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GİRİŞ

Kurumsal Gönüllülük Programları El Kitabı’nı, Türkiye’de Kurumsal Gönüllülük Programları 
alanında faaliyet gösteren ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olarak, 10 yıllık deneyimimizi, ilgili 

yöneticiler, insan kaynakları, kurumsal iletişim ve kurumsal sosyal sorumluluk yöneticileri, sivil 
toplum kuruluşları ve elbette gönüllülük alanına ilgi duyan herkes için hazırladık.

Kurumsal Gönüllülük Programlarını yapılandırırken ve yönetirken bilgi birikimimizin size yol 
gösterici olacağını umuyoruz. 

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği
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1. GÖNÜLLÜLÜK

1.1. Gönüllülük Nedir?

Gönüllülük, bireyin toplumun bir konudaki ihtiyacına kendi 
emek, zaman, beceri ve deneyimini ortaya koyarak çözüm 

bulma yolundaki bireysel inisiyatifidir. Başka bir deyişle, 
gönüllülük, karşılık beklemeksizin sorumluluk almak ve bu 
sorumluluğu yerine getirmek için emek sarf etmektir.

Gönüllülüğün en önemli unsurlarından biri kişinin kendini 
toplumun bir parçası olarak görmesi ve ihtiyaç alanlarında aktif 
rol alma dürtüsüdür. Kısaca gönüllülük bireyde başlamakta ve 
yayılmaktadır.  Bireylerin bu yolda yararlanabileceği en önemli 
araçlar ise bahsedilen bireyin ilgi alanlarındaki toplumsal 
konular üzerine kurulmuş Sivil Toplum Kuruluşları’dır. 

Gönüllülükte Öngörülen-Gerçekleşen 
Uyumu Önemlidir

Gönüllü bir faaliyete başlamadan önce kişinin kendini 
tanıması, farkında olması gerekir. İlginçtir, toplumda çözüme 

yönelik bir çalışmadan söz edildiğinde herkesin bir fikri vardır; ne 
yapılması gerektiğine ilişkin çeşitli öneriler geliştirmekten kimse 
kendini alamaz. Ama kritik soru; “Sen olsan ne yapardın?” 
değil, “Sen ne yapabilirsin?” olmalıdır. 

Bireylerin gönüllülük çerçevesinde yapmak istediklerinin ile 
gerçekte yapabilecekleri ile uyumlu olması önemlidir.

Sivil Toplum Kuruşlarının da yanıt bulması gereken en kritik 
sorusu budur? “Hangi ihtiyacı karşılamak üzere yola çıkıyorsun 
ve ne yapacaksın?” Kurumlar için net tanımlanmış misyon 
ve vizyonun önemi gibi bireylerin de gönüllülükte yapmak 
istedikleri ile yapabileceklerinin uyumu önemlidir.

Gönüllülük kişiye  
ne kazandırır? 
 • Vakti daha iyi 

değerlendirmek
 • Yeni arkadaşlıklar ve 

çevre edinmek
 • İyi bir rol-model olmak
 • Kendine güven 

duygusunda artış
 • Yeni beceriler 

kazanmak
 • Takım çalışması 

becerisi
 • Liderlik becerilerinin 

gelişmesi
 • Kişisel olgunluk
 • İyimser bir bakış açısı
 • Çeşitli sağlık 

problemlerinde 
iyileşme

 • Günlük stresi azaltma 
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Gönüllülük Ciddi Bir İştir!

Yola çıkmadan önce iyi düşünmek, sorumluluk alındığında 
hakkıyla yerine getirmek gerekir. Her ne kadar “gönüllülük” 

bireyin kendi tercihi, inisiyatifi ve karşılıksız sunulan bir emek 
olsa da, gönüllülükte zorluklarla elde edilen kaynakların, önemli 
ihtiyaçları karşılamak üzere kullanıldığı ve gönüllü kişilerin 
de bu kaynakları en verimli şekilde kullanmaları gerektiği 
unutulmamalıdır. 

Gönüllülükte zaman, emek, mali kaynaklar kadar manevi 
boyutun olduğu, insan yaşamına doğrudan dokunan bir 
çalışma olduğu unutulmamalıdır. Diğer kaynakların verimsiz 
ya da yanlış kullanımı bir şekilde telafi edilse bile hayata, insana 
dokunan manevi boyuttaki olumsuz etki kalıcı olabilmektedir.

Örneğin, bir huzurevi için düzenlenen çalışmada, ya da 
bir Çocuk Esirgeme Kurumu odaklı projede belli bir dönemde 
planlanan ziyaretler, bu ziyaretlerde sohbetler veya birlikte 
gerçekleştirilecek aktivitelere hevesle başlayıp, 2-3 ziyaretten 
sonra “vazgeçmeyi” karşı tarafta günlerdir yolunuzu gözleyen 
yaşlılara, küçük çocuklara anlatmak oldukça güçtür. 

Gönüllü, bu sorumluluğu üstlendiğinin bilincinde olmalıdır.

Neden Gönüllü Olunur? 

Bireyler, toplumsal sorunlara çözüm bulmak, fark yaratmak, 
yararlı olmak ve ait olmak dürtüleri ile gönüllü olmayı 

seçerler.

Başarıya her zaman daha iyinin arayışı ile ulaşılabilir. 
Başarı tanımı kişiden kişiye farklı değerler ön plana çekilerek 
değerlendiriliyor olsa da, asıl başarı kişinin yaşam kalitesinde 
gelişim sağlayabilmesidir. Başarılı kişiler, böylelikle kendi 
davranışları ve gelecekleri için sorumluluk üstlenirler, böyleilkle 
inisiyatif alır, risk alır, geleceği şekillendirecek adımları belirler ve 
bu adımları atar. Bu yaklaşım onlara daha hızlı öğrenme fırsatı 
sağlar.

Yaşam kalitemizi artırabilmek için sadece bireysel gelişime 
ve çalıştığımız kuruma yatırım yapmak yetmez. Aynı zamanda, 
çevremizi ve sosyal ortamımızı geliştirme çalışmalarını da 
desteklemek gerekir. Doğrudan kontrol etme imkanımızın ve 
üzerinde yaptırım gücümüzün olmadığı bir ortamda değişimi 
sağlamak ise planlı bir yaklaşımı gerektirir.

Bireyler, yaşam kalitelerini artırmak üzere topluma yönelik 
ihtiyaçlarda da sorumluluk alır, kendi paylarına düşeni 
yapabilmek için gönüllü olurlar.

Toplumsal sorunları 
yüreğinde hisseden 
ve bu konuda çaba 
göstermek isteyenler 
konuya geniş bir bakış 
açısından yaklaşmalı. 
Çünkü, sorunların 
çoğu konuya daha çok 
kaynak ayırarak değil, 
kaynakları daha etkin 
kullanarak çözülebilir.

Gönüllülük 
kişinin özgüvenini 
geliştirmenin en güzel 
yoludur.

En büyük zenginlik 
gönüllü olarak 
başkalarına fayda 
sağlayabilmektir.

Dr. Yılmaz Argüden

ARGE Danışmanlık 
ÖSGD Başkan Yardımcısı

Yaşamda anlam, 
sorumluluk üstlenilerek 
kazanılır. Şikayet 
etme, inisiyatif al, 
çevreni iyileştirmeye 
çalış.
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Gönüllülük, insanların doğasında olan “yararlı 
olma” duygusunu, parasal karşılık beklemeden 
bir amaca bağlanma, içinde bulunduğu topluma 
bir değer katma ihtiyacını en iyi şekilde 
karşılayabilmelerini sağlar.

Dr. Yılmaz Argüden 
ARGE Danışmanlık / ÖSGD Başkan Yardımcısı

Gönüllülük “Keyifli” bir iştir ama kesinlikle  
“Keyfi” bir iş değildir.

Gönüllüyüm demek 
için;
1. Kendini tanımak

2. Ne yapmak istediğini 
bilmek

3. Neler yapabileceğini 
bilmek

4. Gerekli zamanı 
ayırabilmek

5. Takım çalışmasına uyum 
gösterebilmek

6. Gerçekleştireceğiniz 
çalışmanın 
sorumluluğunu 
alabilmek gerekir.

“Çoğumuz 
duvarlardaki yazıları 
okuruz ve hep 
başkasına yazıldığını 
düşünürüz.”

Ivern Ball

Yaşamda anlam, 
sorumluluk üstlenilerek 
kazanılır. Şikayet 
etme, inisiyatif al, 
çevreni iyileştirmeye 
çalış.

Dr. Yılmaz Argüden

ARGE Danışmanlık
ÖSGD Başkan Yardımcısı

Gönüllü olma yönündeki diğer motivasyon unsurları, 
sosyalleşme, becerilerini paylaşma, İyi hissetmek, öğrenmek, 
tanınmak, inanç gibi çeşitlendirilebilir. 

Gönüllülük, profesyonel yaşamdaki kartvizitlerden 
sıyrılarak bireyi ortaya çıkarır. İster yönetici 
olun, ister yeni işe girmiş bir çalışan olun, gönüllü 
faaliyetlerde herkes farklı bir giysi ile “bir örnek” 
ve “birlikte hareket” eder. Gönüllü olduğunuzda, 
okulunuz, okul bitirme dereceniz, şirketteki 
kartvizitiniz bir kenarda kalıverir, siz çocukların 
karşısına geçip de “Denizler Altında 20 bin Fersah”  
adlı kitabı okumaya başlayınca. Artık, onlar 
için sadece abi, abla ve belki amca, teyzesiniz. 
İşin garibi, bu ufacık çocuklara kitap okumaya 
giderken  - ki kimbilir iş yaşamınızda bu pozisyona 
gelebilmek için nice kitaplar devirmişsinizdir – 
sanki midenize hafif kramplar girip, biraz da bu 
kadar çocuğu nasıl idare edeceğim diye yöneticilik 
taktiklerinizden en uygun olanı seçmek için kafa 
yoruyor olmanızdır. Şaşar kalırsınız bu heyecana!”

Pınar Ilgaz – ARGE Danışmanlık
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KURUMSAL
GÖNÜLLÜLÜK
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2. KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK
2.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) İçinde Gönüllülüğün Yeri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk(KSS) yönetiminin kurumlara farklı bakış açıları kazandırması 
ve artan farkındalıkları kurum kültürlerine yerleştimesi en önemli katkıdır. Genellikle, 

KSS alanındaki aktiviteler şirketler için toplum ihtiyacını karşılamaya yönelik olsa da ağırlıklı 
olarak maddi destek sağlama niteliğinde sınırlandırılmaktadır. Maddi destek sağlamak elbette 
pek çok projenin yapılabilirliği için en öncelikli unsurdur. Ancak bu yaklaşımla şirketler KSS 
sorumluluklarını sadece yönetim düzeyinde kalan farkındalık ve katkı ile gerçekleştirirler. 
Çalışanların pek çoğu  şirketlerinin KSS faaliyetlerini ve toplumsal konulara verdikleri destekleri 
üçüncü taraflardan, gazetelerden, vb. öğrenirler. Ancak unutmamak gerekir ki bireyler kendi 
değerleri ile uyumlu değerleri olan kurumlarda çalışmayı her zaman tercih etmekte ve bu uyumu 
hissedebildikleri oranda da bağlılıkları gelişmektedir.

KSS aktiviteleri şirket bünyesinde sadece toplumsal ihtiyaçlara çözüm bulma aşaması ile sınırlı 
değildir. Aynı zamanda iş yapma yöntemi, kültürü ve sistemleri ile doğru yapıların kurumunu, 
gelişimini ve iyileşmesini destekleyecek yaklaşımlar içermektedir. KSS faaliyetlerinin bu yönü 
daha genel kabul görmüş standartlar ve bu standartlara uyum gerekliliği olarak algılanmaktadır. 
Şirketler, KSS faaliyetlerine çalışanları da dahil ettiğinde  çalışanların “sosyal sorumluluk” bilincini 
geliştirmeleri yanısıra katılımları ile daha etkili sonuçlar elde edebilecek, standartlara uyum ve 
iyileştirme anlayışı şirket kültürüne daha güçlü bir şekilde dahil olabilecektir.

2.2. Kurumsal Gönüllülük Nedir? 

Kurumsal gönüllülük, gönüllülük çalışmalarının şirketlerin hamiliğinde, onların desteği ve 
yönlendirmesi ile gerçekleşmesidir. Özel sektörde pek çok çalışan, seçtikleri sivil toplum 

kuruluşlarında ya da bağımsız olarak kendi inisiyatifleri ile gönüllülük faaliyetleri yapmaktadır. 
Kurumsal Gönüllülük çalışmalarında ise şirket, çalışanlarının hepsini kapsayarak gönüllüllüğün 
sistemli şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır. Şirketler çalışanlarını teşvik eder ve kolektif 
olarak belirli alanlarda faaliyetler göstermesini destekler.

Özel sektör çalışanları, kurumsal hayatın beraberinde getirdiği özelliklere, bilgi, beceri ve 
deneyime sahip olduklarından, gerçekleştirdikleri gönüllülük faaliyetleri toplumda önemli farklar 
yaratmaktadır.  Kurumsal Gönüllülük, çalışanların farklı konularda farkındalıkları artmakta, şimdi 
veya ileride kurumlarda ve toplumda söz sahibi olan bu kişiler kartopu etkisi ile bu farkındalıkları 
yaymaktadır.



20

ÖSGD KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMLARI EL KİTABI

2.3. Kurumsal Gönüllülükte Kritik Başarı Faktörleri

Kurumsal gönüllülük çalışmaları günümüzde hızla önem kazanıyor ve uygulamalar pek çok 
kurum tarafından benimsenerek geliştiriliyor. Ancak bu tür çalışmalar gerçekleştirirken 

bazı ana fikirleri unutmamak gerekiyor. Eğer bu 3 faktörü her zaman aklınızda tutabilir, her 
projenize başlarken bu açıdan değerlendirebilirseniz, çalışmalarınızın başarılı ve kalıcı olması 
garantilenecektir.

Kurumsal Gönüllülük dahil olmak üzere bütün Sosyal Sorumluluk faaliyetlerinin kritik başarı 
faktörleri; 

1) Etki: Gönüllülük ile sunulan hizmetin kapsamının, içeriği ve yayılımı ile etkililik sağlanma 
düzeyidir.

Gönüllülük faaliyetinin gerçekleştirilmesi ile kimlere ulaşılabildiği, verilmek istenen 
mesajın, hizmet ya da ürünün kimleri etkilediği planlama, uygulama ve izleme aşamalarında 
dikkate alınmalıdır .

Gönüllülük faaliyetlerinde, Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirlikleri kurarak, kuruluşların 
yetkinliklerini geliştirmek ve daha geniş kaynaklara ulaşmalarını sağlamak mümkündür. Sivil 
Toplum Kuruluşları ile yürütülen projeler şirketlerin tek başına gerçekleştirdikleri projelere 
göre daha geniş kitleler tarafından benimsenir ve kabul görür. 

2) Değer Yaratma: Gönüllülük faaliyetlerinin hedef kitlesi için katma değer yaratabilmesidir. 

Gönüllülük faaliyetleri sonucunda üretilen ürün, hizmet ya da algının ilgili taraflara ve 
kuruma sağladığı katkının ne olacağı doğru şekilde planlanmalıdır. Dolayısıyla, hedef kitlenin 
beklenti, ihtiyaç ve önceliklerinin iyi analiz edilerek bu doğrultuda çalışma ya da faaliyetlerin 
geliştirilmesi gerekir.

Etki
Sunulan hizmetin kapsamı, içeriği ve 

yayılımı ile etkililik sağlanmalıdır

Değer Yaratma
Faaliyetleri sonucunda
hedef kitlesi için katma 
değer yaratabilmelidir

Süreklilik
Kaynakların etkin 

kullanımıyla sunulan
değerin sürekliliği garanti 

altına alınmalıdır

yayılımı ile etkililik sağlanmalıdır

3) Süreklilik:  Kaynakların etkin kullanımıyla, sunulan değerin sürekliliğini garanti altına 
alabilmektir.

Gönüllülük faaliyetlerinde etki ve yaratılan değerin artması sürekliliğin sağlanması ile 
mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda, sadece kuruluşlar gönüllülük faaliyetlerine yönelik 
çalışmalarını sistematik bir yapıda gerçekleştirirlerse çalışmalar süreklilik kazanır.
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2.4. Kurumsal Gönüllülüğün Faydaları

Kurumsal gönüllülük az bütçeler ile şirketlere, çalışanlara ve topluma paha biçilmez faydalar 
yaratmaktadır.

2.4.1. Şirketlere Faydaları
2.4.1.1. İç İletişime Katkı
•  Çalışan motivasyonuna katkı, pozitif çalışma ortamı,
•  Çalışanların kuruma bağlılığının sağlanması,
•  Çalışanların iş performanslarının artması,
•  Çalışanların ilgi alanlarının desteklenmesi,
•  Sosyal konuların kurum kültürüne entegre edilmesine katkı, 
•  Çalışan aileleri ile iletişimin sağlanması,
•  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinize çalışan katılımının sağlanması, 
•  Takım çalışması anlayışını geliştirme fırsatı olarak değerlendirilmesi.

Gönüllü Faaliyetlerde Tarafların Motivasyon Faktörleri

Bölgesel
Odaklanma

Kaynaklara
Erişim

Toplum
Refahı

Toplumun
Ekonomik
Gelişimi

Toplum
İhtiyaçlarını
Tanımlama

Bölgesel
Odaklanma

Verimliliği
Artırma

Pozitif
Toplumsal

Algı

Ürün ve
Marka

Bilinirliği

Çalışan
Bağımlılığı 
ve Tahmini

Yetenek
Geliştirme

Memnuniyeti
Artırma

Aileye Ait
Olma İsteği

Toplum
Farkındalığını

Artırma

Davranış
Değişikliği

(*) Volunteer South West- - the heart of our community - Corporate Volunteering çalışmasından uyarlanmıştır.

Kurum Toplum

Çalışan

Değerler
ve

Hedefler
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2.4.1.2. Dış İletişime Katkı
• İyi kurumsal vatandaşlığın göstergesi olması, 
• Organizasyonlar arası iletişim ağını güçlendirme potansiyeli,
• Motivasyon ve verimliği geliştirme aracı olması,

2.4.1.3. Değişim Yönetimi
• Şirketlerin kurumsal gönüllülük programlarının faydalarını en çok gördükleri zamanlardan 

biri değişim süreçleridir. (bkz. 3.1.1.3.1. Değişim Yönetimi Aracı olarak Gönüllülük Programları)

2.4.2. Çalışanlara Faydaları
• Profesyonel ve kişisel gelişime, yetkinlik gelişimine katkı sağlaması,
• Daha pozitif bakış açısı yaratması ve hayata anlam katması,
• Sosyal farkındalık ve sorumluluk duygusu yaratması,
• Kişisel değer ve inançları yansıtabilme fırsatı sunması, 
• Birçok toplumsal konuda bilinçlendirmesi,
• Kişileri iş hayatında farklılaştıran, okulun, kursların ya da iş yaşamının geliştiremediği birçok 

becerinin kazanılması,
• Özellikle yeni kuşağın iş-yaşam dengesi ihtiyacına katkıda bulunması.

2.4.3. Topluma Faydaları
• Katılımcı demokrasinin desteklenmesi,
• Toplumsal sorunların gündeme gelmesi ve kısa sürede çözümlenmesi, 
• Toplum için nitelikli sosyal hizmet, sosyal fayda sağlanması, 
• Özel sektörün kalifiye çalışanlarının beceri ve yeteneklerinin aktarılması,
• Toplumda gönüllülük bilincinin artması.

2.5. Sivil Toplum Kuruluşları 
2.5.1. Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliğinin Önemi 

Kurumsal Gönüllülük Programlarında şirketlerin sivil toplum kuruluşları (STK) ile işbirliği 
yapmaları hem kurumlar, hem de STK’lar açısından çok önemlidir. 

Bu işbirlikleri, konu ile ilgili STK’nın uzmanlık sayesinde kurumların faaliyetlerini güçlendirirken 
bir yandan da STK’ların gelişimlerini destekler.

Özel sektör çalışanlarının desteği ve yön göstermesi, vakıf, dernek vb. kuruluşların kendilerini 
geliştirmelerinde ve sürekli artan beklentileri karşılayabilmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. 
Şirketlerin beklenti ve ihtiyaçları ile STK’ların beklenti ve ihtiyaçları ortaya koyulduğunda birbirini 
tamamlayan, sinerji yaratan ve birbirine değer katan pek çok nokta görülebildiğinden, bu tür 
ortaklıklar her iki taraf için de çok faydalı olmaktadır.
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Sivil Toplum Kuruluşları’nın kapasite geliştirme, insan kaynağı, maddi kaynak yönündeki 
beklentileri, şirketlerin KSS projelerinde deneyim, yol göstericilik, hedef kitleye sağlıklı ulaşım, 
çalışanların değer üreterek motivasyon kazanmasının bilinci ile biraraya getirilebilir.

Sivil toplum kuruluşları, faaliyetler konusunda etkin ve üretken olarak ve uzmanlık alanları 
olan sosyal konulara şirketlerin duyarlılığını artırıp bilgilendirerek ve doğru yöntemlere 
yönledirerek şirketlere katkı sağlayabilir. Şirketler ise, STK’ların projelerine çok yönlü destek 
vererek, kapasite geliştirme, yönetim kalitesini iyileştirme yönünde katkı sağlayarak ve STK’ların 
yönetim, yapılanma, teknoloji vs. gibi konularda yaşadıkları diğer bazı problemleri gidererek 
projelerin sonuçlarını ve uzun vadeli etkilerini olumlu yönde etkileyebilirler.

Gönüllülüğün STK’lara katkıları:

• İnsan kaynağı desteği, 
• Yönetim kalitesinin artması
• Finansal desteklerin artması,
• Konu ile ilgili farkındalığın artması,
• STK’nın çalışma alanının toplumda farkedilmesi,
• STK iletişiminin yapılması,
• Projelerin sürdürülebilir olmasına katkı,
• Özel sektör-STK işbirliğinde örnek teşkil etmesi,
• Sivil toplum kuruluşuna güvenin artması ve bilinirliğe katkı.
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, üyelerinin gönüllülük yönündeki aktivitelerinde sivil toplum 

kuruluşları ile işbirliği yapmalarını teşvik eder.

2.5.2. STK’lar ile Doğru İşbirlikleri Kurmak

Gönüllülük aktiviteleri, farklı tarafları bir araya getirebilme, birlikte çalışma ve değer üretme 
konusunda örnek fırsatlar yaratır. Kurumsal gönüllülük çalışmalarının toplumun ihtiyaçlarına 

yanıt verebilme niteliğinde olması ve uzun vadeli etkiler yaratması beklenmelidir. Bu beklentiler 
ise ancak iyi planlama ve kaynakların doğru kullanımı ile gerçekleştirilebilir. Bu nedenle projelerde 
bu beklentilere ayak uydurabilecek STK’lar ile çalışmak çok önemlidir.

