yap›laca¤›n›n net belirlenmemesinden kaynaklanan iﬂe iliﬂkin sorunlard›r. Ücretli çal›ﬂanlar› ve eski gönüllüleri iﬂ tan›m›n›n yap›lmas›n›na ve sürecin nas›l iﬂleyiﬂine iliﬂkin kararlara ortak etmek, ayn› zamanda yeni gelen gönüllülere iﬂin gereklerini net olarak anlatmak, bu sorunu çözmeye yard›m edebilir. Öte yandan iﬂin gereklerinin zorunlu k›ld›¤› özelliklerin belirlenmesinde de, mevcut çal›ﬂanlar›n görüﬂlerinin al›nmas›, iﬂin yap›lmas›na iliﬂkin olas› çat›ﬂmalar› önlemeye yard›m edecektir. Çünkü kimin hangi iﬂle eﬂleﬂtirilece¤ine birlikte karar verilmiﬂ olunacakt›r. Bir baﬂka yolsa, örgütün tan›t›m›n›n haz›rlanmas›nda yeni gönüllülerle eski
çal›ﬂanlar (hem ücretliler, hem de gönüllüler) için düzenli toplant›lar önermektir. Yeni gönüllü kap›dan içeri
girdi¤inde, düzenli bir takvime oturtulan bu toplant›lar sayesinde, eski çal›ﬂanlar (ücretliler ve gönüllüler) ve
yeni gönüllüler aras›nda oluﬂabilecek sorunlar düzenli olarak konuﬂulabilir ve süreç içinde iyileﬂtirmeye gidilebilir.

ÖRNEK XII
Ücretli ve gönüllü çat›ﬂmas›
Ücretli çal›ﬂan ve gönüllü iliﬂkisinde, gönüllülerin ve ücretlilerin birlikte verimli çal›ﬂmalar›na yönelik yap›lmas› gereken uyum çal›ﬂmalar›n›n ve e¤itimin, genelde eksik kald›¤› s›kça gözlemlenen bir sorundur. Ontorio Çevre Grubu taraf›ndan 2003 y›l›nda yap›lan (Ontario Environmental Groups) Hands for
Nature 2003 isimli araﬂt›rma, görüﬂme yap›lan gruplar›n, gönüllüleri ve yapt›klar› iﬂi ya “önemli” ya da
“çok önemli” olarak nitelemelerine ra¤men, gruplar›n ço¤unun gönüllüleri desteklemek için ücretli bir
koordinatörünün olmad›¤›n› ve grubun %79’unun, ücretlilerine, gönüllülerle çal›ﬂmak üzere e¤itim verilmedi¤ini ortaya koyuyor.
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ÖNER‹ V
Örgüt tan›t›m›n›n, gönüllü örgüte gelmeden ya da gönüllü ve iﬂ eﬂleﬂtirilmeden planlanm›ﬂ olmas› yararl› olabilir. Örgüt tan›t›m›n› “gönüllü gelmeden önce” ve “gönüllü geldi¤inde” yap›lacaklar olarak ikiye ay›rabilir:
• Gönüllü gelmeden önce:
- Ücretli çal›ﬂanlar ve eski gönüllüler, yeni gönüllülerin kat›l›m› konusunda haberdar edilmeli ve
haz›rlanmal›
- Her yeni gönüllüye eﬂlik edecek örgüt içinde deneyimli biri ayarlanmal›
- Örgütün tan›t›m› yapacak sunum haz›rlanmal› ve konuﬂmac›larla gün ve zaman kesinleﬂtirilmeli
- Gönüllülere örgüt hakk›nda bilgi sa¤layacak ve tan›t›m günü kullan›lacak gerekli malzeme haz›rlanmal› (el kitaplar›, yaka kartlar› gibi).
• Gönüllü geldi¤inde:
- Gönüllüler çal›ﬂanlarla tan›ﬂt›r›lmal› (ücretli ve gönüllü çal›ﬂanlarla)
- Çal›ﬂma yeri ve ﬂekliyle ilgili temel bilgiler verilmeli (telefonlar, park yeri, tuvaletler, molalar, sigara içme, ö¤le yemekleri)

Ad›m 2- ‹ﬂe özel tan›t›m:
Tüm gönüllüler örgüt hakk›nda yap›lacak bir tan›t›m›n yan›nda iﬂe özel tan›t›m da almal›d›rlar. ‹ﬂe özel tan›t›mda:
- ‹ﬂin getirdi¤i özel sorumluluklar
- Gönüllünün ba¤lant›l› çal›ﬂaca¤› gönüllü sorumlusunun kim oldu¤u; gerekti¤inde gönüllüye gerekti¤inde
destek vereceklerin kim oldu¤u
- Gönüllü sorumlusunun, (örne¤in somut bir proje söz konusu oldu¤unda projenin koordinatörünün) gönüllüden zaman plan›, yap›lacak iﬂin içeri¤i, nas›l kay›t tutulaca¤›na ve nas›l rapor verece¤ine ilﬂkin beklentileri,
- Gönüllünün iﬂle ilgili yükümlülükleri, sorumluluklar› ve inisiyatifi (örne¤in gönüllü kimseye dan›ﬂmadan
neleri yapma ve/veya yapmama hakk›na sahiptir)
- Di¤er çal›ﬂanlar›n görevleri
- ‹ﬂle iliﬂkili, iﬂe ait ve aç›k olan kaynaklar›n neler oldu¤u.
Tan›t›m, örgüte yeni kat›lanlar›n STK’n›n de¤erleri, misyonu ve vizyonuyla örgüt içinde ilk karﬂ›laﬂt›klar› yerdir. Bunun yan› s›ra tan›t›m, gönüllülerin alaca¤› e¤itimin ilk ve belirleyici ad›m›n› oluﬂturabilir. Tan›t›m boyunca gönüllünün ihtiyac› olan e¤itimler belirlenebilir.
2.4.2. Gönüllülerin e¤itimi
Pekçok insan, kendilerini geliﬂtirmek ve yeni beceriler, bilgiler edinmek için gönüllü olur. Gönüllülere bir örgütün sa¤layabilece¤i en iyi hizmet, kendilerini gerçekleﬂtirmelerini sa¤layacak e¤itimi vermek ve donan›mlar›n› artt›rmak olabilir. E¤itim, tan›t›mdan farkl› olarak sadece bilgi vermeye dayanmaz. E¤itim, gönüllünün
iﬂi nas›l yapaca¤›n› ö¤reten, yeni beceriler kazanmas›n› veya sahip oldu¤u becerilerin geliﬂmesini sa¤layan
bir süreçtir. Tan›t›m gibi e¤itim de kurum hakk›nda (genel) ya da iﬂe özel olabilir.
Genel e¤itim pek çok pozisyonda kullan›labilecek iletiﬂim, ekip çal›ﬂmas›/kurma, problem çözme ve karar
verme, liderlik ve çal›ﬂanlara destek verme, stres yönetimi gibi konularda becerileri geliﬂtirmeye yönelik
olabilir. ‹ﬂe özel e¤itimler gönüllünün sorumlu oldu¤u iﬂi verimli bir ﬂekilde gerçekleﬂtirmesini sa¤lar. Baz›
pozisyonlar›n ö¤retilmeye ya da yenilenmeye ihtiyaç duyulan bilgiye ihtiyac› vard›r (örne¤in ilk yard›m ya da
özel bilgisayar programlar›). E¤itimin sürekli olmas› hem örgüt, hem de gönüllü için uzun dönemde daha verimli olmas›n› sa¤layacakt›r. Gönüllülerin memnuniyeti ve verimlili¤iyle gönüllü e¤itimi aras›nda önemli bir
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iliﬂki vard›r. Gönüllü e¤itiminin iyi planlanm›ﬂ olmas›, gönüllünün performans›n› ve verimlili¤ini etkileyen
önemli bir faktördür.
Kimin, ne zaman, hangi e¤itimi ald›¤›n›n kayd›n› tutmak gönüllüyü takip etmeyi kolaylaﬂt›r›r. ‹ﬂe özel e¤itim
süresince tamamlanan her kurs için özel kay›t tutmak verimli olabilir. Böylelikle gönüllünün pozisyonunun
ihtiyac› olan yeni ya da yenilenen e¤itimleri ald›¤›ndan emin olunabilir. Ayr›ca e¤itimlerin kayd›n› tutmak
uzun dönemde e¤itim plan› yaparken zaman› ayarlamada yard›mc› olabilir.

