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"Yaşamın en da�mî ve �ved� sorusu şudur: Başkaları �ç�n ne yapıyorsunuz?”
                                                                                 

Mart�n Luther K�ng, Jr.
 

 
Gönüllülüğe da�r farkındalığı artırarak gönüllü sayısının çoğalmasını sağlamak, hem yerel ve ulusal boyutta s�v�l
toplum ve �lg�l� kamu kuruluşlarının etk� alanını gen�şletmek hem de gönüllülük algısını gel�şt�rerek b�reylere
sağladığı faydaları opt�mum düzeye çıkarmak adına k�l�t b�r rol oynamaktadır. Z�ra gönüllülük hem b�reyler�n k�ş�sel
ve zaman zaman profesyonel gel�ş�m�ne hem de toplumsal dayanışmaya b�rb�r�yle �ç �çe geçm�ş şek�lde katkı
sağlar (Z�ersch ve Baum, 2004). Bu bağlamda gönüllülük tecrübes� yaşamakta olan veya yaşamış b�reyler�n görüş
ve beklent�ler�n� anlamak oldukça öneml�d�r. B�zler de SosyalBen Araştırma Kurulu olarak ön çalışmalarımızın
ardından 21 Eylül-16 Ek�m 2020 tar�hler� arasında gerçekleşt�rd�ğ�m�z çevr�m�ç� anket çalışması �le ulaşılan geçerl�
384 anket sonucunun n�cel yöntemlerle yapılan anal�zler�n� sunduğumuz bu raporda görüleceğ� üzere, konuyu
gönüllülük mot�vasyonu, gönüllülükten ed�n�len kazanımlar, yaş bazlı farkındalığı artırmaya yönel�k ve
gönüllülüğün geleceğ�ne da�r öner�ler ana eksenler�nde �rdeled�k. 
 
Anket katılımcılarına da�r genel çerçevey� sağlamak gerek�rse, örneklem�m�z�n oldukça genç b�r prof�l� olduğu
söyleneb�l�r: katılımcıların %85,7’s� katılım �ç�n gerekl� şart olan 18 alt yaş sınırı �le 25 yaş arasındadır. Gönüllülük
yapmaya kadınların daha yatkın olduğuna �l�şk�n kaynaklar bulunmakla b�rl�kte (W�lson ve Mus�ck, 2007),
l�teratürde gönüllülük faal�yetler�ne katılımda kadınlar ve erkekler arasında bel�rg�n b�r fark olmadığının da altı
ç�z�lmekted�r (Dünya Bağış Endeks�, 2018; W�ndsor vd., 2008). Bu araştırmanının örneklem�n�n �se %82’s�n� kadınlar
oluşturmuştur. Tanımsal anal�zler, korelasyon anal�z� ve bas�t doğrusal regresyon modeller�n�n kullanıldığı bu
araştırmada l�teratürü destekleyen b�rçok bulguya ulaşılmış olmakla b�rl�kte, yen�l�kç� sonuçlara da er�ş�lm�şt�r. Bu
noktada gönüllülüğe �l�şk�n l�teratürde b�r�nc�l n�cel ver� eks�kl�ğ�n�n de altı ç�z�lmel�d�r, z�ra zeng�n b�r ver� altyapısı
konuya �l�şk�n gen�ş çaplı �ht�yaçları, beklent�ler� ve genel örüntüler �le potans�yel dönüşümler� ölçmek adına
zarur�d�r. Araştırmamızın bu çerçevede de s�v�l toplum ve akadem� alanlarına katkı sağlaması hedeflenmekted�r.
Araştırmaya katılanların büyük b�r oranla (%88,5) SosyalBen Vakfı akt�f veya mezun gönüllüler�nden oluşması
araştırmamızın vaka çalışması konsept�ne yakın b�r formatta olduğunu gösterd�ğ�nden yöntemsel çerçevede
sonuçları Türk�ye’ye genellemek mümkün olmasa da, er�şt�ğ�m�z bulgulardan yola çıkarak sunduğumuz öner�ler�n
ülkem�zde gönüllülüğe �l�şk�n prat�kte uygulanab�l�r ve fayda sağlayacak potans�yel adımlar olacağı kanısındayız. 
 
Bu kısmı sonlandırırken bu araştırmanın gerçekleşmes�ne olanak tanıdıkları ve destekler� �ç�n SosyalBen Vakfı
Başkanı Ece Ç�ftç� başta olmak üzere tüm ek�be, araştırmayı b�rl�kte gerçekleşt�rd�ğ�m�z değerl� çalışma
arkadaşlarım Berra Karayel, Doğa D�lb�lmez ve İlayda Esk�taşçıoğlu’na (alfabet�k sırayla) ve anket�m�zde yer alarak
araştırmamıza katkılarını es�rgemeyen katılımcılarımıza teşekkürler�m� sunuyor, bu çalışmanın ülkem�zde
gönüllülüğün gel�şmes� ve yaygınlaşması doğrultusundak� gel�şmelere ve bu çerçevede topluma katkı sağlamasını
yürekten d�l�yorum. 
 

Dr. Aslı E. Mert
SosyalBen Vakfı, Araştırma Kurulu Başkanı
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Anket katılımcılarının %88,5’�n� güncel b�lg�ye göre toplam 782 gönüllünün akt�f olarak görev yaptığı
SosyalBen Vakfında gönüllü olarak görev yapmış veya b�rçoğu yapmakta olan katılımcılar, ger� kalan %11,5’�n�
�se çeş�tl� kamu kuruluşu, STK ve ün�vers�teler bünyes�nde gönüllülük deney�m� olan veya olmuş b�reyler
oluşturmuştur.

Örneklem�n yaş ortalaması 23.2’d�r ve katılımcıların en büyük bölümünü %44,3 oranıyla 1 �la 3 yıldır gönüllülük
yapanlar oluşturmaktadır. 

Katılımcıların %85,9’unun a�les� gönüllülük faal�yetler�nde bulunmalarını desteklemekted�r ve gönüllülük
%82,8’�n�n hayatında öneml� b�r yere sah�pt�r. 

Gönüllülük yapmanın mutluluk düzeyler�n� olumlu b�r şek�lde etk�led�ğ�n� düşünenler %69,8, gönüllülük
faal�yet� �ç�nde bulunmanın yaşam tatm�nler�n� artırdığını düşünenler %70,6, bu faal�yetlerde bulunmanın
toplumdak� saygınlıklarını yükseltt�ğ�n� düşünen katılımcılar �se %58,9 oranındadır. 

Katılımcıların gönüllülük yapma mot�vasyonlarına bakıldığında dünya l�teratürüne paralel olarak özgec�
(altru�st�k, başkalarına yardım etme amaçlı) sebepler�n ön plana çıktığı gözlenm�şt�r. Gönüllülük
mot�vasyonuna �l�şk�n en fazla terc�h ed�len seçenek “hayat görüşü ve felsefes� gereğ�” gönüllülük yapıldığı
�ken (%60,9), en fazla terc�h ed�len �k�nc� yanıt “başkalarına yardım etme” (%53,6) olmuştur. Katılımcıların
çoğu genç olsa da, bu mot�vasyonları “çocuklara/çocuklarıma daha �y� b�r gelecek bırakmayı �stemek” (%33,1)
�zlem�şt�r. Bu durum genç katılımcıların geleceğe yönel�k �y�mser, b�l�nçl� ve �stekl� tutumunun b�r gösterges�
olarak ele alınab�l�r. Başkalarına yararlı olma odaklı mot�vasyonların popülerl�ğ�ne karşın gönüllülük
faal�yetler�ne katılımda en az etk�l� mot�vasyonlar “toplumda kabul ve takd�r görme �steğ�” (%0,3), “sosyal
medya paylaşımlarından etk�lenme” (%2,1) ve “akadem�k amaçlar” (%2,3) olarak tesp�t ed�lm�şt�r.

Gönüllülükten elde ed�len kazanımlar söz konusu olduğunda, katılımcıların bel�rtt�ğ� en büyük kazanımın
“topluma karşılıksız katkıda bulunma duygusunun manev� tatm�n�” (%64,3) olduğu, ayrıca “takım çalışması �le
�lg�l� becer�ler” (%33,6) ve “�ler�ye dönük meslek� b�lg� b�r�k�m�”n�nde (%31,6) öneml� kazanımlar arasında yer
aldığı görülmüştür. Gönüllülüğün sağladığı kazanımlar bakımından en düşük oranlar “ders geçme ve kred�
alma” (%0,3) �le “gönüllülük faal�yetler� aracığıyla �ş bulma” (%1,6) seçenekler�nde tesp�t ed�lm�şt�r.

Katılımcıların gençler�n gönüllülüğe �l�şk�n farkındalığını artırmak amacıyla en gerekl� gördükler� adım
gönüllülüğün eğ�t�m müfredatına dah�l ed�lmes�d�r. Bunun yanında tanınır �s�mler ve rol modeller aracılığıyla
gönüllülük faal�yetler�ne yönlend�rme ve sosyal medyada farkındalık artıracak paylaşımlar yapılması da
farkındalığı yükseltmeye �l�şk�n etk�n yöntemler arasında görülmüştür.

 

Bu rapor, çoğunluğu SosyalBen Vakfında gönüllülük yapan veya yapmış olan b�reyler�n tamamladığı anketler
sonucunda er�ş�len geçerl� ve anal�ze uygun 384 gözlem�n değerlend�r�lmes�ne dayanan n�cel b�r araştırmanın
bulgularını sunmaktadır. Raporda katılımcıların gönüllülük faal�yetler�ne katılma mot�vasyonlarına, gönüllülükten
ed�nd�kler� kazanımlara ve gönüllülüğe da�r beklent�ler�ne, ayrıca bu ve d�ğer �lg�l� öğeler�n gönüllülükten duyulan
tatm�n ve mutluluk �le �l�şk�s�ne da�r sonuçlar ortaya koyulmuş, araştırma Türk�ye’de ve dünyada gönüllülüğe �l�şk�n
temel tanımsal �stat�st�kler�n de sunulduğu b�r l�teratür taraması �le zeng�nleşt�r�lm�şt�r. Araştırmanın temel
bulguları şu şek�lde özetleneb�l�r: 
 

 

 

 

 

Yönet�c� Özet�
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Orta yaş ve üzer� b�reyler�n gönüllülüğe �l�şk�n farkındalıklarını artırmak söz konusu olduğunda �se
seç�len öner�ler bakımından sosyal medya yer�ne geleneksel medyanın ön plana çıktığı (örneğ�n
telev�zyonlarda kamu spotu �çer�kler�n�n paylaşılması öner�s�) gözlenm�şt�r. Bu yaş grubunun
farkındalığını artırmak �ç�n en yüksek oranda terc�h ed�len seçenek �se �ş yerler� �le �ş b�rl�kler�
yapılarak çalışanların sosyal sorumluluk projeler�nde akt�f olarak rol almalarının sağlanması
olmuştur, bunların yanı sıra çocuk ve gençlere yönel�k programlar aracılığıyla ebeveyn ve gen�ş
a�leler�n katılımının teşv�k� öner�s� ön plana çıkmıştır.

Katılımcıların Türk�ye’de gönüllülüğe da�r gel�şt�r�lmes� gereken noktalara �l�şk�n en çok terc�h ett�ğ� beş
seçenek �se şu şek�lde sıralanab�l�r:

Türk�ye’de gönüllülük henüz yeter�nce kurumsallaşmamış durumdadır. (%56,8)

Gönüllü sayısı yeterl� değ�ld�r ve toplumda gönüllülük b�l�nc� yoktur. (%52,9)

Türk�ye’de gönüllülüğün tanımını bel�rleyen, s�v�l toplum kuruluşlarının sorumluluklarını ve gönüllüler�n
temel haklarını bel�rleyen b�r yasal düzenleme gerekl�d�r. (%47,7)

Gönüllülük faal�yetler�ne devlet el�yle destek yeterl� değ�ld�r. (%35,2)

Gönüllülük üzer�ne kurulu s�v�l toplum örgütler�n�n kaynak sıkıntısı vardır. (%33,1)

Katılımcıların gönüllülüğün hayatlarında öneml� b�r yere sah�p olmasına, gönüllülükten sorumluluk b�l�nc�
ed�nmeye ve gönüllülüğün sosyal hayatlarını olumlu etk�lemes�ne �l�şk�n beyanlara katılma durumları �le
(olumsuzdan olumluya doğru g�den b�r ölçek üzer�nde yapılan puan seç�m� üzer�nden) genel ve gönüllülük �le
bağlantılı �y� oluşları (tatm�n ve mutlulukları) arasında �stat�st�ksel olarak anlamlı poz�t�f korelasyon tesp�t
ed�lm�şt�r.