TÜSEV işbirliği ile gerçekleştirilen CIVICUS Sivil Toplum Endeksi – STEP 2010 çalışmasına göre 
Türkiye’de “Sivil Toplum Karosu” aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

STK yönetiminin güçlüğü dört nedene bağlanabilir: 

(i) Genellikle hedefler çözülmesi güç bir toplumsal sorunu içerir; 

(ii) Kaynakların (zaman ve maddi) çoğu gönüllülerden geldiğinden yönetimin hem yaptırım 
gücü sınırlıdır, hem de geniş kitleleri sürekli olarak yüksek motivasyon düzeyinde tutmaya 
çalışma zorunlulukları vardır; 

(iii) STK faaliyetleri genellikle ödeme gücü olmayan hedef kitleye yönelik olarak 
geliştirildiğinden kaynak yaratmak yaratıcılık gerektirir; 

(iv) Toplumsal bir sorunu çözebilmek için farklı kesimlerle yoğun etkileşim gerekir ve çağımızın 
önemli gelişmesi olan ağ ilişkileri yönetimi konusunda başarılı olmak STK başarısı için 
önemli bir adım olarak ortaya çıkmaktadır.
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Türkiye Sivil Toplum Karosu

Tablo III.1.1 Katılımın Yaygınlığı

Tablo III.1.3 Katılımın Derinliği

Yaygınlık STEP 2020 %

Derinlik STEP 2020 %

Sosyal Üyelik 4,5

Sosyal Üyelik 11,5

Siyasi Üyelik 5,3

Siyasi Üyelik 16,7

STK’lara Bağış -

STK’lara Bağış -

STK etkinliklerinde sosyaleşme 11,5

STK etkinliklerinde sosyaleşme 81,9

(DDA 1999 ve 2007, TÜSEV 2006)

(DDA 1999 ve 2007)

Sosyal Gönüllülük 2,5

Sosyal Gönüllülük 30,0

Siyasil Gönüllülük 4,2

Siyasil Gönüllülük 21,6

Partizan nitelik taşımayan
siyasi hareket (siyasi aktivizm) 11,6

Partizan nitelik taşımayan
siyasi hareket (siyasi aktivizm) 32,1

0100 80 60 40 20 20 40 60 80 100
Değerlerin
Uygulanışı

Organizasyon
Düzeyi

Vatandaş Katılımı
100

80

60

40

20

20

40

60

80

100

49,1

31,0

54,6

39,2

Etki Algısı

Ortam
57,5

STK’larda gönüllülük, katılımın en dar 
fakat en derin şekilde gerçekleştiği 

alandır. Bu veriler Türkiye’de küçük de olsa 
gönüllü çalışmalarına yoğun bir şekilde 
zaman ve emek veren bir grup vatandaşın 
varlığına işaret etmektedir. Gönüllü 
faaliyetlerine haftada bir saatten az ile 
3-4 saat arasında zaman ayıranlar %50, 
haftada 5 ile 8 saat arası ayıranlar %21, 
haftada 9 saatten fazla ayıranlar ise %23 
oranındadır (TEGV-İnfakto, 2008). 

Bu olumlu tabloya rağmen, uzun süre 
aynı kurumda faaliyet gösteren gönüllü 
sayısı azdır ve STK’larda gönüllülük uzun 
ömürlü olamamaktadır. 

Türkiye genelinde vatandaş katılımı 
dar, derin ve çeşitli sosyal gruplar ile 
coğrafi bölgelerin göreceli olarak temsil 
edilebildiği bir şekilde gerçekleşmektedir. 
Böylece özellikle son yıllarda hızlı bir 
değişim ve gelişim sürecinde olan sivil 
toplum hareketi, bu gelişimine rağmen 
vatandaşların büyük bölümünden kopuk 
kalmakta ve halkın sadece küçük bir 
kesimine hitap etmektedir.

Önceki STEP çalışmasında olduğu gibi 
bu STEP çalışmasında da vatandaş katılımı 
Türkiye’de sivil toplumun en zayıf ve 
dolayısıyla gelişmeye ihtiyaç olan boyutu 
olma özelliğini korumaktadır.

Sivil toplum kuruluşlarının büyük 
çoğunluğu (%87) da sivil topluma vatandaş 
katılımını yetersiz görmekte (Toros, 2007); 
katılımın düşüklüğünü mali sorunlarından 
sonra en önemli ikinci sorunları olarak 
sıralamakta (YA-DA, 2010) ve bu alanda 
kendilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlere 
ihtiyaç duyduklarını doğrulamaktadır.

(TÜSEV STEP Raporu’ndan 
aktarılmaktadır.)



25

Şirket Çalışanları için Gönüllülük Programları Nasıl Kurulur, Nasıl Yürütülür?

Şirketler STK’lar ile işbirliği yaparken hangi 
kriterleri değerlendiriyorlar;

• Proje konusuna göre ihtiyaçlara cevap 
verebilecek yapıda olmaları,

• Yaygın ve etkin olmaları, yaygın değilse 
bile bulunduğu bölgede etkin olması,

• Kendi alanlarında uzman STK’lar 
olmaları,

• Sadece yardıma yönelik değil düzenli bir 
gelişim adına çalışmalar yapmaları, 

• Uzun vadeli işbirliklerine açık olması,
• Yararlılığı ve aldığı sonuçlar kamuoyunca kabul edilmiş olması,
• Topluma katkı sağladığına ve sağlayacağına inanılan bir STK olması,
• Değerlerini toplumla paylaşmış olması,
• Kurumsal olmaları, bugüne kadar gerçekleştirdikleri işler, yapılacak çalışmanın sonuçlarının 

ölçülebilir olması,
• Bilimsel, tarafsız ve istekli olmaları,
• Yapılanmaları, vizyon ve hedefleri, yönetimi, tarafsızlıkları, yönetişim ilkelerini benimsemiş 

olması, 
• Şirket imajına uygunluğu: Toplumdaki yeri, bilinirliği, imajı, faaliyet alanları

2.6. Dünya’da Kurumsal Gönüllülük Eğilimleri

Gönüllülük kavramı dünyada her geçen gün daha çok önem kazanmakta, gönüllülük yapanların 
sayısı hızla artmaktadır. Özellikle gelişmiş toplumlarda, gönüllülük sosyal katılımcılığın 

ötesinde önemli bir ekonomik değer olarak ciddiyetini artırmaktadır. Kurumların gönüllülük 
programlarını oluşturmaları ve bu yolla katılım göstermeleri ise bu “sektörü” daha da yapısal bir 
hale getiriyor.

Ocak 2011 tarihinde bir araya gelen Uluslararası Kurumsal Gönüllülük Konseyi (Global 
Corporate Volunteering Council) tarafından yapılan bir araştırma raporunda dünyadaki kurumsal 
gönüllülük kavramı şu şekilde açıklanmıştır:

• Kurumsal gönüllülük, dinamik ve küresel bir güçtür. Bu gücü tetikleyicileri de yerel ve küresel 
sorunlara çözüm bulmak isteyen şirketlerdir.

• Şirketler artık daha yukarıdan bir bakışla yerel kadar küresel ihtiyaçlara da çözüm olma 
peşindeler. Kaynakları etkin kullanarak temel ihtiyaçlara (açlık, sosyal adalet, çocuk ve 
gençlerin gelişimi gibi) odaklanarak çalışmaktalar. Gönüllülüğe küresel boyut kazandırma ve 
dinamizm getirme arayışı güçlenmekte.

• Gönüllülük, küresel ve yerel boyutta düşünme, etkiye odaklanma ve olumlu dinamizm 
gerektiriyor.

05-2010 STEP Uygulamalarında 
Sivil Toplumun Güçlü ve Zayıf Yönleri

Destekleyici ve Teknolojik Altyapılara Erişim 
Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Politik Ortam 
Göreceli Yüksek Sosyal Etki Algısı
Özel Sektör ile İlişkiler

Vatandaş Katılımının Düşüklüğü
Kurumsal Kapasitelerin Yetersizliği
Sosyo-Kültürel Ortam
Göreceli Kısıtla Siyasi Etki Algısı
Kamu ile İlişkiler 
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2.6.1. Gönüllülük ile İlgili Kavram ve Bakış Açıları1

• Stratejik bir değer – Gönüllülük çalışmalarının ve gerçekleştirilen projelerin iş sonuçları 
üzerinde de olumlu etkisi oluyor. Gerçekleştirilen projeler kurum imajı, kurum kültürünün 
geliştirilmesi, bilinirlik gibi etkileri ile stratejik bir boyutta önemli değer katıyor.

• Cesaretlendirici örnekler en iyi örneklerden daha değerli – Cesaretlendirici örnekler 
başlamayı sağlayan ilk adımı gösteriyor, sonrasında her şirket kendisi için uygun 
düzenlemeyi, projeyi üretebiliyor. 

• STK’larla işbirliği vazgeçilemez bir gereklilik – Doğru STK ile birlikte çalışmak, çalışmanın 
verimliliği, etkisi, iletişimi, doğru taraflara ulaşımı ve sonuçları olumlu etkilerken, STK’lara da 
çok yönlü olumlu katkı sağlıyor.

• Şirketler arasında gönüllülük anlayışı ve uygulamalarında önemli farklar – Bazı şirketler 
“kuruma değer katmaya”, bazıları “ihtiyacı olanlara yardım etmeye”, bazıları “sistemleri 
değiştirmeye”, diğerleri de “yardım edilenleri daha da güçlendirmeye” odaklanmaktadır.

• Yeni eğilim olarak yetenek bazlı uluslararası gönüllülük uygulamaları – Toplumda 
ve STK’larda kapasite geliştirme ve odaklı çalışma adına yetenek bazlı gönüllülükler ve 
kaynakları güçlendirmek amacıyla uluslararası gönüllülük uygulamaları artıyor.

• Ölçüm ve değerlendirmenin artan önemi – Şirketler ölçüm sistemlerine, raporlamalara 
yönelik gelişime ihtiyaç duymakta. Bu yönde henüz uluslararası bir standart yok. Kaynaklar 
ve çıktıları ölçmek daha kolay olsa da etkiyi ölçmek hala zor.

• Artan teknoloji kullanımı – Artan ihtiyaçlar, organizasyonlardaki karmaşıklık ve küresel 
yapılar, ölçüm ve iletişimde teknoloji kullanımını gerektiriyor. Bu nedenle teknolojinin 
gelişimi için büyük bir beklenti var.

2.6.2. Dünya’da Eğilimler1

Uluslararası Kurumsal Gönüllülük Konseyi’nin yukarıda bahsedilen araştırması aynı zamanda 
dünyada gönüllülük uygulamalarındaki yaklaşımları da ortaya koyuyor. Bölgelere göre 

gönüllülük uygulamaları ve genel gelişimi aşağıda bulabilirsiniz:

Afrika

Kıta genelinde şirket gönüllülüğü 
henüz ilk evrelerinde olmasına 
rağmen bu yargının istisnası 
olarak Güney Afrika Cumhuriyeti 
bünyesinde ülke bazlı şirketlerin 
başlattığı şirket gönüllülüğü ve 
işbirliği projelerini bulunduruyor. 
Çoğu Afrika ülkesinde şirketler 
“kurumsal sosyal yatırımlarını” 
hükümet dışı organizasyonlara 
ve hükümet tarafından başlatılan 

girişimlere aktivite sponsorluğu ve bağışlar formatında yapıyor. 

1 Global Corporate Volunteering Research Project-Global Corporate Volunteering Council IAVE - International 
Association for Volunteering Effort - January 2011
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Arap Ülkeleri

Kurumsal gönüllülük bölgede, 
özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, 
Ürdün, Lübnan ve Mısır’da üçüncü 
şahıs tanıtımıyla ağ yaratımı 
ve iş desteği ile yavaş gelişiyor. 
Çoğu ülkede şirketler “kurumsal 
sosyal yatırımlarını” hükümet 
dışı organizasyonlara ve hükümet 
tarafından başlatılan girişimlere 
aktivite sponsorluğu ve bağışlar 
formatında yapıyor.

Asya-Pasifik Ülkeleri

Bölgedeki, gönüllülük konusunda is-
tekli uluslararası şirketlerin yanında, 
yerel şirketler de bu dalda oldukça 
ilerlemiş durumdalar. Projelerde 
çoğunlukla yüksek katılım yüzdeleri 
ve projenin etkisiyle birlikte gelişen 
heyecanla beraber gelen yüksek se-
viyede bir çalışma gayreti görülüyor. 
Genç çalışanlar projelere tutku bir 
şekilde emek veriyor ve şirketlerin 
gönüllü çalışmalara desteğini yoğun 

şekilde talep ediyorlar. Bölgenin aynı zamanda doğal afetlere ve fakirliğe karşı projeler yürütmüş 
olan, bu konulara proaktif ve çözümcül bir şekilde yaklaşan bir sivil toplum kültürü var.

Avrupa

Diğer bölgelere nazaran Avrupa’da 
kurumsal gönüllülük, devletlerin 
refah düzeylerindeki etkilerinin 
farklılıkları nedeniyle ülkeden 
ülkeye değişiklik gösteriyor. Ancak 
KSS ile birlikte kurumsal gönüllü-
lük Avrupa’da da merkezileşmeye 
başlıyor. Şirketlerin ortak çalışmaları 
ve hükümet dışı organizasyonlarla 
bir araya gelmeleriyle birlikte güçlü 
modeller ortaya çıkıyor.   

(Örnek: Portekiz ve Türkiye’deki ulusal kurumsal gönüllülük)
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Latin Amerika

Bölgede, iyilik yapma üzerine 
olan “yardım” yerine, vatandaşlık 
haklarının daha doğru kullanımına 
olanak sağlamaya çalışma 
konusunda yoğunlaşmış, kıtaya 
özgü bir kurumsal gönüllülük 
sistemi mevcut. Asıl amaç 
çalışanların dünya görüşünü 
genişleterek, sosyal problemleri 
anlama kapasitelerini yükselterek, 
ve onların değer skalasında hizmet 

ruhu puanını yükselterek çalışanların kişisel gelişimini sağlamak. Projelerde sıklıkla değişik 
şirketlerden çalışanları birleştirmek, idealist gençlerin programları yönetmesini sağlamak gibi 
teknikler kullanılıyor.

Kuzey Amerika

Kendi doğum yeri olan Kuzey 
Amerika’da bile kurumsal gönüllülük 
hala gelişen, olgunlaşan bir konu. En 
büyük şirketlerden küçük girişimlere 
kadar her bölgede kurumsal 
gönüllülük bulunuyor. Projelerde 
KSS ve sürdürülebilirliğe verilen 
önem programları daha düzenli 
hale getiriyor. Olgunlaşma sürecinin 
yenilikçi görüşü engelleyebilieceği 
konusunda endişeler de mevcut. 

Tamamen ayrı, kar amacı güden veya gütmeyen kurumlardan oluşan bir iş alanı, kurumsal 
gönüllülüğü teknoloji, danışmanlık ve program organizatörlüğü gibi konularda desteklemek için 
oluşmakta.
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2.6.3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri ve Kurumsal Gönüllülük

Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri uygulayan kurumların sayıca hızla artması ile orantılı 
olarak, son yıllarda kurumlara bu yönde yol gösterici nitelikte olan ve kurumsal sosyal 

sorumluluğun anlam ve önemini vurgulayan birçok belge ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri 
aşağıda kısaca listelenmiştir. 

• Dünya Ekonomik Forumu katılımcısı CEO’lardan oluşan bir grup tarafından hazırlanıp 
imzalanan “Küresel Kurumsal Vatandaşlık Bildirgesi” (Global Corporate Citizenship 
Initiative), 

• Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen ve şirketlerin insan hakları, çalışma şartları ve çevre 
ile ilgili sorumlulukları belirleyen “Küresel İlkeler Sözleşmesi” (The Global Compact-GC) 
çerçevesindeki ilkeler,

• İngiltere’de iş dünyası tarafından geliştirilen ve kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki 
gelişmelerin çeşitli aşamalar halinde izlenebilmesi için hazırlanan “Business Impact” 
projesi, 

• Sosyal sorumluluk kavramına önem veren yatırımcıların ve bu yatırımcılara ulaşmak isteyen 
şirketlerin takip ettiği “FTSE4GOOD Endeksi”, 

• Şirketlerin sosyal sorumlulukları ile ilgili olarak kamuoyuna açıklamaları için oluşturulan 
standartların belirlendiği “Küresel Raporlama Girişimi” (Global Reporting Initiative-GRI)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerinin temel taşlarını işaret eden bu standartlar kurumsal 
gönüllülük programları açısından da eşit derecede önem teşkil etmektedir. Bunun nedeni, 
standartların gönüllülük uygulamaları sırasında kurumlara yol gösterici ve yönlendirici nitelikte 
olmasıdır. Gönüllülüğün bu standartlar çerçevesindeki yerini anlayabilmek için Türkiye’de daha 
yaygın olarak bilinen Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (Global Compact) ve Küresel Raporlama Girişimi 
(Global Reporting Initiative-GRI) Yönergesi’ni daha detaylı incelemek uygun olacaktır. (Bkz 5.10, 
5.11)
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KURUMSAL
GÖNÜLLÜLÜK

PROGRAMI
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3. KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK 
PROGRAMI

Şirket içindeki organize gönüllülük yönetimine, “Gönüllülük Programı” diyoruz. Gönüllülük 
Programı, bütün gönüllülük projelerinin ve etkinliklerin tek bir çatı atında toplanması ve planlı 

bir şekilde yönetilmesidir. 

Sürdürülebilir ve iyi işleyen bir programının bir ismi, organizasyon şeması ve kurumsallaştıkça 
gelişen bir yönetmeliğinin olması, tanımlılığı ve kalıcılığı açısından önem teşkil etmektedir. 

Kurumsal Gönüllülük Programları Örnekleri
Şirket Programın Adı

Bilim İlaç Bilim İlaç Toplum Takımı

Borusan Holding Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu

Citibank Citi Gönüllülük Programı

Boyner Grubu Boyner Grubu Gönüllüleri

IBM Kurumsal Hizmet Gücü

Garanti Bankası Gönüllü Yoncalar

Target Good Neighbor Volunteer Program

Allstate Insurance Helping Hands

Tucson Electric Community Action Team (CAT)

Walt Disney Co. VoluntEARS

Farers Insurence Partners in Pride

En başarılı gönüllülük programları, kurumsal önceliklerin, çalışanların 
ilgilerinin ve toplumsal ihtiyaçların kesişimini yansıtır. 

Points of Light Vakfı
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3.1. Kurumsal Gönüllülük Programı
3.1.1. İhtiyaçlardan Yola Çıkın

İhtiyaçlar, her zaman motivasyonun temeli olarak gösterilir ve pazarlamanın “olmazsa olmazı”dır. 
Bir gönüllülük programının da aynı şekilde herşeyden önce ihtiyaçları karşılaması gerekir. Bunlar, 

çalışanlarınızın ihtiyaçları, şirketinizin ihtiyaçları ve toplumun ihtiyaçları olabilir.

Bir gönüllülük programının başarısı, 
büyük ölçüde bu üç temel tarafın isteklerini 
ve beklentilerini anlamaya bağlıdır. Örneğin, 
çalıştığınız kurumda gönüllülük etkinlikleri zaten 
tek tük başlamış, çalışanlarınız bu tür proje ve 
etkinlikleri artık şirket hamiliğinde büyütme ihtiyacı 
hissediyor olabilir. 

Çalışanlarınızın yanı sıra kurumunuzun üst 
yönetimi de kurumsal sosyal sorumluluk konusunda 
ilerleme, kurum boyutunda faaliyet yürütme 
isteğine sahip olabilir. Hatta iletişim ajansınız bile 
çalışanlarınızın gönüllülük yapmasını tavsiye etmiş 
olabilir. Bu eğilim ve taleplerden yararlanarak bir 
ivme kazanabilirsiniz, ancak doğru planlanma 
yapılmadan, doğru  konumlandırılmadan 
başlatılmış bir gönüllülük programı, ölü doğabilir.

“Şirket içi gönüllülük kavramını şirketlere anlatırken karşılaştığımız en 
büyük zorluk, gönüllülüğün bağış vermekten farklı olduğunu, sadece zaman 
vermelerini istediğimizi anlatmaktı. Dernek olarak misyonumuz basitti: Özel 
Sektörün görece kaliteli olan insan kaynağını değerlendirerek, gönüllülük 
yoluyla sivil topluma destek vermek.”

Zeynep Uluer / Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ÖSGD 

Üç grubun ihtiyaçlarını akılda tutarak gönüllülük programınızın misyonunu ve odak 
alanlarını tanımlamalısınız. 

Odak alanlarınız, Gönüllü Programınızı yürütürken ve proje seçimi sırasında size yol 
gösterecektir.

Toplumun
ihtiyaçları

Çalışanların
istekleri

Şirketin
öncelikleri
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3.1.1.1. Şirketinizin Öncelikleri ve Güçlü Yönleri

Kurum içi gönüllülük çalışmalarınızı başlatırken şirketinizin 
vizyon, misyon ve önceliklerine uygun bir plan çizmeniz   

en baştan itibaren güç kazanmanıza, hızlı büyümenize 
yardımcı olur. 

Elbette programınızı yürütürken eğitimden sağlığa, 
çocuklardan engellilere birçok konuda çalışmalar 
yapabilirsiniz. Ama yine de, bir sürü çalışma alanı içerisinde 
dağılmamak ve üst yönetimin desteğini ilk etapta daha 
kolay edinebilmek için kurum misyonuna yakın çalışmanız 
önemlidir. 
Kurumsal gönüllülük projelerini gerçekleştikçe, şirketin 
üst yönetimi bu faaliyetlerin kurumun misyonuna ne kadar 
katkıda bulunduğunu görecek, desteğini arttıracaktır.

 Önce elinizdekilere bakın:

• Şirketiniz için hangi konular önemlidir? 

• Hangi alanlarda büyümek istiyorsunuz?

• Şirketiniz ne tür Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ile 
ilgileniyor?

• Müşterilerinizin beklentisi nedir?

• İş ortaklarınızın beklentileri nelerdir?

• Şirketiniz piyasada nasıl tanınır?

Bu soruların cevaplarını nasıl bulabilirsiniz?

• Şirketinizin vizyon/misyon dokümanlarını inceleyerek

• İletişim / Reklam Departmanı yöneticinizle, Halkla İlişkiler 
ajansınızla buluşarak

• Çeşitli departman yöneticilerine danışarak

• Size benzer şirketlerin gönüllülük program ve projelerini inceleyerek

• Genel Müdür ile konuşarak

• İnsan Kaynakları departmanından görüş alarak2

2 Evet, doğru okudunuz! İK departmanları her zaman Gönüllü Programları’nın doğduğu departmanlar değildir, hatta 
bazen olmaması tercih sebebidir! Programı nereden doğuracağımız konusundaki önerilerimizi ileriki sayfalarda 
bulacaksınız.

“Gönüllülük 
çalışmaları, 
çalışanların iş ve ev 
arasındaki rutinde 
sosyalleşmeleri 
ve toplumla 
bütünleşmeleri için 
imkan sağlıyor. 
Bireylerin bu süreçte 
en büyük kazancı ise, 
kişisel gelişimlerinin 
desteklenmesi”

Başak Güçlü / ÖSGD Genel 
Koordinatörü

Üst yöneticilerin 
%84’ü, kurumsal 
gönüllülük programı 
başladıktan sonra mali 
tablolarında iyileşme 
gördüklerini belirtiyor.

 Center for Corporate 
Citizenship 

Boston College -  2005 
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Kurumsal Vizyona Uygun Gönüllü Çalışmalara Örnekler:
IBM Kurumsal Hizmet Gücü 

Ödüllü IBM gönüllüleri Kurumsal Hizmet Gücü Kapsamında ülkemizdeki pek çok ilde 
Akıllı Dünya ve Akıllı Şehirler vizyonu kapsamında gönüllü çalışmalar yürütüyor. Örneğin; 
Gaziantep’in akıllı bir şehre dönüşmesi için gerçekleştirilen çalışmada IBM’in ABD, Brezilya, 
Hindistan, Japonya, Kore ve Singapur’dan gelen 8 gönüllü çalışanı;  Gaziantep Sanayi Odası 
başta olmak üzere, Gaziantep Belediyesi, Teknopark, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep 
Üniversitesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi ile işbirliği ile operasyonel işler ve BT 
alanında belediyelerin hayatını kolaylaştıran yöntemler geliştirdiler.  Gaziantep Akıllı Sanayi 
girişiminin desteklenmesi amacıyla teknopark için stratejik planlama yaptılar.

Citibank Birikim Programı
ÖSGD, Citibank desteği ile “Citibank Birikim Programı”nı uyguluyor. 2010’da 22 Citibank 

gönüllüsü 1000’e yakın çocuğa bilinçli tüketici olmayı anlattı. Citibank Gönüllüleri, ilköğretim 
okulu öğrencilerine tasarrufu, birikim yapmayı ve bilinçli tüketim alışkanlıklarını anlattıkları 
eğlenceli eğitim programını bir tiyatro oyunu ile destekediler.

Time Warner, bir yayımcılık şirketi. Çalışanları okuma-yazma seferberliği üzerine 
gönüllülük yapıyorlar.

Olmuksa - Kağıdı Yaşatalım Projesi

“Kağıdı Yaşatalım Projesi“ Olmuksa’nın tüm ofis ve operasyon çalışanlarının aktif olarak 
katılacağı bir sosyal sorumluluk projesi geliştirme isteği ile ortaya çıktı. Projenin amacı 
geleceğin büyükleri olan çocukların çevre ve geridönüşüm bilincini artırmak, doğru tüketim 
alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olmak ve tasarruf bilinçlerini geliştirmek. ÖSGD desteği 
ile geliştirilen projede ilköğretim okullarının 3. ve 4. Sınıf öğrencileri ile uygulama yapılıyor. 
2007 yılında başlayan proje genişleyerek devam ediyor.