ÖRNEK XIII
E¤itim plan› geliﬂtirme
E¤itim Plan›: ...................................................................................................................................................................
Pozisyon: .......................................................................................................................................................................
Genel e¤itim: ..................................................................................................................................................................
Kurs

E¤itim süresi

Tamamland›¤› zaman

.......................................................... .......................................................... ................................................................

ÖRNEK XIV
E¤itim Kayd›
Ad›: .......................................................................................... Pozisyonu:..................................................................
Kurs ad›

Kurs kodu

Tamamlad›¤› tarih

Yenileme tarihi

.......................................................... ................................... .............................................. ........................................
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Ders verme, seminer, sunuﬂ yapma gibi geleneksel e¤itim metodlar›n›n yan› s›ra, mentorluk ya da koçluk
gibi alternatif e¤itim metodlar› da, gönüllüler için kullan›labilir. Sadece e¤itimin metodu de¤il, yap›l›ﬂ ﬂekli
de alternatif olabilir. Örne¤in engelliler için mentorlu¤un internet üzerinden yap›ld›¤› modeller mevcuttur.

2.5. Gönüllülere destek sa¤lama
Örgüte kat›lan gönüllülerin sorumlu olduklar› faaliyetleri gerçekleﬂtirirken karﬂ›laﬂt›klar› en önemli sorunlardan birisi, ihtiyaç duyduklar›nda dan›ﬂacaklar›, sorunlar›n› paylaﬂabilecekleri ya da örgütün faaliyetleri
hakk›nda fikirlerini dile getirebilecekleri sorumlu insan ya da insanlarla biraraya gelememektir. Gönüllü, örgüt için çal›ﬂ›rken hem örgütün kurum olarak, hem de örgüt içinde bir sorumlunun görevli olarak gönüllüyü desteklemesi konusunun unutulmamas› gerekir. Çal›ﬂma süreci boyunca gönüllünün kurum taraf›ndan
kabul edildi¤ini ve desteklendi¤ini hissetmesi, yap›lan iﬂin kalitesini artt›raca¤› gibi, gönüllünün örgüt içindeki süreklili¤ini de sa¤lar. Nitekim gönüllülerin, gönüllü olmalar›na iliﬂkin nedenler ve örgütte kalmalar›na
iliﬂkin nedenler farkl›l›k gösterebilirler. Özellikle yeterince destek alamayan gönüllülerin örgütle iliﬂkileri zay›flayabilir.
Yeni gelen gönülleri desteklemenin çeﬂitli getirileri ve yararlar› vard›r. Örne¤in:
- Gönüllülerin önemsendiklerini hissetmelerini
- Beceri ve bilgilerinin tümünü kullanmak için cesaretlenmelerini ve motive olmalar›n›
- Gönüllülerin örgütün yapt›¤› di¤er faaliyetler hakk›nda bilgi sahibi olmalar›n› ve fikirlerini söyleyebilmelerini
- Örgütün yeni gelen gönüllülerin ilgi alanlar› ve s›k›nt›lar› hakk›nda bilgi sahibi olmas›n› sa¤lar.
Gönüllülere sa¤lanacak olan deste¤in kimin taraf›ndan verilece¤inin belirlenmesi, gönüllünün bir önerisi ya
da s›k›nt›s› oldu¤unda kime gidece¤ini bilmesini sa¤lar.
Deste¤i sa¤laman›n en çok görülen yollar›ndan biri, gönüllülere dan›ﬂmanl›k sa¤lamakt›r. Dan›ﬂmanl›k gönüllünün ihtiyaç duydu¤u alanlarda konuﬂabilece¤i, paylaﬂabilece¤i, vizyonunu geniﬂletebilecek, örgüt ve
gönüllünün yapt›¤› iﬂ hakk›nda deneyimli birinden al›nabilir. Dan›ﬂmanl›¤›n ne ﬂekilde yap›laca¤› ve neleri
kapsayaca¤› gönüllünün yapt›¤› iﬂe göre de¤iﬂir. Örne¤in, e¤er gönüllü zarar görebilir gruplarla çal›ﬂ›yorsa,
daha yak›ndan bir dan›ﬂmanl›¤a ihtiyaç duyabilir.

ÖNER‹ VI
Özellikle dan›ﬂmanl›k gerektiren iﬂler
•
•
•
•
•
•
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Çocuklarla çal›ﬂan gönüllüler
Yaﬂl›larla çal›ﬂan gönüllüler
Engellilerle çal›ﬂan gönüllüler
Ev ziyaretleri yapan gönüllüler
Dan›ﬂmanl›k yapan gönüllüler
Telefon yard›m hatlar›nda çal›ﬂan gönüllüler

“‹yi dan›ﬂman”, gönüllünün örgüte kendini daha yak›n hissetmesini, üstlendi¤i iﬂin gereklerini verimli olarak
yerine getirebilmesini, örgüte iliﬂkin sorunlar›n›n, önerilerinin ve katk›lar›n›n duyulmas›n› sa¤layabilir. Ayr›ca iﬂle ilgili ya da bireyler aras› çat›ﬂmalar›n çözümüne iliﬂkin önerilerin getirilmesine ve çözümün sa¤lanmas›na katk›da bulunur.
‹yi dan›ﬂman,
- Yap›lan iﬂler hakk›nda genel bir bilgiye sahip olmal›d›r.
- Ulaﬂ›labilirdir.
- Otoriteyi ve sorumluluklar› verimli bir ﬂekilde da¤›t›r.
- Gönüllünün performans›na iliﬂkin beklentilerini belirler.
- Tak›m lideri olarak hareket eder.
- ‹yi iletiﬂim kurar ve düﬂüncelerini verimli olacak ﬂekilde aktar›r.
- Dinlemeyi ve di¤er çal›ﬂanlardan nas›l bilgi al›naca¤›n› bilir.
- Çal›ﬂanlar› becerilerini geliﬂtirmek için destekler.
- ‹htiyaç duyuldu¤unda yap›c› eleﬂtirilerde bulunur.
- Çal›ﬂanlar›n katk›lar›n›n fark›ndad›r ve takdir eder.