K�ş�ler�n gönüllülükten duyduğu tatm�n� mevcut gönüllü çalışma koşullarından duyulan memnun�yet�n,
gönüllülükten ed�n�len saygınlığa ve sorumluluk b�l�nc�ne �l�şk�n görüşler�n, gönüllülüğe a�len�n destek olma
düzey�n�n ve gönüllülük �le �lg�len�len toplam süren�n açıklayab�ld�ğ� görülmüştür.
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Gönüllü faal�yet b�rey�n özgür �rades�yle gerçekleşmel�, herhang� b�r sözleşme ya da akadem�k yükümlülük
kapsamında gerçekleşt�r�lmemel�d�r.
Ekonom�k b�r çıkar �ç�n yapılmamalıdır.
Son olarak, gönüllülük faal�yet� kamu yararına gerçekleşt�r�lmel�, a�le veya hane halkı dışındak� �nsanlara fayda
sağlamalı ve bel�rl� b�r davaya h�zmet edecek n�tel�kte olmalıdır.

B�rleşm�ş M�lletler Genel Kurulu 1985 yılında gönüllülük çalışmalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllülük
katılımını gen�şletmek amacıyla 5 Aralık tar�h�n�n Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmasına karar verm�şt�r
(B�rleşm�ş M�lletler Genel Kurulu, 1985). Bu rapor Türk�ye’de de kutlanan Dünya Gönüllüler Günü kapsamında,
büyük ölçüde SosyalBen Vakfı odağında gerçekleşen n�cel araştırmamız çerçeves�nde çoğunluğunu genç
gönüllüler�n oluşturduğu b�reyler�n temel olarak gönüllülük faal�yetler�ne katılma mot�vasyonlarını, gönüllülükten
ed�nd�kler� kazanımları ve gönüllülüğe da�r beklent�ler�n� ortaya koymayı hedeflemekted�r. Bununla b�rl�kte raporda
l�teratür çerçeves�nde Türk�ye’de ve dünyada gönüllülüğe da�r tanımsal �stat�st�klerle b�rl�kte gönüllülüğün farklı
kaynaklardak� tanımı, rolü ve gönüllülük bağlamında gel�şt�r�lmes� gereken noktalar da tartışılacaktır. Ayrıca
sonuçlara �st�naden geleceğe yönel�k öner�ler sunulacaktır.
 
Gönüllülük Cooper ve d�ğerler� (2006, s. 76) tarafından en gen�ş anlamda toplum yaşamını etk�lemek amacıyla
g�r�ş�len ve karşılığında madd� b�r kazanç elde ed�lmeyen b�reysel ya da toplu hareketler olarak tanımlanmaktadır.
Palabıyık (2011, s. 87) �se gönüllülüğü, herhang� b�r f�nansal karşılık veya çıkar beklemeden kamu yararı sağlamak
amacıyla s�v�l toplum kuruluşları, toplumsal g�r�ş�mler ya da gönüllü katılıma olanak sağlayan başka kurumlarda
emek ve zaman ayırarak etk�nl�klere destek olma şekl�nde tanımlar.
 
Ortak noktalar barındıran ancak çokça çeş�tl�l�k gösteren farklı tanımların varlığına rağmen uluslararası l�teratürde
en çok kabul gören tanım, aynı zamanda Dünya Gönüllülük Yılı olarak �lan ed�len ve 2001 yılında B�rleşm�ş M�lletler
Genel Kurulu tarafından kabul ed�lm�ş olan 56/38 sayılı “Gönüllülüğün Desteklenmes� İç�n Tavs�yeler” başlıklı
kararda¹ yer alan tanımdır. Bu tanıma göre gönüllülük “b�rey�n kend� özgür �rades�yle, madd�yata dayanmayan b�r
mot�vasyon �le a�les� ya da yakın çevres� dışındak� b�reyler�n ve/veya d�ğer canlıların yararına yönel�k gerçekleşt�rd�ğ�,
geleneksel kolekt�f yardımlaşma ve �mece g�b� türler� ve d�ğer s�v�l katılım türler�n� de kapsayan gen�ş b�r yelpazede
yer alan faal�yetler”d�r (B�rleşm�ş M�lletler Genel Kurulu, 2001). Gönüllülüğün farklı tanımlarının çoğunda öne çıkan
bell� başlı ayırt ed�c� özell�kler bulunmaktadır. Dekker ve Halman (2003, s.1) dört kr�ter bel�rlem�şt�r: zorunlu
olmama, bedel karşılığı olmama, kurumsal yapı �ç�nde gerçekleşme ve kamu yararı amacıyla kamuya yönelm�ş
olma. Mus�ck ve W�lson (2007, s.1) gönüllülük faal�yetler�n� bel�rlemek amacıyla üç kr�ter� temel almaktadır: madd�
kazanç amacıyla gerçekleşt�r�lmemes�, b�rey�n özgür �rades�yle katılımı ve hem gönüllülere hem de üçüncü k�ş�lere
b�r yarar sağlaması. B�rleşm�ş M�lletler Gönüllüler� Programı �se 2011 yılında yayımladığı “Dünyada Gönüllülüğün
Durumu” başlıklı kapsamlı raporunda (B�rleşm�ş M�lletler Programı, 2011) gönüllülüğün üç temel kr�ter�n� aşağıdak�
şek�lde sıralamaktadır: 

Özetle, gönüllülüğün yaygın kabul gören temel kr�terler�n� özgür �rade, madd�yata dayanmayan mot�vasyon ve
başkalarının yararına olma şekl�nde sıralamak mümkündür.

¹    Gönüllülüğün normat�f b�r çerçeveye oturtulduğu �lk adım olarak n�telend�r�leb�lecek 56/83 sayılı B�rleşm�ş M�lletler Genel Kurul kararı
aynı zamanda gönüllülüğün destekleneb�lmes� �ç�n dünyadan mülahazalar sunmuştur. Temel �lkeler olarak da kabul ed�leb�lecek bu
mülahazalardan üçü ön plana çıkmaktadır:

1-Gönüllülük pol�t�kalarının uygulanmasını �hmal etmek kıymetl� b�r değer� gözden kaçırma ve toplulukları b�r arada tutan �ş b�rl�ğ�
gelenekler�n� zayıflatma  r�sk�n� taşıyab�l�r.
2-En �y� uygulamanın ne olduğuna da�r evrensel b�r model yoktur, z�ra b�r ülkede �şe yarayan b�r model farklı kültür ve geleneklerde �şe
yaramayab�l�r.
3-Gönüllülük faal�yetler�n� desteklemek devlet�n küçülmes�n� ya da ücretl� emeğ�n yer�n� alacak b�r uygulamayı desteklemek manasına
gelmez.

G�r�ş
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Dünya Bağış Endeks�n�n 145 ülkey� temel alarak topladığı ver�lere göre gönüllülük faal�yetler�ne küresel katılım
oranı %21,1’d�r (Dünya Bağış Endeks�, 2018). Gönüllülüğe katılımın en yüksek olduğu ülkeler toplumda gönüllülük
faal�yetler�ne katılım oranlarının sırasıyla %53, %47 ve %45 olduğu Endonezya, L�berya ve Kenya’dır; dünya
ortalaması temel alındığında erkekler�n %22,6, kadınların �se %19,5 oranında gönüllülük faal�yetler�
gerçekleşt�rd�kler� tesp�t ed�lm�şt�r ve katılım oranları 15-29 yaş arası b�reylerde %21,4, 30-46 yaş arası b�reylerde
%22, 50 yaş üstü b�reylerde �se %19,8 olmuştur (Dünya Bağış Endeks�, 2018).
 
Türk�ye’de gönüllülük faal�yetler�ne katılanlara �l�şk�n güncel ve detaylı ver� eks�kl�ğ� bulunmaktadır. Çoğunlukla
uluslararası kuruluşların veya ulusal s�v�l toplum kuruluşlarının sunduğu sınırlı kapsamlı ve dağınık �stat�st�ksel
ver�ler �se Türk�ye’de gönüllülük faal�yetler�ne katılım düzey�n�n düşük olduğunu ortaya koymaktadır. 
 
Türk�ye bağlamında Gençl�k ve Spor Bakanlığının temel aldığı ve aynı zamanda resm� makamlar tarafından
yayımlanmış en güncel araştırma olan 2014 yılı Dünya Değerler Araştırmasına göre ülkem�zde herhang� b�r gönüllü
faal�yete katılanların oranı %1,7 olup, 18-35 yaş arası gençler bakımından bu oran %7,7’d�r (T.C. Gençl�k ve Spor
Bakanlığı, 2019). Türk�ye Üçüncü Sektör Vakfı tarafından yayımlanan k�ş�sel katılıma yönel�k �stat�st�kler �se
Türk�ye’de s�v�l toplum kuruluşlarına üyel�k, gönüllülük, s�yasal akt�v�zm ve toplumsal katılım düzeyler�n�n düşük
olduğunu göstermekted�r: Türk�ye’de vatandaşların yalnızca %2,5’� toplumsal kuruluşlar, %4,2’s� �se s�yasal
örgütler �ç�n gönüllülük faal�yet� yürütmekted�r (TÜSEV, 2011, s.15). Ne var k� bu oranlar Türk�ye’de toplumun
%11,6’sının dah�l olduğu b�reysel akt�v�zm ve toplum ya da mahalle dayanışması g�b� formel ve kurumsal yapıların
dışında gerçekleşt�r�len daha enformel gönüllülük b�ç�mler�n� kapsamamaktadır (TÜSEV, 2011, s.37).

Gönüllülüğün Tar�hsel Gel�ş�m� ve Mevcut Yapı

Pek çok ülke ve kültürde gönüllülük �nançların ve toplumsal gelenekler�n b�r parçasıdır. Örneğ�n Norveç’te a�le ve
mahalle �ç�nde kolekt�f gönüllü çalışmayı tanımlayan dugnad kavramı, Arap dünyasında kutlamalarda ya da zor
anlarda dayanışma ve d�n� vec�beler dışındak� yardım ve hayır faal�yetler� anlamına gelen tatawa’a ve Güney Afr�ka
kültüründe etrafındak� topluluğun daha �y� konuma gelmes� �ç�n çalışan ve toplumla sıkı b�r bağ �ç�ndek� b�rey�
anlatan ubuntu kavramları gönüllülükle yakından �l�şk�lend�r�len kültürel değerlerd�r (B�rleşm�ş M�lletler Gönüllüler�
Programı, 2011).

B�rleşm�ş M�lletler Gönüllüler� Türk�ye ve Gençl�k Serv�sler� Merkez� (2013), raporlarında Türk�ye’de de �mece kültürü
başta olmak üzere hem toplumsal dayanışma hem de d�n temell� hayır �şler� odağında gönüllülük faal�yetler�n�n
uzunca b�r süred�r gerçekleşt�r�ld�ğ�n� ancak kurumlar aracılığıyla gerçekleşt�r�len gönüllülüğün Türk�ye’n�n 1980
sonrası demokrat�kleşme sürec�ne paralel olarak evr�lmeye başladığını �fade etm�şlerd�r. Raporda 1980 yılı asker�
darbes�nden sonra neredeyse bütün s�v�l toplum kuruluşlarının kapatıldığı, s�v�l toplumun yen�den b�r �vme
yakalayab�lmes�n�n 1990’lı yılları bulduğu �fade ed�lm�şt�r: yalnızca gönüllülüğe odaklanan Toplum Gönüllüler� Vakfı
ve Eğ�t�m Gönüllüler� Vakfı g�b� öncü kuruluşlar bu dönemde kurulmuştur (B�rleşm�ş M�lletler Gönüllüler� Türk�ye ve
Gençl�k Serv�sler� Merkez�, 2013).