Microsoft-Belçika
Microsoft çalışanları 2009 yılında 8-13 yaşlarında 10 bin çocuğa ulaşarak Güvenli Internet 

eğitimi verdi. Internetin eğlenceli ve yararlı yönünü gösterirken gizlilik, spam gibi sakıncalı 
taraflarını öğrettiler.

Polo Ralph Lauren çalışanları Polo Fashion School adı altında dezavantajlı gruplardan 
yetenekli gençlere eğitimler veriyorlar.
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3.1.1.2. Çalışanlarınızın İstekleri ve Güçlü Yönleri

Kurumunuzdaki Gönüllülük Programı şirket yönetimi ve İnsan Kaynakları Departmanı 
tarafından kurulmuş ve önemli kaynaklar ile destekleniyor olsa bile çalışanlarınız 

faaliyetleri sahiplenmez, kendilerini parçası hissetmezler ise program başarılı olamaz.
Şirket içinde desteklenen gönüllülük çalışmaları, doğru planlanması ve yönetilmesi gereken 

çok önemli bir insan yönetimi aracıdır. Bu konudaki sayısız araştırmanın da desteklediği 
üzere, bu çalışmaların hem çalışana, hem şirkete, hem de topluma katkıları büyüktür  (bkz.2.4 
Kurumsal Gönüllülüğün Faydaları).

Çalışanlarınızı gönüllülük programınız kapsamındaki projelere nasıl davet edip bağlılıklarını 
nasıl sağlayabileceğiniz konusuna tekrar döneceğiz. Şu anda, başlarken, sadece programınızın 
meşrutiyetini çalışanlarınızdan da almasının gerekliliğini vurgulamak istiyoruz.

Cevaplanması gereken sorular:
• Çalışanlarınızın hangi konulara eğilimi ve ilgisi vardır?
• Şirketinizin insan kaynakları hangi bölgelerdedir?
• Şirketinizin kurumsal sorumluluk projeleri hangi alandadır?

Bu soruların cevaplarını nasıl bulabilirsiniz?
• Çalışanlarınız arasından bir odak grup kurabilir, gönüllülük üzerine görüşlerini alabilirsiniz.
• Anket uygulayabilirsiniz (bkz. 8.Araçlar).

Y kuşağından olan çalışanların %97’si şirketlerde gönüllülük fırsatları 
yaratılması gerektiğini düşünüyor. 

Deloitte Etki Araştırması 2007 

“Hayatının bir döneminde - ve daha iyisi, her zaman- gönüllü olarak 
ağaç dikenleri, öğrenci kulüplerinde konferanslar düzenleyenleri, temizlik 
kampanyalarına katılanları, mahallenin çocuklarına ders verenleri kaçırmayın.  
Hele bir de bunları örgütlü olarak yapmışlarsa… Çünkü gönüllüler bilgilerini, 
insanları, zamanlarını ve hatta kendi enerjilerini yönetme deneyimi kazanır. 
Ayrıca onlar çok çeşitli kişilerle çalıştıkları için iletişimi güçlü, çevresi geniş 
kişilerdir.”

İdil Türkmenoğlu 
İK Yöneticisi-Yazar , ÖSGD Yönetim Kurulu Üyesi 

(Yenibiris.com’dan)
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Çalışanların Yetkinliklerine Uygun Gönüllü Çalışmalara Örnekler
Samuel Adams marka biranın sahibi The Boston Beer Company çalışanları, yiyecek ve 

içecek sektöründeki düşük bütçeli girişimcilere iş yönetimi konusunda destek oluyor.

Bazı ilaç şirketleri sağlık konusunda gönüllülerini çalışmaya motive ediyor.

Bankalar çocuklar ile tasarruf eğitimleri uygulamayı yaygın olarak tercih ediyor.

ARGE Danışmanlık, Yönetim kalitesini geliştirme misyonuyla yönetim danışmanlığı 
hizmeti veren kurum olarak sosyal sorumluluk projelerinde STK’ların yönetim kapasitelerinin 
gelişmesine, sistemlerin kurgulanmasına destek veriyor. 

Yandaki grafik, insanların gelirlerinin ve 
harcamalarının artmasına rağmen, yaşamdan 
aldıkları doyumun artmadığını gösteriyor. Bir nevi 
paranın mutluluk getirmediğinin kanıtı! 21. yy. 
insanı, iş-yaşam dengesini tutturmak, yararlı olmak, 
duygusal tatmine ulaşmak istiyor. Gönüllülük ise bu 
psikolojik ortamın en güzel getirilerinden bir tanesi 
olarak görülebilir.

3.1.1.3. Toplumun İhtiyaçları

Toplumun ihtiyaçlarını tespit etmek için mevcut kurumsal sosyal sorumluluk projelerini, 
hükümet ve STK raporlarını okuyabilir, Sivil Toplum Kuruluşu gönüllülleri ile 

konuşabilirsiniz. Daha önce gönüllülük programı kurmuş firmalarla bu amaçla konuşmak da 
faydalı olacaktır. 

Ayrıca aşağıdaki soruları da yanıtlamaya çalışabilirsiniz:

• Müşterilerinizin beklentisi nedir?
• Paydaşlarınızın beklentileri nelerdir?
• Çalışanlarınız hangi konunun önemli olduğunu düşünüyor?
• Dokunulmamış ihtiyaç alanları hangileridir?
• Hangi STK işbirliğine açık?
• Hangi kamu kurumu işbirliğine açık?
• Ülke hangi sorunlara odaklanıyor?

1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001
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Kaynak: Futerra, Communicating Sustainability, 
REC Masterclass, Boğaziçi Üniversitesi    
www.futerra.co.uk
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3.1.1.4. Değişim Yönetimi Aracı Olarak Gönüllülük Programları

Kurumsal Gönüllülük Programları, çalışanlardan bu yönde gelen talepler, toplumdan gelen 
baskı ya da şirketlerin üst yönetimden başlayarak gönüllülük programı başlatma arzusu 

dışında, çok önemli başka bir fonksiyonu yerine getirmek için de başlatılabilir: Gönüllülük 
Programları, değişim yönetimi yaparken en çok güç alacağınız araçlardan biridir.

Bu alandaki literatür ve Türkiye’deki deneyimimiz, şirketlerin geçirdiği birleşme, 
satınalma, küçülme gibi zor zamanlarda gönüllülük programlarının önemli miktarda süreçleri 
kolaylaştırıcı etkisi olduğunu göstermektedir. 

Programın değişim yönetimine katkılarını şu şekilde özetlenebilir3:

• Takım çalışmasını güçlendirir.
• İletişim kanallarını açar, konuşmayı teşvik eder.
• Hem içeride hem dışarıda şirketin misyon ve vizyonunu, hedeflerini sürekli hatırlatır.
• Kurumsal kültürü güçlendirir. Birleşmelerde farklı kültürleri kaynaştırır.
• Çalışanların moralini yükseltir. Pozitif duygular yayar.
• İş-yaşam dengesine katkıda bulunur.

Değişim yönetimi sırasında Kurumsal Gönüllülük Programları’ndan 
yararlanan firmalara örnekler

Hoechst Marion Roussel, birkaç birleşme yaşamış ve içindeki farklı kültürleri birleştirmeye 
çalışan bir ilaç şirketi olarak ayda iki kez planlanan gönüllülük çalışmaları ile bu süreci 
kolaylaştırmıştır.

The Walt Disney Company, çok hızlı büyüyerek, birçok yeni alt kuruluşa sahip olmuştur. 
Bunlar arasında iletişimi kuvvetlendirerek sinerji yaratmanın bir yolu olarak ise gönüllülük 
programını tanıtmıştır. Kültürün yayılmasını, ortaklaşmasını bu sayede sağlanmıştır.

Bank of America ve Security Pacific Bank farklı türde örgütlenmiş gönüllülük 
programlarına sahip olarak, biri daha kurumsal biçimde tepeden aşağıya, diğeri ise 
çalışanların inisiyatifi ile, ilerlerken birleşmeye karar verdiklerinde gönüllülük programından 
işe başlayarak tüm süreci kolaylaştırmışlardır.

Benkar (Advantage Card) bankalar tarafından satın alınmak üzere incelenme 
sürecindeyken, bunun yarattığı belirsizlik ve kaygıyla baş etmenin en önemli aracı Advantage 
People adındaki çalışanlar kulübü olmuştur. Gönüllü çalışmalarla birbirine bağlanan 
çalışanlar, bu alışkanlıklarını, şirketi satın alan HSBC içine de taşınmışlar, bugün HSBC People 
en başarılı gönüllülük programlarından biri haline gelmiştir.

3 Points of Light Vakfı’nın yayımladığı “Building Value” isimli kitapçıktan bir özet.
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Gönüllülük Projelerine Başlarken
• Merkezi bir departman olarak tek başınıza başlamayın.  Şirkette çalışan gönüllülerden 

oluşan hevesli bir ekibiniz hazır olsun.
• Başarılı kurumsal gönüllülük yapıları olan şirketlerle konuşun.
• Küçük hedeflerle, adım adım başlayın.
• Esnek ve süreçte planları değiştirmeye hazırlıklı olun.
• İlk etapta tam katılım beklemeyin, az ama etkili olun.

3.1.2. Programın Tanımını ve Taslak Planı Oluşturun

Program tanımını tek başınıza yapmamalısınız. Kurumsal gönüllülük konusunda başarıyla 
çalışan firmaların deneyimlerine göre, bir gönüllülük programının başarısı, meşruiyetini 

çalışanlardan, desteğini üst yöneticilerden almasıyla garantileniyor.

Planınız “hedef” tanımlamasıyla başlamalıdır. 

Bu programı:

•  Neden?
• Çalışanlarınızın hangi yönlerini geliştirmek için?
• Kurumsal imajınıza ne katması için?
• Topluma hangi bilgi ve becerileri aktarmak için?
• Bu konuda nereye gelmek üzere kuruyorsunuz?
Bu aşamayı kolaylaştırmak için gönüllülük 

programınızın misyonunu çekirdek kadronuzun da 
desteği ile oluşturmanızı öneririz. Böylece program 
kendiliğinden tanımlanmış olacaktır.

Örnek Kurumsal Gönüllülük Programı Misyonu:
“Misyonumuz, Toplumsal sorunların çözümünün bir parçası olabilmek amacıyla, 

çalışanlarımız, ailelerimiz ve paydaşlarımızın toplumsal sorumluluk anlayışı ve gönüllülük 
yaklaşımıyla hiçbir karşılık beklemeden, ailelerimiz dışındaki bireylerin yararı için, bilgi, 
zaman, beceri, kaynak ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamaktır.”

Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri

Gönüllülüğünün faydalarını Türkiye ve dünyadan gerçek örnekler göstererek üst yönetiminize 
anlatın. Yönetimin açtığı yolda, bir sonraki adım ise çalışanların gönlünü koymalarını sağlamak 
olacaktır.

“Gönüllülük çalışmalarının 
iş hayatına önemli katkıları 
olduğunu görüyoruz. 
Motivasyon artışı ve ekip 
çalışmasına yatkınlığı 
sağladığını, empati kurma 
becerisini geliştidiğini 
gözlemliyoruz.”

Kurumsal İletişim Yöneticisi
Petrol Ofisi,   Dinamo Toplum Takımı 
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Başlangıçta, üst yönetime; 

• Gönüllülük programının genel çerçevesini, 
• Olası odak alanlarını, 
• Önerdiğiniz yönetim şeklini, 
• Taslak bütçeyi4,
• Zaman planını,
• Olası işbirliklerinizi, 
• Beklediğiniz sonuçları sunun.

İlerleyen sayfalarda üst yönetimin gönüllülük programına sürekli desteğinin nasıl 
sağlanabileceğini, çalışanların gönüllülüğe nasıl davet edilebileceğini ayrıca tartışacağız.

Kurumsal Gönüllülük Programı konusunda üst yönetimden onay aldıktan sonra bu sefer 
çalışanları heyecanlandırmalı, onların liderliği ile kuruluş çalışmalarını hızlandırmalı, programa 
birlikte isim bulmalı, gerçek bir lansman kampanyası planlamalısınız.

“Programınızı üst yönetimin talimatıyla ve insan kaynakları bölümü vasıtasıyla standart bir 
biçimde duyurmak, programın ölü doğmasına sebep olabilir.”

3.1.3. Bir Marka Yaratın

Kurumsal Gönüllülük Programı’nın başarıyla yola çıkması iletişimin doğru planlanmasıyla 
yakından ilgilidir. Üst yönetimden programın kuruluşu onayını aldıktan sonra çalışanları da 

temsil eden bir çekirdek ekip ile ilk çalışmaları yapmaya başlayabilirsiniz. 

İleriki bölümlerde organizasyon ve sorumluluklar konusuna eğileceğiz. Ancak iletişimin altında, 
programın markalaşmasının yararlarından bahsetmek yararlı olacaktır. 

Markalaşmanın (isim, logo, sloganlar yaratmanın) faydaları şunlardır:

• Programınızı hızlıca tanıtmaya ve akılda kalmasına yardımcı olur.
• Gönüllülük Programı’nı İnsan Kaynakları’ndan veya Genel Müdür talimatlarından ayrı tutar. 

Programınız bir bölüme değil, çalışanlara ait olur.
• Çalışanları bir şemsiye altında toplar.
• Karşı tarafın algılamasını kolaylaştırır.
• Afişlerde, t-shirtlerde, plaketlerde kullanım kolaylığı sağlar.

Not: İsminizi ve logonuzu tescil ettirmeyi unutmayın!

4 LBG Associates tarafından yapılan “Corporate Volunteerism: Innovative Practices for the 21stCentury” adlı 
benchmarking çalışmasına göre, yurtdışındaki en iyi örneklerde çalışan başına 10-12 $ kaynak ayırılıyor.
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3.2. Kurumsal Gönüllülük Programı Yönetimi
3.2.1. Organizasyon Şemasını Oluşturun

Önceki sayfalarda, “Gönüllülük Programı’nın başarısı için meşruiyetini çalışanlardan, desteğini 
yönetimden alın” demiştik. Programınızı kurarken farklı yapılar tercih edebilirsiniz. Hepsinin 

avantajları ve dezavantajları olacaktır. Ayrıca zaman içinde, ihtiyaçlarınıza uygun olarak yapıyı da 
değiştirmeniz mümkün olabilir.

İleriki sayfalarda organizasyonel yapının Gönüllü Yönetimi’nin önemli bir unsuru olduğu 
konusuna değineceğiz. 

Not: Nasıl örgütlenirseniz örgütlenin, ilgililerin rol tanımlarını yazmayı ihmal etmeyin.

Kurumsal Gönüllülük Programı Organizasyonu’na Örnekler:

Boyner Grubu’nda, gönüllülük çalışmaları şirketlerin KSS veya IK etkinliklerinden farklı bir 
örgütlenme ile yürütülüyor (Boyner Grubu Gönüllüleri). Her gönüllü rolü, şirket unvanlarından 
bağımsız ve yedekleme açısından iki kişi tarafından üstleniliyor. 

Programın üst yönetimdeki sponsorunun Holding’in Yürütme Kurulu Üyelerinden biri 
olması işleyişi kolaylaştırıyor. 

BGG bir İcra Komitesi tarafından yönetiliyor. Komitede Boyner Grubu Gönüllü Elçileri (farklı 
şirketten ve iki yılda bir değişen iki kişi), Holding KSS ve İK Yöneticileri bulunuyor. 

Şirketlerde Programın liderliğini Şirket Elçileri yapıyor. Bu elçiler, gönüllü etkinliklerdeki 
başarıları ve süreklilikleri ile kendiliğinden beliriyor ve bölümünden veya ünvanından 
bağımsız olarak iki yıllığına seçiliyor. BGG yılda yaklaşık 4 projede elliden fazla etkinlik 
gerçekleştiriyor. Her projenin birer Proje Lideri ve ayrıca her etkinlik öncesi seçilen Etkinlik 
Liderleri de var.

Altınyıldız
İnsan Kaynakları

Yöneticisi

Beymen 
Bilgi İşlem
Yöneticisi

Boyner Holding
İdari İşler
Yöneticisi

Boyner Holding
KSS

Yöneticisi

Boyner Holding
İletişim ve İK

Yöneticisi
Boyner Holding

YK Üyesi
Şirket

Ünvanı

BGG
Gelişim

Koordinatörü
Boyner Holding

Gönüllü Elçi
Gönüllü / 

Sponsor Temsilcisi
Gönüllü / Sponsor 

Temsilcisi/
ÖSGD YK Üyesi

Sponsor/
ÖSGD YK Üyesi

BGG
Ünvanı

Boyner Holding
Gönüllü Elçi

Eğitim / Gelişim
İletişim ve Marka

Gönüllü Günü/
Ha�ası

Arşiv
Dokümantasyon

Bilgi Yönetimi ve
Kurumsal Gelişim Başkan

BGG
Yürütme
Kurulu

İş Bölümü

Gönüllülerle
İlişkiler

Proje Takip

BGG Yürütme Kurulu

Şirket Gönüllü Elçileri
(her şirketten bir kişi - satış danışmanı, sekreter, yönetici vb. unvandan bağımsız)

Proje Liderleri
Boyner Grubu Gönüllüleri - 2010

Boyner Grubu Gönüllüleri
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Borusan Grubu’nun Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu’nun Konsey üyeleri yılda en 
az üç kez buluşuyorlar. Her yılın son toplantısında gelecek senenin Başkan’ı belirleniyor. Proje 
onayları bu konsey tarafından veriliyor. 

GÖNÜLLÜLÜK KONSEYİ ÜYELERİ
Borusan Kocabıyık Vakfı Yöneticisi
Borusan Holding İK & Yalın 6 Sigma GMY
Şirket Genel Müdürü
Borusan Holding Kurumsal İletişim Müdürü
Okyanus Komitesi Başkanı

İlgili STK’lar ve ÖSGD’den konsey toplantılarına davet edilebiliyor. Yıllık proje ve iletişim 
planlarının takibi Başkan tarafından yapılıyor. Komite ise şirket Ekip Liderleri’nden oluşuyor 
ve kendi içinden Başkan seçerek ayda bir kez toplanıyor. Bu komite, konsey tarafından 
onaylanmış projelerin planlanıp uygulanmasından ve takip edilmesinden sorumlu.

Bilim’in
Kardeşleri
Okulda ve

Çevreci
Penguenler

Maslak İstanbul Ankara Erzurum Denizli Antalya Çerkezköy Bursa Trabzon

Gebze Kadıköy İzmir Samsun Adana Konya Yıldızlar
Takımı Van Diyarbakır

Bilim’in
Kardeşleri
Tiyatroda

Bilim’in
Kardeşleri
Toplumun

Peşinde

Bilim’in
Kardeşleri

Meraklı
Kitaplar

Ecobilimciler Hayat
Kurtar

Kariyerimin
Kontrolü

Bende

Engelleri
Kaldırın

Alternatif
Kamp

Engelleri
Kaldırın

Sesli Kitap

Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri Organizasyon Yapısı

Proje Ülke Liderleri

BİTG Genel
Sekreteri

Bilim İlaç
Kurumsal Delege

-
İnsan 

Kaynakları Müdürü

Bilim İlaç
Kurumsal Delege

-
Genel Müdür

Bilim İlaç
Kurumsal Delege

-
Kurumsal

İletişim Müdürü
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Yukarıdaki program yapıları, birçok başarılı örnekten yalnızca birkaçını gösteriyor. Örneklerden 
ilham alarak, gönüllülük çalışmalarınızı kurumunuza uygun farklılıklarla organize edebilirsiniz: 

• Bazı şirketlerde gönüllülük çalışmaları Kurumsal Sosyal Sorumluluk birimleri içerisinde bir 
alt başlık olarak tanımlanıyor.

• Kurumsal Gönüllülüğü İnsan Kaynakları departmanına bağlayan ve İnsan Kaynakları’dan 
birini bu işin başına geçiren kurumlar da mevcut.

• Bazı örneklerde de Gönüllülük Programı’nın bir Sosyal Etkinlik Kulübü olarak tanımlandığını 
ve departmanlardan bağımsız olarak hareket ettiğini görüyoruz.

• Şirket içi gönüllülerin dernekleşmesini ve ayrı bir tüzel kişilik olarak ilerlemelerini 
destekleyen firmalar bulunuyor.

3.2.2. Rol ve Sorumlulukları Belirleyin
Üst yönetim ve departman desteği
Genel Müdür veya daha üst düzeyde bir yöneticinin gönüllülük programına destek vermesi çok 

önemlidir. İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Genel Hizmetler gibi 
şirket içerisindeki bazı fonksiyonların da uzmanlıkları kapsamında gönüllülük programına destek 
vermesi beklenir.

Bunun yanı sıra üst düzey bir yönetici veya bir departmanın Program’a sponsor olması önerilir. 
Sponsorluk yapısı kurumdan kuruma farklılık göstermektedir.

Destekçi yöneticiden beklenenler:

• Gönüllüleri hakkında şirket üst yönetimine bilgilendirmelerde bulunmak
• Gönüllülerinin organizasyonunu oluşturmaya destek olmak
• Gönüllü projelerde yer alarak rol model olmak
• Aktif gönüllüleri ödüllendirmek, onurlandırmak

Gönüllü Takımı

Gönüllülük Programı’nın yönetimi, belirtilen kriterlerle şirket çalışanlarından bir kişi veya 
gruba sorumluluk olarak verilir. Bu gruba “Gönüllü Takımı” da diyebilirsiniz.

Program’ın yönetiminde yer alacak kişi/gruptan beklenenler:

• Projeleri gönüllü ekibe duyurmak
• Gönüllülerden gelen proje önerilerini değerlendirmek, şekillendirmek ve gerekirse onaya 

sunmak
• Gönüllü projeler çalışma planını ilgili yönetici/departman ile paylaşmak, görüşlerini almak
• Yeni gönüllülere ulaşarak şirket içerisinde gönüllü projeleri teşvik etmek
• Her proje için gönüllüler arasından proje liderleri belirlemek 
• Projelerin Reklam ve Halkla İlişkiler ile İnsan Kaynakları Departmanları tarafından 

bilinmesini sağlamak
• Yapılan projelerin şirket içerisinde raporlaması ve duyurusunu yapmak, 
• Gönüllüleri projeye yönlendirmek, yeni gönüllülere ulaşmak 
• Gönüllü motivasyonlarını arttırmak için uygulamalar geliştirip önermek
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Proje Liderleri

Programınız dahilinde yıl içinde birçok proje ve bu projeler altında etkinlikler yürütebilirsiniz. 
Her projeye en az bir lider atamak – veya birinin o faaliyeti gönüllü olarak üstlenmesi – takip ve 
yönetiminizi kolaylaştıracaktır. 

Proje Liderleri’nden beklenenler: 
• Projeyi planlamak
• Projeye katılımı arttırmak
• Projede yer alan gönüllülerin isim listelerini oluşturmak 
• Projenin aksamadan devam etmesi için proje öncesi ve sonrasında şirket elçisiyle birlikte 

gerekli hazırlıkları yapmak 
• Ayrıca projede yer alan gönüllülerin gönüllülük saatlerini belirleyerek şirket elçisine 

bildirmek
• Proje çalışmaları fotoğraf ve anılarla arşivlemek

3.3. Proje Seçimi ve Yönetimi
 3.3.1. Doğru Projeyi Seçin

Kurumsal Gönüllülük Programı’nızın yapısını az çok oluşturduktan, rol ve sorumlulukları 
belirledikten sonra yapmanız gereken ilk projelerinizi seçmektir. Nasıl bir proje ile yola 

çıktığınız çok önemlidir. Proje fikirleri ekipten ya da yönetimden gelebilir; ancak çok basit veya çok 
zor olmamalı, iletişimi kolay olmalı ve çoğunluğun ilgi alanıyla uymalıdır. Ayrıca ilk projelerin çok 
uzun sürelere yayılmaması tavsiye edilir.