ÖRNEK XV
E¤itim ve dan›ﬂmanl›k
Amerikan K›z›lhaç›, afet bölgesinde çal›ﬂmak isteyen gönüllüleri sahaya göndermeden önce temel ilkyard›m ve kendileri korumalar›n› sa¤layacak bilgilerle donat›r. Özellikle risk bölgesi olan yerlerde çal›ﬂacak gönüllüler için özel e¤itim programlar› haz›rlar. E¤itim program› tamamland›ktan sonra gönüllülerin çal›ﬂma boyunca iliﬂki kuraca¤› bir dan›ﬂman belirlenir. Bu dan›ﬂman›n görevi, gönüllünün sahada karﬂ›laﬂt›¤› sorunlar› çözmeye yönelik yönlendirmeler yapmak ya da duruma do¤rudan müdahale
etmek, gönüllünün sahadaki deneyimlerini ve sahaya iliﬂkin önerilerini dinlemek ve ortak çözümlerin
geliﬂtirilmesini sa¤lamakt›r.
Gönüllünün gerek duydu¤u konularda dan›ﬂaca¤› bir sorumluyla çal›ﬂmas›n›n yan› s›ra, örgüt taraf›ndan da desteklenmesi gerekir. Örgütün gönüllülerle çal›ﬂ›rken üstlendi¤i sorumluluklar gönüllünün güvenli¤ini sa¤lamaktan (örne¤in afet bölgesinde çal›ﬂan gönüllülerin can ve mal güvenli¤inin sa¤lanmas›), harc›rahlar›n› karﬂ›lamaya kadar geniﬂ bir yelpazeye yay›l›r. Aﬂa¤›da yer alan “örgütün sorumluluklar›ndan kutusu” bu konudaki ana ögelere de¤inmektedir.

ÖNER‹ VII
Örgütün sorumluluklar›ndan...
Gönüllü, maddi anlamda kazanç sa¤lamasa da, örgütle iliﬂkili bir iﬂ yaparken harcayaca¤› para karﬂ›lanmal›d›r. Örne¤in e¤er gönüllü proje için gerekli araç gereci sa¤lamak için al›ﬂveriﬂe gidecekse yol paras›,
ya da gün boyunca STK’y› tan›tmak için bir faaliyete kat›lacaksa, ö¤le yeme¤i için gerekli maddi destek
sa¤lanmal›d›r. Amaç, gönüllü taraf›ndan iﬂle ilgili yap›lan harcamalar›n örgüt taraf›ndan üstlenilmesidir.
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Örgüt gönüllülerle çal›ﬂ›rken, hem gönüllüye sa¤layaca¤› gerekli maddi deste¤i, hem de gönüllülerle çal›ﬂmaktan kaynaklanan masraflar› karﬂ›lamaya çal›ﬂmal›d›r. Bütçede ilgili kalemlere yer ayr›lmas› ve
STK’n›n bütçesini bu kalemleri gözönüne alarak yapmas› önemlidir. Örne¤in:
- Gönüllünün faaliyeti gerçekleﬂtirirken harcayaca¤› para - harc›rah (iﬂle evi aras› ya da sahayla
evi aras› yol masraf›, yemek paras› gibi)
- Kiﬂisel sigorta (yüksek risk içeren iﬂlerde çal›ﬂan gönüllüler için, deprem bölgesi gibi)
- Gönüllüye sa¤lanan e¤itimin masraflar›
- Gönüllüye ufuk açacak ya da motivasyonunu sa¤layacak çeﬂitli faaliyetlerin masraflar›
- Gönüllüleri örgütün aktivitelerin haberdar etmek ya da örgütün üretti¤i dokümanlar› gönüllülere
ulaﬂt›rmak için posta, kurye paras›
- ‹ﬂi yaparken gerekecek harcamalar
Her ne kadar tüm gönüllüler harc›rah (yol masraf› gibi) talep etmeseler de, baz› gönüllüler harc›rah
sa¤lanmazsa faaliyetlere kat›lamayabilirler.

TARTIﬁMA SORUSU
Gönüllü ve ücretli çal›ﬂan aras›nda çat›ﬂma: STK’n›za teknik konularda destek vermesi için ald›¤›n›z gönüllünüz ile web sayfan›z› düzenleyen ücretli çal›ﬂan›n›z aras›nda ciddi bir anlaﬂmazl›k oldu¤unu ö¤rendiniz. Ne yapars›n›z?

3. De¤erlendirme ve iliﬂkilerin sürdürülmesi
Gönüllülerle iﬂbirli¤ine gidildikten ve gönüllünün yapmas› gereken iﬂ, içinde yer ald›¤› proje ya da program›n koydu¤u dönemsel hedeflere ulaﬂ›ld›ktan sonra, süreçte neler olup bitti¤ini anlamak üzere deneyimlerin paylaﬂ›lmas› önemlidir. Süreç hakk›ndaki deneyim paylaﬂ›m›, di¤er bir deyiﬂle sürecin de¤erlendirilmesi, sürecin tamam›nda yer alan paydaﬂlar›n kat›laca¤› ve geribildirimlerini sunacaklar› bir f›rsat olarak alg›lanmal›d›r. Sürecin de¤erlendirilmesi, hem sürecin iyileﬂtirilmesine, hem de yaﬂanan sorunlar›n tan›mlanmas›na ve çözülmesine hizmet eder. De¤erlendirme, örgütte çal›ﬂan gönüllü ya da ücretli bireylerin deneyimlerinin, örgütün haf›zas›na geçirilmesini ve örgütün bu deneyimlerden yapt›¤› iﬂleri iyileﬂtirmeye yönelik
ç›kar›mlar yapmas›n› sa¤lar. Bu bölümde de¤erlendirme ve de¤erlendirme sonras› örgütün bir parças› olan
gönüllülerle iliﬂkilerin sürdürülmesine de¤inilecek, bu faaliyetlerin örgüte kazand›rd›klar› tart›ﬂ›lacakt›r.

3.1. De¤erlendirme
De¤erlendirme, genellikle unutulan ya da ç›kt›lar›ndan yeterince faydalan›lmayan bir faaliyet olsa da, yap›lan iﬂin iyileﬂtirilmesi, geçmiﬂteki sorunlar›n ve sürecin paylaﬂ›lmas› ve gelecekte yap›lacaklar›n planlanmas› için önemli ad›md›r. Bu bölümde gönüllülerin yapt›klar› iﬂi ve süreci de¤erlendirmeleri ve gönüllüleri de¤erlendirmeye de¤inilecektir. Gönüllülerden yapt›klar› iﬂ ve tüm süreç hakk›nda geribildirim alman›n en büyük nedeni, sürecin iyileﬂtirilmesi için onlar›n deneyimlerinden yararlanman›n gereklili¤idir. Ayr›ca gönüllülerden geribildirim almak, karar mekanizmalar›na kat›lmalar›n› sa¤lar. Örne¤in bir proje sonunda süreç için86