Türk�ye’de kurumsal anlamda gönüllülük b�l�nc�n�n yaygınlaşması özell�kle 17 Ağustos 1999 Marmara deprem�
sonrasında gerçekleşm�şt�r. Deprem sonrası gönüllüler�n gerçekleşt�rd�kler� hayat� müdahaleler ve yardımlar
gönüllülük faal�yetler�n�n ve STK’ların görünürlüğünü artırmış, toplumun gen�ş k�tleler� tarafından gönüllülük
kavramının önem�n�n anlaşılmasına ve gönüllülüğün yaygınlaşması gerekt�ğ� düşünces�ne önayak olmuştur (T.C.
Gençl�k ve Spor Bakanlığı, 2019). 

Türk�ye’de ve Dünyada Gönüllülük
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Bu farkındalık dünyada 1985 Meks�ka deprem�, 1990 Peru deprem�, 1995 Japonya deprem� sonrasında bu ülkelerde
oluşan gönüllülük b�l�nc� �le paralell�k göstermekted�r (T.C. Gençl�k ve Spor Bakanlığı, 2019).

2000’l� yıllarda s�v�l toplum kuruluşları bünyes�nde gönüllülük katılımı, somut etk� ve kurumsallaşma c�dd� b�r artış
gösterm�şt�r. 2003 yılında AB müktesebatına uyum sürec� başladıktan sonra yen� Dernekler Kanunu 2004 yılında
ve yen� Vakıflar Kanunu 2008 yılında yürürlüğe g�rm�ş, s�v�l toplum kuruluşlarının kend�ler�n� örgütleyeb�lmeler� �ç�n
elver�şl� b�r yasal çerçeve oluşturulmuş ve k�m� kısıtlamalar kaldırılmıştır (B�rleşm�ş M�lletler Gönüllüler� Türk�ye ve
Gençl�k Serv�sler� Merkez�, 2013).

Gönüllülüğün Hukuksal Çerçeves� ve Sürdürüleb�l�r Kalkınma

Türk�ye’de s�v�l toplum kuruluşlarının örgütlenmeler� hukuksal b�r çerçeveye oturtulmuştur ancak gönüllülüğü
tanımlayan, gönüllü yönet�m� ve gönüllüler�n haklarını düzenleyen herhang� b�r kanun bulunmamaktadır. Gönüllü
katılımı hukuk� olarak yalnızca 2005 tar�hl� İl Özel İdares� ve Beled�ye H�zmetler�ne Gönüllü Katılım Yönetmel�ğ�
çerçeves�nde yerel yönet�mlerle sınırlı kalmak üzere düzenlenm�şt�r. Uygulamada �se yerel yönet�mler bağlamında
gönüllü katılımından ne ölçüde ve nasıl yararlanıldığı konusunda b�lg� bulunmamaktadır. Palabıyık’a (2011, s. 110)
göre h�zmetlere gönüllü katılım aslında Türk�ye’n�n yönet�m geleneğ�nde öneml� b�r yere sah�pt�r ve sadece b�l�nçl�
b�r stratej� ve planlama �le günün şartlarına uygun olarak s�stemat�k b�r şek�lde hayata geç�r�leb�l�r, Türk�ye’de yerel
yönet�mlerde gönüllülüğün yaygınlaşması �ç�n c�dd� b�r potans�yel bulunmaktadır.

Gönüllülük Türk�ye’de daha çok kalkınma pol�t�kaları kapsamında ele alınan b�r konudur. B�rleşm�ş M�lletler
Gönüllüler�n�n raporuna göre Türk�ye’n�n 9. Kalkınma Planı (2007-13) ve 10. Kalkınma Planı (2014-2018) kapsamında
hükümet�n bel�rled�ğ� kalkınma öncel�kler� “Türk�ye’n�n sosyal, ekonom�k ve çevresel gel�ş�m�ne anlamlı b�r katkı
sağlayab�lecek gönüllülük faal�yetler� �ç�n elver�şl� b�r ortamın yaratılması adına güçlü b�r potans�yel yaratmıştır.”
(B�rleşm�ş M�lletler Gönüllüler� Türk�ye ve Gençl�k Serv�sler� Merkez�, 2013, s. 13). Bu kalkınma planlarında
gönüllülüğe açık b�r atıfta bulunulmamakla beraber, s�v�l toplumun gel�şeb�leceğ� sürdürüleb�l�r b�r ortam
yaratarak toplumun her kes�m�n�n sosyal ve ekonom�k kalkınma süreçler�ne daha akt�f katılımını sağlamak g�b�
açık hedefler bel�rlenm�şt�r.

Gençl�k ve Spor Bakanlığı 2019 yılını “Gönüllülük Yılı” �lan etm�ş ve 2019 Yılı Gönüllülük Stratej�s�n� yayımlamıştır. Bu
stratej�de “gönüllülüğün yaygınlaşması ve kurumsallaşmasının önündek� engeller�n kaldırılması �ç�n; gönüllülüğün
tanımını ve �lkeler�n�, yasal olarak tanınmasını ve onaylanmasını, gönüllüler�n yasal statüsünü, gönüllülerle gönüllü
çalıştıran kurum ve kuruluşlar arasındak� �l�şk�ler�, kalkınma stratej�ler� ve pol�t�kalarına gönüllülüğün entegre
ed�lmes�n� düzenleyen temel prens�pler�n bel�rlend�ğ� b�r çerçeve kanunun yürürlüğe g�rmes�n�n önem arz ett�ğ�”
açıkça bel�rt�lm�şt�r (T.C. Gençl�k ve Spor Bakanlığı, 2019).

B�rleşm�ş M�lletler Kalkınma Programı (UNDP Türk�ye) bünyes�nde yürütülen B�rleşm�ş M�lletler Gönüllüler�
Programının Türk�ye’de faal�yet gösteren b�r koord�natörlüğü bulunmaktadır. B�rleşm�ş M�lletler Gönüllüler�
Programı Türk�ye Koord�natörlüğü gönüllüler �ç�n doğru koşulların sağlanab�lmes�, akt�v�teler�n doğru
yönlend�r�lmes� ve farkındalık yaratılması �ç�n farklı paydaşlar �le b�rl�kte Türk�ye genel�nde çalışmalar
yürütmekted�r (UNDP Türk�ye, 2019). Özell�kle B�rleşm�ş M�lletler Genel Kurulunun kararıyla 5 Aralık 1985 yılından bu
yana kutlanan Dünya Gönüllüler Günü kapsamında hem sahada hem de d�j�tal mecralarda çeş�tl� kutlamalar ve
faal�yetler düzenlenmekted�r.
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2013 yılının Mayıs ayında B�rleşm�ş M�lletler Gönüllüler� Türk�ye Programının g�r�ş�m� ve da�m� sekreterl�ğ�nde Ulusal
Gönüllülük Kom�tes� kurulmuştur, SosyalBen Vakfının da üyeler� arasında bulunduğu Kom�te gönüllülüğün
tanınması, güçlend�r�lmes� ve yaygınlaştırılması amacıyla gönüllülük alanındak� paydaşları b�r araya get�ren, �ş
b�rl�ğ�n� destekleme �lkes� doğrultusunda aks�yon alan b�r stratej�k danışma organıdır.²
 
Özell�kle B�rleşm�ş M�lletler Gönüllüler�n�n faal�yetler� Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçları �le yakından �l�şk�l�d�r. Eylül
2015’te dünya l�derler� tarafından kabul ed�len ve yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegen�m�z� korumak ve tüm
�nsanların barış ve refah �ç�nde yaşamasını sağlamak �ç�n evrensel b�r eylem çağrısı olan 17 Sürdürüleb�l�r
Kalkınma Amacı �kl�m değ�ş�kl�ğ�, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�, ekonom�k eş�ts�zl�k, yen�l�kç�l�k, sürdürüleb�l�r tüket�m,
barış ve adalet g�b� alanları kapsamaktadır.³ 2030’a kadar gerçekleşt�r�lmes� hedeflenen Sürdürüleb�l�r Kalkınma
Gündem� gönüllü grupları 17 Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amacının gerçekleşt�r�lmes� �ç�n temel paydaşlardan b�r�
olarak açıkça tanımaktadır. Türk�ye’de özell�kle B�rleşm�ş M�lletler bünyes�nde gerçekleşt�r�len bütün gönüllülük
faal�yetler� Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçları odağında yürütülmekted�r (UNDP Türk�ye, 2019).

Gönüllülüğün kalkınmaya katkısı l�teratürde de gen�ş yer bulmuştur. Malhotra’ya (2013) göre gönüllülük hem
“kalkınmanın ayrılmaz b�r parçasıdır” hem de “bütün vatandaşlar �ç�n değ�ş�m�n öznes� olma ve böyles� b�r dönüşüme
anlamlı b�r b�ç�mde katkı sağlamanın yolunu ortaya koymaktadır”. Benzer şek�lde, Aydınlıg�l de (2013) gönüllülüğü
hem toplumsal kalkınmaya doğrudan katkıda bulunan hem de karşılığında bu süreçlerden etk�lenen b�r olgu
olarak tanımlamaktadır.

L�teratürde Gönüllülük Potans�yel�n�n Gerçekleşmes�n�n Önündek� Engeller
ve Temel İht�yaçlar

Türk�ye’de gönüllülük katılımı üzer�ne vaka çalışmaları oldukça sınırlıdır. Yaş veya toplumsal c�ns�yet odağında
doğrudan gönüllülüğün �ncelend�ğ� kapsamlı b�r kaynak �se bulunmamaktadır. Ancak Boz ve Palaz, 2007 yılında
yayımladıkları ve Türk�ye’de gönüllüler�n mot�vasyonlarını etk�leyen faktörler� Toplum Gönüllüler� Vakfı özel�nde b�r
vaka çalışması �le �nceled�kler� çalışmada Türk�ye’de ortalama b�r gönüllünün prof�l�n� şu şek�lde ç�zm�şlerd�r: “22
yaşında, Mühend�sl�k, İkt�sat veya İşletme alanında eğ�t�m gören, Marmara, Akden�z veya Orta Anadolu Bölges�nde
yaşayan, kend�s� ayda 201-251 Türk L�rası c�varında harcama yapan, büyükşeh�rde yaşayan ve aylık gel�r� 751-1.000
Türk L�rası arasında olan b�r a�len�n (ev hanımı b�r anne �le emekl� veya �ş �nsanı b�r babanın) çocuğu olan, erkek b�r
ün�vers�tes� öğrenc�s�” (Boz ve Palaz, 2007, s. 643).

Çakı’nın (2014) Türk�ye’de gönüllülük söylem�n�n �nşa ed�l�ş b�ç�m�nden ve Türk�ye’de gönüllülük üzer�ne mevcut
sosyoloj� l�teratüründen çıkardığı sonuçların başlıcaları şunlardır: öncel�kle, modern ve kurumsal gönüllülüğün
modern b�rey ve toplumun temel vasıflarından olduğu ve gönüllülüğün toplum �ç�n çok yararlı olduğu konusunda
l�teratürde b�r f�k�r b�rl�ğ� vardır. Ayrıca, �stat�st�ksel ver�ler göz önünde bulundurulduğunda Türk�ye gönüllülük
bağlamında hem n�tel�k hem de n�cel�k bakımından “gel�şm�ş” olarak n�telend�r�len toplumların oldukça ger�s�nde
olup bu konuda adeta “sınıfta kalmıştır”. Son olarak, modern anlamda gönüllülüğün gel�şt�r�lmes� amacıyla gerekl�
önlemler�n alınması ac�l�yet ve öncel�k taşımaktadır (Çakı, 2014, s. 198).
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(Son er�ş�m tar�h�: 10 Kasım 2020)
³   UNDP Türk�ye, “Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçları”. Bu bağlantıdan er�şeb�l�rs�n�z:
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/susta�nable-development-goals.html (Son er�ş�m tar�h�: 10 Kasım 2020)



Bet�l’e (2013) göre Türk�ye’de gönüllülük faal�yetler�ne katılım oranının düşüklüğü ve gönüllülük potans�yel�n�n
gerçekleşt�r�lememes�n�n temel nedenler�nden b�r� mevcut s�v�l toplum kuruluşlarının pek çoğunun şeffaflık ve
hesap vereb�l�rl�k �lkeler�n� ben�mseyememes�d�r. Bu durum toplumda gönüllü çalışmalara ve s�v�l toplum
kuruluşlarına kuşku �le yaklaşılmasına ve güven eks�kl�ğ�ne neden olmaktadır. Bet�l (2013) ayrıca s�v�l toplumun
gel�ş�m� �ç�n en öneml� kaynak olan �nsan potans�yel�nden yararlanılamamasını dernek ve vakıfların h�yerarş�k b�r
yapı ben�mseyerek gönüllü katılımcılara güven duyma ve gönüllülere yetk� vererek mot�ve etme konusunda
başarısız olmalarına bağlamakta, bu durumun katılımcılığı engelled�ğ�n� savunmaktadır. 
 