İlk etapta halihazırda varolan STK projelerine dahil olmak sizin için en kolay yönetilebilecek 
seçenek olabilir. Ama kurum olarak kendi projenizi de geliştirmek isterseniz, işinizi kolaylaştıracak, 
başarıyı yaklaştıracak adımlar şunlardır:

• Bir STK’yı proje ortağı olarak seçebilirsiniz. Onların mesele hakkındaki deneyimleri ve ilişki 
ağları size yardım eder.

• Diğer gönüllülük programı olan şirketlerden görüş alın
• Yüksek olmayan ve kısa sürede ulaşılacak bir hedef seçin
• Duyurusunu “ürün lansman” kampanyası gibi planlayın. 

Renkli, merak uyandıran bir biçimde…
• Projede farklı sorumlulukları olan birden çok gönüllü rolü 

olmasını sağlayın
• Üst yöneticilerin de - en azından ilk etkinliğe - katılmasını 

sağlayın
• Farklı departmanlardan “fikir lideri” olan çalışanların  

özellikle rol almasını teşvik edin
• %100 katılım olmayacağını bilin, moralinizi bozmayın
• İhtiyaç ve taleplere göre projede minik değişiklikler 

yapmaktan çekinmeyin
• Her aşamayı belgeleyin, kaydedin, fotoğraflayın.

İnsanlar ilk 
gönüllü etkinliğine 
katıldıklarında “turist” 
gibidirler. 

Ama aslında o seyahate 
çıkmaya niyet ettikleri 
için bu çok kıymetlidir.

Chris Jarvis
 Realized Worth adlı blog
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Projelerini nasıl seçtiler?
Boyner’in Farklı Renkler, Farklı Kültürler Projesi

Grup Şirketlerimiz 2009 ve 2010 yılında mültecilere kıyafet bağışı yapmıştı. Derneğe 
ziyarette bulundum. Gönüllülük programımızı ve çalışmalarımızı anlattım. Dernek bize destek 
olabileceğimiz birkaç alan önerdi. BGG liderleri ile bir araya geldik ve deneyimlerimizden 
hareketle mülteci çocuklarla yapabileceğimiz çalışmaları listeledik ve projeyi geliştirdik. Sonra 
derneğe projemizi sunduk, böylece gönüllülük yapılabilecek daha geniş bir alan yarattık ve 
“Farklı Renkler, Farklı Kültürler” projemizi hayata geçirmeye başladık. 

Aysun Sayın /Boyner Grubu Gönüllüleri

Proje tanımı: Gönüllü projelerde, proje tanımını netleştirebilmek oldukça güçtür. Tüm 
gönüllüler heyecanlı bir başlangıcın eşiğinde iken proje ile ilgili çok yüksek beklentileri olabilir. - 
Öncelikle hedef kitleyi netleştirin

• Elde edilmesi hedeflenen sonucu belirleyin
• “Elimizdeki kaynaklarla bu hedefe nasıl ulaşabiliriz?” sorusunun yanıtını arayın
• Bunları mutlaka yazılı bir hale getirin. 
• Kaynak planlamasını yapın. Gönüllülerin ayıracakları zamanı, gerekli finansmanı, sponsorluk 

ihtiyacı varsa sağlanacak gelirin tutarını planlayın
• Her bir gönüllüden beklentinin ne olduğunu net olarak tanımlayın. 
• Ayrıca, proje organizasyonunuzu çizin, projenin yöneticisini ve diğer sorumlularını isim isim 

belirleyip proje ekibinin tamamına bildirin.

3.3.2. Proje Yönetimi Adımları

Gönüllülük projelerinde de proje yönetimi adımları uygulamalıyız. 

  1. Tanımla
    2. Uygula
            3. İzle
              4. Ölç ve Değerlendir

3.3.3. Projelerde Karşılaşılabilecek Sorunları Bilin

Gönüllü projelerde, proje ekibinin üyeleri titizlikle seçme şansı olmayabilir. İstekli, gönüllü pek 
çok proje üyesi, kendisinden beklenen ya da projenin gereği görevleri yerine getiremeyebilir. 

Projenin sonuçlarını olumsuz etkilememesi için kişileri yapabilirliklerine göre en uygun alanlarda 
görevlendirmek gerekir. 

Gönüllülerin disiplinsiz davranışları olabilir. Hızla müdahele etmek, görev ve sorumluluklarını 
hatırlatmak ve olumlu değişim gösteremeyeceklerse proje ekibinden çıkmalarını sağlamak 
gerekebilir.
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Sorunlar - Çözüm Önerileri
Gönüllülü Yönetiminde karşılaşabilecekleriniz Çözüm Önerileri

Devamsızlık Yedekli Gönüllü Sistemi/ Gönüllü Oryantasyonu/ Farklı Proje 
Alternatifleri 

Eğitim/Toplantılara Katılamama  İnteraktif eğitimler/Farklı eğitim zamanı alternatifleri 

Gönüllü bulamamak Farklı Gönüllülük işleri sunmak 

Gönüllülerin Motivasyonunun olmaması  Zamanında ve yerinde onurlandırma, ödüllendirme yapılması /
İlgi alanlarına yönelik proje alternatifleri sunulması 

Nasıl başlayacağını bilememek  Gönüllü iş tanımını iyi yapmak, eğitim vermek ve bilgilendirmek

İletişim kurulan bireyler (çocuklar, yaşlılar, 
engelliler) ile uyum sorunları Uzman desteği almak

Lojistik ve ulaşım (hava, mesafe vb.) Servis sağlamak, bilgilendirmek

Söz verilen zamanda gelmemek  İyi niyet anlaşması, zaman planı yapmak, hatırlatmak.

Aile sorumlulukları Gönüllülük etkinliğini aileleri ile yapmaları için seçenekler 
yaratmak

Cesaretsizlik Gönüllü olmanın kazandırdıklarını anlatmak, ilk gönüllü 
gününde eşlik etmek

İş yoğunluğu Gönüllünün zamanlarına uygun gönüllülük fırsatları sunmak

3.3.4. Yıllık Planlamalar Yapın

Kurum içinde gönüllülük programını başlatırken, ister bir STK’nin halihazırda varolan bir 
projesini seçin, ister gönüllülerinizin kendi yarattıkları fikirleri değerlendirin, yıllık planlarla 

çalışmanız gerekecektir. Bu, etkinliklerinizin yoğunluğunu ayarlayabilmeniz ve şirketin yoğun 
günleri ile etkinlikleri çakıştırmamanız için önemlidir. Ayrıca bazı özel gün ve haftaları da fırsat 
olarak değerlendirebilirsiniz:

Bazı Özel Günler
8 Mart Dünya Kadınlar Günü / 22 Mart Dünya Su Günü
23 Nisan “Çocuk Bayramı”
Mayıs Ayında Anneler Günü
5 Haziran Çevre Günü / Babalar Günü / 20 Haziran Mülteciler Günü
11 Temmuz Dünya Nüfus Günü
16 Ekim Dünya Gıda Günü
31 Ekim Dünya Tasarruf Günü
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
5 Aralık Kadınların Seçilme Hakkı
5 Aralık Dünya Gönüllü Günü
10 Aralık İnsan Hakları Günü
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3.3.5. Hafızanızı Oluşturun

Belgelendirme ve arşive ilk günden önem vermelisiniz. Proje ve etkinlik planlaması ve 
uygulamasıyla ilgili tüm bilgi ve belgeler ileride birçok kez işinize yarayacaktır. Katılımcılara 

teşekkür edip ödüllendirmekten, yıllık raporunuza, performans ölçümüne, bütçe yönetimine, bir 
sonraki etkinliği planlamaya kadar her alanda tekrar tekrar ihtiyaç duyacaksınız.

Gönüllülük programları olan şirketlerden arşivleme ve ölçmeye kaynak ayıramama şikayetini 
çok duyarız. Hazırda atanmış bir çalışan, bir bilgi sistemi ve kaynak olmadığı için çok zor olsa da, 
ilk günden itibaren ihmal etmemeniz ve bu işler için gerekirse gönüllü atamanız gerekir.

• Her etkinlikle ilgili planlama ve rol dağılımı belgelerini oluşturun. 
• Etkinlik sırasında bol bol fotoğraf çekin.
• Etkinlikten sonra katılımcıları ve gönüllülük saatlerini not edin.
• Etkinliğin özetini katılımcıların listesi ve fotoğraflarla organizasyonunuza yazılı olarak da 

duyurun.
• Dilerseniz bu duyurunun benzerini basın bülteni olarak basınla da paylaşın.
• Bunların tamamının kopyasını saklayın
Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Ölçme ve raporlama konusuna ileride tekrar 

değiniyor olacağız.

3.4. Gönüllülük Programının İletişimi

Şirket içerisinde Kurumsal Gönüllülük Programının duyurulması, iletişimi ve çalışanların 
bilgilendirilmesi için gerçekleştirilen faaliyetlerin planlanması ve uygulanması, gönüllülüğün 

yaygınlaştırılması ve dolayısıyla programın başarısı için çok kritiktir. Özel Sektör Gönüllüleri 
Derneği’nin Kurumsal Gönüllülük üzerine her yıl verdiği Gönülden Ödüller’i hakeden programların 
iletişim başlığı altındaki başarı kriterleri, bir bakıma yapılması gerekenleri özetler niteliktedir:

• Programın iç iletişimi birden fazla mecra kullanılarak yapılıyor mu?

• Çalışanların programla ilgili bilgilere kolay ulaşımı sağlanıyor mu?
• Gönüllülük programları tüm çalışanlara duyuruluyor mu? Nasıl?
• Oryantasyon programında gönüllülük programından bahsediliyor mu?
• Toplantılarla, yüzyüze görüşmelerle gönüllülüğün tanıtılması ve özendirilmesi yapılıyor mu?
• Gönüllü hikayeleri, fotoğraf ve videolar ile şirket içinde paylaşılıyor mu?
• Sosyal medyadan yararlanılıyor mu?
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3.4.1. İç İletişim Araçları
Oryantasyonlar: 
Şirketlerinizde yeni işe başlayanlara, temel eğitim programı içinde gönüllülük programını 

anlatmanız önemlidir.

Sunumlar:
Gönüllülüğe yeni başlayacak departmanları heveslendirmek için örnek çalışmaları içeren, 

soruları yanıtlayan sunumlarla desteklenen buluşmalar düzenlenebilir.

E-mail Grubu: 
Şirketiniz içinde gönüllülere özel bir e-mail grubu kurabilirsiniz. Bu gruba tüm gönüllülerin 

yanı sıra, sponsor, elçiler, proje liderleri üye olabilir. Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları 
Departmanları’ndan birer kişi de bu mesajları bilgilenme açısından alabilirler.  Duyurular ve proje 
davetleriniz şirket içerisindeki ilgili kişilerce bu gruba yönlendirebilir.

E-bülten:
Belli aralıklarla çıkartılan e-bülten ile şirketlerinizdeki bütün çalışanları projeler hakkında 

bilgilendirebilirsiniz. Burada kimin hangi proje ile ilgilendiği, o ay destek verilen ve ilgilenenler 
için hala devam eden projeler yer alabilir. Okuyuculara bu projelere hangi rollerde destek 
verebileceklerini de basitçe anlatabilmelisiniz. 

Örneğin bir dezavantajlı grup için şehir gezisi düzenliyorsanız, lojistik sorumlusu, yiyecek-
içecek sorumlusu, fotoğrafçı vb. detayında rolleri duyurabilirsiniz. Ayrıca her bültende gönüllülerin 
bazılarının isimlerini geçirmenizde fayda var. 

Uluslararası Örnekler
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Afişler:
Proje duyuruları yeni gönüllülere ulaşmak için tüm çalışanların görebileceği noktalara 

(yemekhane vb.) afişler yoluyla yapılabilir. Fabrika çalışanlarının dinlenme alanlarını, mağaza 
çalışanlarının çay salonlarını, asansörleri gözden kaçırmayın. 

İnternet ve Sosyal Medya: 
Gönüllülük programınıza özel sayfaları internet veya intranette yayınlayabilirsiniz. Facebook 

gibi sosyal ağlar da gönüllülerinizin bilgilenip örgütlenmesi için önemli fırsatlar barındırıyor. 

Şirket içi internet ve sosyal ağlar kullanım prensipleri belirlenmiş ve çalışanlarınız tarafından 
benimsenmişse, şirketiniz dışındaki bir ortamda açtığınız her sayfayı da rahatlıkla güçlü 
yönlerinizden birine çevirebilirsiniz.
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Tanıtıcı Broşür/Kitapçık
Programa ilgi çekmek veya daha yakından tanımak 

isteyenlere hap bilgiler vermek üzere mini kitapçıklar 
hazırlamak da çok etkili ve kalıcı bir yöntem. 

      
Örneğin Borusan gönüllülerinin platformu olan 

Okyanus’u tanıtan kitapçıkta kısaca şu içerikler yer alıyor: 
Programın misyonu, değerleri, odak alanları, hedefleri, 
gönüllülük prensipleri, yönetim yapısı, görev tanımları, 
gönüllü olmak isteyenlerin hangi yolu izleyeceği, 
kimlere başvurabileceği, proje teklif süreci ve hatta 
iletişiminin, takdir ve ödüllendirmenin nasıl yapılacağı.

Gönüllü Panosu:
Sadece gönüllülük projelerinin duyurulduğu bir 

pano bilinirliğin ve katılımın artırılmasında etkili bir araç 
olacaktır. Rengarenk, neşeli, umut veren bir görüntü ile 
çekici olması önemlidir. Kendi logonuzu taşıyan küçük kağıtları 
yanına koyabilir, önerileri ister; ya da görüşleri, beklentileri, duyguları yazdırabilirsiniz. Takdir 
etmek istediğiniz çalışanlarınızı da buradan duyurabilirsiniz.
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Tanıtım Standları:
Projelerinizi henüz gönüllü olmayan çalışanlarınıza tanıtmak ve yeni gönüllüler kazanmak için 

çalışanların çokça gezdiği yerlerde, örneğin yemekhanelerde stant kurabilirsiniz.

Diğer İletişim Araçları:

Programınızı, projelerinizi ve etkinliklerinizi tanıtmak için yaratıcı yöntemler de 
geliştirebilirsiniz. Rozetler, iğneler, t-shirtler, STK’lar ve Kadın Kooperatifleri tarafından üretilen 
çeşitli objelerin de iletişim çabalarınızın eğlenceli bir parçası olmasını öneriyoruz.

3.4.2. Dış iletişim Araçları

ÖGSD Gönüllülük Programınızın zaman zaman diğer platformlarda anlatılması gerekir. İlgili 
kuruluşların düzenlediği kongre ve konferanslarda yer alma fırsatları bulacaksınız. 

Ulusal “Gönülden Ödüller”in yanı sıra uluslararası bazı yarışmalar da kendinizi ölçmenizin 
yanında tanıtımınız için yararlı olur.

Programınızın, gönüllülük projelerinizin ve etkinliklerinizin şirket kurallarına uygun olarak 
basına da servis edilmesi, gönüllü motivasyonunun artmasına ve dış işbirliklerinizin artmasına 
katkıda bulunur. Ayrıca toplumda gönüllülük bilincinin yerleşmesi ve diğer firmaların örnek alması 
açısından da önemlidir.

Bu konuda Halkla İlişkiler ajansınız varsa önceden bilgilendirilmeleri, “gönüllülük” konusunda 
bilinçlendirilmeleri gerekebilir.
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GÖNÜLLÜ
YÖNETİMİ
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4. GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ

Gönüllülük projelerini de aynı şirketinizin diğer projeleri gibi 
planlayıp uygulamanız gerekir. Uzun süreçler ve saatler 

sürecek fizibilite çalışmaları olmayacak olsa da, proje ve 
etkinliklerin başarıyla sonuçlanması ve programınıza katkıda 
bulunması için hazırlık yapmak gerekir.  

Hedefleri belirlemek, hangi kaynaklara ne kadar ihtiyaç 
olduğunu planlamak ve işbölümü yapmak büyük önem 
taşır. Bu etabın ardından ise projeleri duyurmak, hazırlık ve 
uygulama sırasında gönüllülerinizi motive etmek ve sonuçları 
değerlendirmek gerekmektedir. (Proje yönetimi hakkında pratik 
bilgileri bu kitapçığın diğer bölümlerinde bulabilirsiniz.) 

Burada, programınızı yönetirken ve proje planı yapmaktan 
değerlendirmeye kadar projelerinizi yürütürken gönüllülerinizi 
nasıl dahil edip, etkin biçimde yönetebileceğinize değinelim.

4.1. Gönüllülerin Katılımının Sağlanması

Programınızın çalışanlar tarafından sahiplenilmesi, etkinliklere 
katılımın ve en önemlisi sürekliliğinin sağlanması için 

gönüllülerin programa doğrudan katılımını teşvik etmelisiniz. 
Programın yönetiminin çalışanlardan oluşması önemli bir 
başlangıç noktası olsa da yeterli değildir. 

Örnek olarak bu sayfalarda, onları tasarıma davet emek, motive etmek, sürekli bilgilendirmek, 
ödüllendirmek gibi çeşitli yollardan bahseceğiz. Siz bu örnekleri kendi firmanızın kültürüne ve 
çalışanlarına göre yorumlayabilirsiniz. 

4.1.1. Çalışanlarınızı Tasarıma Dahil Edin

Gönüllülerin kendi yarattıkları proje ve etkinlik önerilerini değerlendirip uygulamak önemli 
bir motivasyon aracıdır. Ancak bu noktada da en sık karşılaşılan sorunlar, gelen önerilerin 

şirket ve gönüllü program amaçlarından uzak olması, izin vb. gibi teknik uygulama sorunlarıyla 
karşılaşılacak olması veya aşırı kaynak gerektirmesidir. 

“Gönüllülerimizin 
birçoğu mağaza 
çalışanlarımızdan 
oluşuyor. Perakendede 
de işten ayrılma 
oranı oldukça 
yüksektir. Bizim 
mağazalarımızda bu 
oran %12-15 arasında 
gerçekleşirken, 
gönüllülük 
yapan mağaza 
çalışanlarımızınki 
%4’ü aşmıyor...” 

Gönüllü Elçi
Boyner Büyük Mağazacılık 
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Gönüllülerin öneriler getirirken kendi kendilerine hedef, uygulama, sonuç ve maliyetleri 
öngörerek daha rasyonel olmalarını sağlamak, bir süre sonra, gönüllülerin önerilerini sürekli 
reddeden ve onları demotive eden bir üst kurula dönüşmenizi baştan engelleyecektir.

Gönüllülerinizi yaratıcılıklarını kaybetmeden gerçekleşebilecek projeler önerebilmeleri için şu 
şekillerde yönlendirebilirsiniz:

• Proje Yönetimi eğitimi: Böylece bir projenin sadece “ne yapılmasını önermek”ten 
oluşmadığını göreceklerdir.

• Proje Teklif Formu : Bir proje ya da etkinlik önerisi olan her gönüllünüzden fikirlerini 
kağıda dökmesini isteyin. Sorularla onu yönlendirerek kendi kendini değerlendirmesini 
sağlayabilirsiniz. (Örnek form için: bkz. 8. Araçlar bölümü)

4.1.2. Rolleri Tanımlayın 

Şirket çalışanlarınızın gönüllülük yapmaya niyetleri vardır. İstekleri tamdır. Ama genelde 
ne yapacaklarını, nereden işe katılacaklarını bilemezler. İşin fazla büyük olmasından, 

belirsizliğinden çekinebilirler. Her bir proje/etkinlik içindeki çeşitli rolleri tanımlamanız gerekir. 
Gönüllüler ne yapacak, nasıl yapacak, bu iş ne kadar sürecek? Hatta gönüllü rol tanımının içine 
- varsa - gönüllülere sağlanan faydaları da ekleyebilirsiniz. İşbirliği yaptığınız dernek gönüllülere 
“Teşekkür Belgesi” verebilir, adına ağaç dikilebilir vs. (Başka örnek rol tanımları için: bkz. 8. Araçlar - 
Gönüllü Görev Tanımı)

Örneğin, Belgrad Ormanı’na meşe palamutu toplamaya 
gidiyorsunuz. Bu etkinlik içindeki gönüllü roller şunlar olabilir:

• Lojistik sorumlusu: Ulaşımı sağlayacak
• Yiyecek-içecek sorumlusu: Eğer herkes yanında 

getirmeyecekse bu organizasyonu yapacak kişi
• Fotoğraf sorumlusu: Gönüllülerine anı olarak, program 

yöneticilerine iç ve dış iletişimde kullanmaları için gerekli 
olacak etkinlik fotoğraflarını çekecek

Bazı kaynaklar, gönüllü işleri diğer işlerden ayırabilmek  
için, terminolojiye de dikkat edilmesini, görev tanımı,  
rol  tanımı gibi “iş dünyası”na ait terimlerin gönüllülük  
programına taşınmamasını öneriyorlar.

“Çeşitli nedenlerle 
okula gidip kitap 
okumaya, ormana gidip 
palamut toplamaya, 
yani dışarıya çıkıp 
fiziksel birşeyler 
yapmaya bir türlü 
başlayamayan 
çalışanlarımıza yönelik  
mikro projeler 
gerçekleştiriyoruz. 
Zaten var olan iş 
süreçlerinin içine 
gönüllülükle ve 
farkındalıkla ilgili işler 
katıyoruz. Örneğin 
e-bültenimizi gönüllü 
olarak hazırlıyorlar.”

Gönüllü Elçi
ÖSGD üyesi bir şirket
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4.1.3. Farklı Bölgelere, Uzmanlık ve İlgi alanlarına Dokunun

Zamanlama, yapılacak işler, hedef gruplar, gerekli olan zaman gibi konularda çeşitlilik 
yaratmak gerekir. Gönüllülerinizin bazıları hafta içi bir öğle saatinde ilköğretim öğrencilerine 

kitap okumaktan hoşlanabilir. Diğer taraftan bazıları ise sadece haftasonları uygun olabilir. 
Bazıları çocuklarla iletişim kurmak istemeyebilir. Hatta bazıları evden, ofisten bile çıkmak 
istemeyebilir. Kadın ve erkekler arasında da ilgi alanları değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, proje ve 
etkinliklerinizin çeşitli olması gerekir. Gönüllüleriniz kendilerine uygun olanı seçmelidirler. 

Örneğin, hobisi spor olan çalışanlarınız Özel Olimpiyatlar’da hem uzmanlığı hem de ilgisiyle 
çok farklar yaratabilecekken, evden veya işten katılmayı tercih eden çalışanlarınız görme engelliler 
için kitap okuma projesine katılabilir. 

Bunun dışında, aynı projeye, bazı gönüllüleriniz teknik bilgisiyle, bazıları sosyal becerileriyle, 
bir kısmı da operasyon desteği ile katılabilir. Ayrıca, şirketiniz farklı coğrafi bölgelere dağılmışsa, 
yöresel şartlar farklılaşabileceği için, diğer yerlere uygun proje ve etkinlikler de portföyünüzde 
olmalıdır. 

Diğer taraftan kurumsal bütünlülük ve sinerji açısından her ilde uygulanabilecek projeler de 
geliştirebilirsiniz.

İdeal gönüllü deneyimi:
1. Bir günde yapılabilsin.
2. Ekip halinde yapılabilsin.
3. Duygusal, kalbe dokunan bir tarafı olsun.
4. Diğer önceliklerimizle çakışmasın
5. Çalışanlarımızın becerilerini, 

yeteneklerini geliştirsin.
6. Şirketin hedeflerine uysun.
7. Çalışanların yapmak istediklerine uysun.
Kaynak: www.volunteeringaustralia.org

4.1.4. Şirket İçinde Destek Arayın

Çalışanların gönüllü olmasının yöneticiler 
tarafından desteklemesi gerekir. Programınızın 

somut olarak şirketinize neler kattığını göstermek, 
üst yönetimin ilgisini daha çok çekmeye 
yarayacaktır. Bu konu, ile ilgili daha fazla 
bilgiyi gönüllülük programının performansını 
değerlendirme konusu altında bulabilirsiniz. (bkz. 
5.8. Ölçme ve Paylaşma). 