de de¤iﬂtirilmesi gerekti¤ini düﬂündükleri konular› aç›kça dile getirebilmelerine olanak verir. Öte yandan,
gönüllüleri de¤erlendirmekse, onlara dan›ﬂmanl›kla sa¤lanan geribildirimi güçlendirir. Ayr›ca gönüllülerin
iﬂin ve sürecin parças› oldu¤unu unutmamak gerekir. De¤erlendirmeyle sa¤lanan geribildirim, gönüllünün
yapt›¤› iﬂi iyileﬂtirmesine yard›m edece¤i gibi, gönüllü taraf›ndan yap›lan iﬂin iyileﬂmesiyle örgütün de kendini geliﬂtirece¤i unutulmamal›d›r.
De¤erlendirme bir program›n ya da projenin sonunda yap›labilece¤i gibi, süreç olarak alg›lan›p program ya
da proje sürerken de uygulanabilir. Örne¤in gönüllülerin hem e¤itmen, hem de kat›l›mc› olarak yer ald›klar›, insan haklar› e¤itimi vermeyi amaçlayan bir projede de¤erlendirme, her e¤itimin sonunda yap›l›p al›nan
geri bildirimlerle mevcut projede iyileﬂtirmeye gidilebilece¤i gibi, projenin ortas›nda ve sonunda ya da proje ekibince belirlenen düzenli aral›klarla uygulan›p yap›lan de¤iﬂikliklerin, iﬂe yaray›p yaramad›¤›na bak›labilir. Projede yer alan gönüllülerden süreci, birbirlerini ve kendilerini hem e¤itimlerin sonunda, hem de süreç
içinde de¤erlendirmeleri istenebilir. Böylelikle gönüllülerden al›nan geribildirimle hem e¤itimlerin içeri¤i,
hem de gönüllü e¤itmenler kendilerini geliﬂtirebilir.
De¤erlendirme bireyleri (gönüllüleri ya da ücretlileri) “notland›rmak”tan öte, yap›lan faaliyetleri iyileﬂtirmeyi sa¤layan ya da kolaylaﬂt›ran bir araçt›r. Bu yüzden de¤erlendirmenin içeri¤inin faaliyet odakl› olmas›na,
de¤erlendirmenin oluﬂturulma sürecinin ortaklaﬂt›r›lmas›na ve geribildirimlerin ﬂeffaf ve örgüt içindeki tüm
paydaﬂlar taraf›ndan ö¤renilebilir olmas›na dikkat edilmesi gerekir. De¤erlendirmede sorulacak sorular›n ya
da konuﬂulacak konular›n ortak belirlenmesi, tüm paydaﬂlar›n, kendi deneyimlerine dayanarak geribildirim
vermek istedikleri konular› gündeme getirmelerini sa¤lar. De¤erlendirmede gönüllülere geribildirim verilmesi ne kadar önemliyse, gönüllülerin örgüt ve süreç hakk›nda geribildirim vermesi de o derece önemlidir.
De¤erlendirme, yüz yüze ve sözlü yap›labilece¤i gibi, de¤erlendirme formuyla sorulan sorular arac›l›¤›yla da
yap›labilir. De¤erlendirme, kat›lacaklar›n say›s› ve kaynaklar›n elveriﬂlili¤iyle ba¤lant›l› olarak, kalabal›k
gruplarla genelde de¤erlendirme formunun doldurulmas›, daha az say›daki gruplarda ise yüz yüze ve sözlü
yap›lmaktad›r. De¤erlendirme kiﬂisel olabilece¤i gibi, bireylerin kendilerini ifade ederken çekinmemeleri ya
da kendilerine k›s›tlama getirmemeleri için anonim de olabilir.

ÖNER‹ VIII
Bir de¤erlendirme formunda olabilecek konular
· De¤erlendirenin ad› (de¤erlendirmenin anonim mi ya da kiﬂisel mi olaca¤› de¤erlendirene ba¤l›d›r.)
· De¤erlendirenin rolü/görevi
· De¤erlendirilen süre
· De¤erlendirenin geçen 6/12 ayda hedeflerinin ne oldu¤u
· De¤erlendirenin hedefleri ne ölçüde gerçekleﬂtirebildi¤i
· De¤erlendirenin bu sürede ne zorluklarla karﬂ›laﬂt›¤›
· De¤erlendirenin bu sürecin iyileﬂtirilmesine iliﬂkin önerilerinin ne oldu¤u
· Yap›lan iﬂ için geliﬂtirilen tan›m›n yeterli olup olmad›¤›
· De¤erlendirenin örgütün geliﬂtirilmesine iliﬂkin önerilerinin neler oldu¤u
· De¤erlendiren hangi e¤itimleri ya da ek e¤itimleri almak istedi¤i
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De¤erlendirme sürecinde proje ya da program koordinatörü, kolaylaﬂt›r›c›l›k rolünü üstlenebilir. Bu rolü üstlenen kiﬂinin, de¤erlendirme süreci baﬂlamadan önce de¤erlendirmenin çerçevesini çizebilmek için aﬂa¤›daki temalar› kullanabilir:
- De¤erlendirilecek faaliyetin amaçlar› nelerdir?
- De¤erlendirmeyle ulaﬂmaya çal›ﬂt›¤›m amaç nedir?
- De¤erlendirme sürecine kimler kat›lacak?
- De¤erlendirme için ne kadar zamana ihtiyac›m var?
- De¤erlendirmenin ç›kt›lar›n› di¤er paydaﬂlara nas›l ulaﬂt›raca¤›m?
- Hangi de¤erlendirme metodunu kullanaca¤›m?
De¤erlendirme sürecinde gönüllü ve ücretlilerin kendilerini, içinde yer ald›klar› proje ya da program› ve örgütün iﬂleyiﬂini de¤erlendirmeleri istenmelidir. Benzer ﬂekilde projenin ya da program›n sorumlusu da birlikte çal›ﬂt›¤› gönüllü ve ücretlileri, projeyi ya da program› ve örgütü de¤erlendirmeli ve sürecin iyileﬂtirilmesi için öneriler birlikte geliﬂtirilmelidir.
De¤erlendirme, gönüllüler için motive edici olabilir. Gönüllülerin onlardan bekleneni ne derece baﬂard›klar›n› ö¤renmeye haklar› vard›r. Bu yüzden, de¤erlendirmeye baﬂlamadan önce gönüllünün iﬂ tan›m› ve ondan
beklenenler gönüllüye hat›rlat›lmal›d›r. Olumlu de¤erlendirmeler gönüllünün tasdik edilmesi / onanmas› için
bir temel oluﬂtururlar. Olumsuz de¤erlendirmelerse gönüllünün kendisini geliﬂtirmesi gereken alanlar› belirlemede yard›mc› olurlar.
Bir de¤erlendirmenin sa¤l›kl› olmas›n› sa¤layacak faktörler aﬂa¤›daki gibi s›ralanabilir:
- De¤erlendirme boyunca sakin bir ortam sa¤lanmas›,
- Gönüllülerin güçlü yönlerini belirterek baﬂlay›p, ard›ndan geliﬂtirilmesi gereken alanlara geçilmesi ve somut örneklerle desteklenmesi,
- Gönüllülerin yorumlar›n›n dinlenmesi ve de¤erlendirilmesi.
Gönüllülerin zay›f yönlerini geliﬂtirmek için bir plan geliﬂtirilmesi yararl› olabilir. Planda:
- Konu hakk›nda geliﬂmeyi sa¤lamak için gönüllüden ve örgütteki sorumlulardan beklenenlerin neler oldu¤u,
- Konu hakk›nda geliﬂmeyi sa¤lamak için yap›lan plan›n nas›l ölçülece¤i,
- Konu hakk›nda geliﬂmeyi sa¤lamak için verilecek deste¤e yönelik yap›lacak zaman çizelgesi yer almal›d›r.
De¤erlendirmeler iki türlü yap›labilir. Belirli aral›klarla performans de¤erlendirmesi ﬂeklindeki toplant›lara
dönüﬂtürülebilir ya da gönüllüler belli aral›klarla gözlemlenir, yapt›klar› iﬂler hakk›nda ne düﬂündükleri resmi olmayan koﬂullar alt›nda sorulabilir (örne¤in kahve içerken). Gelecekte sorun yaratabilecek sorunlu alanlar› belirleyip önlem almak zorluklar› azaltmak için iyi bir yöntem olabilir. De¤erlendirmeler resmi olarak yap›lmasa bile kayd› tutulmal›d›r. De¤erlendirmelerin kay›tlar›n› tutmak, özellikle, gönüllünün problemli oldu¤u alanlarda geliﬂmeyi izlemek için gerekli olacakt›r. Bütün de¤erlendirmeler gizli tutulmal›d›r.
De¤erlendirme ile ilgili önemli noktalar ﬂunlard›r:
- Herhangi bir ç›kar çat›ﬂmas›n›n önlenmesi için yorumlar›n adil oldu¤undan emin olunmal›d›r.
- De¤erlendirme kiﬂiye de¤il, iﬂe odaklanmal›d›r.
- Disiplinle ilgili prosedürler için örgütün kurallar›na uyulmal›d›r (disiplinle ilgili kurallar örgütün tan›t›m›
s›ras›nda anlat›lmal›d›r).
Gönüllülerin, STK’lar›nda aktif olarak yer almalar› süreklilik göstermeyebilir ve gönüllüler gel-gitler yaﬂayabilirler. Gönüllü istifa etti¤inde ya da görevden vazgeçti¤inde neden ayr›ld›¤› sorulmal›d›r. Ayr›ca pozisyonu
ya da gönüllü deneyimini geliﬂtirmek için gönüllünün de¤erlendirmeleri dikkate al›nmal› ve kullan›lmal›d›r.
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ÖRNEK XVI
Kanada’da Canadian Volunteers taraf›ndan 2004 y›l›nda yap›lan bir araﬂt›rmada, gönüllülük yapanlar›n yaﬂad›klar› kötü deneyimlerin, bir dahaki seferle ilgili olarak olumsuz etkilendiklerini ortaya koymuﬂtur (Lasby, 2004). Gönüllülü¤ü sürekli k›lman›n yollar›ndan biri devaml› destek ve dan›ﬂmanl›k sa¤lamakken, bir di¤er yol da gönüllülerin yapaca¤› de¤erlendirmeleri göz önüne almak, de¤erlendirmeleri geri bildirim olarak alg›lay›p, ilgili de¤iﬂikleri yapmak ve de¤erlendirme sonras› yap›lan de¤iﬂiklikler
hakk›nda gönüllüleri bilgilendirmek olabilir.