Çakı (2014) �se Türk�ye’de gönüllülük potans�yel� yer�ne gönüllülük araştırmalarının ve ver�ler�n�n yeters�z kalma
nedenler�n� tartışmakta, gönüllülük oranlarına �l�şk�n ver�ler�n güven�lmez olab�lme durumunun b�r�nc�l neden�
olarak �lg�l� araştırmaların kapsamına g�rmeyen kayıt dışı gönüllülük örüntüler�n�n altını ç�zmekted�r. 
 
Gençl�k ve Spor Bakanlığı Türk�ye’de gönüllülük alanında öncel�kl� temel �ht�yaçları “sağlam b�r hukuk�, örgütsel ve
mal� destek yapısı oluşturulması, bunun �ç�n düzenl� aralıklarla araştırmalar yapılması, �stat�st�k� ver�ler�n toplanması,
kurumlar arasında �ş b�rl�ğ�n�n sağlanması ve gönüllülük faal�yetler�nde bulunan kurumların kapas�teler�n�n
artırılması” olarak bel�rlem�şt�r (T.C. Gençl�k ve Spor Bakanlığı, 2019). Bu araştırmanın ana amacı da, raporda
detaylandırıldığı üzere bu �ht�yaçlar doğrultusunda özell�kle �stat�st�ksel ver� toplamak ve ün�vers�te-s�v�l toplum �ş
b�rl�ğ� çerçeves�nde gönüllüler�n yaşam tatm�nler�n� artırma, gelecekten beklent�ler�n� bel�rleme ve gönüllülüğe
da�r farkındalığı yükseltme yolunda atılacak adımlara ağırlıklı olarak SosyalBen Vakfı bağlamında er�ş�len
sonuçlarla vaka çalışması boyutunda temel oluşturmaktır.

 
 

7



Tanımsal Bulgular 

384 geçerl� anket�n tanımsal anal�z� �le öncel�kle örneklem�n yaş ortalamasının 23.2 olduğu görülmekted�r.
Katılımcıların %88,5’� SosyalBen Vakfı bünyes�nde gönüllülük yapmakta veya yapmış, %11,5’� SosyalBen Vakfı
dışındak� kurum ve kuruluşlarda (kamu kurumları, ün�vers�teler, d�ğer STK’lar vb.) gönüllülük faal�yetler�yle
�lg�lenm�ş veya �lg�lenmekted�r. Katılımcıların toplamda ne kadar zamandır gönüllülük faal�yetler� �ç�nde
bulunduklarına bakıldığında, 1 yıldan az süred�r gönüllülük yapanların oranı %27,9, 1 �la 3 yıldır gönüllülük
yapanların oranı �se %44,3’tür, 3 �la 5 yıl arası �ç�n bu oran %18,5 �ken, 5 yıl ve üzer� �ç�n %9,6’dır. 
 
Katılımcıların %82,8’�n�n⁴ a�les� gönüllülük faal�yetler� �ç�nde bulunmalarını desteklemekted�r. Gönüllülüğün
hayatlarında öneml� b�r yer� olduğunu bel�rten katılımcıların oranının da y�ne %82,8 olduğu görülmekted�r.
Katılımcıların %69,8’� gönüllülük faal�yet� �ç�nde bulunmalarının mutluluk düzeyler�n� olumlu b�r şek�lde etk�led�ğ�n�,
%70,6’sı �se gönüllülük faal�yet� �ç�nde bulunmalarının yaşam tatm�nler�n� yükseltt�ğ�n� düşünmekted�rler. Gönüllü
faal�yetlerde bulunmanın toplumda saygınlıklarını artırdığını düşünen katılımcıların oranı %58,9’dur. Katılımcıların
%83,1’�ne göre �se gönüllülük sosyal hayatlarını olumlu etk�lemekted�r.
 
Şek�l 1. İBBS (İstat�st�k� Bölge B�r�mler� Sınıflandırması) Düzey⁵ 1’e göre katılımcıların bölgesel
dağılımı

Şek�l 1’de katılımcıların büyük çoğunluğunun İstanbul'da �kamet ett�ğ�, �k�nc� ve üçüncü sırada �se Ege ve Doğu
Marmara Bölgeler�n�n yer aldığı görülmekted�r.

 

Akden�z Bölges�

Batı Anadolu Bölges�

Batı Karaden�z Bölges�

Batı Marmara Bölges�

Doğu Karaden�z Bölges�

Doğu Marmara Bölges�

Ege Bölges�

Güneydoğu Anadolu Bölges�

Kuzeydoğu Anadolu Bölges�

Orta Anadolu Bölges�

Orta Doğu Anadolu Bölges�

İstanbul Bölges�

%7,3

%3,4

%3,6

%6,5

%2,9

%13,5

%15,6

%3,6

%2,1

%7,5

%1,8

%32,0

⁴  Bu paragraftak� yüzdeler�n tümü, �lg�l� beyanlara 10 üzer�nden 8, 9 ve 10 puanlaması yapan katılımcıların oranıdır.
⁵  Şengül, Ü., Sh�raz, S. E. & M�raç, E. (2013). Türk�ye’de İstat�st�k� Bölge B�r�mler� Sınıflamasına Göre Düzey 2 Bölgeler�n�n Ekonom�k
Etk�nl�kler�n�n DEA Yöntem� �le Bel�rlenmes� ve Tob�t Model Uygulaması. Yönet�m B�l�mler� Derg�s� 11(21), 75-99.
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İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes�

Mühend�sl�k Fakültes�

İnsan� B�l�mler ve Edeb�yat Fakültes�

Eğ�t�m Fakültes�

Sağlık B�l�mler� Fakültes�

Fen Fakültes�

Hukuk Fakültes�

M�marlık Fakültes�

D�ğer

Şek�l 2’de görüldüğü üzere �se, katılımcıların büyük b�r çoğunluğu sırasıyla İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes�,
Mühend�sl�k Fakültes�, İnsan� B�l�mler ve Edeb�yat Fakültes� ve Eğ�t�m Fakültes�ne devam etmekted�r.

Gönüllülük Mot�vasyonlarına Da�r Bulgular

Katılımcılara gönüllülük yapma mot�vasyonları sorulduğunda en yüksek oranlarla ver�len cevapların l�teratüre
paralel olarak özgec� sebeplere dayandığı gözlenmekted�r. “Başkalarına yardım etme” mot�vasyonunun �k�nc� en
fazla terc�h ed�len yanıt olması da (%53,6, bkz. Şek�l 3) bu doğrultuda l�teratürdek� konuya �l�şk�n kanı ve bulguları
desteklemekted�r. Yaş ortalaması genel olarak örneklem�n genç b�r k�tle olduğunu gösterse de, çocuklara �y� b�r
gelecek bırakma mot�vasyonu üçüncü en yüksek terc�h ed�len yanıt olmuştur (%33,1). Bu sonuç da gençler�n
geleceğe yönel�k değ�ş�m ve gel�ş�me olan farkındalık ve katkıda bulunma �stekler�ne �şaret etmekted�r.

Şek�l 2. Öğrenc�l�ğ� devam eden katılımcıların fakültelere göre dağılımı

%23,1

%18,4

%17

%12,6

%6,5

%4,8

%4,4

%3,4

%9,8
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Katılımcıların verd�kler� yanıtlar doğrultusunda “toplumda kabul ve takd�r görme” �steğ�n�n gönüllülük faal�yetler�ne
katılımdak� mot�vasyonlar arasında en az terc�h ed�len seçenek (%0,3, bkz. Şek�l 4) olması, l�teratür kısmında
sunulduğu üzere gönüllülüğün esas prens�pler�yle (başkalarının yararına ve karşılık beklemeks�z�n yapılması)
paralell�k göstermekted�r.

Şek�l 3. Gönüllülüğe da�r mot�vasyonlar arasında en çok terc�h ed�len 5 seçenek

“Hayat görüşüm ve felsefem gereğ� gönüllülük yapıyorum.”

"Çocuğuma/çocuklara daha �y� b�r gelecek bırakab�lmek �sted�ğ�m 
�ç�n gönüllülük faal�yetler�ne katılıyorum.”

"Kend�me z�h�nsel ve ruhsal b�r katkısı olacağını düşünüyorum.”

"Arkadaş ed�nmek/sosyalleşmek/yen� �nsanlarla tanışmak/ağ
kurmak �st�yorum.”

Şek�l 4. Gönüllülüğe da�r mot�vasyonlar arasında en az terc�h ed�len 3 seçenek 

“Akadem�k amaçlarla (referans mektubu almak, not yükseltmek,
alanıma da�r b�lg� ed�nmek) gönüllülük faal�yetler�ne katılıyorum.”

“Sosyal medyada gönüllülük akt�v�teler� �le �lg�l� yapılan paylaşımlardan
etk�lenerek katıldım.”

“Toplumda kabul ve takd�r görmek �st�yorum.”
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%60,9

“Başkalarına yardımcı olmak �st�yorum.”%53,6

%33,1

%21,9

%15,4

%2,3

%2,1

%0,3



Aynı zamanda sosyal medya araçları gençler tarafından oldukça akt�f kullanılmasına rağmen (Durak ve Seferoğlu,
2016; Erol ve Hassan, 2014) sosyal medya aracılığı �le yapılan paylaşımların gönüllülük mot�vasyonu olma
n�tel�ğ�n�n zayıf olduğu görülmüştür, bu da en öncel�kl� mot�vasyonlara da baktığımızda gönüllülükle bağdaşan
özgec� tanımlarla uyumlu b�r sonuçtur. B�r başka dey�şle, dah�l olan yalnızca çok az (%2,1) oranda katılımcı sosyal
medyada yapılan tanıtım veya paylaşımlardan etk�lenerek gönüllülük yapmaya karar verm�ş olup, �çsel
mot�vasyonlar daha ağırlıklı olarak d�le get�r�lm�şt�r. 
 
Buna ek olarak akadem�k amaçların da (%2,3) en düşük mot�vasyon kaynaklarından b�r� olduğu görülmüştür. Bu
bulgu ışığında ün�vers�telerde �lg�l� dersler�n �zlenceler�ne gönüllülüğe �l�şk�n �çer�kler�n eklenmes� öner�lerek, bu
yolla öğrenc�ler�n b�l�msel ver�ler çerçeves�nde gönüllülüğün önem� ve değer�ne �l�şk�n farkındalıklarının bell�
düzeylerde artırılmasının mümkün olab�leceğ� söyleneb�l�r. Bu araştırmanın sonuçları ağırlıklı olarak SosyalBen
Vakfı bağlamında gönüllülük örüntüler�n� �rdelese de, gönüllülüğe �l�şk�n bu yaklaşımın genel olarak katkı sağlayıcı
b�r rol oynaması olasıdır.