Not: Literatür taraması yaparak bulacağınız bazı araştırma ve sonuçlar doğrudan Türkiye’ye veya 
sizin şirketinize uyarlanamayabilir.
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Birçok araştırma, gönüllülük programlarının 
çalışanların bazı yetkinliklerini geliştirdiğini, 
çalışanların şirkete bağlılığını arttırdığını, 
şirketin müşteriler gözünde değer kazandığını 
göstermektedir. Bu sonuçları kendi şirketinizde 
de çıkartmak için birkaç araştırma yapmanız, 
yaptırmanız gerekebilir. 

Profesyonel destek şart olmasa da, vakit sıkıntısı 
içerisinde, bir üniversite araştırma görevlisinden bu 
yönde bir çalışmayı hazırlayıp gerçekleştirmesini 
isteyebilirsiniz.

İşte bazı örnek sonuçlar:

• Geçmiş yıllardaki performans 
değerlendirmesinde, “inisiyatif alma” 
konusunda gelişmesi gerekli görülen bir çalışan, gönüllülük projelerinde kazandığı 
deneyimle bu yetkinliğini geliştirmiş olabilir. Gönüllülerinizin yetkinlik düzeylerindeki 
görünür iyileşmeyi ortaya çıkarabilirsiniz.

• Şirketinizin işten ayrılma (turnover) oranı ile gönüllülük projelerine katılan çalışanlarınızın 
işten ayrılma (turnover) oranlarını karşılaştırıp, bağlılık konusunda ipucu elde edebilirsiniz.

• Eski katılımcıların gönüllülük ve gönüllülüğün kendisine kazandırdıkları hakkında görüşlerini 
toplayıp raporlayın.

• Sektördeki benzer firmalardaki çalışanların gönüllülük programları ile kıyaslama yapın.
Ayrıca, kurumunuzun diğer paydaşlarının (şirketin müşterileri, tedarikçileri, iş ortakları, 

aileler vb.) gönüllülük projelerine katılımlarını sağlamaya yönelik girişimler programı 
güçlendirecektir.

Diğer Paydaşları Dahil Etmek
Birçok projemizde tedarikçilerimizden servis ve ürün gibi konularda destekler alıyoruz. 

Örneğin destek verdiğimiz okulların kermeslerine ürün bağışları alıyoruz. Projelerimize 
çalışanlarımız arkadaşları ve aileleriyle de katılabiliyorlar. 

Ayrıca, gönüllülerin anneleri kendi yaptıkları pasta ve börekleri de proje çalışmalarında 
görev alan gönüllüler için gönderiyorlar. Çeşitli projelerimizde, tedarikçimiz olan firmaların 
çalışanları de yer alabiliyor. Ayrıca müşterilerimizi de projelerimiz hakkında bilgilendiriyoruz.

Boyner Grubu Gönüllüleri 
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4.2. Gönüllü Motivasyonu

Gönüllülük projelerinin devamlı olabilmesi için şüphesiz en önemli faktörlerden biri gönüllü 
motivasyonudur. Bu arada, motivasyonun sürekli ve her zaman aynı düzeyde olamayacağını 

da hatırlatalım. 

Her insan farklı nedenlerden farklı şekillerde motive olur. Tek tip çözüm, örneğin hediye vermek 
veya plaket sunmak herkes için aynı düzeyde motive edici bir faktör olmayabilir. 

Bunun için gönüllülük programı içindeki liderlerin ekiplerini iyi tanıması ve yerine göre takdir 
teşekkür, yerine göre yan haklar, yerine göre de başka unsurlarla gönüllülere dokunması gerekir. 

4.2.1. İletişim İletişim İletişim!

Gönüllülük yapanlar, işlerinde anlam arayan, kendi kendine başarma isteği yüksek kişiler 
olduklarından daha çok manevi ödüller ile motive olurlar.

Gönüllülere motivasyon kazandıracak bazı fikirleri paylaşalım:

• Kararlara dahil etmek
• Yıllık ödül töreni düzenlemek, sertifikalar vermek
• Basında, röportajlarda gönüllüleri kullanmak
• Proje planlama ve uygulamada gönüllüleri özgür bırakmak
• Gönüllüleri, diğerlerinden farklılaştıracak minik yan haklarla desteklemek, ayrıcalık tanımak. 

Örneğin sadece müdür ve üstü ünvandaki çalışanların katıldığı Liderlik eğitimlerine Gönüllü 
Liderleri’ni de müdür olmasalar da davet etmek

• Proje ve etkinliklere aileleri de dahil etmek
• Ailelere, yöneticilere teşekkür mektubu yazmak
• Gönüllü çalışanların projelerini gönüllülerin isimleriyle birlikte duyurmak
• Belirli sıklıkta üst yönetime sunumlar yapmalarını sağlamak, üst yönetimle tanışma fırsatları 

vermek
• Şirketler arası gönüllülük yarışı/sinerjisini özendirmeye çalışmak
• Diğer gönüllülerin yaşadıkları deneyimleri paylaşarak özendirmek
• Gönüllülük hakkında ödülleri hedeflemek
• Projeler sırasında beraber çalışılan gruplardan (öğrenciler, kadınlar, engelli bireyler gibi) geri 

bildirim mektupları istemek, böylece gönüllülüğün faydasını somut olarak görerek ilham 
almalarını sağlamak

• Gönüllülerin kendi görüşlerini alarak bir araya toplamak
Örnek: ABD’deki Kennedy Center, gönüllülüğe davet ederken, diğer gönüllülerin yaşadıkları 

deneyimleri broşürde duyuruyor.

Ayrıca gönüllülük programı içerisinde kariyer gelişimi ve yükselme sistemleri de 
kurabilirsiniz. Bu konuyu sonraki bölümlerde “Gönüllüleri geliştirin, kariyer yolları tanımlayın” 
konusu altında tekrar inceleyeceğiz.
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Gönüllü katılımını sağlamak için ipuçları
1. Onları tasarıma dahil edin
2. Rolleri tanımlayın
3. Farklı bölgelere, uzmanlık ve ilgi 

alanlarına dokunun
4. Bir üst yöneticinin kalbini kazanın

5. Motivasyona özel önem verin
6. Ödüllendirin
7. Gönüllüleri geliştirin, kariyer yolları 

tanımlayın
8. Eğitime önem verin

4.2.2. Gönüllüleri Ödüllendirin

Ödüllendirme, motivasyonun, tanımanın, öne 
çıkarmanın, iletişimin bir aracıdır. Takvime 

oturtulmuş şekilde yılda bir ya da daha fazla kez 
ödül verebileceğiniz gibi, projenin ve gönüllülüğün 
gidişatına göre spot ödüller de verebilirsiniz. 

Yılda bir kez Gönüllülük Programı Ödül Töreni 
düzenlemenizi, gelenekselleştirmek ve beklenti 
yaratmak açısından öneririz.

Gönüllülerin kişisel özelliklerini, programa dahil 
olma sürelerini, programı destekleme biçimlerini 
dikkate aldığınız bir ödüllendirme  sistemi 
tanımlayabilirsiniz. 

Bazı kategoriler şunlar olabilir: 

• En fazla gönüllülük saati
• En uzun süreli gönüllülük
• En yaratıcı proje fikri
• Yıldızı parlayan gönüllü 
• En destekleyici yönetici
• Onur ödülü

Ayrıca, gönüllülük yapmasalar da 
programınıza katkı sağlayanları da 
ödüllendirmeniz ilişkileriniz açısından 
yararlı olur.

Ödül töreninin hazırlıklarını da gönüllü bir ekip ile yapabilirsiniz. Hatta çalışanların kendilerinin 
dahil olduğu organizasyonlar daha başarılı olacaktır.

Gönüllülerinize birer plaket, teşekkür belgesi verebilirsiniz. Bütçe mevcutsa, hatıra eşyalar da 
uygun olacaktır. Onların gösterdiği bir derneğe kendileri adına bağış da yapılabilir.

Bir küçük plaket veya sertifika töreni düzenleyerek üst yönetimin de huzurunda ödülleri verip, 
iç ve dış kanallarda duyurmak üzere de bol bol fotoğraf çekmeyi unutmayın!
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Ödüllendirme örnekleri:
Boyner Grubu Gönüllüleri’nde gönüllülük programı bilgi yönetimi sisteminin adı: YİGİT 

kondu. Gönüllü saatlerinde veritabanını yazan Boyner Holding çalışanının oğlunun adını, 
kendisini onurlandırmak için bu uygulamaya verdiler: etkin Yönetim İçin Gönüllülük İlişki 
Yönetimi Tabanı

Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu’nda sözlü, yazılı ve e-iletişim ortamlarında 
gönüllülerden ve gönüllülük projelerinden nasıl bahsedileceği de tanımlı.

Citi Gönüllüleri, “Hero Faces” adlı fotoğraf sergisinde yer aldılar.

4.2.3. Gönüllüleri Geliştirin, Kariyer Yolları Tanımlayın

Gönüllülük rolleri genellikle şirketler içindeki görev ve sorumluluktan bağımsız olur. Diğer bir 
deyişle muhasebede uzman olan bir çalışanınız gönüllülük programınızın lideri olabilir veya 

bir müdür bir projenin lojistikten sorumlu gönüllüsü olabilir.

Gönüllülerinizin program içinde deneyim kazandıkça yeni rol ve sorumluluklar almaları 
onları motive etmenin yanı sıra, programınızın yönetiminin devamlılığı, liderlerinin 
yedeklenebilmesi için de çok önemlidir. Onları bu yolda eğitimlerle destekleyerek geliştirmeniz 
de gerekir.

Şirketlerin İK bilgi sistemlerinin bazıları çifte kariyer yolu izlemeye izin vermez. Yani, bir kişinin 
görevini hem Muhasebe Uzmanı, hem de Gönüllü Sorumlusu olarak yazıp takip edemeyebilirsiniz. 
Bu durumda diğer kuruluşların portal ya da küçük veritabanı çözümlerinden yararlanabilirsiniz. 
Gönüllülerin rollerini kaydederken, performanslarıyla öne çıkanları “yöneticilik” görevleriyle 
taçlandırabilirsiniz. Gönüllülük Programı yönetiminde her rolün “eş”ini veya “yardımcısı”nı 
tanımlamalısınız.

Aşağıda, örnek olarak Boyner Grubu Gönüllüleri’nin veritabanından “kariyer gelişimi takip” 
ekranını görüyorsunuz. Bu ekranda profili görünen Nevin, bireysel gönüllü çalışmalarını kurum 
içinde de devam ettirmiş, etkinlik ve proje liderliklerinden Şirket Elçisi olmuş. Son olarak da Grup 
Liderliği’ni üstlenmiş.

Örnek: Rütbesel yükselme sistemi
Kuzey Amerika’daki Farragut Müzesi ve Hediye Mağazası, gönüllüleri için askeri terfi sistemi 

ile mil programı karışımı bir bir yükselme sistemi tanımlamış. 

Gönüllü saatlerini kaydediyorlar. Aylık olarak raporluyorlar. Bir havayolu mil programı 
gibi, her bir gönüllünün kaç saat gönüllülük yapmış olduğuna bakarak karşılık gelen ünvanı 
veriyorlar.

1 – 99   Asteğmen
100 – 299   Teğmen
300 – 499   Üsteğmen
500 – 999   Yüzbaşı

1000 – 1999   Binbaşı
2000 – 2999   Yarbay
3000 – üstü   Albay
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Yanda görebileceğiniz farklı 
renkli böcekler de bir başka 
gönüllülük programı içinde, 
kıdemi veya başarı düzeyini 
belirtiyor.

Farklı renklerdeki yaka 
iğneleri gönüllüler arasında 
farkı gösteriyor.

Bazı programlarda liderlere 
elden ele geçen bir sembol, 
maskot, obje de verilebiliyor. 
Liderlik yaptığı süre boyunca 
sahip olduğu bu sembolü, 
bir sonraki dönem liderine 
aktarıyor.

1. Seviye Uğur Böceği pini
(20 ve üstü gönüllü toplayanlara verilir)

2. Seviye Uğur Böceği pini
(10 ve üstü gönüllü toplayanlara verilir)

3. Seviye Uğur Böceği pini
(5 ve üstü gönüllü toplayanlara verilir)
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4.2.4. Gönüllülere Eğitimler Sağlayın

Çalışanlarınızın gönüllülüğe giriş yaptığında, etkinlik/proje yönetmeye başlarken özellikle ilgili 
projeye yönelik eğitimler almaları birçok açıdan önemli. Öncelikle programınızın etkinliği 

ve başarısı olmak üzere, çalışanlarınızın güvenlerini ve motivasyonlarını arttırma ve çalıştığınız 
grupla iletişimi düzenleme konularında eğitimler sizi destekler.

Başlarken:
• Temel Farkındalık Eğitimi: Gönüllülük nedir, bağış/ hibe/ hayırseverlikten farkı nedir?
• Şirketinizin programı ve projeler hakkında bilgiler
• Etkin zaman yönetimi
• Temel iletişim becerileri
• Dezavantajlı gruplar ve iletişim
Proje ve etkinliklerde liderlik rolleri alırken:
• Temel proje yönetimi
• Etkili liderlik
• Gönüllü motivasyonu
• Liderlikte iletişim
• Yaratıcılık (opsiyonel)
• İlgili projeye yönelik eğitimler (Hangi sorunla uğraşıyorsanız o konuda bilgilenme: Örneğin 

Türkiye’deki cinsiyet eşitsizliği, mülteci sorunu, çocuklara nasıl kitap okunması gerektiği, 
mentörluk vb.)

Ayrıca gönüllülük programı içindeki liderlerinize, teke tek koçluk aldırabilir, kişisel gelişimlerini 
destekleyebilirsiniz.

Farkındalık Eğitimleri
Gönüllülük programlarının bazı etkinliklerini eğitim programı gibi kurgulayabilirsiniz. Örneğin 

çalışanlarınızın “farklılıklar ve dezavantajlı gruplar” hakkındaki farkındalığını arttırmak için bu tarz 
eğitimler çok etkili olacaktır.

Ayrıca araştırmalar, gönüllülüğün çalışanların liderlik, iletişim ve organizasyon 
becerilerini geliştirdiğini gösteriyor. Bu yetkinlikleri geliştirmeleri için çalışanlarınızı projelere 
yönlendirebilirsiniz. Aynı şekilde bazı şirketler gönüllülüğü Liderlik Gelişim Programları’nın parçası 
haline de getirmekteler.

Gelişim Programlarına dahil edilmiş gönüllülük
Sabancı Holding Genç Sabancı Programı Sosyal Sorumluluk Projeleri:
Sabancı Holding’in “Genç Sabancı” programı kapsamında uygulanan Sosyal Sorumluluk 

Projeleri, genç lider adaylarının toplumun sorunlarına duyarlı yöneticiler olmaları için, sosyal 
sorumluluk projelerini hayata geçirmelerini hedefledi.

Yapı Kredi Emeklilik Toplumsal Proje Geliştirme Ekipleri:
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin Yapı Kredi Emeklilik ile sürdürdüğü projede, Yapı Kredi 

Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi kapsamında katılımcılar, ekipler halinde toplumsal 
projeler geliştiriyorlar.
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BAŞARILI BİR
KURUMSAL

GÖNÜLLÜLÜK
PROGRAMI İÇİN

İPUÇLARI
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5. BAŞARILI BİR KURUMSAL 
GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI  
İÇİN İPUÇLARI

5.1. Üst Yönetim Desteği

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin her yıl verdiği Gönülden Ödüller’i hakeden programların 
“üst yönetim desteği” başlığı altındaki başarı kriterleri, diğer yapılması gerekenleri özetler 

niteliktedir. Aşağıdakilerden hangileri programınız için söylenebilir?

• Üst yönetim gönüllülük aktiviteleri ile hedefler belirlemekte ve bunları takip etmekte
• Üst yönetim gönüllülük aktivitelerine düzenli olarak bizzat katılmakta
• Üst yönetim farklı yollarla gönüllüğün şirket içinde yaygınlaşmasında etkin olarak rol 

almakta
Üst seviye yöneticilerin desteğini almanız şirket içinde programa ilgi ve katılımı arttıracaktır. 

Yöneticiler ise rakamlar görmek istediklerinden programınızın ölçme ve değerlendirmesini 
unutmamalısınız.

Peki, “destek almak” ile ne kasdediyoruz? İşte bazı fikirler:

• Programınızın “onursal başkanı” bir üst yönetici olabilir. Duyurularınızda, törenlerinizde 
onun ismini kullanabilirsiniz.

• Gönüllülük proje ya da etkinliklerine üst 
yöneticilerin de birer gönüllü olarak  
katılması etkiyi arttıracaktır.

• Üst yönetim toplantılarında, gündeme girmeyi 
başarabilirseniz, harika olur. Rutin yönetim 
toplantılarında Gönüllülük Programınız 
hakkında güncellemeleri yaparsınız.

• Gönüllülerinizi onurlandırdığınız her ortam ve 
araçta, yöneticilerini de unutmayın. Örneğin 
gönüllülerinizi ödüllendirecekseniz, onlara 
bu fırsatı tanıyan bir üst yöneticilerini de 
onurlandırın. 

• Bu tip toplantıları şirketin üst yöneticisinin 
evsahipliğinde yapabilirsiniz.
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• Gönüllülük Programınızı İnsan Kaynakları sistemlerine dahil edebiliyorsanız, yöneticilerin 
performans kriterleri arasına gönüllü çalışmalara katkısını, çalışanların ilgi ve katılımını 
ekleyebilirsiniz. (Bunu biraz ileride tekrar tartışacağız)

• Üst yöneticilerinizin yakın çalıştığınız sivil toplum kuruluşlarında yönetimde yer almasını 
teşvik edebilirsiniz.

• KSS raporu oluşturun. Oluşturtun. Şirket yıllık raporuna gönüllülük çalışmalarını dahil edin. 

Şirketlerden örnekler:
Gönüllü Borusanlılar Platformu’nun yönetim konseyi üst yöneticilerden oluşuyor.

Boyner Grubu Gönüllüleri, programın sponsoru olarak tanımladığı Boyner Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi, büyük projelerin lansmanını yapıyor, gönüllülerin yıllık ödülleri veriyor, 
teşekkür belgelerini şahsen imzalıyor, gönüllülere destek olan orta kademe yöneticileri yine 
kişisel olarak tebrik ediyor.

Olmuksa, Kağıdı Yaşatalım Projesi kapsamında okullarda eğitimler düzenliyor. Bu 
eğitimlere gönüllü çalışanların yanı sıra Genel Müdürler de şahsen eğitici olarak katılıyor.

Ayrıca aşağıda adı geçen şirketlerin üst yöneticileri Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Yönetim 
Kurulu’nda da yer almışlar, bu konumları ÖSGD’ye değer kattığı kadar kendi şirketlerindeki 
gönüllülüğün yaygınlaşmasını olumlu etkilemiştir: 

ARGE Danışmanlık, Bilim İlaç, Borusan Holding, Boyner Holding, Citibank, Garanti Bankası, 
HSBC, JP Morgan, Koç Holding, PwC, Sabancı Holding, Vodafone, Yapı Kredi Bankası…

5.2. İletişim Bölümü ile İrtibat

Halkla ilişkiler, iç iletişim, kurumsal iletişim, KSS gibi işlerle uğraşan departmanlarla ve varsa 
halkla ilişkiler ajansı ile sürekli bağlantı halinde olunmalıdır. İşleri paylaşmak, onlardan destek 

almak ve birlikte raporlamak sürdürülebilirliğe katkıda bulunacaktır.

Ancak herşeyden önce, bu ortaklara da “Gönüllülük nedir?”, “KSS’nin neresinde durur?”, “Şirket 
önceliklerinizle nasıl kesişir?” gibi konularda bir oryantasyon eğitimi vermek yararlı olacaktır.

Yıllık plan ve iç ve dış iletişim gerektiren tüm etkinlikler de diğer departmanlar ve ajanslar ile 
paylaşılmalıdır. Belki de gönüllülük programı yönetimine bu alandan birileri davet edilebilir ve 
böyle gücünüz arttırılabilir. Ayrıca ödüllere birlikte başvurabilir, sunumlarda destek isteyebilir, 
içeriye yapacağınız iletişim kampanyalarında onların kaynak ve fikirlerinden yararlanabilirsiniz. Bu 
uzmanlar, üst yönetiminizi gönüllülük çalışmalarına nasıl daha etkili şekilde dahil edebileceğiniz 
konusunda da destek olacaklardır.
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5.3. İnsan Kaynakları Sistemleri ile 
Entegrasyon

İK uygulamaları açısından gönüllüleri ve gönüllülük 
programını desteklemek için yapılabilecekler:

• Mesai saatlerinde gönüllülüğe izin vermek
• Gönüllüleri resmi olarak ödüllendirmek
• Eğitim/gelişim sisteminin bir parçası olarak gönüllü 

çalışmalara yönlendirmek
• Performans yönetimi sisteminde iş hedeflerinin yanı 

sıra bu konuda hedefler belirlemek
• İşe alımda eşitler arasından gönüllülük yapmış 

olanları tercih etmek
Bu uygulamaların yanında, literatürde de çalışanların 

gönüllülüğü programlarının İnsan Kaynakları tarafından 
desteklenmesi konusunda birkaç model öneriliyor. 

Esnek çalışma imkanları

Çalışanların haftalık çalışmalarını işin gerektirdiği 
zamanlarda yapmaları, takvimlerini kendilerinin 
ayarlayabilmeleri, yani esnek çalışabilmeleri, kişisel ilgi 
alanlarına zaman ayırabilmelerine ve elbette istiyorlarsa 
rahatça gönüllü olarak çalışmalarına fırsat tanır.

Ücretli izin 

Çalışanlara gönüllülük için yılda birkaç gün ücretli izin 
vermek, birçok kurumun sıklıkla tercih etttiği bir yöntem. 

“Çalışanların 
gönüllülüğünün en net 
katkısı,  toplumsal 
konulara duyarlılık ve 
sorumluluk bilincinde artış 
olduğunu gözlemliyorum. 
Şirketler açısından en 
önemli kazancın ise 
bağlılık artışı olduğunu 
düşünüyorum.”

Payam Yüce Işık 
İnsan Kaynakları ve 
Yönetim Danışmanı
(Yenibiris.com’dan)

 Çalışanların gönüllülüğü İK süreçlerine ne kadar dahil edilmiş durumda? 
Şirketlerin % 27’si çalışanların gönüllülük programını bazı eğitimlerin yerine 
kullanıyor.
% 18’i İK başarı sertifikası (IIP) alırken kullanıyor. 
%2’si eşitlik ve pozitif ayırımcılık hedeflerine ulaşmak için kullanıyor. 
% 53’ü gönüllülük yapmak isteyenlere ücretli izin veriyor. 
% 69’u bu çalışmaları ödüllendiriyor.
Business in the Community üyesi şirketler arasında yapılan çalışma, 2004
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Şirketlerden örnekler:
ARGE Danışmanlık gönüllüleri sivil toplumda yönetim kalitesini geliştirmek amacıyla 

çalışıyor. ARGE kuruluşundan bu yana çalışanlarını haftada bir gün gönüllü faaliyetlerinde 
bulunmaları için teşvik ediyor. Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan ilk Türk şirketi 
olan ARGE, Avrupa Parlamentosu’nda kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle geleceği 
şekillendiren en iyi üç şirket arasında değerlendirildi. 

Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri mesai saatleri içinde haftada iki saat gönüllü çalışma 
yapabiliyor

OKYANUS Gönüllü Borusanlılar Platformu’nda çalışanlara yılda bir gün izin veriliyor.
PwC’da şirket sponsorluğundaki projelere katılım için hiçbir sınır yok. Özellikle 

destekleniyor. Ayrıca 10 saat kendi seçtikleri alanlarda çalışabiliyorlar.
The Body Shop’un Toplum Projeleri Programı, çalışanlarının yılda 16 saat gönüllü olarak 

görev almasını öngörüyor.

Sabbatical/kariyer molası

Sabbatical, üniversite öğretim üyelerinin çoğunlukla yedi senede bir yaptıkları ücretli izin yılına 
verilen isim. Ama son yıllarda özel şirketler de kariyer molasını çalışanlarına bazen de gönüllülük 
ile birleştirerek uyguluyorlar.

Şirketlerden örnekler:
Turkcell “Tersine Beyin Göçü” projesi kapsamında yöneticiler, yıllık izinlerinin bir haftasını 

Anadolu’da bir ilkokulda geçiriyorlar.