ÖNER‹ IX
De¤erlendirme örne¤i
Projeyi yapan ya da bir faaliyeti gerçekleﬂtirmek için beraber çal›ﬂan bir grup, sözlü de¤erlendirme yaparken beﬂ temel konuya de¤inebilir:
• Projede olan iyi bir olay
• Projede iﬂaret etmek istedi¤im bir olay
• Projede olan kötü bir olay
• Projede “olsa harika olurdu” dedi¤im bir olay
• Son olarak eklemek istedi¤im bir olay
Gruptaki herkesin s›rayla beﬂ konuya de¤inmesi ve sözlü olarak de¤erlendirmenin yap›lmas› sa¤lanabilir. Ayr›ca de¤erlendirme boyunca önceden belirlenen birinin not tutmas› ve geribildirimlere dayanarak projenin de¤erlendirme raporunu yaz›p, tüm ekiple paylaﬂmas› sa¤lanabilir.

3. 2. ‹liﬂkilerin sürdürülmesi
Gönüllüler üstlendikleri iﬂ tamamland›ktan sonra, çeﬂitli nedenlerden dolay› (örne¤in kendilerine uygun bir iﬂ
olmad›¤›n› düﬂündükleri için ya da zaman konusunda k›s›tlar› oldu¤u için) örgüte iﬂgücü katk›s› vermemeyi
seçebilirler. Gönüllünün örgüt içinde aktif olarak çal›ﬂmamas›, örgütle iliﬂkisinin kesildi¤i ya da kesilmesi gerekti¤i anlam›na gelmez. Aksine gönüllüler aktif olarak örgüt içinde yer almasalar bile, örgütün faaliyetlerinden haberdar edilmelidirler. Böylelikle gelecekte iﬂgücü olarak desteklerine ihtiyaç duyuldu¤unda iﬂin s›n›rlar› ve k›s›tlar› içinde kalmay›p, örgütün faaliyetleri hakk›nda fikir sahibi ve karar verebilir olacaklard›r. ‹liﬂkilerin sürdürülmesi süreci gönüllünün STK ile iliﬂkisini sürekli k›lmay› amaçlar. Bu süreç, bir yandan gönüllülerin faaliyetler hakk›nda bilgilendirmesini sa¤larken, di¤er yandan örgütün ﬂeffafl›¤›na da hizmet eder.
‹liﬂkilerin sürdürülmesi için yap›labileceklerin baﬂ›nda gönüllülere örgütün faaliyetlerinden bahseden düzenli bültenler göndermek olabilir. Gönüllüleri düzenli bültenlerle süregiden faaliyetler ve örgütün çal›ﬂma alanlar› hakk›nda haberdar tutmak, gönüllülerin katk›lar›n› sunmak istediklerinde seçim yapabilmelerine olanak
verir. Örne¤in düzenli bültenler içinde, örgütün iﬂgücü deste¤ine ihtiyaç duydu¤u alanlar›n (iﬂgücü deste¤ine ihtiyaç duyulan alanlar bir konser faaliyetinin organize edilmesinden, özel bir konuda dan›ﬂmanl›k yapmaya kadar geniﬂ bir yelpazede olabilir) duyurusu yap›l›p, tan›mlanm›ﬂ bir iﬂ hakk›nda ça¤r› yap›labilir. Düzenli ç›kan bültenlerin bir baﬂka özelli¤i ise gönüllülere mevcut projelerdeki faaliyetler hakk›nda bilgi vermek olabilir. Projeler hakk›nda düzenli bilgi verildikten sonra, gönüllülerin proje hakk›nda, projenin yürütülmesi ve sürdürülebilirli¤i hakk›nda ne düﬂündü¤ü sorulup, geribildirim al›nabilir. Böyle bir uygulama, bir
yandan gönüllülerin aktif iﬂgücü katk›lar›n› sunmasalar bile STK içinde karar verebilir olmalar›n› sa¤larken,
bir yandan da gönüllülerden al›nan geribildirimler sayesinde örgütün perspektifinin geniﬂlemesini sa¤lar.
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ÖRNEK XVII
‹liﬂkilerin sürdürülmesi
Ocak 2004 – A¤ustos 2005 aras› Greenpeace Türkiye’de Enerji kampanyas›nda yap›lan faaliyetler ve
geliﬂmeler, konuyla ilgili gönüllülere ayda bir at›lan e-postalarla bildirildi. Kampanya yöneticileri, gönüllülerin aktif olarak çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›klar›na bakmadan, konuyla ilgili tüm gönüllüleri enerji kampanyas›
hakk›nda bilgilendirdiler. Ayr›ca y›ll›k kampanya planlar› haz›rlan›rken gönüllülerle tart›ﬂ›ld› ve onlardan
al›nan geribildirimlerle plan zenginleﬂtirildi. Faaliyetler ve süreç hakk›nda bilgilendirme sa¤layan e-postalar, bir yandan gönüllülerle iliﬂkilerin sürmesini sa¤larken, bir yandan da gönüllülerin karar mekanizmas› içinde yer almalar›na olanak tan›d›.
Kaynak: Ocak 2004 – A¤ustos 2005 aras› Greenpeace Türkiye’de Enerji Kampanyas› Koordinatörü Özgür Gürbüz ile görüﬂme.