Gönüllülükten Elde Ed�len Kazanımlara İl�şk�n Sonuçlar

Katılımcıların verd�ğ� yanıtlar çerçeves�nde gönüllülükten ed�n�len kazanımlar doğrultusunda en çok terc�h ed�len
seçeneğ�n karşılık beklemeden topluma katkıda bulunma olması (%64,3, bkz. Şek�l 5) gönüllülük faal�yetler�ne
yönel�k mot�vasyonlarda da görüldüğü g�b� gönüllülüğün örneklem bağlamında genel olarak özgec� temellere
dayandığını desteklemekted�r. Aynı zamanda takım çalışması �le �lg�l� becer�ler (%33,6) ve �ler�ye dönük meslek�
b�r�k�m veya uzmanlaşma da (%31,6) öneml� kazanımlar arasında görülmekted�r. Katılımcılar buna ek olarak
gönüllü faal�yetler� sonucunda özgüvenler�n�n arttığını (%29,2) ve sosyal çevreler�n�n gen�şled�ğ�n� (%28,6)
bel�rtm�şlerd�r.

Şek�l 5. Gönüllülükten elde ed�len kazanımlar arasında en çok terc�h ed�len 5 seçenek

“Karşılık vermeden topluma katkıda bulunma duygusu ben� manev�
bakımdan tatm�n ett�.”

“Takım çalışmasını ve yardımlaşmayı öğrend�m.”

"İler�de meslek hayatımda bana katkısı olab�lecek b�lg� ve becer�ler
ed�nd�m/uzmanlaşma sağladım.”

“Özgüven�m arttı./Kapas�tem�n ve yetenekler�m�n farkına vardım.”

“Farklı kurumlar ve k�ş�lerle tanıştım/arkadaş oldum/sosyal ağımı
gen�şlett�m.”
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Katılımcıların verd�ğ� cevaplar doğrultusunda, kazanımlara �l�şk�n en düşük orana sah�p seçeneğ�n ders� geçmek
ve kred� almak (%0,3, bkz. Şek�l 6) olduğu görülmekted�r. Gönüllü faal�yetlerde bulunmanın toplumda
saygınlıklarını artırdığı beyanına ayrı ve tek başına sunulduğunda katılan katılımcıların oranı %58,9⁶ olsa da,
katılımcıların gönüllü faal�yetlerden ed�nd�kler� kazanımlara �l�şk�n seçenekler arasında yer alan “toplumda ve
çevremde saygın b�r yer ed�nd�m” beyanı⁷ en az terc�h ed�len öğelerden (%1) b�r� olmuştur. Bu bulgular,
gönüllülüğün toplumsal değer�n� —esasen bunun b�r mot�vasyon ve kazanım olmasından da bağımsız olarak—d�ğer
öğeler� de destekleyerek öncel�klend�rmeye yönel�k çalışmaların önem�n� ortaya koymaktadır.

Şek�l 6. Gönüllülükten elde ed�len kazanımlar arasında en az terc�h ed�len 3 seçenek 

⁶  Bu beyana 10 üzer�nden 8, 9 ve 10 puanlaması yapan katılımcıların oranıdır.
⁷  Seçeneklerden en az 1, en fazla 3 tanes�n� terc�h etme sınırı koyulmuştur.

Bunların yanı sıra, gönüllülük faal�yetler� aracılığıyla �ş bulanların oranı %1,6 olmuştur. L�teratür kısmında altı
ç�z�ld�ğ� üzere, gönüllülüğün en temel esaslarından b�r� karşılık beklemeden yapılmasıdır. Ancak bu noktada
�st�hdam, Türk�ye bağlamında �ş p�yasasına �l�şk�n problemler göz önüne alınarak (�şs�zl�ğe �l�şk�n sorunlar, yeters�z
düzeyde seyreden kadın �st�hdamı vb.) özel b�r alan olarak değerlend�r�leb�l�r. Bu doğrultuda, gönüllülük b�r tampon
mekan�zma görev� görerek bazı sektörlerde �st�hdama geç�şe katkıda bulunan b�r süreç olarak �şverenler
tarafından değerlend�r�leb�l�r, bu şek�lde gönüllülüğe olan �lg�n�n, ayrıca gönüllü sayısının ve potans�yel�n�n
artmasına katkı sağlanab�l�r. Bu �şlev, gönüllü sayısı ve gönüllülüğün görünürlüğü �le aynı zamanda
sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n artmasıyla b�rl�kte toplumda gönüllülüğe ver�len değer ve önem�n yeterl� düzeye gelmes� �ç�n
b�r geç�ş stratej�s� olarak ben�mseneb�l�r.

Gençler�n Gönüllülüğe İl�şk�n Farkındalıklarını Artırmak

Gönüllülük mot�vasyonlarına da�r çıkan sonuçları ve buradan yola çıkarak sunduğumuz öner�y� destekler n�tel�kte,
gençler�n farkındalığını artırmak �ç�n gönüllülüğün eğ�t�m müfredatının b�r parçası olması (%78,9, bkz. Şek�l 7)
katılımcılar tarafından en gerekl� görülen adım olmuştur. Katılımcıların verd�ğ� cevaplar doğrultusunda gençler�n
onları gönüllü faal�yetlere yönlend�recek rol modellere �ht�yaç duydukları (%59,4), bu sebeple topluma mâl olmuş 

“Gönüllülük faal�yetler�m aracılığıyla (s�v�l toplum ve başka b�r
sektörde) �ş buldum.”

“Toplumda ve çevremde saygın b�r yer ed�nd�m.”

“Ders�m� başarıyla geçt�m/kred� aldım.”
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k�ş�ler�n, s�yas� f�gürler�n, medyat�k �s�mler�n, öğretmen ve ebeveynler�n gençlere rol modell�k yapmasının öneml�
b�r etken olarak görüldüğü saptanmıştır. Katılımcılar gönüllülük mot�vasyonlarında sosyal medya paylaşımlarını
çok etk�l� görmeseler de, farkındalığı artırmak �ç�n oldukça önem teşk�l ett�ğ�n� düşünmekted�rler (%55,5).
Anal�zler sonucunda ortaya çıkan bu çel�şk�ye bakıldığında, yan� sosyal medyadak� paylaşımların mot�vasyonu
sağlamadak� yeters�zl�ğ� �le farkındalık artırma yolunda gençler �ç�n öneml� görüldüğü hususları b�rl�kte
�rdelend�ğ�nde, gönüllülüğe da�r sosyal medyada yapılan paylaşımların n�cel�ğ� ve b�r o kadar da n�tel�ğ�n�n
zeng�nleşt�r�lmes�n�n önem�ne yönel�k b�r çıkarım yapılab�l�r. Aynı zamanda gençler arasında sosyal medyanın
yaygın olarak kullanılması ve geleneksel medyanın görece daha arka planda kalmış olması (Re�chert, 2020;
Vromen vd., 2015; Durak ve Seferoğlu, 2016) katılımcıların sosyal medyayı geleneksel medyaya oranla gençler
arasında farkındalığı yükseltmeye yönel�k daha etk�n b�r araç olarak görmes�yle örtüşmekted�r.

Şek�l 7. Gençler�n gönüllülüğe �l�şk�n farkındalığını artırmaya yönel�k en çok terc�h ed�len 5 öner� 

“Gönüllülük eğ�t�m müfredatına dah�l ed�leb�l�r.”

“Tanınır �s�mler ve rol modeller aracılığıyla gönüllülük faal�yetler�
teşv�k ed�leb�l�r.”

“Sosyal medyada farkındalık artıracak paylaşımlar yapılab�l�r.”

“Gönüllülük faal�yetler�ne katılanlara ek ders kred�s� �mkanı ver�leb�l�r.”

“Geleneksel medyaya �lan ver�leb�l�r.”
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Anket�m�zde, bu konuya �l�şk�n sorulan sorunun kapalı uçlu seçenekler�n�n yanı sıra sunulan açık uçlu “d�ğer”
seçeneğ�ne gelen oldukça �lg� çek�c� öner�ler olmuştur. Tablo 1’de bu öner�lerden seç�l� bazıları görüleb�l�r.

Tablo 1. Katılımcıların gençler�n gönüllülük faal�yetler�ne yönel�k farkındalıklarıını artırmak �ç�n
öner�ler�⁸

"İlköğret�m ve l�selerde şeh�r dışı veya şeh�r �ç� gez�lere b�rkaç saatl�k etk�nl�kler sığdırılarak öğrenc�lere sosyal
sorumluluk duygusu aşılanab�l�r."

"S�v�l toplum kuruluşları sürdürüleb�l�r yaşam senoryaları ç�zmel�."

"Gönüllüler�n hak ve sorumluluklarını düzenleyen resm� düzenlemeler yapılab�l�r."

"Mutlaka eğ�t�m müfredatına dah�l olmalı. Ben gönüllülük sayes�nde kend�m� buldum, tanıdım. Özgüven� düşük b�r�
�ken artık öyle b�r� değ�l�m. Topluma katkımın olduğunun farkına vardım."

"Gönüllü z�nc�r� oluşturulab�l�r: 'Ben sen�n hayatına dokundum, sen de başkasının hayatına dokunmalısın'
sorumluluğu oluşturulab�l�r."

"Küçük yaşlardan �t�baren çocuklar sınıfça düzenl� b�r şek�lde huzurevler�ne götürüleb�l�r, özel eğ�t�me gereks�n�m�
olan b�reylerle b�r araya geleb�l�r ve bu normalleşt�r�leb�l�r."

"Gönüllülük faal�yetler�ne katılanlara ne kadar değerl� oldukları ve topluma faydalı b�r eylem gerçekleşt�rd�kler�
b�reb�r �let�ş�mler sağlanarak hatırlatılmalıdır. Ek olarak, teşekkür amaçlı gönüllülük yapan k�ş� adına b�r f�dan
d�k�lerek ya da b�r çocuğu sev�nd�rerek daha da mot�ve olması sağlanab�l�r."

"Küçük yaşta deney�m yaşatarak ön yargıyı g�dermek ve yen� f�k�rlere kapı açmak gönüllülük faal�yetler�ne katılımı
artıracaktır."

"Reklamlar �nsanların v�cdanına oynasa da k�tleler� harekete geç�recek güçte olamıyorlar. Bu sebeple gençlere
gönüllülüğü göstermekten z�yade deney�mlemeler� �ç�n uygun ortam ve fırsatlar sağlanmalıdır."

"Gönüllü olarak çalışanlara �ş �mkanı ver�lme olasılığı artırılab�l�r."

⁸  B�reysel beyanlar yazım yanlışları, cümle düşüklükler� g�b� konularda (�çer�ğe müdahale etmeden) düzenlenerek sunulmuştur.
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Orta Yaş ve Üzer�ndek� B�reyler�n Gönüllülüğe İl�şk�n Farkındalıklarını
Artırmak

Orta yaş ve üzer�ndek� b�reyler �ç�n farkındalığı artırmanın önem�, aşağıda sunulacağı üzere a�leler�n gönüllülük
akt�v�teler�ne verd�ğ� desteğ�n gönüllülükten duyulan tatm�ne anlamlı b�r poz�t�f etk�s� olması d�kkate alındığında
oldukça büyüktür. Bu araştırma bağlamında örneklem�n büyük b�r kısmı a�leler�n�n bu faal�yetler� destekled�ğ�n�
(%85,9) �fade etm�şt�r. Bu konuda Türk�ye genel�nde toplanmış b�r ver� henüz bulunmamakla b�rl�kte, bunun genele
yayılan b�r örüntü olması ayrıca önem arz etmekted�r.

Şek�l 8. Orta yaş ve üzer�ndek� b�reyler�n gönüllülüğe �l�şk�n farkındalığı artırmaya yönel�k en çok terc�h
ed�len 3 öner� 

İş yerler�nde yapılacak projeler�n artırılması (%73,7, bkz. Şek�l 8) orta yaş ve üzer�ndek� b�reyler�n farkındalıklarını
yükseltme yolunda en fazla terc�h ed�len seçenek olmuştur. Gençler�n farkındalığını gen�şletmek �ç�n geleneksel
medya yer�ne sosyal medyanın kullanımına yönel�k öner�ler ön plandayken, orta yaş ve üzer�ndek� b�reyler �ç�n bu
doğrultuda en çok terc�h ed�len öner�lere bakıldığında geleneksel medyanın önem� (%55,2) ön plana çıkanlar
arasındadır. Farklı yaş gruplarının farkındalıklarını yükseltmeye yönel�k ver�len yanıtları b�rl�kte �nceled�ğ�m�zde �se
katılımcıların genel olarak toplumda bu konuya �l�şk�n geleneksel ve sosyal medyanın önem�ne, “d�ğer”
seçeneğ�nde daha da detaylandırıldığı üzere, �nandıklarını görülmekted�r.