Pfizer Dünya Sağlık Dostları Programı’nda Pfizer çalışanları 6–12 ay arası değişen 
sürelerde, mevcut işlerini dondurarak, gelişmekte olan ülkelerde çalışıyor.

Gönüllü günü

Yurtdışındaki şirketlerde çoğunlukla olmak üzere, bazı şirketler yılda bir günü “gönüllü günü” 
ilan ediyorlar. O gün ya toplu ya da bireysel olarak her bir çalışanın gönüllü çalışmalar yapması 
veya bir projeye katılması bekleniyor. 

Gönüllü günleri, ekip çalışmasını ve motivasyonunu da artırıyor. Ayrıca, Halkla İlişkiler ve 
İletişim açısından bakıldığında verilen mesajın güçlendiriyor.

Bazen, bazı STKlar da bir günlük iş tanımladıktan sonra bunu şirketlere duyuruyor ve katılıma 
davet ediyor.

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Gönüllü Günü 

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD)’nin botanik bahçede düzenlediği gönüllü gününe 
Fortis, HSBC, Petrol Ofisi ve Olmuksa çalışanları katıldı. Botanik bahçesinde bulunan Japon 
Sakura Vakfı tarafından bahçeye bağışlanan Sakura Kirazı ağaçlarının arsız ot temizliği ve 
genel bahçe temizliği çalışması gerçekleştirildi.



73

Şirket Çalışanları için Gönüllülük Programları Nasıl Kurulur, Nasıl Yürütülür?

ÖSGD-Mercer Danışmanlık Gönüllü Günü 

Mercer Danışmanlık ile Şehit Öğretmen Ahmet Onay İlköğretim Okulu’nda, gönüllülerinin 
ve öğrencilerin katılımı ile düzenlenen Gönüllü Günü’nde okulun bahçe duvarları, gönüllüler 
ve öğrenciler tarafından rengarenk boyanırken, çevre temalı mesajlar hazırlandı, spor alanları 
düzenlendi. Gönüllüler ayrıca gün içerisinde öğrenciler ile sohbet ederek ve günün sonunda 
spor aktiviteleri yaparak eğlenceli bir gün geçirme fırsatı buldular.

GSK çalışanları yılda bir kez “Orange Day” gününde etkinlikler yapıyorlar.

Citibank Volun-citi Gönüllüleri de yine gönüllü gününde hep birlikte gönüllülük yapıyorlar.

5.4. Birebir Katkı

Birebir katkı, gönüllülük çabalarının etkisinin katlanarak artması için geliştirilmiş bir yöntemdir. 
Gönüllünün sağladığı her 1 TL’lik katkı için şirketin de 1 TL destek eklemesi şeklinde 

özetlenebilir. Elbette bu yöntem daha çok para toplama kampanyalarında somutlaşır.

Diğer taraftan, 1’e 1 zaman vermek yöntemi de benzer ve etkilidir. Yani kişisel zamanından 1 
gün gönüllülüğe veren çalışanlara 1 gün izin veren şirketler bulunmaktadır. Veya çalışanın gönüllü 
olduğu her saat için adı geçen organizasyona belirli miktarda bağış da yapılabilir.

Şirketlerden örnekler:
Madencilik yapan BHP Billiton adlı şirkette, 10 saat gönülülük yapan çalışanlarının ismine 

100$ bağış yapılıyor.

Uluslararası şirketlerden bu yöntemi uygulayanlardan bazıları: Citigroup, Unilever, GSK, 
Peugeot, Pfizer, Philip Morris, Cargill, Jaguar, Deloitte, HSBC, IBM, United Airlines, Total, Tesco.

5.5. Yeteneklere Göre Eşleştirme

Önceki bölümlerde yetenek eşleşmesinden biraz bahsetmiş, herkesin aynı türde ve boyutta 
katkı yapamayacağı, aynı isteklilikte olmayacağı, aynı kaynağı ayıramayacağı konusuna 

değinmiştik.

Bu farklılıkları göz önünde tutarak, çalışanlarda var olan veya geliştirilmesi istenen yetkinlikler 
ile sahadaki roller için gereken yetkinlikleri mümkün olduğunca eşleştirmek önem teşkil ediyor.

Örneğin bir gönüllünüzün el becerileri kuvvetliyse, etkinliğiniz süslemelerini yapabilir, iyi 
bilgisayar kullanabilen bir gönüllünüz afişleri hazırlayabilir, vs. 

Bunu daha büyük ölçekte düşünüp, İK çalışanınızı destek olduğunuz derneğin insan kaynağını 
yönetmeye, mali işlerden katılan çalışanınızı ise yine o derneğin muhasebesini düzenlemeye 
yardımcı olmaya yönlendirebilirsiniz. 
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 STK’ların %95’i, yetenekli kişi bulmakta zorlandıklarını, gönüllü veya bedava 
çalışacak yeteneklere çok ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar.

Deloitte / Etki Araştırması 2009

5.6. Kurum Olarak STK Yönetim Kurulları’nda Yer Alma

Gönüllülüğün bireye yaptığı katkı ve getirdiği tatmin duygusu dışında topluma yaptığı katkıyı, 
yani toplumsal boyutu unutmamak gerekir. Özellikle arzu ettikleri insan kaynağı bulmakta 

zorlanan STK’lara yönetim kurulu üyeliği ile destek vermek, STK’ların yönetim kalitesini özel 
sektörün bu konudaki deneyiminden dolayı arttıracaktır.

Henüz ülkemizde derneklerden kurumların Gönüllülük Programları’na doğrudan davet 
gönderme alışkanlığı olmasa da, zamanla gönüllülerin STK yönetimlerinde boy gösterdiğini 
gözlemliyoruz. Aynı şekilde, çalışanlara STK’ların yönetiminde yer alma hedefi vermek de bir 
yöntem olarak kullanılabilir.

“Yetişmiş profesyonellerin toplumsal sorunlarla daha yakından ilgilenmesinin 
şöyle faydaları var:

• Sorunların çözümünde daha yaratıcı yaklaşımların ortaya çıkmasını 
sağlarlar

• Katılımcı demokrasinin gelişmesine katkıda bulunurlar

• STK’ların yönetim kalitesi özel sektör deneyiminden faydalanarak artar

• Toplumsal sorumluluk duygusu artar.”

Dr. Yılmaz Argüden / ARGE Danışmanlık / ÖSGD Başkan Yardımcısı

5.7. Uzaktan Gönüllülük

Son yıllarda gelişen bir tür gönüllülük fırsatı ise “Sanal gönüllülük”. Coğrafi olarak uzakta kalan, 
iş nedeniyle ofisten ayrılmanın zor olduğu veya zaman sınırı olan durumlarda, bu formatta 

yürütülebilecek gönüllü rolleri tasarlanabilir. 
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Proje örnekleri:
GETEM (Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı) ile ÖSGD ortaklığındaki “Kitap 

Okurken Sesiniz Çıksın!” projesi (görme engelliler için kitapları seslendirme), bilgisayar 
başından yer ve zaman kısıtı olmadan gönüllülerin katılımını sağlayabiliyor.

Mikro-Net Micro Girişimci Kadınlar İş Portalı Projesi kapsamında tasarlanan web-portal 
ile dar gelirli kadınlara ihtiyaç duydukları finans kaynakları, iş piyasası ve mevzuat hakkında 
bilgiye, pratik ve birebir danışmanlık desteğine ulaşabilecekleri, yaratıcılık ve motivasyonlarını 
besleyecek yeni fikirler ve becerilerle buluşacakları sanal ve gerçek bilgi, iletişim ve etkileşim 
ortamları sunuluyor. Gönüllü mentörler bilgisayar başından destek veriyor.

5.8. Ölçme ve Paylaşma

Gönüllülük Programı’nın veya bir projenin etkinliğinin ölçümü ve takibine yönelik 
yaklaşımlarınız, başarısı için en önemli çalışma alanıdır. Ölçülemeyen birşeyi yönetmek 

de zordur. Temel olarak verileri toplamalı, etkinlikleri raporlamalı, süreci ve etkinizi 
değerlendirmelisiniz.

• Dönemsel olarak gönüllü katkıları (örn; gönüllü saatler) ve program değerlendirilmeli
• Gönüllü katkılarının takibi ve değerlendirilmesinde belirli bir sistem kullanılmalı, tutarlılık 

sağlanmalı
• Gönüllü aktivitelerinin sonuçları ve yaratılan toplam katkı şirket içerisinde tüm çalışanlarla 

paylaşılmalı

Gönüllülük verilerinin toplanmasını kolaylaştıran şirketlerden 
örnekler

ÖSGD şirketlerinin kullanımına sunulan portal ile hem şirketin hem de kurum içerisindeki 
gönüllü bireylerin saat, faaliyet ve yorumlarını takip etmek mümkün. 

ARGE Danışmanlık, Yönetim Danışmanlığı kapsamındaki projelerine ilişkin performansın 
izlendiği time-report uygulamasında gönüllülük faaliyetlerini de izliyor, her ay değerlendirme 
toplantısı yapılıyor. Gönüllülük projelerindeki performans çalışanların yıllık performans 
değerlendirmelerinde göz önüne alınıyor.

Boyner Grubu YIGIT ismindeki MsAccess tabanlı veritabanı üzerinden değerlendirmeleri 
kolaylaştırdılar. Bilim İlaç da kendi geliştirdiği bir yazılım ile gönüllülüğü takip ediyor.

AllState Insurance, gönüllülerin, diğer işlerde olduğu gibi gönüllülük projelerine 
katıldıklarında da kart basmalarını istiyor.

Security Benefit Group, departmanlardan aylık olarak raporlar istiyor. En çok gönüllülük 
yapan departmana 1000 $ hediye ediyor.

20.000 çalışanı olan Mirage Resorts adlı oteller zincirinde sadece gönüllülük faaliyetlerini 
kaydetmek üzere sesli mesaj sistemi kurulmuş. Aynı telefon sistemi üzerinden tatmin anketleri 
ve projeler konusunda küçük ilgi yoklamaları da yapıyorlar.
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Ölçüm ve takip yapmak, gönüllülük programınızda her düzeydeki temsilcinin görev tanımının 
içerisinde olmalıdır. Ayrıca, projelerin takibini kolaylaştırmak için Proje Lideri görevi tanımlayarak 
proje ya da etkinlik sonuçlandığında sayısal ve sözel olarak raporlanmasını sağlayabilirsiniz. 

Her proje tamamlandığında sonuçları tüm çalışanlarınıza iletmelisiniz. Önceden belittiğimiz 
gibi, belirli dönemlerde gönüllülerin katılım düzeylerine göre ödüllendirmeler yapmak ölçme ve 
değerlendirmenin tamamlayıcısıdır.

Neleri ölçebilirsiniz?
Anketler, birebir görüşmeler, çeşitli rapor formatları ve odak grup çalışmaları ile bilgi 

toplayabilirsiniz. Herhangi bir projede aşağıdakileri bilmek istersiniz: 

Proje/etkinlikle ilgili
• Kimler katıldı?
• Ne kadar gönüllülük saati aldınız?
• Nasıl bir bütçe ile tamamladınız?
• Bir sonraki proje için öğrenimleriniz nelerdir? 

Çalışanlarınıza/kurumunuza etkisi:
• Bu çalışma moral verdi mi? 
• Eğlenceli ya da etkili miydi? Toplumla ilişkilerinizi 

güçlendirdi mi?
• İç iletişiminiz ve takım çalışması açısından neler 

kattı?

• Çalışanlarınızın hangi becerilerini geliştirdi?

Gönüllüleriniz ne düşünüyor?
• Organizasyonu nasıl buldular?
• Gönüllülük yapmaktan memnunlar mı?
• Gönüllülük etkinliği kazançlı oldu mu?
• Keyif aldılar mı? Öğrendiler mi?
• Bir daha katılmak isterler mi?
• Destek verdiğiniz kurum ne düşünüyor?
• Hedefe ulaştınız mı?
• İşbirliğini nasıl değerlendiriyorlar?
• Gelişmesi gereken yönler nedir?
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Genel olarak programın değerlendirilmesi içinse Gönülden Ödüller en iyi program 
değerlendirmesinin de temel alındığı bazı ölçütlere dikkat edin.

• Çalışan katılım oranı
• Ulaştığınız / etkilediğiniz kişi sayısı
• Fayda/maliyet analizi
• Zamanlamalar, süre
• Etkili iletişim

• Tatmin oranları (çalışanların, yönetimin, 
paydaşların)

• İç duyurularınızın ne kadar hedefe ulaştığı
• Medyada ne kadar yer aldığınız
• Ödüller/vaka çalışmalarına davet

5.9. Sürdürülebilirlik

Gönüllülük Programı’nın şirket içerisinde sürdürülebilirliğini sağlama çalışmalarına özellikle 
önem verilmelidir. Gönüllülük Programları iyi yapılandırıldığı, tek bir kişiye ve departmana 

bağlı kalmadığı ve markalaştırıldığı zaman sürdürülebilir de olacaktır. Bunun dışında, 
sürdürülebilirliği sağlamak için birkaç farklı yöntemi aşağıda bulabilirsiniz.

• Gönüllü gününü, ödül törenini gelenekselleştirmek adımlarımızdan biri olabilir.
• Organizasyon konusunda değindiğimiz gibi, rolleri mutlaka yedekleyin.

• İşe her başlayana oryantasyon ile, yöneticilere kendi programları içinde sürekli bilgilendirme 
yaparak sürekli farkındalık kazandırın.

• Bir STK’nın Yönetim Kurulu ya da Çalışma Grupları düzeyinde her dönem görev almak, 
bağınızı ve ilginizi güçlendirecektir.

• Dernekler tarafından düzenlenen sunum, eğitim, workshop veya haber çalışmalarına 
mutlaka birilerini görevlendirerek katılmaya çalışın.

5.10. Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact)

Küresel İlkeler Sözleşmesi, 120’nin üzerinde 
ülkeden 5.000 paydaşı ile gönüllülük 

esasına dayalı en büyük kurumsal vatandaşlık 
girişimidir. Dört ana boyuta sahip olan Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (GC), 
sürekli rekabet içindeki iş dünyasında 
ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak 
üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir 
kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, 
“Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan GC’ye taraf olmak gönüllülük esasına 
dayanmaktadır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (GC) imzalayan üyelerden yıllık olarak, temel alınan ilkelerin ve 
gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin raporlarını ve bu faaliyetlerin sonuç ve etkilerini 
paylaşmaları istenmektedir. 

GC, özel sektör işletmelerini on temel evrensel ilkeyi (On ilke bu sayfanın sol tarafında 
görülebilir.) benimsemeye çağırmakta, dünyanın her yerinde bu evrensel ilkelerin iş stratejilerinin, 
operasyonların ve şirket kültürünün bir parçası haline gelmesi için çalışmaktadır. 

Çekirdek
İş Faaliyetleri

Tedarik
Zinciri

Toplum
Etkileşimi

Kamu Politikası
Bilinçlendirme

Etki Azalması
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Küresel İlkeler Sözleşmesi esasına göre yapılacak raporlarda (İlerleme Bildirimi 
(Communication on Progress-COP), Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) 
yapısının kullanılması uygun görülmüş, esnek yapıdaki raporlama sistemi GRI ile ilişkilendirilerek 
iletişimin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

COP hazırlanırken, GRI’de önerilen göstergelerin tümüne ilişkin bilgi sunulamayabilir veya 
daha farklı göstergeler de kullanılabilir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında, şirketin on ilkeyi kendi “etki alanı”5 içerisinde 
benimsemesi, desteklemesi ve uygulaması istenmektedir. Yukarıdaki şemadan yola çıkarsak, 
küçük daireden büyüğe doğru giderken etki alanının azaldığını düşünebiliriz. En küçük daire 
şirketin işyerindeki ve pazardaki çekirdek iş 
faaliyetlerini içermektedir. Bir şirketin çevre, toplum 
ve yönetişim alanlarında performansını en fazla 
kontrol edebileceği alan burasıdır. Büyük daireye 
doğru azalan etkileşimi güçlendirebilecek yapıların 
geliştirilmesi yaklaşımların yayılımını artıracaktır. 

Bu noktada, kurumsal gönüllülük kritik önem 
taşımaktadır. Çünkü çalışanların dahil olacağı 
aktiviteler hem etki alanında yayılımı genişletip hem 
de yaratılan etkinin derinleşmesini sağlar.

5  Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Konusundaki Pratik Rehberinden alınmıştır

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

İNSAN HAKLARI
İlke 1: İş dünyası uluslararası ilan edilmiş 

insan haklarına destek olmalı ve saygı 
göstermeli 

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerine 
fırsat tanımamalı 

ÇALIŞMA KOŞULLARI
İlke 3: İş dünyası çalışanların örgütlenme 

özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere 
hakkını etkin biçimde tanımalı

İlke 4: İş dünyası, her türlü zorla ve 
zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemeli

İlke 5: İş dünyası, çocuk işci 
çalıştırılmasının önüne geçmeli 

İlke 6: İş dünyası, işe alım ve çalışma 
süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçmeli

ÇEVRE
İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarını 

önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları 
desteklemeli

İlke 8: İş dünyası çevreye yönelik 
sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve 
oluşumu desteklemeli

İlke 9: İş dünyası çevre dostu 
teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını 
desteklemeli

YOLSUZLUKLA MÜCADELE
İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil 

her türlü yolsuzlukla mücadele etmeli
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25 Şubat 2011 tarihinden itibaren  GC çerçevesinde İlerleme Bildirimi (COP) raporlamalarında 
düzey tanımlaması uygulamasına geçilmiştir6. Buna göre şirketler Aktif ve Gelişmiş kategorilerine 
bölünmüştür. Küresel İlkeler Sözleşmesi (GC) inisiyatifine katılımcı olup ilkeler doğrultusunda 
çalışmaları yürüttüğünü bildiren tüm kurumlar “aktif” düzeyde, ilkelere uyum ve bu yönde gelişim 
sağlama konusunda en iyi örnek niteliğindeki kurumlar ise “gelişmiş” düzeyde tanımlanmaktadır. 

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Türkiye organizasyonu Dünya’nın en büyüklerinden biridir.7

5.11. Sürdürülebilirliğin Küresel Raporlaması Girişimi (GRI) 
Yönergesi8

GRI’ye göre sürdürülebilirliğin ana boyutları:

• Ekonomik,
• Çevre,
• İşgücü Uygulamaları ve İş Saygınlığı,
• İnsan Hakları,
• Toplum,
• Ürün Sorumluluğu, olarak belirlenmiştir. 
GRI Yönergesi’nin Küresel İlkeler 

Sözleşmesi’nin dört boyutu ile örtüşen bir bakış 
açısına sahip olduğu görülüyor. Küresel İlkeler 
Sözleşmesi kapsamında raporlamada belirli bir 
format kullanılmazken, GRI’nin daha yapısal ve 
tanımlı bir raporlama formatı bulunuyor. 

Buna göre yukarıda belirtilen 6 ana boyutun 
her biri ile ilgili aşağıdaki başlıklar altında bilgi 
aktarılması ve yine her birinin alt başlıklarında 
performans göstergelerinin sunulması bekleniyor.

Ana kategoriler için raporlama başlıkları:

• Yönetim Yaklaşımı
• Hedefler ve Performans
• Politika
• Kurumsal Sorumluluk
• Eğitim ve Farkındalık
• İzleme ve Takip

6  www.globalcompact.com 
7  ARGE Danışmanlık A.Ş Türkiye’de Küresel İlkeler Sözleşmesini ilk imzalayan şirkettir. Halen Türkiye Network 

Temsilciliğini ARGE Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Yılmaz ARGÜDEN yürütmektedir.
8  GRI G3 Guidelines

Ana Boyutlar Performans Göstergesi 
Belirlenmiş Unsurlar

Ekonomik
Ekonomik Performans
Piyasadaki Konum
Dolaylı Ekonomik Etkiler

Çevre

Malzemeler
Enerji
Su
Biyoçeşitlilik
Emisyonlar, sıvı ve katı atıklar
Ürün ve Hizmetler
Uyum
Ulaştırma
Genel

İşgücü 
Uygulamaları 
ve 
İnsan Yakışır İş

İstihdam
İşgücü / Yönetim İlişkileri
İş sağlığı ve Güvenliği
Eğitim ve Öğretim
Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

İnsan Hakları

Yatırım ve Satınalma Uygulamaları
Ayrımcılık Yapmama
Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu 
Sözleşme
Çocuk İşciliği
Zorla ve Zorunlu Tutarak Çalıştırma
Güvenlik uygulamaları

Toplum

Yerel Halk
Yolsuzluk
Kamu politikası
Rekabeti Kısıtlayan Davranış
Uyum

Ürün 
Sorumluluğu

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
Ürün ve Hizmet Etiketlemesi
Pazarlama İletişimi
Müşterinin Kişisel Gizliliği
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GRI’de raporlamalar seviyelendirilmiş, kurumların kendilerini sürekli iyileştirme ve 
geliştirmelerini teşvik edecek bir yapı geliştirilmiştir9. Raporlar, aşağıdaki tabloda belirtilen 
ölçütlere göre sınıflandırılmaktadır. Her rapor, ilgili seviyedeki alt sütunda sunulan ölçütlerin her 
birisini kapsamak zorundadır.

UYGULAMA SEVİYESİ ÖLÇÜTLERİ
C, C+, B, B+, A veya A+ seviyesinde sınıflandırmayı amaçlayan raporlar, ilgili seviyeye ait 

sütunda sunulan ölçütlerin her birisini kapsamak zorundadır.

Bu standartlar ve raporlamalar kurumlar için yön gösterici olduğu kadar, kurumların paydaşları 
ve yatırımcılar için de oldukça önemli değerlendirme yöntemleridir. Günümüzde yatırımcılar 
için Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporları yatırım kararını doğrudan etkiler nitelik kazanmış 
durumdadır. Kurumsal Gönüllülük ise bahsi geçen raporlama sistemlerinin gittikçe önem kazanan 
bir bölümü haline gelmekte ve böylece gönüllülük alanında standartlar oluşmaktadır.

Yukarıda detaylandırdığımız standartlar, raporlamalar ve seviyelendirmeler kurumsal 
gönüllülüğün “Gönüllü olmak istiyorum!” olarak dile getirilmiş en sade ifadesinin arkasından gelen 
daha derin boyutları hakkında ipucu veriyor. Tüm geliştirilen yapılarda ortak olan ana başlıklar 
(çevre, insan, toplum, vs.) ve bu başlıkları geliştirmeye yönelik unsurlar göze çarpıyor. Standartlar 
ve ölçüm metrikleri ise kaynakları etkin kullanmak ve “daha iyisini nasıl yapabilirim?” sorusunu 
yanıtlamak konusunda yol gösterici oluyor. Kurumların sosyal sorumluluklarını yerine getirirken 
çalışanlarından faydalanmaları, çalışanların gönüllülük projelerinde ve günlük yaşamlarında bu 
unsurları hayata geçirmeleri toplumsal gelişime önemli bir ivme kazandırıyor.

9 GRI G3 Guidlines
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ÖZET
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6. ÖZET: 
Başarılı Kurumsal Gönüllülük 
Programı için 10 Adım
1- Üst yönetimin desteğini alın

- Böylece siz gönüllülüğü süreçlere daha kolay 
dahil edin, gönüllüleriniz ise sahiplenilmenin 
iç rahatlığıyla artsın, işleriniz kolaylaşsın.

2- Şirket içinde halihazırda var olan ve istekli 
olan gönüllüleri bulun
- Anket yapın, duyurular çıkın, en isteklileri ve 

halihazırda kurum dışında gönüllülük yapan 
heyecanlı çekirdek kadroyu bulun.

3- Gönüllü grubunu kurun, markanızı oluşturun

- Çekirdek kadro ile grubunuzu kurun, 
logonuz, adınız, misyonunuz olsun.

4- Organizasyon şemasını oluşturun, rol ve 
sorumlulukları belirleyin
- Gönüllü grubunuz içerisinde sorumluluk 

dağılımı yapın, herkesin farklı bir 
sorumluluğu olsun.

5- Amaçları ve Hedefleri belirleyin
- Kurum olarak gönüllülük yapmaktaki 

amaçlarınızı belirleyin. Bir senelik 
hedeflerinizi koyun. Bu sene kaç 
gönüllü bulmayı, kaç proje yapmayı 
hedefliyorsunuz? 