‹liﬂkilerin sürdürülmesini sa¤layan bir di¤er faaliyet, gönüllülerin kat›laca¤› toplant›lar düzenlemek olabilir.
Bu toplant›larda örgütün mevcut faaliyetleri ve gelecekte yapmak istedikleri hakk›nda bilgi verilebilir ve geribildirim al›nabilir. Bu toplant›lar yemek, turnuva gibi faaliyetler olabilece¤i gibi, atölye çal›ﬂmalar› ﬂeklinde
de düzenlenebilir. Özellikle afetle ilgili çal›ﬂan STK’larda, iﬂ özel bir konuda gönüllülük oldu¤u için, gönüllülerle iliﬂkilerin zay›flamas› s›k görülen bir durumdur. Konuyla ilgilenen gönülleri düzenli aral›klarla biraraya
getirmek, iliﬂkilerin güçlenmesini sa¤layabilir. Afetle ilgilenen STK’larda gönüllülerle iliﬂkilerin güçlü tutulmas›n›n bir yolu da tatbikat yapmakt›r. Yap›lacak tatbikatlar hem gönüllülerle iliﬂkileri güçlendirir, hem de
örgütün afet durumunda haz›rl›kl› olmas›n› sa¤lar.
Sürekli olmayan gönüllülü¤e bir baﬂka örnek ise y›ll›k düzenlenen festivallerdir. Gönüllülerin iﬂgücünden yararlanmak için iliﬂkileri sürdürmek, gönüllüyü hem yapt›¤› iﬂe yabanc›laﬂt›r›r, hem de karar mekanizmalar›nda yer almas›n› zorlaﬂt›r›r. Bu yüzden festivalden festivale gönüllülerle iliﬂkiye geçmek yerine, festival haz›rl›k sürecinde ve ana temas› ve içindeki faaliyetler belirlenirken gönüllülerin kat›l›m›n› sa¤lamak gerekir.
‹liﬂkilerin sürdürülmesini sa¤layan bir di¤er yöntemse, gönüllülere yapt›klar› iﬂ bittikten bir süre sonra (3
veya 6 ay gibi) de¤erlendirme sorular›n› tekrar sormak ve geribildirimlerini almakt›r. Bu ﬂekilde faaliyetin
süreklili¤ini de¤erlendirebilen gönüllü, ayn› zamanda faaliyetin projeye, programa ya da örgüte katk›s› hakk›nda uzun dönemli bir yorum da yapabilir.
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EK - 1
GÖNÜLLÜLÜK ANKET‹
(Lütfen gönüllü oldu¤unuz bir tek STK için doldurun.)
1. Son 12 ayda gönüllü olarak çal›ﬂt›¤›n›z kurumun/kurumlar›n adlar›n› lütfen s›ralay›n›z.
a) ...............................................................................................................................................................................................
b) ...............................................................................................................................................................................................
c) ...............................................................................................................................................................................................
2. Son 12 ayda en s›k çal›ﬂt›¤›n›z kurumun ad›n› lütfen yaz›n.
.......................................................................................................................................................................................................
(Buradan sonraki sorular› lütfen en s›k gönüllülük yapt›¤›n›z kurum için yan›tlay›n.)
3. Ne kadar süredir bu STK için gönüllülük yap›yorsunuz?
0-6 ay
6-12 ay
12-18 ay
18-24 ay
Daha uzun

■
■
■
■
■ Lütfen belirtiniz .......

4. Son bir y›lda hangi aylarda bu kurum için gönüllülük yapt›n›z?
Mart 2005
Nisan 2005
May›s 2005
Haziran 2005
Temmuz 2005
A¤ustos 2005
Eylül 2005
Ekim 2005
Kas›m 2005
Aral›k 2005
Ocak 2006
ﬁubat 2006
Mart 2006

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

91

5. Her hafta gönüllülük yapt›¤›n›z süre ayn› m›?
Evet, ayn›
Hay›r, de¤iﬂiyor

■
■

6. (Lütfen 5. soruya “evet, ayn›” cevab›n› vediyseniz bu soruyu cevaplay›n›z.) Haftada ortalama kaç saat gönüllü olarak çal›ﬂ›yorsunuz?
0-2 saat
3-5 saat
6-8 saat
9-11 saat
12-14 saat
15-17 saat
18-20 saat
21-23 saat
24-26 saat
27-29 saat
31-33 saat
Daha uzun.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ Lütfen belirtiniz .........

7. Ne zaman gönüllü olarak çal›ﬂ›yorsunuz? (birden fazla cevap verebilirsiniz.)
a) Hafta içi
b) Hafta sonu

Evet ■
Evet ■

Hay›r ■
Hay›r ■

Bazen ■
Bazen ■

a) 09-18:00 aras›
b) 18:00 sonras›

Evet ■
Evet ■

Hay›r■
■
Hay›r■
■

Bazen■
■
Bazen■
■

8. Gönüllü oldu¤unuz kurum aﬂa¤›dakilerden hangi gruba dahil olur? (birden fazla alan iﬂaretleyebilirsiniz)
Devlet
Özel sektör
STK
Sendika
Politik Hareket
Di¤er
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■
■
■
■
■
■ Lütfen belirtiniz .........