Gönüllülüğün Geleceğ�: Türk�ye’de Gönüllülüğün Gel�ş�m�ne Da�r
Düşünceler

Katılımcıların gönüllülüğe da�r gel�şmes� gereken noktalarla �lg�l� görüşler� �ncelend�ğ�nde, Türk�ye'de gönüllülüğün
kurumsallaşmadığı görüşü (%56,8 bkz. Şek�l 9) ön plana çıkmıştır. Aynı zamanda d�ğer sonuçlardan da çıkarım
yapılab�leceğ� üzere Türk�ye'de gönüllü sayısının henüz yeterl� olmadığı düşünülmekted�r (%52,9) ve artırmak �ç�n
çeş�tl� çalışmalara �ht�yaç duyulmaktadır.

“İş yerler� �le �ş b�rl�kler� yapılarak çalışanların sosyal sorumluluk 
projeler�nde akt�f rol almaları sağlanab�l�r.”

“Çocuklar ve gençlere yönel�k gönüllülük programlarına ebeveynler�n ve
gen�ş a�leler�n katılımı teşv�k ed�leb�l�r.”

“Telev�zyonlarda kamu spotu �çer�kler� paylaşılab�l�r.”
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%73,7

%63,3

%55,2



Ek olarak, gönüllülüğe da�r yasal b�r çerçeve düzenlenmes� (%47,7) ve kaynakların artırılması gerekt�ğ� (%33,1)
seçenekler� katılımcılar tarafından yüksek oranlarda terc�h ed�lm�şt�r.

Gönüllülüğe İl�şk�n Öğeler�n B�rb�r�yle İl�şk�s�

Gönüllülüğe �l�şk�n öğeler�n arasındak� �l�şk�y� anlamak, konuya �l�şk�n anlamlı sonuçlara ulaşmak ve prat�kte
karşılık bulab�lecek öner�lerde bulunab�lmek adına oldukça öneml�d�r. Bu araştırma vaka çalışması olmaya yakın
b�r çerçevede gerçekleşt�ğ�nden dolayı sonuçları ulusal düzeyde genellemek �stat�st�ksel prens�pler
doğrultusunda mümkün olmasa da, bu bulguların Türk�ye’de gönüllülüğün gel�şmes�ne �l�şk�n genel fayda
sağlayacak öner�lere önayak olacağı görüşündey�z.

Spearman’ın sıralama korelasyon katsayılarının (Spearman, 1904) �rdelenmes� �le varılan sonuçlara göre,
katılımcıların gönüllülüğün hayatlarındak� önem�ne da�r görüşler� �le �y� oluşları arasında poz�t�f korelasyon
bulunmaktadır: gönüllülüğe ver�len önem arttıkça yaşamlarından duydukları tatm�n ve genel mutluluk düzeyler�
de aynı doğrultuda yükselmekted�r (bkz. Tablo 2). Ayrıca, gönüllülüğün katılımcıların hayatındak� önem� �le
gönüllülük faal�yetler�n�n yaşam tatm�n� ve mutluluk üzer�ndek� etk�s� (en güçlü korelasyon bu öğe �le
bulunmuştur) arasında kuvvetl� ve �stat�st�ksel olarak anlamlı poz�t�f korelasyon bulunmaktadır. Katılımcıların
gönüllülük faal�yetler�n� hayatlarında öneml� b�r yerde görmeler� �le gönüllülük yapmaktan duydukları tatm�n ve
mutluluk arasında da �stat�st�ksel olarak anlamlı b�r �l�şk� görülmekted�r.

Şek�l 9. Gönüllülüğe da�r gel�şt�r�lmes� gerekenlere �l�şk�n en çok terc�h ed�len 5 seçenek 

“Türk�ye’de gönüllülük henüz yeter�nce kurumsallaşmış durumda
değ�l.”

“Gönüllü sayısı yeterl� değ�l; toplumda gönüllülük b�l�nc� yok.”

“Türk�ye'de gönüllülüğün tanımını, STK sorumluluklarını ve
gönüllüler�n haklarını bel�rleyen b�r yasal düzenleme gerek�yor.”

“Gönüllülük faal�yetler�nde devlet el�yle destek yeterl� değ�l.”

“Gönüllülük üzer�ne kurulu s�v�l toplum örgütler�n�n kaynak sıkıntısı
var.”
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%56,8

%52,9

%47,7

%35,2

%33,1



Tablo 2. Gönüllülüğün katılımcıların hayatındak� önem�ne da�r görüşler�n öznel �y� oluşa �l�şk�n
değ�şkenler �le korelasyonu (Spearman korelasyon katsayıları)

Genel Yaşam Tatm�n� (Olumluya doğru g�den b�r ölçekte)⁹                                                                                                

Genel Mutluluk Düzey� (Olumluya doğru g�den b�r ölçekte)¹⁰                                                                                              
 
Gönüllülük Faal�yetler�n�n Yaşam Tatm�n� Üzer�ndek� Etk�s� (Olumluya doğru g�den b�r ölçekte)¹¹                          
 
Gönüllülük Faal�yetler�n�n Mutluluk Üzer�ndek� Etk�s� (Olumluya doğru g�den b�r ölçekte)¹²                                      
 
Gönüllülük Yapmaktan Duyulan Tatm�n (Olumluya doğru g�den b�r ölçekte)¹³                                                              
 
Gönüllülük Yapmaktan Duyulan Mutluluk (Olumluya doğru g�den b�r ölçekte)¹⁴                                                           

*: .05 p değer�n� sağlayan katsayıları yan� �stat�st�ksel anlamlılığı �fade etmekted�r.

Tablo 3’te görüldüğü üzere gönüllü faal�yetlerde bulunmanın sorumluluk b�l�nc�ne etk�s�ne �l�şk�n görüşler �le
gönüllülük faal�yetler�n�n yaşam tatm�n� ve mutluluk üzer�ndek� etk�s�, ayrıca gönüllülük yapmaktan duyulan tatm�n
ve mutluluk değ�şkenler� arasında da �stat�st�ksel olarak anlamlı ve poz�t�f korelasyon bulunmaktadır.

Tablo 3. Gönüllülük yapmanın sorumluluk b�l�nc� ed�nmeye etk�s�ne da�r görüşler�n öznel �y� oluşa
�l�şk�n değ�şkenler �le korelasyonu (Spearman korelasyon katsayıları)

Gönüllülük Faal�yetler�n�n Yaşam Tatm�n� Üzer�ndek� Etk�s� (Olumluya doğru g�den b�r ölçekte)
 
Gönüllülük Faal�yetler�n�n Mutluluk Üzer�ndek� Etk�s� (Olumluya doğru g�den b�r ölçekte)
 
Gönüllülük Yapmaktan Duyulan Tatm�n (Olumluya doğru g�den b�r ölçekte)
 
Gönüllülük Yapmaktan Duyulan Mutluluk (Olumluya doğru g�den b�r ölçekte)

*: .05 p değer�n� sağlayan katsayıları yan� �stat�st�ksel anlamlılığı �fade etmekted�r.

.4748*
  
.4932*
   
.4229*
   
.4792*

⁹  Katılımcılar genel yaşam tatm�nler�n� olumsuzdan olumluya g�den b�r ölçütte 0-100 arasında puanlamıştır.
¹⁰  Katılımcılar genel mutluluk düzeyler�n� olumsuzdan olumluya g�den b�r ölçütte 0-100 arasında puanlamıştır
¹¹  Katılımcılar, gönüllülük faal�yet� �ç�nde bulunmalarının yaşam tatm�nler�ne etk�s�n� olumsuzdan olumluya g�den b�r ölçütte 0-10 arasında
puanlamıştır. 
¹²  Katılımcılar, gönüllülük faal�yet� �ç�nde bulunmalarının mutluluk düzeyler�ne etk�s�n� olumsuzdan olumluya g�den b�r ölçütte 0-10 arasında
puanlamıştır.
¹³  Katılımcılar, gönüllülük yapmaktan duydukları tatm�n� olumsuzdan olumluya g�den b�r ölçütte 0-100 arasında puanlamıştır. 
¹⁴  Katılımcılar, gönüllülük yapmaktan duydukları mutluluğu olumsuzdan olumluya g�den b�r ölçütte 0-100 arasında puanlamıştır.
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.1861*

.1461*

.5224*

.5732*

.4598*

.5257*



Gönüllü faal�yetlerde bulunmanın sosyal hayata etk�s�ne da�r görüşler�n özell�kle gönüllülük faal�yetler�n�n
mutluluk üzer�ndek� etk�s� �le oldukça kuvvetl� b�r �l�şk�s� olduğu görülmekted�r. Bu bulgular, katılımcıların
gönüllülüğün sosyal hayatlarını etk�lemes�ne �l�şk�n görüşler� olumlu yönde �lerled�kçe bahs� geçen �y� oluş
düzeyler�n�n de artış gösterd�ğ�ne �şaret etmekted�r. Poz�t�f korelasyon çerçeves�nde (doğru orantı bağlamında)
bunun tam ters� durum da, yan� �k�l� olarak aralarında bu �l�şk�n�n tesp�t ed�ld�ğ� değ�şkenler�n b�rl�kte (aynı yönde
hareket ederek) düşüş göstermes� de, söz konusudur.

İlg�l� Öğeler�n Gönüllülükten Duyulan Tatm�ne Etk�s�

Gönüllülüğün sürdürüleb�l�rl�ğ�, yaygınlaştırılması ve gönüllülük faal�yetler�ne �l�şk�n mot�vasyonu artırma
konusunda hal� hazırda gönüllülük yapan b�reyler�n gönüllülükten duyduğu tatm�n� etk�leyen öğeler� anlamanın
öneml� olduğu söyleneb�l�r (B�nder ve Freytag, 2013; Boz ve Palaz, 2007). Bu bağlamda bas�t doğrusal (l�neer)
regresyon modeller� �le aşağıda detaylandırılan bağımsız değ�şkenler�n gönüllülük yapmaktan duyulan tatm�n�
tahm�n etme düzeyler� tartışılmıştır. Modellerde kullanılan bağımsız değ�şkenler �se şu şek�lded�r: mevcut
gönüllülük çalışma koşullarından duyulan memnun�yet¹⁵, gönüllülükten ed�n�len saygınlığa �l�şk�n görüşler¹⁶,
gönüllülük faal�yetler�ne a�len�n desteğ�¹⁷, gönüllülük faal�yetler� �le �lg�len�len toplam süre¹⁸ ve gönüllülüğün
sağladığı sorumluluk b�l�nc�ne �l�şk�n görüşler.¹⁹

¹⁵  Katılımcılar “mevcut gönüllü çalışma koşullarından memnunum” beyanına katılma durumlarını olumsuzdan olumluya g�den b�r ölçütte    
 1-10 arasında puanlamıştır. Bas�t doğrusal regresyon model�nde bağımsız değ�şken olarak 3 kategor�l� b�r kukla değ�şkene (dummy
var�able) dönüştürülerek kullanılmıştır.
¹⁶  Katılımcılar “gönüllü faal�yetlerde bulunmak toplumda saygınlığımı artırıyor” beyanına katılma durumlarını olumsuzdan olumluya g�den b�r
ölçütte 1-10 arasında puanlamıştır. Bas�t doğrusal regresyon model�nde bağımsız değ�şken olarak 3 kategor�l� b�r kukla değ�şkene (dummy
var�able) dönüştürülerek kullanılmıştır.
¹⁷  Katılımcılar “a�lem gönüllü faal�yetlerde bulunmamı destekl�yor” beyanına katılma durumlarını olumsuzdan olumluya g�den b�r ölçütte 1-10
arasında puanlamıştır. Bas�t doğrusal regresyon model�nde bağımsız değ�şken olarak 3 kategor�l� b�r kukla değ�şkene (dummy var�able)
dönüştürülerek kullanılmıştır.
¹⁸  Katılımcılar toplamda ne kadar zamandır gönüllülük faal�yetler� �le �lg�lend�kler�n� 1 yıldan az süred�r, 1 yıldan fazla 3 yıldan az süred�r, 3
yıldan fazla 5 yıldan az süred�r veya 5 yıl ve üzer� şıklarından b�r�n� terc�h ederek bel�rtm�şlerd�r. dönüştürülerek kullanılmıştır.
¹⁹  Katılımcılar “gönüllü faal�yetlerde bulunmak bana sorumluluk b�l�nc� kazandırmıştır” beyanına katılma durumlarını olumsuzdan olumluya
g�den b�r ölçütte 1-10 arasında puanlamıştır. Bas�t doğrusal regresyon model�nde bağımsız değ�şken olarak 3 kategor�l� b�r kukla değ�şkene
(dummy var�able) dönüştürülerek kullanılmıştır.