6- Doğru projeyi seçin alanları belirleyin
- Kurumunuz hangi konuya önem veriyor? 

Nasıl biliniyor? Gönüllüleriniz en çok hangi 
toplumsal konulara eğilmek istiyor? En fazla 
gönüllüyü nasıl bir proje ile çekebilirsiniz?

7- Bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ile ortaklık 
yapın
- STK’ların tecrübeleri ile etkili işbirliği 

fırsatlarını değerlendirin.

8- İletişime önem verin!
- Kurum içerisinde bütün yöntemleri 

kullanarak herkesin farkındalığını ve 
motivasyonunu artırın. Böylece daha 
fazla gönüllünüz, üst yönetimden daha 
fazla desteğiniz olsun! (Her zaman Türkiye 
çapında düşünmeyi unutmayın.)

9- Gönüllülerinizi ödüllendirin, motive edin
- Emeklerini desteklediğinizi hissettirin! 

Hatta bunu üst yönetim ile beraber yapın. 
Sertifikalar verin, alkışlayın, isimlerini 
duyurun.  Yeni proje fikirleri gibi her adımda 
desteklerini isteyin.

10- Değerlendirme yapın
- Yıl boyunca, her proje için veri toplayın, geri 

bildirimler alın. Projeleri, yapılanmanızı 
değerlendirin, geri bildirimlerle geliştirin! 
Hedeflerinize ne kadar ulaştınız? Neleri daha 
iyi yapmalısınız?
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ARAÇLAR
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7. ARAÇLAR
7.1. Gönüllülük İlgi Anketi

7.2. Proje Öneri Formu

7.3. Gönüllü Görev Tanımı

7.4. Proje Aylık Durum Raporu

7.5. Gönüllü için Etkinlik Değerlendirme Formu 

7.6. Katılımcı için Etkinlik Değerlendirme Formu
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Özel Sektör Gönüllüleri Derneği 
Gönüllülük İlgi Anketi

1. Toplumsal sorunlara, eksikliklere karşı duyarlıyım ve bu konularda bir şeyler yapabilmek 
isterim.

Evet   1 Hayır  2
2. Üyesi olduğunuz sivil toplum kuruluşu var mı?

Evet  1 Hayır (4. Soruya geçiniz)  2

3. Hangi sivil toplum kuruluşuna üyesiniz?

    
4. Yukarıda üye olduğunuzu belirttiğiniz sivil toplum kuruluşuna ayda/haftada kaç saatinizi 

ayırıyorsunuz?
Ayda…………………………….. Haftada……………………………..

5. Gönüllü olarak başka bir kurum/dernek/vakıfta görev alıyor musunuz?
Evet  1 Hayır (10. Soruya geçiniz)  2

6. Hangi kurum/dernek/vakıfta ve hangi görevde gönüllülük yapıyorsunuz?
Dernek/Vakıf İsmi Görev

7. Sizce gönüllülük nedir?

8. Neden gönüllü olmayı seçtiniz? 

9. Gönüllü çalışmalarınızı kimlerle yapmayı seviyorsunuz?
Ailemle                                                                     1 Arkadaşımla                                                          2
İş arkadaşımla                                                       3 Yalnız                                                                        4
Diğer
10.  Gönüllü olarak projelere dahil olmayı başkalarına da tavsiye eder misiniz? Neden?

1  Evet  ……………………………………………………………………
2  Hayır  ……………………………………………………………………

11.  Eğer şirket içinde gönüllülük yapabileceğiniz bir çalışma düzenlenirse, katılır mısınız? 
Evet                                                                            1 Belki (Konu ilgimi çekerse)                              2
Belki (Arkadaşlarım da dahil olursa)           3 Yalnız                                                                        4
12.  Hangi konuda gönüllülük yapmayı tercih edersiniz? 
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(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)
Çocuk                       1 Eğitim                      2   Çevre                      3 Kadın                      4
Engelli                      1 Sağlık                       6 İnsan Hakları       1 Diğer                       
13.  Daha önceden düşündüğüm gönüllülük içeren proje önerilerim var!

14.  Şirketinizde gönüllülük programının başlatılması halinde sadece katılımcı değil programın 
çekirdek kurucu takımının parçası olarak yer almak da ister miydiniz?

Evet                                                                            1 Hayır                                                                            2
15. Şimdiye kadar gönüllülük yapamamış olmanızın nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Ayıracak vaktim olmuyor 1
Bu tarz aktivitelerden haberim olmuyor 2
Beni heyecanlandıran, ilgi duyduğum bir konu karşıma çıkmadı 3
Hep istiyorum ama nereden başlayacağımı bilemiyorum 4
Düzenli gönüllü faaliyetlerde bulunuyorum 5
Gönüllü olmak istemiyorum 6
Diğer
16. İş dışında vakitlerinizi genellikle nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ailemle birlikte evde 1
Arkadaşlarımla evde 2
İş arkadaşlarımla evde 3
Yalnız başıma evde 4
Ailemle birlikte ev dışında 5
Arkadaşlarımla ev dışında 6
İş arkadaşlarımla ev dışında 7
Yalnız başıma ev dışında 8
Spor yaparak 9
Hiçbir şey yapmıyorum 10
Diğer
17. İş saatleriniz dışında yaptığınız faaliyetlerinizle ilgili kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Üretken olduğumu düşünüyorum 1
Daha farklı şeyler de yapabilirim 2
Yapmam gerekenleri yapıyorum 3
Vaktimi boşa harcadığımı düşünüyorum 4
İş dışında hiç boş vaktim olmuyor 5
Diğer 6

GÖNÜLLÜ FORMUMUZU DOLDURDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ!
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Özel Sektör Gönüllüleri Derneği
PROJE ÖNERİ FORMU

Proje: önceden belirlenmiş bir süre içerisinde, değişim yaratmayı hedefleyen, birbirleriyle 
ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucu toplumda bir farkın yaratıldığı çalışma. Örn: 
Okul Dostu Programı

Etkinlik: Bir projenin yürümesi için gerçekleştirilen kısa dönemli aktiviteler. Örn: Okul Dostu 
Programı kapsamında Çevre Eğitimi verme

Proje Öneri Sahibi 

Adınız- Soyadınız
(veya öneriyi oluşturan ekip)

Ne zamandan beri gönüllülük yapıyorsunuz? 

Daha önce katıldığınız gönüllü projeler nelerdir?

Proje Bilgileri

Projenin Adı:

Projenin Özeti:

Projenin Amacı: 

(Kimlere fayda sağlayacağı, kurumunu-
za ve gönüllülere nasıl bir katkıda bulu-
nacağı da belirtilerek, böyle bir projeye 
neden ihtiyaç olduğunu anlatınız.)

Kaç gönüllüye ihtiyacınız var?

Projenin Süresi:

Projenin gerçekleştirileceği yer:  

(Varsa) İşbirliği yapılacak kuruluşlar:

Projenin etkinliğini nasıl izleyecek ve 
değerlendireceksiniz?

(Projeyi uygularken doğru gidip git-
mediğini nasıl takip edeceksiniz; proje 
bitiminde projenin başarıya ulaşıp 
ulaşmadığını anlamak için ne yapmayı 
düşünüyorsunuz?)

Proje Gönüllü Grubunuz içinde nasıl 
sürdürülebilir olacak?
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(Varsa) Eklemek istedikleriniz

Risk Değerlendirilmesi

Öngörülen Risk Önlem

Bütçe

Tedarikçi Malzeme İçeriği

Maliyet

(Gönüllü yapılan işlerin ma-
liyetini de belirtip kaynak 
bölümüne gönüllü yazmanız 
gerekmektedir)

Kaynak

(Hangi kaynaktan 
karşılamayı 
planlıyorsunuz?)

TOPLAM

Tarih:       İmza:
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Gönüllü Görev Tanımı

Proje/Etkinlik: Kültür Karıncaları Projesi

Proje Lideri:  Mehmet Mehmetoğlu (Muhasebe)

Gönüllü iş:
Gönüllülerimiz eğitim ve öğretim yılı süresince 6 etkinliğe katılmak 
suretiyle projeye destek verir. Gönüllüler katılamadıkları etkinlikler için 
takım kaptanına 3 iş günü öncesinden haber vermek durumundadır.

Amaç:

İstanbul’un 2010 kültür başkenti olmasına yönelik çalışmalar ve 
etkinlikler yapılması,

Tarihi mekanlara yapılan ziyaretlerle çocukların İstanbul’un kültür 
mirasını yaşayarak öğrenmelerini sağlamak.

Okulda yapılan dia gösterimi, ritim çalışması, drama ve resim gibi 
etkinliklerle çocukların İstanbul’da yaşamış tüm kültürleri kavramalarını 
sağlamak.

Ölçümleme tekniklerini kullanarak hedefe ne kadar ulaşıldığını 
saptamak

Gönüllülerin çocuklar için roll model olmalarını sağlamak.

Gönüllüler neler 
yapabilir?

Gönüllüler anlatıcı, eğitici, fotograf, lojistik, raportör görevlerinden bir 
veya birkaçına destek verir.

Gerekli nitelikler: Gönüllülerin iletişim yeteneğinin yüksek olması, çocukları, tarihi sevmesi 
gerekmektedir.

Zaman:
Gönüllülerimiz eğitim ve öğretim yılı süresince 6 etkinliğe katılmak 
suretiyle projeye destek verir. Etkinlikler Cumartesi veya Pazar günleri 
yapılmaktadır.

Yer: Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı Tarafından belirlenen tarihi mekanlar ve 
okullar.

Gönüllüye sağlanan 
haklar:

İletişim eğitimi, Modül içerik eğitimi, 2010 yılında yapılacak olan şenliğe 
katılım
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Proje Aylık Durum Raporu

............yılı .............. ayı

PROJE 

Proje Adı:

Proje Lideri: 

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER VE GÖSTERGELER
Aşağıdaki tabloyu bu ay gerçekleştirdiğiniz her etkinliği içine alacak şekilde lütfen doldurun. 

Etkinlik:
Uygulama 
tarihi ve 
yeri:  

Açıklama: 
(Etkinlikle ilgili detaylı bilgi verilmelidir. 

Örn: yöntem, katılımcı sayısı, vb. )

Başarı Göstergeleri:
(Örn. ilgili etkinliklerin neden başarılı 

olduğunu düşünüyorsunuz? )

KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Bu kısımda varsa karşılaştığınız sorunları ve bu sorunlara yönelik aldığınız veya almayı 
planladığınız önlemler hakkında bilgi veriniz. 

Sorun
(Karşılaşılan sorunları maddeler halinde 
açıklayınız)

Önlemler
(Sorun ile ilgili olarak aldığınız veya almayı 
planladığınız önlemleri ve bulduğunuz çö-
zümleri açıklayınız.)

İhtiyaçlar
(Çözümün bulunmasıyla veya uygulanma-
sıyla ilgili BGG Ekibinden destek beklediği-
niz bir durum varsa açıklayınız.)
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TAKİP
Projenin gelecek ayda gerçekleştirilecek etkinlikleri ve bunların zamanlamasını aşağıdaki tabloyu 
kullanarak açıklayınız. 

Planlanan Etkinlik Planlanan Tarih
Ön Çalışma
(Bu etkinlikler için herhangi bir ön hazırlık 
vb. yapıldıysa burada açıklayınız..)

YORUMLAR- ÖNERİLER- EKLER 
Yukarıdaki başlıklar altına girmeyen ancak belirtmek istediğiniz bir nokta var ise bu bölümde 
belirtebilirsiniz. (Bu bölümü doldurmak zorunlu değildir) 

GÖNÜLLÜ SAATLER TAKİP ÇİZELGESİ

Etkinliğin adı Gönüllünün 
Adı-soyadı Gönüllünün Rolü Tarih Gönüllülük saati

Not: Tabloları doldururken istendiği kadar satır eklenebilir. Hazırladığınız raporun 4 sayfayı 
geçmemesine özen gösteriniz.
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Gönüllü için Etkinlik Değerlendirme Formu 

Bu etkinliğine katıldığınız için teşekkür ederiz. Gönüllülerimizin mutluluğu ve projelerimizin 
verimliliği açısından bize yol göstermeniz açısından aşağıdaki formu doldurmanız çok önemlidir.  

İsminiz:
Kurum/Bölüm:
Katıldığınız Etkinlik/Proje:
Tarihler:
Genel Değerlendirme
1- Proje/etkinlik hakkındaki ön tanıtım (oryantasyon) yeterli miydi?  Zayıf, Orta, Mükemmel

2- Gönüllü olarak sizden neler beklendiği yeterince anlaşılır mıydı? Zayıf, Orta, Mükemmel

3- Organizasyon hakkındaki değerlendirmeniz nedir? Zayıf, Orta, Mükemmel

4- Gönüllü Proje Sorumlusu’nu nasıl değerlendirirsiniz? Zayıf, Orta, Mükemmel

Proje/ Etkinlik Değerlendirmesi
5- Çalıştığınız konu/gruba karşı bakış açınız ne kadar değişti? Hiç, Biraz, Çok

6- Proje ile fark yaratabildiğinize inanıyor musunuz? Hiç, Biraz, Çok

7- Etkinliği genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? Zayıf, Orta, Mükemmel

8- Bu etkinlikte gönüllülük yaparken en çok hoşunuza giden ne oldu?

9- Bu etkinliğe katılmanın hangi yönlerinizi geliştirdiğini düşünüyorsunuz?

10- Bu etkinlikten daha fazla keyif almanız ve yararlanmanız için başka ne yapılabilirdi?

11- Eklemek istedikleriniz var mı?

Destek ve görüşleriniz için teşekkür ederiz!
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Katılımcı için Etkinlik Değerlendirme Formu

Bu etkinliğine katıldığınız için teşekkür ederiz. Sizlerin mutluluğu ve projelerimizin verimliliği 
açısından bize yol göstermeniz açısından aşağıdaki formu doldurmanız çok önemlidir.  

1- Proje/etkinlik hakkındaki ön tanıtım (oryantasyon) yeterli miydi? Zayıf, Orta, Mükemmel

2- Etkinliği nasıl değerlendirirsiniz?     Zayıf, Orta, Mükemmel

3- Gönüllüleri nasıl değerlendirirsiniz?     Zayıf, Orta, Mükemmel

4- Bu etkinlikte en çok hoşunuza giden şey ne oldu?

5- Bu etkinlikte tanıştığınız gönüllülerimiz ile ilgili en çok hoşunuza giden şey ne oldu?

6- Bu etkinlikten daha fazla keyif almanız ve yararlanmanız için başka ne yapılabilirdi?

7- Eklemek istedikleriniz var mı?

Destek ve görüşleriniz için teşekkür ederiz!
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8. GÖNÜLLÜLÜK ÜZERİNE 
MAKALELER

Gönüllülük ve Mutluluk
Psikolog Emre Konuk   

DBE - Davranış Bilimleri Enstitüsü 
Kurucu Başkanı

Çok ilginçtir; mutluluk üzerine çok şey söylenir, yazılır, çizilir ama nedense literatüre 
baktığımızda araştırmacıların yakın zamanlara kadar pek ilgisini çekmediğini görürüz. Olduğu 

kadarıyla “Mutluluk Araştırmaları” bize mutlu insanların ortak özellikleriyle ilgili sağlam bilgiler 
veriyor. Mutlu insanlar mutsuz insanlardan dört noktada ayrılıyor:

1. Günlük yaşam içinde olumlu duygular çok daha fazla. Yani mutlu insanlar, mutsuz insanlara 
göre yaşamdan çok daha fazla keyif alıyorlar. Bu alan duygularla ilgili.

2. Kendilerini bir şeye yoğun biçimde verebiliyorlar. Bu herhangi bir eylem olabiliyor: Arkadaş-
lar, aile, iş, satranç, okumak, spor gibi. Bu alan da davranışlarla, yani eylemle ilgi. 

3. Yaşamlarını anlamlı ve değerli buluyorlar. Yani yeteneklerini günlük doyumun üstünde daha 
yüksek bir amaca yönelik kullanıyorlar. Bu da daha çok zihinsel bir olgu.

4. Motivasyonları dışarıdan çok kendi içlerinden geliyor. 

“Gönüllülük Ruhuna” belki bu açılardan bakabiliriz. Gönüllü kişi, yani bir eyleme gönülden 
katılan kişi; yaptığından keyif alır, kendini verir ve yaptığı işi anlamlı ve değerli bulur. Bu biçimiyle 
“gönüllülük” birden bir yaşam biçimine dönüşür. Böyle olunca da artık o, bir hayır işi olarak 
yapmanın ya da toplumsal projelere karşılıksız katılmanın çok ötesine geçer. Çevreye, içinde 
yaşadığı topluma ve parçası olduğu dünyaya karşı duyarlıdır ve içinden öyle geldiği için sorumlu 
hisseder. 

Gönüllülük bir görev değil, bir seçimdir ve insanlarla bir arada yürütülebilecek, yararlı olma 
biçimidir. Gönüllülük, karşılıklı güven ve takım ruhuyla hayat bulur. Kişi gönüllülük projeleri ile 
toplumsal yarar sağlayan etkinliklerde bulunur. Yeni ilgi alanlarıyla tanışır, yeteneklerini geliştirme 
ve yeni beceriler kazanma konusunda vizyon edinir.



102

ÖSGD KURUMSAL GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMLARI EL KİTABI

Gönüllülük, kişinin çözümü başkasından beklemesi değil, kendi bireysel gücünü çözüm 
bulmak için kullanmasıdır. Beraberinde bilinç ve sorumluluğu da yanında getirir. Kişinin çıkar 
gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını kendi özgür iradeleriyle bir sivil 
toplum kuruluşunun amacı doğrultusunda kullanmasıdır.

Gönüllülük aktivitelerinin, kişinin mesleki, kişisel ve sosyal gelişimine olan katkısı toplumun 
da gelişimini tetikleyeceği inancıyla bu aktivitelere önem ve destek vermek gerekiyor. Gönüllülük 
hayatı daha çok sevmek olarak da adlandırabilir. Kişinin kendi elindeki değer ve olanakları 
başkalarıyla paylaşarak yaşamdan aldığı keyfi diğer insanlarla paylaşmasına yardımcı olur. Bu 
açıdan baktığımızda kendini yaşadığı dünyaya ve insanlara karşı sorumlu hisseden bireyler 
tarafından gerçekleştirilen gönüllülük çalışmaları, kişinin hayata karşı bağlılığını arttırmakta ve 
kişileri mutluluğa götürmektedir.

Diderot’un dediği gibi ‘Başkalarına mutluluk sağlayabilen mutludur’. Kişilerin, doyumun 
ötesinde, birilerine bir şeyler sunma veya bir davaya hizmet etme duygusu onların anlamlı 
yaşama ihtiyacından gelmektedir. Bu anlamlı yaşama ihtiyacı insanların en temel ‘mutluluk’ 
kaynaklarından biridir.

Yaşamdan keyif almak adına paylaşım içerisinde bulunmak bireylerin var olan yeteneklerini 
icra ederken daha mutlu olmalarına neden olur. Paylaşıldıkça ve değer gördükçe şiddeti ve 
etkisi artan bir duygulanım biçimi olan ‘mutluluk hali’ gönüllülük projelerinde yer alan insanlar 
tarafından daha yoğun hissedilmektedir.

Gönüllülük projeleri kar odaklı olmayan, ancak katma değeri yüksek projelerdir. İnsanlara 
bireysel becerilerini ve birikimlerini kullanmalarını sağlayan, diğer insanlarla etkileşim halinde 
bulunmalarına neden olan ve böylece mutlu olmalarını sağlayan güçlü bir ‘mutluluk’ ve paylaşım 
aracıdır. Bu yanıyla gönüllülüğü yaygın, ortak bir değer ve “toplumun doğal kültürü” haline 
getirmek için devletin, belediyelerin ve iş dünyasının ciddi çaba harcaması gerekmektedir. Bunun 
iş dünyası için ilk ve en küçük adımı da; gönüllülük projelerini kurumların içine çeken ÖSGD gibi 
bir kuruluşla tanışmak olmalı… Ve bir öneri; belki hayata geçiren olur. “Mutluluk için Gönüllülüğü 
Yayma Projesi” ne kadar ilgi çekici olurdu…
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Aldırmak, Umursamak, Toplumsal Sorumluluk Duymak

Prof. Dr. İpek Gürkaynak

Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü, Biga

Özgecilik diye çevirdiğimiz, eski deyimle de diğekâmlık olan, altruizm (ki zaman zaman, 
elseverlik ya da başkacılık da denildiğine rastlıyorum), sevdiğim bir terim, sevdiğim bir 

kavramdır. Sosyal psikoloji yazını, bize, başkasının sıkıntısına/gereksinmesine tanık olan, bunun 
farkında olan insanların sayısının artmasıyla, bu kişilerden her birinin, sözkonusu meseleye ilişkin 
bir şey yapma/harekete geçme sorumluluğu duymasının azalacağını söylüyor. Kalabalıkların, “niye 
ben, o yapsın/düşünsün”, vb. deme eğilimi. Sosyal psikolojide, tanığın müdahalesi denilen olgu. 
Tanıkların sayısı arttıkça, her bir tanığın müdahale eğilimi azalıyor.

İstenilen o ki, farkındalıklar artsın, farkındaların sayısı artsın, “tanıklar” artsın VE FAKAT her 
birinin bireysel sorumluluk duyması azalmasın. İşte ben gönüllülüğü tam da bu olarak görüyorum. 
Farkındalık düzeyi yüksek insanların, “ben ne yapabilirim?” sorusunu sormaları, buna yanıt 
aramaları, yanıtı mutlaka bulmaları ve biraraya gelerek harekete geçmeleri. Bu bir “yaşlı ve 
emekli insanlar” işi değil; hayır işi hiç değil. Her yaştan bireyin adalet ve toplumsal sorumluluk 
duygularının kışkırtılması. 

Gönüllülük ne katar? Kime katar? Neden ve nasıl katar?

Çeşitli araştırmalar, gönüllülüğün müthiş bir öğrenme deneyimi olduğunu, kişinin –işiyle kendi 
arasına psikolojik mesafe koymasını sağlayarak- işteki performansını olumlu etkilediğini, çeşitli 
gereksinmelerini (özsaygı, katılım, paylaşma, dayanışma, ekip çalışması) doyurduğunu yani kişide 
doyum duygusu yarattığını, böylelikle kişinin yaşamına anlam ve amaç kattığını, özsaygısını 
artırdığını, değişime uyumun gerektirdiği esnekliği sağladığını, gülme yetisini geliştirdiğini; özetle, 
yaşam deneyimi üzerinde olumlu etki yaratarak kişinin duygusal sağlığını iyileştirdiğini gösteriyor. 

Ne kadar erken yaşta başlarsa farkındalık ve toplumsal olgulara ilişkin bireysel sorumluluk 
duyma, ne kadar erken deneyimlenirse gönüllülük, o denli çabuk, kişinin davranış repertuarının 
doğal bir parçası haline gelecektir; o denli, hem toplumsal hem bireysel gelişme üzerinde etkili 
olacaktır.

Sorun çözme olgusunun birinci adımı sorunu fark etmek/bulmak, sorun olarak nitelemek ve 
adını koymaktır. İşte gönüllülük çalışmaları, çocukları, gençleri, yetişkinleri, toplumsal sorunları 
fark etmeye, anlamaya çalışmaya, çözümün parçası olmaya, fark yaratabileceğini görmeye 
yönelterek, “olgunlaştırır”, psikolojik olarak “büyütür”.