9. Gönüllü oldu¤unuz alan aﬂa¤›dakilerden hangisidir? (Birden fazla alan iﬂaretleyebilirsiniz.)
Acil durum ve deprem dernekleri
‹nsan haklar›
Bar›ﬂ hareketi
Tüketici gruplar›
E¤itim (Okur-yazarl›k, burs vs.)
Sa¤l›k
Sosyal Hizmetler ve toplumun geliﬂmesi (sosyal yard›m ve hizmet gibi)
Geliﬂtirme ve araﬂt›rma
Kar amac› gütmeyen medya
Kad›n
Gençlik
Sosyal ve ekonomik haklar
Sosyal d›ﬂlanma
Yoksulluk
Bar›nma
Göç ve mülteciler
Etnik ve kültürel haklar
Geleneksel, yerel birlikler ve kuruluﬂlar (hemﬂeri – mahalle dernekleri gibi)
Çevre
Çocuk
Di¤er ..................................................
(Lütfen belirtiniz)

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

10. Aﬂa¤›dakilerden hangisi/hangileri gönüllü olarak çal›ﬂt›¤›n›z kurumda yapt›¤›n›z iﬂ/iﬂlerdendir? (Birden
fazla alan iﬂaretleyebilirsiniz.)
‹lgili konularda yaz› yazmak, araﬂt›rma yapmak
‹lgili konularda di¤er ﬂah›slara e¤itim vermek
‹lgili konularda raporlama yapmak
Teknik destek vermek (teknik donan›m ve bak›m, web sayfas› gibi)
Gelir yarat›c› faaliyetlerde görev almak
Kampanyalar›n organize edilmesine kat›lmak
Yönetim kurulunda görev al›yor
Lobi yapmak
Dan›ﬂmanl›k yapmak
STK ile çeﬂitli gruplar›n ziyaretine gitmek
Sa¤l›k ya da bak›m hizmeti vermek
Yiyecek ya da giyecek toplamak ve da¤›tmak
Yap›lar›n onar›m›, boyamas› ya da iyilrﬂtirilmesi için çal›ﬂmak
ﬁoförlük yapmak
‹lkyard›m ya da arama-kurtarma faaliyetlerinde çal›ﬂmak
Çevre ya da do¤al hayat›n korunmas›na yönelik bir faaliyette çal›ﬂmak
Sat›ﬂ ve pazarlama faaliyetlerine destek vermek
Tan›t›m konular›nda destek vermek
Ofis içi günlük iﬂlerde yard›mc› olmak (yaz› yazmak, fotokopi çekmek, vb.)
Projelere yönelik ofis içi destek vermek (veri giriﬂi yapmak, telefon etmek, vb.)
Faaliyetlerin organizasyonunda görev almak

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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Faaliyetlerin uygulanmas› s›ras›nda gereken lojistik deste¤i vermek
Di¤er ..................................................
(Lütfen belirtiniz)

■
■

11. Gönüllü olarak destek verdi¤iniz projede ya da faaliyetlerde hangi ortamda çal›ﬂ›yorsunuz?
(Lütfen size en uygun gelen, tek bir seçene¤i iﬂaretleyin.)
Tamamen evimde, bireysel çal›ﬂarak
STK ofisi bünyesinde çal›ﬂarak
Projenin gerektirdi¤i herhangi bir ortamda çal›ﬂarak

■
■
■

12. Gönüllü olarak destek verdi¤iniz projede ya da faaliyetlerde hangi ortamda çal›ﬂarak vakit ay›rmay› tercih ederdiniz? (Lütfen size en uygun gelen, tek bir seçene¤i iﬂaretleyin.)
Tamamen evimde, bireysel çal›ﬂarak
STK ofisi bünyesinde çal›ﬂarak
Projenin gerektirdi¤i herhangi bir ortamda çal›ﬂarak

■
■
■

13. Gönüllü olarak destek vermek d›ﬂ›nda herhangi bir STK’ya son bir sene içinde ba¤›ﬂ yapt›n›z m›?
Evet, ayni ba¤›ﬂ yapt›m.
Evet, maddi ba¤›ﬂ yapt›m.
Evet, hem ayni, hem de maddi ba¤›ﬂ yapt›m.
Hay›r, ba¤›ﬂ yapmad›m.
14. STK’ya nas›l gönüllü oldunuz?
STK’da gönüllü ya da ücretli olarak çal›ﬂan biri teklif etti.
Arkadaﬂ›m/tan›d›¤›m/akrabam arac›l›¤›yla ulaﬂt›m.
Patronum önerdi.
Görsel ve yaz›l› medya arac›l›¤›yla STK’n›n yapt›¤› ça¤r›ya cevap verdim.
Internet arac›l›¤›yla STK’ya gönüllü oldum.
STK’ya üyeydim.
STK’y› kuranlardan biri benim.
Hat›rlam›yorum.
Di¤er ..................................................
(Lütfen belirtiniz)

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

15. ﬁu anda gönüllü olarak çal›ﬂt›¤›n›z kurumu neden seçti¤inizi aç›klar m›s›n›z? (E¤er ﬂu anda “en s›k
gönüllülük yapt›¤›n›z” kurumdan baﬂka bir kurumda çal›ﬂ›yorsan›z ve bu soruyu “en s›k gönüllülük
yapt›¤›n›z” kurum d›ﬂ›nda, baﬂka bir kurum için cevaplayacaksan›z, lütfen kurumun ad›n› belirtiniz.)
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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16. Aﬂa¤›daki her bir ifadeye ne ölçüde kat›ld›¤›n›z›, cümlelere 1’den 5’e kadar kadar puan vererek
belirtir misiniz? (Kat›ld›¤›n›z puan›n yan›na lütfen art› (+) iﬂareti koyunuz.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
21

Gönüllü olarak çal›ﬂman›n toplumda çok takdir
gördü¤üne inan›yorum
Gönüllü çal›ﬂman›n toplumsal sorumluluk
oldu¤una inan›yorum
Gönüllü çal›ﬂmak iyi bir vakit geçirme arac›d›r
Gönüllü olarak çal›ﬂmak ayn› zamanda bir
ö¤renme sürecidir
Gönüllü olarak çal›ﬂ›rken kurdu¤um sosyal
iliﬂkiler benim için ön plandad›r
Gönüllü olarak çal›ﬂt›¤›m› baﬂkalar›n›n da
bilmesi hoﬂuma gider
Gönüllülük ihtiyac› olana yard›mdan ibarettir.
Gönüllülük politik bir duruﬂtur.
Gönüllü olarak çal›ﬂ›rken kendimi destek verdi¤im
kuruma ait hissederim
Gönüllü çal›ﬂt›¤›m kurumun benim görüﬂlerime
de¤er vermesini isterim
Gönüllü çal›ﬂt›¤›m proje destek verdi¤im
kurumun misyonundan daha önemlidir
Gönüllü olarak çal›ﬂmay› tercih edece¤im
belli baﬂl› kurumlar vard›r
Gönüllü olarak çal›ﬂmay› düﬂünebilece¤im
kurumun misyonu benim için ön plandad›r
Gönüllü çal›ﬂmalar, tak›m çal›ﬂmas›
halinde daha etkindir.
Gönüllü olarak çal›ﬂ›rken bireysel
çal›ﬂmay› tercih ederim.
Gönüllü çal›ﬂ›rken sadece hoﬂuma giden ﬂeyleri
yapmak isterim.
Gönüllü çal›ﬂ›rken çal›ﬂma zaman›m›
kendim belirlemek isterim
Gönüllü olarak bir tak›m içinde sorumluluklar›
paylaﬂmay› tercih ederim.
Gönüllülerin iﬂleri ilginç görevleri içermelidir.
Gönüllü olarak çal›ﬂt›¤›m STK’da karar
süreçlerine kat›lmay› isterim.
Kamu kaynaklar›n›n yetiﬂmedi¤i yerde yard›mc›
olmak için gönüllü çal›ﬂmay› isterim.
Gelecekte de gönüllü olarak
çal›ﬂmay› düﬂünüyorum.