Tablo 4’te �se b�reyler�n gönüllülük faal�yetler�n�n sosyal hayatlarına olan etk�s�ne �l�şk�n görüşler� �le Tablo 3’te altı
ç�z�len tüm öğeler arasında �stat�st�ksel olarak anlamlı ve poz�t�f korelasyon bulunduğu tesp�t ed�lm�şt�r. 

Tablo 4. Gönüllü faal�yetlerde bulunmanın sosyal hayata etk�s�ne da�r görüşler�n öznel �y� oluşa
�l�şk�n değ�şkenler �le korelasyonu (Spearman korelasyon katsayıları)

Gönüllülük Faal�yetler�n�n Yaşam Tatm�n� Üzer�ndek� Etk�s� (Olumluya doğru g�den b�r ölçekte)
 
Gönüllülük Faal�yetler�n�n Mutluluk Üzer�ndek� Etk�s� (Olumluya doğru g�den b�r ölçekte)
 
Gönüllülük Yapmaktan Duyulan Tatm�n (Olumluya doğru g�den b�r ölçekte)
 
Gönüllülük Yapmaktan Duyulan Mutluluk (Olumluya doğru g�den b�r ölçekte)

*: .05 p değer�n� sağlayan katsayıları yan� �stat�st�ksel anlamlılığı �fade etmekted�r.

18

.4842*

.5142*

.4711*

.4864*



Anal�z sonuçlarına �st�naden yapılan hesaplamalarla gönüllü çalışma koşullarından memnun olanların memnun
olmayanlara göre gönüllülükten duyduğu tahm�nî tatm�n�n �stat�st�ksel olarak anlamlı şek�lde 12.59 puan daha
yüksek olduğu bulunmuştur (bkz. Tablo 5). Bas�t doğrusal regresyon anal�z� sonuçları, gönüllü çalışma
koşullarından duyulan memnun�yet�n �stat�st�ksel olarak anlamlı ölçüde gönüllülük yapmaktan duyulan tatm�n�
tahm�n edeb�leceğ�n� ve koşullardan duyulan memnun�yet�n gönüllülük yapmaktan duyulan tatm�ndek�
değ�şkenl�ğ�n %6’sını²⁰ açıkladığını ortaya koymuştur. Bu bulguya dayanarak gönüllüler�n �ç�nde bulunduğu
koşulların �y�leşt�r�lmes�n�n gönüllülüğün sürdüreb�l�r olmasını l�teratürü de destekler b�ç�mde etk�leme
potans�yel�ne �şaret etmekted�r. Katılımcıların gönüllülük �le �lg�l� gel�şt�r�lmes� gereken noktalarda terc�h ett�ğ�
seçeneklere baktığımızda, gönüllülüğün kurumsallaşmasının ve koşullarının �y�leşmes�ne yönel�k yasal
düzenlemeler�n yapılmasının da gönüllülük şartlarından duyulan memnun�yet� artırma çerçeves�nde bu
faal�yetlerden duyulan tatm�n� yükseltmes� açısından gel�şt�r�c� olması beklend�ğ�n�n bu noktada altı ç�z�leb�l�r. 

Tablo 5. "Gönüllülük yapmaktan duyulan tatm�n" bağımlı değ�şken� ve "mevcut gönüllü çalışma koşullarından
duyulan memnun�yete �l�şk�n görüşler" bağımsız değ�şken� �le oluşturulan bas�t doğrusal (l�neer) regresyon
model�

“Mevcut gönüllü çalışma koşullarından memnunum.” 
 
(Referans Kategor�: Katılmıyorum)                              
 
Ne katılıyorum ne katılmıyorum                                                                                 6.19 (3.30)

Katılıyorum                                                                                                                      12.59 (3.23)**

Sab�t Değer                                                                                                                     78.70 (3.07)***
R2 (R Kare)                                                                                                                       0.0649
Gözlem Sayısı (N)                                                                                                           383 
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Gönüllülük yapmanın toplumda saygınlığı artırmadığını düşünenlere kıyasla konuya �l�şk�n “ne katılıyorum ne
katılmıyorum” şekl�nde f�k�r beyan edenler�n gönüllülük yapmaktan duyduğu tahm�nî tatm�n� �stat�st�ksel olarak
anlamlı doğrultuda 10.68 puan daha yüksekt�r (bkz. Tablo 6). Buna ek olarak, gönüllülük yapmanın toplumda
saygınlığı artırdığını düşünenler�n düşünmeyenlere göre gönüllülük yapmaktan duyulan tahm�nî tatm�n�
�stat�st�ksel olarak anlamlı şek�lde 19.07 puan daha yüksekt�r. Gönüllülük faal�yetler� net�ces�nde kazanılan
toplumdak� saygınlığa �l�şk�n görüşler�n gönüllülük yapmaktan duyulan tatm�n� �stat�st�ksel olarak öneml� ölçüde
tahm�n edeb�leceğ� ve bu görüşler�n gönüllülük yapmaktan duyulan tatm�ndek� değ�şkenl�ğ�n %12’s�n� açıkladığı
tesp�t ed�lm�şt�r. Kazanımlarda da bel�rt�ld�ğ� üzere gönüllülüğün toplumda önem�n�n artırılmasına yönel�k çeş�tl�
çalışmalara �ht�yaç duyulmaktadır. Uygulanacak farkındalığı artırma çalışmaları doğrultusunda toplumda
gönüllülüğün poz�syonunun güçlenmes� ve toplumun konuya �l�şk�n bakış açısının gel�şmes� �le k�ş�ler�n
gönüllülükten duyacağı tatm�n�n artmasının gönüllü sayısının fazlalaşmasında ve sürdürüleb�l�r olmasında öneml�
b�r rolü bulunmaktadır.

  ²⁰   Bu kısımda hesaplanan değ�şkenl�ğ� açıklama yüzdeler� Düzelt�lm�ş R Kare değerler�d�r.
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Tablo 6. “Gönüllülük yapmaktan duyulan tatm�n” bağımlı değ�şken� ve “gönüllülüğün toplumdak�
saygınlığa etk�s�ne �l�şk�n görüşler” bağımsız değ�şken� �le oluşturulan bas�t doğrusal (l�neer)
regresyon model�

“Gönüllü faal�yetlerde bulunmak toplumda saygınlığımı artırıyor.” 
          
(Referans Kategor�: Katılmıyorum)                              
 
Ne katılıyorum ne katılmıyorum                                                                                10.68 (3.34)**

Katılıyorum                                                                                                                      19.07 (3.25)***

Sab�t Değer                                                                                                                      73 (3.11)***
R2 (R Kare)                                                                                                                       0.1246
Gözlem Sayısı (N)                                                                                                            384 

A�leler� gönüllülük faal�yetler�n� destekleyen k�ş�ler�n desteklemeyen k�ş�lere göre gönüllülükten duyulan
tahm�nî tatm�n� �stat�st�ksel olarak anlamlı doğrultuda 13.99 puan daha yüksekt�r (bkz. Tablo 7). Bas�t doğrusal
regresyon anal�z� �le a�le tarafından gönüllü faal�yetlere ver�len desteğ�n �stat�st�ksel olarak öneml� ölçüde
gönüllülük yapmaktan duyulan tatm�n� tahm�n edeb�ld�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r ve a�le desteğ�n�n gönüllülük
yapmaktan duyulan tatm�ndek� değ�şkenl�ğ�n %8,6’sını açıkladığı bulunmuştur. Bu bağlamda ebeveynler�n
gönüllülüğe �l�şk�n b�lg�lend�r�lerek b�l�nçlend�r�lmes� ve çocuklarının yaptıkları gönüllü faal�yetler�
desteklemeye teşv�k ed�lmes� önem arz etmekted�r.

Tablo 7. “Gönüllülük yapmaktan duyulan tatm�n” bağımlı değ�şken� ve “gönüllülük faal�yetler�ne
a�len�n desteğ�ne �l�şk�n görüşler” bağımsız değ�şken� �le oluşturulan bas�t doğrusal (l�neer)
regresyon model�

“A�lem gönüllü faal�yetlerde bulunmamı destekl�yor.”      
    
(Referans Kategor�: Desteklem�yor)                              
 
Ne destekl�yor ne desteklem�yor                                                                                  2.12 (5.48)

Destekl�yor                                                                                                                         13.99 (5.20)**

Sab�t Değer                                                                                                                        76.12 (5.13)***
R2 (R Kare)                                                                                                                          0.0913
Gözlem Sayısı (N)                                                                                                               384



1 yıldan fazla 3 yıldan az süred�r gönüllülük faal�yetler� �le �lg�lenenler�n, b�r yıldan az süred�r gönüllülük faal�yetler�
�le �lg�lenenlere göre gönüllülükten duyduğu tahm�nî tatm�n �stat�st�ksel olarak anlamlı doğrultuda 4.26 puan daha
yüksekt�r (bkz. Tablo 8). Benzer şek�lde 3 yıldan fazla 5 yıldan az süred�r gönüllülük faal�yetler� �le �lg�lenenler�n, b�r
yıldan az süred�r gönüllülük faal�yetler� �le �lg�lenenlere göre gönüllülükten duyduğu tahm�nî tatm�n �stat�st�ksel
olarak anlamlı doğrultuda 5.32 puan daha yüksekt�r. Son olarak, 5 yıl ve üzer� süred�r gönüllülük faal�yetler� �le
�lg�lenenler�n, b�r yıldan az süred�r gönüllülük faal�yetler� �le �lg�lenenlere göre gönüllülükten duyduğu tahm�nî
tatm�n �stat�st�ksel olarak anlamlı doğrultuda 7.61 puan daha yüksekt�r. Toplamda ne kadar süre �le gönüllü
faal�yetlerde bulunulduğu �stat�st�ksel olarak öneml� ölçüde gönüllülük yapmaktan duyulan tatm�n� tahm�n
edeb�lmekted�r ve toplam gönüllülük yapılan süre gönüllülük yapmaktan duyulan tatm�ndek� değ�şkenl�ğ�n %1,8’�n�
açıklamaktadır. Gönüllülük faal�yetler� �le �lg�len�len süren�n yükselmes�yle gönüllülükten duyulan tatm�n�n artması
gönüllülüğün b�r süreç �ç�nde anlamlanıp �çselleşt�r�ld�ğ�n�, aynı zamanda sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n önem�n� göz önüne
sermekted�r.

Tablo 8. “Gönüllülük yapmaktan duyulan tatm�n” bağımlı değ�şken� ve “toplamda gönüllülük
faal�yetler� �le �lg�len�len zaman” bağımsız değ�şken� �le oluşturulan bas�t doğrusal (l�neer)
regresyon model�

Toplamda gönüllülük faal�yetler� �le �lg�len�len zaman 
 
(Referans Kategor�: 1 Yıldan Az Süred�r)
 
1 Yıldan fazla 3 yıldan az süred�r
 
3 Yıldan fazla 5 yıldan az süred�r
 
5 yıl ve üzer�                                                                                                         

Sab�t Değer                                                                                                            
R2 (R Kare)                                                                                                             
Gözlem Sayısı (N)                                                                                                 
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4.26 (1.86)*

5.32 (2.30)*

7.61 (2.87)**

84.44 (1.46)***
0.0196
384



Tablo 9. “Gönüllülük yapmaktan duyulan tatm�n” bağımlı değ�şken� ve “gönüllülüğün sağladığı
sorumluluk b�l�nc�ne �l�şk�n görüşler” bağımsız değ�şken� �le oluşturulan bas�t doğrusal (l�neer)
regresyon model�

“Gönüllü faal�yetlerde bulunmak bana sorumluluk b�l�nc� kazandırmıştır.” 
 