Esneklik, doyum, öğrenme deneyimi, gereksinmelerin karşılanması, bağlanma, duygusal 
sağlık/ruh sağlığı, özsaygı, dayanıklılık, katılım, toplumsal değerler, sivil toplum, etkin yurttaşlık 
gibi, kimilerini yukarıda kullandığım, sözcüklerin bol bol geçtiği, upuzun bir yazı yazmak gerek 
aslında bu konuda. Ama ben, herkese bol gönüllü çalışmalar dileyerek, burada keseyim.
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Dezavantajlı Gruplarla Yapılan Gönüllülük Etkinlikleri

Nihan Mortaş

Doktora Öğrencisi, Sosyoloji, ODTÜ

Dezavantajlı gruplarla yapılan gönüllülük etkinliklerine dahil olmak, elimizde toplumsal ve 
kişisel gerçekliklerin farklı boyutlarını gösteren bir ayna tutmak gibidir. Bu ayna bize kendi 

hayatımızı, iç dünyamızı, başka hayatların koşullarını, hayallerini, acılarını, sevinçlerini ve farklı 
farklı toplumsal manzaraları gösterebilir. Diğer bir söyleyişle, sosyo-ekonomik aidiyetleri aynı 
olmayan kişiler ve/ya gruplar temasa geçtiğinde, farklılıkların birbirine öğretebileceği çok fazla şey 
olduğu açığa çıkar. Bu bağlamda, dezavantajlı gruplarla yapılan gönüllülük etkinlikleri çalışılan 
grup, kurum gönüllüleri ve toplum açısından çok verimli sonuçlar doğurur. 

Kurum ve gönüllüler açısından bakılacak olursak, dezavantajlı gruplarla yapılan gönüllülük 
etkinliğine katılan kurum çalışanları arasındaki uyum, denge ve dayanışma ağı güçlenir. 

Gönüllülerin öncelikle kendilerini ve sonra da toplumsal hiyerarşinin alt basamaklarında yer 
alan bireyleri tanıma ve anlama fırsatı ortaya çıkar. Bu fırsat gönüllülerin kendi potansiyellerini 
keşfedip gerçekleştirmelerine imkân verir. Diğer taraftan, dezavantajlı gruplarla çalışan 
gönüllülerin toplumsal sorumluluk almaları ve bir anlamda topluma olan borçlarını ödemeleri 
gönüllülerin kendi farkındalık düzeylerinin artmasını sağlar. Gönüllüler, sosyal dışlanma ile 
mücadelede aktif rol alarak; toplumsal huzura, dayanışmaya, eşitliğe katkıda bulunurlar.

Meseleye dezavantajlı grup açısından bakarsak, sözkonusu grubun üyelerinin topluma aidiyet 
bağları ve adaptasyon yöntemleri güçlenir. Doğru rol modeller ile karşılaşırlarsa ve bu modeller 
onların hayata dair algısında olumlu izler bırakabilirse, dezavantajlı bireylerin hayatta kalma 
stratejileri çeşitlenir ve güçlenir. Böylece toplumsalın çeperlerinde yer alan konumlarında merkeze 
doğru bir hareketlenme görülür. 

Dezavantajlı gruplarla gönüllülük etkinliklerine katılmanın dikkat gerektiren birçok bileşeni 
vardır. Bu bağlamda gönüllülerin çalışacakları grubun özelliklerini tanımaları ve gönüllü oldukları 
etkinlikte hassasiyet gerektiren noktaları önceden bilmeleri gerekmektedir. Aşağıda ilk olarak 
dezavantajlı grup tanımlaması yapılacak ve ikinci olarak da sözkonusu gruplarla yapılacak 
gönüllülük etkinliklerinde dikkat edilmesi gereken noktalar sıralanacaktır. 

Dezavantajlı Grup Nedir?
Dezavantajlı gruplar kendi kendine yetemeyen, kendi sorunlarını tek başına çözemeyen 

bireylerden oluşan gruplardır. Bu gruplara mensup bireyler ekonomik ve sosyal bakımdan 
toplumun alt sıralarında yer alırlar. Toplumsal alanın dış sınırlarına itilirler. İstihdam, sağlık, 
eğitim gibi kaynaklara ulaşma imkânları oldukça sınırlıdır. Çoğunlukla toplumsal ve ailevi 
destekten yoksundurlar. Önyargı ve toplumsal etiketlenme riski altındadırlar ve bu durumla baş 
etme stratejileri yeterince güçlü değildir. Kurumsal ve yapısal desteğe ihtiyaç duyarlar. Bireysel 
sorunlarını kamusal düzleme taşımada zorluk yaşarlar. Topluluk halinde hareket etme kabiliyetleri 
sınırlıdır. Bu gruplara örnek vermek gerekirse engelliler, şiddet mağduru kadınlar, eşcinseller, etnik 
ve dini ayrımcılığa uğrayanlar, sokak çocukları sayılabilir. 
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Burada kritik olan nokta sözkonusu bireylerin içinde bulundukları, kendi kendine yetememe 
durumundan kurtulma olasılığının her zaman mümkün olmasıdır. Bu olasılığın gerçekleşmesi için 
belirli gereklilikler vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

1. Kendi kendini yönetebilir hale gelmek (otonomi)
2. Bağımlılık ilişkilerinden kurtulmak
3. Hayata dair karar verebilme sorumluluğunu almak 
4. Özsaygı geliştirmek
5. Gelişmek ve bağımsızlaşmak için destek almak 
6. Toplumsal alanda önyargısız kabul görmek 
7. Sağlık hizmetlerine ulaşmak 
8. Eğitim alabilmek 
9. Fırsatlar hakkında bilgi edinmek 
10. İstihdama katılmak

Gönüllülerin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar 

1. Gönüllülük etkinliği başlamadan önce, gönüllü kişiler içinde bulundukları çalışmanın ama-
cı, yükümlülükleri, sınırları, yeterlilikleri ve çalışılacak grubun ana özellikleri hakkında bilgi 
sahibi olmalıdırlar. Bu bağlamda gönüllüler yapılan etkinliğin çerçevesi ve kuralları içinde 
kalarak hareket etmelidirler. 

2. Çalışılan gruba karşı hiçbir zaman önyargılı olmamak esas unsurdur.
3. Gönüllüler birlikte çalıştıkları dezavantajlı bireylerle empati kurmalı, sabırlı ve iyi birer din-

leyici olmalıdırlar. 
4. Grup üyelerinin özyaşam deneyimini, gündelik hayatını, yaşam koşullarını, duygu, düşünce 

ve inançlarını yargılamamak gerekir. 
5. Grupla hiyerarşi gözetmeden ilişki kurulmalıdır. Bu noktada kültürel birikim, sosyo-ekono-

mik statü, eğitim düzeyi fakları uzlaşmazlık yaratabilir. Ancak, gönüllüler bu farkların ortak 
noktalarda buluşmaya engel olmadığını bilmelidirler ve başarıya ulaşabilmek için gerekirse 
alternatif yollar denemelidirler. 

6. Gönüllüler iletişime geçtikleri kişilere acıma duygusuyla yaklaşmamalıdırlar.
7. Gönüllüler için kalıcı çözümler yaratmak ana hedeflerden biri olmalıdır. 
8. Gönüllüler birer rol model olduklarının farkında olmalıdırlar. Ancak, burada sürekli öğütle-

yici, soyut çözümler öneren ve yaşam dersleri veren bir kimliğe bürünmemek gerekir.
9. Gönüllüler kendi aralarındaki iletişimi sağlıklı yürütmeli ve birbirlerinin tecrübelerinden 

beslenebileceklerini akılda tutmalıdırlar. 
10. Gönüllüler dezavantajlı gruplarla yapılan çalışmaların olumlu etkilerinin halka halka bü-

yüyeceğini bilmelidirler. Çünkü bu etkinlikler gönüllülerin kendisini, dezavantajlı grubun 
üyelerini ve grup dinamiğini, dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal algıyı ve de yapısal 
süreçleri olumlu yönde değişime götürme potansiyeline sahiptir.
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9. ÖZEL SEKTÖR GÖNÜLLÜLERİ 
DERNEĞİ (ÖSGD) HAKKINDA
9.1. ÖSGD Kimdir?

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, Kurumsal Gönüllülük Programları’nı yapılandırmak ve proje 
uygulamak konusundaki uzmanlığını özel sektör ile paylaşmaktadır. Derneğin ana hedefi, 

şirketlerde gönüllülüğün sürdürülebilir ve sistematik bir çerçevede yürütülmesi, bütün çalışanların 
hayatlarına dokunmasıdır. Bu hedef ile ilk adımdan başlayarak ilgili departman/lar ile birebir 
çalışıp programın geliştirilmesinin her evresinde yön göstermekte, materyal sağlamaktadır. 

Özel Sektör Gönüllüler Derneği Misyonu; 

Özel sektörün insan kaynağını ve uzmanlığını değerlendirerek gönüllülük yoluyla sivil topluma 
katkıda bulunmaktır.

ÖSGD, üye şirketlerin insan kaynaklarını yönlendirerek, teşvik ederek ve gönüllülüğü özendirerek bir yandan 
profesyonelerin bu kazanımlardan faydalanabilmelerini, diğer yandan da STK’nın gelişimini sağlamak istiyor. 
ÖSGD, STK’larda yönetimi desteklemek üzere birlikte çalışacakları STK’ların bazı ilkelere uymalarını bekliyor: 

-  Vizyon ve misyonunu net ifade ederek çalışanları ve üyeleri ile paylaşmaları, 
-  Misyonu içerisinde yer alan konularda projeler yapmaları, 
-  Finansal yapısını düzenli olarak bağımsız bir denetim kuruluşu ile denetime açan ve sonuçları yaygın olarak 

paylaşmaları, 
-  Yönetim Kurulu’nu yenileyen ve performansını takip eden; prosedürleri uygulayabilmeleri, 
-  Gönüllülük Eğitim programı uygulayabilmeleri. 

ÖSGD’nin üye şirketlerden de iki önemli beklentisi var: (i) Her sene şirket çalışanlarının zamanlarının ne 
kadarını gönüllü hizmetlere ayırdıkları ve elde ettikleri sonuçlarla ilgili bilgiyi kamuoyu ile paylaşmaları ve (ii) 
şirket personeli arasında gönüllü hizmet verenlerin bu çalışmalarının da şirketin performans değerlendirme 
sistemi çerçevesinde değerlendirmeye alınmasını sağlamaları. Böylelikle gönüllülüğün kalıcı bir şekilde 
desteklenmesi hedefleniyor. 

Ülkemizdeki yetişmiş profesyonellerin toplumsal sorunlarla daha yakından ilgilenmesi birçok faydayı da 
beraberinde getirecektir. (i) Bu sorunların çözümünde daha yaratıcı yaklaşımların ortaya çıkmasını sağlayacak, 
(ii) Ülkemizde katılımcı demokrasinin gelişmesine katkıda bulunacak, (iii) STK’ların yönetim kalitesi özel sektör 
deneyiminden faydalanarak artacak, (iv) Ülkemizde toplumsal sorumluluk duygusu artacaktır.

Dr. Yılmaz Argüden / ARGE Danışmanlık / ÖSGD Başkan Yardımcısı
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Vizyonu;

• Özel sektörde gönüllü çalışmalar için 
referans noktası olmaktır

ÖSGD, Toplum ve özel sektör arasında 
dinamik bir ilişki yaratmayı,  özel sektörde 
gönüllülüğün yayılmasına önderlik etmeyi ve 
toplumsal problemlerin saptanmasında ve 
çözümünde sivil toplum kuruluşları ile doğru 
işbirliği yapmayı amaçlar.
• Şirket çalışanlarının, topluma değer 

katacak projelerde gönüllü katılımlarını 
destekleyerek,  özel sektörün daha yaratıcı 
projeler geliştimesine destek olur.

• Şirket çalışanlarının sivil toplum kuruluşları 
ile yaratıcı projeler geliştirebilmelerini 
sağlarken özel sektörde gönüllülük ağının 
büyümesine katkı sağlar.

ÖSGD, tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de 
gittikçe önemli hale gelen Kurumsal Gönüllülük konusunda çalışan öncü ve tek dernektir. 

9.2. ÖSGD İş Modeli

Kurumsal Gönüllülük Programları’nı başlatmak veya geliştirmek isteyen şirketler ÖSGD üyeliği 
ile aşağıdaki adımları izlemeye başlarlar;

Örnek yapılandırma süreci:

Rota Toplantısı: İhtiyaçların ve Gönüllülük Programı’nın çerçevesinin belirlenmesi için 
gerçekleşir.

Gönüllü Elçi Buluşmaları: Şirket Gönüllü Elçilerinin Gönüllülük Programı Yönetimi ile ilgili bir 
günlük oryantasyona katılması ve şirketlerine yönelik ne tür uygulamalar yapabileceklerine dair 
fikir sahibi olmaları sağlanır.

Şirket-içi Gönüllü Toplantısı: Şirket çalışanlarının gönüllülük konusunda bilgilendirilmesi ve 
projelere katılımı teşvik edilir. 

Güncel Proje Paylaşımı: Yeni geliştirilen projeler Gönüllüler Elçilere iletilir ve kurumların 
içlerinde yayılması sağlanır. 

Paylaşım Toplantıları: Üyeler arası bilgi, proje ve tecrübe paylaşımı için toplantılar düzenlenir.

Oluşturulan çekirdek yönetim kadrosu içerisinden bir veya birkaç kişi ÖSGD’nin Gönüllü 
Elçi’leri olur. Bu kişiler ÖSGD’den gelen proje duyurularını ve haberleri kurum içinde gönüllüler ve 
potansiyel gönüllüler ile paylaşır, Dernek ile iletişimi sağlar.

Gönüllü Elçi Sorumlulukları:

• Şirket içinde ÖSGD’yi temsil ederler,
• Şirket Gönüllü Programını yönetir, Gönüllü Grubu’nu oluşturur ve çalışmasına destek verirler,

ÖSGD, üye şirketlerin insan 
kaynaklarını yönlendirerek, 
teşvik ederek ve gönüllülüğü 
özendirerek bir yandan özel 
sektör profesyonelerinin 
toplumsal konulara katkılarını 
sağlayabilmeyi ve katkılarını 
geliştirmelerini, diğer yandan 
da STK’nın gelişimini 
sağlamak istiyor.

Dr. Yılmaz Argüden 
ARGE Danışmanlık     
ÖSGD Başkan Yardımcısı
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• ÖSGD’nin ve STK’ların projelerini Gönüllüleri ile paylaşırlar,
• Gönüllüleri projeye katılmak için özendirirler,
• Yeni gönüllülerin katılımını ve gerekli eğitimlerialmalarını sağlarlar,
• Gönüllülerin, uygulamaya katılmaları için gerekli desteğin sağlanmasını sağlarlar (eğitim, 

lojistik, iletişim vb.),
• Gönüllü Programını ve süreçlerini ÖSGD üyeleri ile paylaşırlar, 
• ÖSGD’de aktif rol alarak, şirketindeki uygulamalar ile yeni fikirlerin oluşmasına destek 

verirler,
• ÖSGD üyelik işlemlerini takip ederler. 

9.3. ÖSGD’nin Sunduğu Servisler
• Kurumsal Gönüllülük Programı yapılandırma sürecinde kesintisiz danışmanlık
• Gönüllülük eğitimleri
• Sosyal Farkındalık Eğitimleri ve Programları
• Proje seçimi desteği
• Proje desteği

- STK Ortaklı Projeler (STK’lar ile şirket çalışanlarının kolayca parçası olabileceği veya 
STK’ların halihazırda devam eden ve çalışan katılımına uygun projeler)

– ÖSGD Şemsiye Projeleri (ÖSGD tarafından yaratılmış olan ve yine dernek tarafından 
yönetilen, Okul Dostu Programı ve Meslek Lisesi Koçları Programı)

– Şirkete Özel Projeler (Kurumların isteği doğrultusunda ve istediği alanlarda uzmanlar 
ortaklığında geliştirilen ve yönetilen projeler)

• Gönüllü Günü Organizasyonları
• Şirketler arası İyi Örnek Paylaşımları
• Gönülden Ödüller Başvurusu Danışmanlığı

9.4. Gönülden Ödüller

ÖSGD, 2007 yılında beri her yıl sonunda 
büyük bir ödül töreni düzenleyerek o yıl 

gerçekleşmiş en başarılı gönüllülük faaliyetlerini 
onurlandırmaktadır. 

Ödüller 4 Kategoride sunulmaktadır:

• En Başarılı Gönüllülük Programı
• En Başarılı Gönüllülük Projesi
• En Yaratıcı Gönüllülük Projesi
• En Başarılı Gönüllü

Not: Başvuru için ÖSGD üyesi olma  

zorunluluğu yoktur.

“Çalışma arkadaşlarımdaki 
değişimin farkına varmıştım. 
Eğer  fırsat  verilirse, herkes 
topluma katkıda bulunmak 
için zaman yaratabiliyordu. 
Katkı sağladıkça da mutlu 
oluyorlardı. Ancak bu 
kişilerin sayısının bir an önce 
artmasını arzu ediyordum, 
çünkü İstanbul’un sorunları 
çoktu, öğrencilerin, kadınların, 
gönüllülere çok ihtiyacı vardı.”

Zeynep Uluer

ÖSGD Kurucu YK Üyesi
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10. SÖZLÜK
Avrupa Gönüllü Merkezi (Centre Européen du volontariat, CEV): 74 ulusal ve bölgesel 

kuruluşu Avrupa çapında bir araya getirmek, desteklemek ve gönüllü faaliyetlerini teşvik etmek 
amacıyla kurulmuş, gönüllü merkezleri ve gönüllülük ile ilgili alanlarda çalışan kuruluşlarının 
Avrupadaki ağıdır.

Business Impact: İngiltere’de iş dünyası tarafından geliştirilen ve kurumsal sosyal sorumluluk 
konusundaki gelişmelerin çeşitli aşamalar halinde izlenebilmesi için hazırlanan proje.

Business in the Community: İş dünyası tarafından yönetilen ve sorumlu iş metotlarını 
yaygınlaştırmayı amaçlayan bir dernektir. Dünya çapında 850den fazla üyesi olup 10,700 şirketi 
kampanyalarına dahil etmiştir. Vizyonu, her şirketin sorumlu davranmasını sağlayıp herkes için 
sürdürülebilir bir gelecek garantilemektir. İngiltere Prensi Charles’in derneklerinden biridir.

Dernek: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı 
gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak 
birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip topluluk

Etkinlik: Bir gönüllülük projesi kapsamında gerçekleştirilen, bir süreyle sınırlı aktivitelerdir. 
Örneğin, “Görme engelliler okuluna ziyaret” bir gönüllülük etkinliğidir. “Görme engelliler için 
kitap okumak” da. Her ikisi de Görme Engellileri Destekleme Projesi kapsamında gerçekleştirilmiş 
olabilir. 

FTSE4GOOD Endeksi: 1995’te Londra’da yaratılmış olup, işletmelerde sürdürülebilir çevresel 
konulara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, paydaşlar ile olumlu ilişkiler geliştirmek, evrensel 
insan haklarını desteklemek vs. konularını içeren bir sosyal sorumluluk yatırım endeksidir.

Gönüllülük: Karşılık beklemeden bireylerin insanlar ve/veya toplum yararına yürütülen 
çalışmalara katılmak. 

Gönüllü Elçi: ÖSGD’yi şirketlerinde temsil eden, çoğu zaman kendi iş tanımlarının içinde ya da 
yanı sıra Gönüllülük Programı yönetiminden sorumlu olan kişilerdir. Genellikle İnsan Kaynakları ya 
da Kurumsal İletişim, zaman zaman da başka birimlerde çalışırlar. 

Gönüllülük Programı: Şirket içindeki organize gönüllülük yönetimine “Gönüllülük Programı” 
diyoruz. Tüm gönüllülük projelerinin ve bunların etkinliklerinin bir çatı altında toplanmasıdır. 

Gönüllülük Projesi: Belirlenmiş bir hedefe ulaşmak amacıyla, belirli bir yerde ve süre içinde 
planlanmış faaliyetler (etkinlikler) bütünüdür. Örneğin; Okul Dostu Projesi, Yaşlılarımıza Destek 
Projesi

İlerleme Bildirimi (Communication on Progress - COP): Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’ne katılmak isteyen şirketlerin Sözleşme’nin on ilkesini politikalarında, operasyonlarda 
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ve kurumsal kültürde hayata geçirme hususunda açık bir taahhütte bulunması gerekmektedir. 
Gönüllülük esasına dayalı bir girişim olmakla birlikte katılımcıların yaptıkları taahhütleri hayata 
geçirmeleri beklenmekte, bu nedenle katılımcıların kurumsal sorumluluk alanındaki çabalarını 
her yıl rapor etmesi şartını koşmaktadır. Bu raporlama sürecine “İlerleme Raporu” (COP) adı 
verilmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Şirketlerin gönüllü olarak, toplumsal ve çevresel konuları 
operasyonlarına ve paydaşlarıyla olan etkileşimlerine bütünleştirmeleri, toplumdan aldıklarını 
toplumla paylaşmaları.(AB Komisyonu Yeşil Kitap 2001) 

Küresel Kurumsal Vatandaşlık Bildirgesi: 2001’de Davos Ekonomik Forum’unda yaratılmış 
olan deklarasyonda, iş dünyasının çevre, ahlak, emek ve insan hakları gibi konularda uluslararası 
standart ve değerlere saygı göstermesi ve bu konularda adımlar atılması talep edilmektedir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact): Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, 
insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki on evrensel ilke hakkında 
ilerleme kaydetmek amacıyla işletmeleri, sivil toplum ve hükümetlerle bir araya getirmektedir. 
Ortak hareketten doğan güç ile bu on ilkeyi dünya genelindeki iş etkinliklerinde temel uygulama 
haline getirmeyi hedeflemektedir. Dünyanın gönüllülük esasına dayanan en büyük kurumsal 
vatandaşlık girişimidir.

Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI): İşletmelerin çalışma 
koşullarının, ürün ve hizmetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal standartlara uygun olduğunu 
beyan etmelerine imkan sağlayan Amerika’da yaratılmış bir raporlama girişimidir.

Sivil Toplum Kuruluşu (STK): Resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, 
politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve 
eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve 
gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda 
sendika vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir.

Şemsiye Proje: Bütün şirketlerde kolayca yaygınlaştırılabilen, formatı belli olan ÖSGD Projeler 
grubu

TEGV: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, oluşturduğu özgün eğitim programlarını ülke çapında 
kurduğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimleri, İl Temsilcilikleri 
ve ‘Sosyal Etkinliklere Destek Protokolu’ kapsamında ilköğretim okullarında, gönüllüleri aracılığı 
ile uygulamaktadır.

TÜSEV: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı , STK’lar için daha destekleyici bir yasal ve mali ortam 
yaratılması, STK’lara stratejik ve etkin kaynak aktarımının sağlanması,  kamu, özel sektör ve 
üçüncü sektör arası işbirliğinin teşvik edilmesi gibi konularda çalışmalarını yürütmektedir.

Uluslararası Kurumsal Gönüllülük Konseyi (Global Corporate Volunteering Council ): 2006 
Dünya Gönüllü Konferansı’nda Citibank, Walt Disney, Levi’s, Samsung, UPS ve Vale tarafından 
kurulan konsey, bir uluslararası çalışan gönüllü programları ağı oluşturur. Kurumsal gönüllülükte 
iyi örneklerin paylaşılmasını ve çalışanların topluma sağlayabileceği katkı konusunda farkındalık 
yaratılmasını amaçlamaktadır. Şirketlerin ve aynı zamanda iş dünyası, devlet ve STK’ların ortak 
çalışma fırsatlarını teşvik etmek, ilham vermek ve desteklemek için kaynak sağlar. 
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11. DAHA FAZLASI İÇİN
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği

 www.osgd.org

Business in the Community 
www.bitc.org.uk

Center for Corporate Citizenship Boston 
College 
www.bc.edu/centers/ccc/index.html 

Centre for Corporate Public Affairs 
www.accpa.com.au

Community Business Partnerships Brokerage 
Service 
www.ourcommunity.com.au/business/
business_main.jsp

Corporate Citizenship Company 
www.corporate-citizenship.co.uk

Employee Volunteering 
www.employeevolunteering.org.uk

GoVolunteer 
www.govolunteer.com.au

NSW Community Builders 
www.communitybuilders.nsw.gov.au

Points of Light Foundation 
www.pointsoflight.org

Positive Outcomes 
www.positiveoutcomes.com.au

Prime Minister’s Community Business 
Partnership 
www.partnership.zip.com.au

Probono Australia Volunteer Match 
www.volunteermatch.com.au/default.asp

South Australian Office of Volunteers 
www.savolunteer.info

UN Online Volunteering 
www.onlinevolunteering.org/

Volunteering Australia 
www.volunteeringaustralia.org

Volunteering New South Wales 
www.volunteering.com.au

Volunteering WA 
www.volunteer.org.au
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www.osgd.org