1
Kesinlikle
Kat›lm›yorum

2

3

4

5
Kesinlikle
Kat›l›yorum

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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17. Do¤um tarihiniz (lütfen y›l olarak belirtin.)
...........................................................................................
18. Lütfen ﬂu andaki e¤itim durumunuzu belirtin.
‹lkokul (mezunu)
Lise (mezunu)
Üniversite (mezunu)
Üniversite (ö¤rencisi)
Master (mezunu)
Master (ö¤rencisi)
Doktora (mezunu)
Doktora (ö¤rencisi)

■
■
■
■
■
■
■
■

19. Cinsiyetiniz
Kad›n
Erkek

■
■

20. Do¤um yeriniz
...........................................................................................
21. ﬁu anda yaﬂad›¤›n›z yer
...........................................................................................
22. Çal›ﬂma durumunuz
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A) Çal›ﬂ›yorum
Ö¤renciyim çal›ﬂ›yorum
Çal›ﬂm›yorum

■
■
■

B) ‹ﬂteki durumu
Yar› zamanl›
Tam zamanl›

■
■

23. Dil
Ana diliniz nedir?
...........................................................................................
Bildi¤iniz diller neler?
...........................................................................................
24. Son genel seçimde oy kulland›n›z m›?
Evet

■

Hay›r

■

25. Son belediye seçimlerinde oy kulland›n›z m›?
Evet

■

Hay›r

■

26. Son muhtarl›k seçimlerinde oy kulland›n›z m›?
Evet

■

Hay›r

■

27. En s›k hangi medya organ›n› takip ediyorsunuz? (Lütfen bir tane seçiniz.)
TV
■
Radyo
■
Internet
■
Gazete
■
Hiçbiri
■
Di¤er ........................ (Lütfen belirtiniz)
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28. Haberleri ne s›kl›kta takip edersiniz? (uluslararas›, ulusal, bölgesel ve yerel)
a) Uluslararas› haberleri ne s›kl›kta takip edersiniz?
Günlük
Her hafta birkaç kez
Her ay birkaç kez
Az ya da hiç
Bilmiyorum

■
■
■
■
■

b) Ulusal haberleri ne s›kl›kta takip edersiniz?
Günlük
Her hafta birkaç kez
Her ay birkaç kez
Az ya da hiç
Bilmiyorum

■
■
■
■
■

c) Bölgesel haberleri ne s›kl›kta takip edersiniz?
Günlük
Her hafta birkaç kez
Her ay birkaç kez
Az ya da hiç
Bilmiyorum

■
■
■
■
■

d) Yerel haberleri ne s›kl›kta takip edersiniz?
Günlük
Her hafta birkaç kez
Her ay birkaç kez
Az ya da hiç
Bilmiyorum

■
■
■
■
■

29. Aﬂa¤›dakilerden hangisi sizin için en uygundur?
Her gün gazete sat›n al›r›m.
Her gün gazeteyi internetten okurum.
Yaln›zca hafta sonu gazete sat›n al›r›m.
Günlük gazete okumam.
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■
■
■
■

30. Aﬂa¤›daki her bir ifadeye ne ölçüde kat›ld›¤›n›z›, cümlelere 1’den 5’e kadar kadar puan vererek
belirtir misiniz? (Kat›ld›¤›n›z puan›n yan›na lütfen art› (+) iﬂareti koyun.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Yerleﬂik kurallara uymay› tercih ederim.
Dinin yaﬂam›mda önemli bir yeri vard›r.
Baﬂkalar›n›n ne diyece¤ine ald›r›ﬂ etmeden
istedi¤im gibi davran›r›m.
Yak›n çevremden olmayan kiﬂilere karﬂ›
çok dikkatli ve temkinli davran›r›m.
Herkes taraf›ndan be¤enilmek için moday›
yak›ndan takip ediyor, kendime özen gösteriyorum.
‹nsanlar›n beni nas›l gördükleri benim için önemlidir.
Pratik zekal› ve mant›kl› bir insan›m.
Günümüzde insanlara toplumdaki yerleri ve
durumlar›na göre davran›lmas› bence kabul edilebilir.
Kar›ﬂ›k ve belirsiz durumlar›n kolayca
üstesinden gelebilirim.
Herﬂeyi takip etmek, ö¤renmek ve kendimi
sürekli geliﬂtirmek istiyorum.
Param› çok dikkatli harcar›m.
Herﬂeyin kesin ve öngörülebilir olmas›n› isterim.
Yak›n çevremizin d›ﬂ›nda neler olup bitti¤ine seyirci
kalmamal› ve dünyan›n çevreyi koruma gibi
önemli sorunlar›yla ilgilenmeliyiz.
Günlük yaﬂam›m› planlamay› ve belirli bir
düzen izlemeyi severim.
Yeni ve al›ﬂ›lmam›ﬂ durumlarla
karﬂ›laﬂmaktan hoﬂlan›r›m.
Geleneklere ayk›r› davranan bir insan
olmak hoﬂuma gider.
Siyasi sistemimiz mükemmel olmayabilir ama
yine de varolan herhangi bir sistemden iyidir.
Farkl› kültürden ve geleneklerden insanlar ile
anlaﬂmak benim için kolayd›r.
Özgürlü¤ümü k›s›tlayan kural ve
geleneklere ald›r›ﬂ etmem.
Baﬂkalar›n›n benim için ne düﬂündü¤ü önemlidir.
Yar›n için endiﬂe etmeden bugün için yaﬂar›m.
Kendimi s›k s›k etraf›mda olup bitenlerin
d›ﬂ›nda hissediyorum.
Hayat›mdan oldu¤u haliyle çok memnunum.

1
Hiç
Kat›lm›yorum
1
1

2

3

4

2
2

3
3

4
4

5
Tamamen
Kat›l›yorum
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bir toplulukta öne ç›kmay› severim.
Yak›n çevremdeki insanlar›n rahat› ve
mutlulu¤u benim için önemlidir.
Hayat›mda herﬂeyin ayn› kalmas›n› isterdim.
Çok düﬂünme gerektiren problemleri
çözmekten hoﬂlan›r›m.
Sa¤lamc›y›md›r, kitab›na göre davran›r›m.
Hayat›m› de¤iﬂtirmek için yapabilece¤im
pek birﬂey yok.
Baﬂkalar›ndan çok kendim hakk›mda kayg› duyar›m.
Bence gelenek ve göreneklerimize
daha fazla sahip ç›kmal›y›z.
Bir gruba kat›lmak için onlar›n yapt›¤›n›
yapmam gerekir, aksi taktirde yaln›z kal›r›m.
Yak›n çevrem d›ﬂ›nda soru sormaya,
fikrimi söylemeye çekinirim.

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

31. Aﬂa¤›daki her bir ifadeye ne ölçüde kat›ld›¤›n›z›, cümlelere 1’den 5’e kadar kadar puan vererek
belirtir misiniz? (Kat›ld›¤›n›z puan›n lütfen art› (+) iﬂareti koyun.)

1
2
3
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ﬁu anda çal›ﬂt›¤›m STK’da, gönüllü olarak
çal›ﬂmay› yak›nlar›ma da tavsiye ederim.
ﬁu anda çal›ﬂt›¤›m STK’n›n yapt›¤›
iﬂlerden memnunum.
ﬁu anda çal›ﬂt›¤›m STK’da gönüllü olarak
çal›ﬂmaya seneye de devam edece¤im.

1
Kesinlikle
Kat›lm›yorum

2

3

4

5
Kesinlikle
Kat›l›yorum

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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