(Referans Kategor�: Katılmıyorum)
 
Ne katılıyorum ne katılmıyorum
 
Katılıyorum                                                                                                    

Sab�t Değer                                                                                                        
R2 (R Kare)                                                                                                             
Gözlem Sayısı (N)                                                                                                

Bu araştırmada kullanılan bas�t doğrusal regresyon anal�z�, gönüllü faal�yetler sonucunda kazanılan sorumluluk
b�l�nc�n�n �stat�st�ksel olarak öneml� ölçüde gönüllülük yapmaktan duyulan tatm�n� tahm�n edeb�leceğ�n� ve gönüllü
faal�yetlerle kazanılan sorumluluk b�l�nc�n�n gönüllülük yapmaktan duyulan tatm�ndek� değ�şkenl�ğ�n %6,9’unu
açıklama gücünde olduğunu ortaya koymuştur. Bağımsız değ�şkenler�n regresyon modeller�nde sab�t bağımlı
değ�şken olarak kullanılan gönüllülükten duyulan tatm�n� tahm�n etme güçler�n�n görece düşük olduğunu
görmekle b�rl�kte, bağımsız değ�şkenler�n bağımlı değ�şken� ayrı modellerde �stat�st�ksel olarak anlamlı ölçüde
tahm�n ett�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r.
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Tablo 9’da görüleb�leceğ� üzere, gönüllülük faal�yetler� �le sorumluluk b�l�nc� kazandığını bel�rten k�ş�ler�n,
kazanmadığını bel�rtenlere göre gönüllülükten duyduğu tahm�nî tatm�n� �stat�st�ksel olarak anlamlı olarak 16.93
puan daha yüksekt�r.

3.89 (7.73)

16.93 (7.37)*

72.5 (7.33)***
0.0737
384



Bu rapor çoğunluğu SosyalBen Vakfı bünyes�nde gönüllülük yapan veya yapmış k�ş�lerden toplanan b�r�nc�l ver� �le
er�ş�len sonuçlar net�ces�nde b�z� bulgularla bağlantılı b�rtakım öner�lere götürdü. G�r�ş kısmında detaylandırıldığı
üzere ver� toplama yöntem� çerçeves�nde sonuçlar genelleşt�r�lemeyecek olsa da, sonuçlar doğrultusunda bu
kısımda d�le get�r�lecek öner�ler�n genel bağlamda prat�kte uygulanmasının ülkem�zde gönüllülüğe �l�şk�n
gel�şmelere katkısı olacağı görüşündey�z. Z�ra bu çalışmanın ana amacı Türk�ye’de gönüllülüğe ve gönüllülüğün
önem�ne da�r farkındalığı artırmak, gönüllüler�n mot�vasyon ve �y� oluşlarını gel�şt�rmek, bu şek�lde de rol model
gönüllü artışını sağlama yolunda atılacak adımlara katkıda bulunmaktır.
 
Örnekleme dah�l olan katılımcıların en bel�rg�n gönüllülük yapma mot�vasyonlarının hayat felsefeler� gereğ� ve
başkalarına yardım etmek �ç�n olduğunu bulduk. Bu özgec� mot�vasyonlar da l�teratürde altı ç�z�len gönüllülüğün
doğasına �l�şk�n tanımlara uymaktadır. En düşük oranda seç�len mot�vasyonlardan b�r�n�n �se akadem�k amaçlar
(referans mektubu almak, not yükseltmek, alana da�r b�lg� ed�nmek vb.) olduğunu gördük. Buna paralel olarak
gençler�n gönüllülüğe �l�şk�n farkındalıklarını artırmak doğrultusunda gönüllülüğün eğ�t�m müfredatına eklenmes�
en fazla terc�h ed�len seçenek oldu. Bu noktada, gönüllülüğe �l�şk�n okumaların ve d�ğer �çer�kler�n ders
�zlenceler�ne eklenmes�n�n öneml� olduğunun altını ç�zd�k. Ancak d�kkat ed�lmes� gereken b�r nokta,
katılımcılarımızdan bazılarının da açık uçlu “d�ğer” seçeneğ�nde d�le get�rd�ğ� üzere, karşılık ve ödüllend�rme
kavramlarının gönüllülüğün doğası ve beklenen genel mot�vasyonu �le uyumlu görünmemes�d�r. Buna paralel
olarak da kazanımlarda en az oranda terc�h ed�len seçenek ders kred�s� almak olmuştur. Bu bağlamda zorunlu
kred� veya not şartı olmaksızın yukarıda bahsed�ld�ğ� üzere dersler�n okuma l�steler�ne mümkün olan durumlarda
gönüllülüğe �l�şk�n araştırmaları �çeren makaleler�n eklenmes�, ün�vers�telerde �lg�l� öğrenc� kulüpler�n�n
desteklenmes� ve tanıtılması potans�yel aks�yonlar olarak sıralanab�l�r. Gönüllülüğe da�r mot�vasyonlara �l�şk�n
kısımda bel�rt�ld�ğ� üzere akadem�k �çer�ğe gönüllülük ana başlığı altındak� temaları �rdeleyen kaynakların entegre
ed�lmes�n�n konuya �l�şk�n �lg� ve b�lg�y� artırmaya katkı sağlamada öneml� b�r rolü olacağı öngörülmekted�r. Bunun
yanı sıra ders�n b�r parçası olarak, herhang� b�r karşılık veya yapılmadığında olumsuz sonuç olmaksızın, alakalı
bölümlerde öğret�m üyeler�n�n teşv�k�yle dönem �çer�s�nde b�rl�kte ders �çer�ğ�yle uyumlu konularda gönüllü
faal�yetler de yürütüleb�l�r.  
 
Gönüllülükten ed�n�len kazanımlara baktığımızda topluma katkı sağlamanın get�rd�ğ� manev� tatm�n en üst sırada
yer aldı, bu da y�ne gönüllülüğün genel tanımı �le uyumlu b�r seçenek oldu. Ancak en az terc�h ed�len
seçeneklerden b�r� �ş bulmaya yardımcı olma durumuydu. Gönüllülük özgec� b�r temele dayansa da, yukarıda
bel�rt�ld�ğ� üzere hem gönüllülüğün, hem gönüllülük yapan b�reyler�n hem de �ş p�yasasının yararlanacağı şek�lde
gerekl� durumlarda �st�hdam bu konuda ayrıcalıklı b�r alan olarak değerlend�r�leb�l�r. B�reyler�n süreçte gelecektek�
meslek hayatlarına �l�şk�n yetenek ve b�lg� ed�nmeler�, ayrıca uzmanlaşmaları sonucunda (bu %31,2 �le üçüncü en
çok terc�h ed�len kazanım seçeneğ� oldu) ağbağlar da kurmaları (ağ kurma �le bağlantılı seçenekler mot�vasyon
bağlamında %15,4, kazanım bağlamında %28,6 oranında seç�ld�) �le �st�hdama eklemlenmeler�n�n mümkün olması
da gönüllü akt�v�telere mot�vasyon ve �lg�y� artırab�l�r.

Gönüllülüğün geleceğ�ne da�r katılımcıların en yüksek oranda terc�h ett�ğ� seçenekler kurumsallaşma, gönüllülük
b�l�nc� ve sayısının artması ve �lg�l� yasal düzenlemeler�n yapılması oldu. Bu bağlamda gönüllülüğün devlet desteğ�
�le yasal b�r çerçeveye oturması beklent�s� �le gönüllülüğe da�r kanun� düzenlemelere �l�şk�n �ht�yaç ön plana çıktı.

Anal�zlerde en bel�rg�n korelasyon gönüllülük faal�yetler�n�n b�reyler�n genel mutluluk sev�yeler� üzer�ndek� etk�s� �le
gönüllülük yapmanın sorumluluk b�l�nc� kazanımına etk�s�ne �l�şk�n görüşler arasında görülmüştür. Katılımcıların
gönüllülüğün sorumluluk b�l�nçler�n� artırdığı görüşüne katılma düzeyler� �le bu faal�yetler�n mutluluklarına olan
olumlu etk�s� doğru orantılıdır. 

Sonuç
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Bu doğrultuda, �ler�k� çalışmalarda b�reyler�n gönüllülükle b�rl�kte sorumluluk b�l�nçler�n�n artması �le gönüllülükten
duydukları mutluluk arasındak� �l�şk�ye nedensell�k anal�zler�yle gen�ş b�r açıdan bakmak �lg� çek�c� sonuçlara
er�şmey� sağlayacaktır.

Gönüllülüğün mevcut şartlarından memnun olma, gönüllülüğün saygınlığı ve ayrıca sorumluluk b�l�nc�n� artırdığını
düşünme ve artan toplam gönüllülük yapma süres� gönüllülükten duyulan tatm�n� anlamlı düzeyde
yükseltmekted�r. Ayrıca gönüllülük faal�yetler�n�n a�le tarafından desteklenmes� de gönüllülük yapmaktan alınan
tatm�n� artırmaktadır. Bu sonuç orta yaş ve üzer�ndek� b�reyler�n gönüllülüğe �l�şk�n farkındalıklarını gen�şletme
konusunda katılımcıların terc�h ett�ğ� öner�ler�n altını yen�den ç�zmem�z� gerekt�r�r: bu konuda en yüksek oranda
terc�h ed�len seçenek �ş yerler�yle �ş b�rl�ğ� yapılarak sosyal sorumluluk projeler�nde akt�f rol almalarını sağlamak
olmuştur. Dolayısıyla, �ş yerler�n�n bu konuda destekley�c� ve teşv�k ed�c� b�r rol oynaması tavs�ye ed�leb�l�r. Ayrıca
�k�nc� en çok terc�h ed�len seçeneğ�n ebeveynler�n çocuklarının gönüllülük akt�v�teler�ne katılımlarının teşv�k
ed�lmes� olması, a�len�n desteğ�n�n önem� �le b�rl�kte anlamlı b�r sonuçtur. 
 
Son olarak, özell�kle c�ns�yet bağlamında, l�teratür gönüllülüğü nötr b�r öğe olarak sunmaktadır (W�ndsor vd., 2008;
Greenf�eld ve Marks, 2004). Bu araştırma çerçeves�nde de c�ns�yet ve yaşın gönüllülükten duyulan tatm�ne
�stat�st�ksel olarak anlamlı b�r etk�s� olmadığı bulunmuştur. Bunun �stat�st�ksel bazlı nedenler� olab�l�r (örneklem�n
büyük çoğunluğunun bell� b�r yaş aralığında toplanması, yüksek oranda kadın katılımcı olması) ancak her
halükârda tak�p eden çalışmalarda toplumsal c�ns�yet eş�t(s�z)l�ğ� bağlamında öncel�kl� olarak da gönüllülüğe
katılım örüntüler�n� �rdelemen�n oldukça öneml� olduğunu düşünüyoruz. 
 
Gönüllülük toplumların gel�ş�m� �ç�n büyük önem arz etmekted�r (Z�ersch ve Baum, 2004; Aydınlıg�l, 2013). Ancak
gönüllülüğün yararları topluma olan katkısı �le sınırlı değ�ld�r (Baker vd., 2005; Luoh ve Herzog, 2002),
araştırmamızın da gösterd�ğ� üzere b�reyler�n yaşam tatm�n� ve mutluluk sev�yeler� �ç�n de zarur�d�r. Gönüllülüğün
resm� b�r çerçevede değerlend�r�lmes�, yaygınlaşması ve konuya �l�şk�n b�l�nc�n artırılması �le b�rl�kte ülkem�zde
gönüllülüğün parlak b�r geleceğ� ve g�derek artan önem�yle daha da sağlam ve ön plana çıkan b�r yer� olacağına
�nanıyoruz.
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