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ANTALYA SİVİL TOPLUM PLATFORMU 

SivilAnT® PROJESİ 

Sibel Mehter Aykın - Hakan Şimşek 

 

“Strong reasons make strong actions.” 

William Shakespeare, King John, Act III, Scene 4 

 

Başlarken… 

Shakespeare’in de belirttiği gibi “Sağlam gerekçeler güçlü eylemler yaratır.” 

ya da Türkçedeki yaygın tercümesiyle “Sağlam fikirlerden kuvvetli hareketler do-

ğar.” Her bir fikir layıkıyla çalışıldığı ölçüde güçlü bir projeye dönüşebilir. Toplu-

mun ihtiyaçlarına karşılık gelen projeler iyi çalışılmış projelerdir. Bir projenin gücü, 

hiç kuşkusuz, yarattığı etki ile doğru orantılıdır. Sosyal sorumluluk ve topluma 

hizmet anlayışıyla hayata geçirilen, bu bağlamda insanların hayatlarına doğrudan 

dokunan projelerin yarattığı etki büyük olmaktadır. Toplum açısından arzu edilme-

yen durumların giderilmesi, mevcut koşulların iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi bağlamında projelerin önemli birer fırsat penceresi sunduğu görüşü 

Proje Döngüsü Yönetimi (PDY) yazınında genel kabul görmüştür. Bu bağlamda, 

sosyal projeler bir tür toplum mühendisliği çalışması olarak değerlendirilmektedir 

(Salman, tarih yok; Tekindağ, 2005; Yentürk ve Aksakoğlu, 2006; Mehter Aykın 

ve Gürsoy, 2009; Şimşek vd., 2017). Nitekim donör kurluşlar hedef bölgede ger-

çekleştirmek istedikleri değişimi sağlamak üzere çeşitli programlar oluşturmakta; 

çerçeve programlarla tanımlanan önceliklere cevap niteliğindeki projelere ise kay-

nak tahsis etmek suretiyle toplumsal değişimi yönetmektedirler.  
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Avrupa Birliği (AB) en büyük donör kuruluşlardan bir tanesi olup araların-

da Türkiye’nin de bulunduğu aday ve potansiyel aday ülkelere AB müktesebatı-

nı üstlenmeleri ve mevcut politika ve uygulamalara uyum sağlamaları amacıyla 

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Tüzüğü hükümleri uyarınca fon sağ-

lamaktadır. “Sivil Toplum Sektörü”, IPA II (2014-2020) döneminde sivil top-

luma yönelik çalışmaların yürütüldüğü ve sivil toplum sektöründe dönüşümün 

sağlanmasına yönelik kaynak tahsisinin yapıldığı çerçeve programın adıdır. 

Sivil Toplum Sektörü Çerçeve Programı altında 2007 yılında “Kamu ve 

STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe 

Programı” çağrısına çıkılmış ve aralarında “Antalya Sivil Platformu – Sivi-

lAnT®”ın da bulunduğu 10 proje1 sözleşmeye bağlanmıştır.  

Bu çalışmanın amacı, elinizdeki kitabın yazılmasına vesile olan SivilAnT® 

Projesi hakkında bilgi sunmaktır. Söz konusu amaç doğrultusunda, ilk olarak 

AB ve Türkiye arasındaki mali işbiriliğinin ana hatları verilerek sivil topluma 

atfedilen önemden bahsedilecek; ardından ikinci dönem Katılım Öncesi Mali 

Yardım Aracı (IPA II) kapsamında çıkılan Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Çağrısının 

amaç ve öncelikleri aktarılacak; son olarak da SivilAnT® Projesinden bahsedi-

lecektir. Proje faaliyet akışı ve çıktıları proje süresince bir miktar değişikliğe 

uğramış olmakla birlikte, projeye dair açıklamalar büyük ölçüde başvuru aşa-

masında sunulan teklife sadık kalınarak yapılacaktır.  

                                                             
1  Bu projeler şöyledir (alfabetik sıralanmıştır): 

1. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, CivilAnT – Civil Platform of Antalya / Turkey. 

2. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDEV), Strengthening Constituency Engagement and 
Influencing Capacities of Community Based Organizations. 

3. K2 Çağdaş Sanat Derneği, Creating a Network Among CSOs and Public Institutions Through 
“Artist in Residence” Programme. 

4. Hrant Dink Vakfı, Towards a New Discourse and Dialogue. 

5. Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Strengthening of Autism Association’s Con-
sociate Network in Turkey. 

6. Türkiye Avrupa Vakfı, EU Monitoring Network. 

7. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Empowering Civil Society for a More De-
mocratic Local Governance in Turkey. 

8. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Women Business Network W-BUN. 

9. Türkiye Yayıncılar ve Yayın Dağıtıcılar Birliği Derneği, Working Together to Build a Rea-
ding Nation: More Powerful Civil Society and Tighter Relations Between Public Sector and 
CSOs  

10. Vehbi Koç Vakfı, Building a Social Entrepreneurship Network in Turkey. 



Antalya Sivil Toplum Platformu - SivilAnT® Projesi 

3 

1. AB ve Türkiye Arasındaki Mali İş Birliği Çerçevesinde 

Sivil Toplum 

AB tarafından Türkiye’ye sağlanan mali yardımların geçmişi Ankara An-

laşması’nın yürürlüğe girdiği 1964 yılına kadar geri gitmektedir. AB-Türkiye 

arasındaki mali iş birliğinin kapsamı bütünleşme sürecinde kaydedilen geliş-

melere bağlı olarak yapılan çeşitli revizyonlarla günümüze kadar gelmiştir. 

Türkiye’ye adaylık perspektifinin verildiği Helsinki Zirvesi (10-11 Aralık 

1999) sonrasında mali yardımların miktarı artarken, kullanım alanları başta 

Kopenhag siyasi kriterlerinin karşılanması olmak üzere üyelik için gerekli 

dönüşümün sağlanmasına yönelik program ve projelere odaklanmıştır. Türki-

ye ile müzakerelere 3 Ekim 2005 tarihi itibarıyla başlanacağının beyan edildi-

ği Brüksel Zirvesi (16-17 Aralık 2004) sonrasında AB ile Türkiye arasındaki 

mali iş birliği daha da yoğunlaşmış ve taraflar arasında siyasi ve kültürel diya-

loğun tesis edilmesi sürecinde sivil topluma önemli görevler atfedilmiştir. 

Nitekim,“Katılım müzakerelerine parallel olarak, Birlik her bir aday ülke ile 

yoğun bir siyasi ve kültürel diyalog içine girecektir. Halkları bir araya getir-

mek suretiyle karşılıklı anlayışı geliştirmeyi amaçlayan bu kapsayıcı diyalog 

aynı zamanda sivil toplumu da içine alacaktır” (CoEU, Presidency Conclusi-

ons, 16-17 December 2004: paragraph 23) denilmek suretiyle tarafların sivil 

toplum üzerinden bir diğerine yaklaştırılması fikri Brüksel Zirvesi Başkanlık 

Bildirgesinde çok net ifadesini bulmuştur (Mehter Aykın, Gürsoy, 2009: 124-

125).  

Ne var ki, Başkanlık Bildirgesinde bahsi geçen sivil toplum güçlü, çoğul-

cu, aktif, eleştirel düşünen, karar alma süreçlerine katılan, oluşturulan politi-

kaları sahiplenen bir sivil toplumdur. Kamusal boyutu olan her konuda diya-

log ve iş birliği geliştirebilecek nitelikte bir sivil toplumun varlığı demokrasi 

ve iyi yönetişimin vazgeçilmez bir unsuru olarak değerlendirilmektedir. Bü-

yük ölçüde siyasi düzlemde yürütülen Avrupa ile bütünleşme sürecine vatan-

daşların da katılım sağlaması tam üyelik yönünde sarf edilen çabaların ziyade-

leşmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’deki sivil 

toplumun geliştirilmesine ve desteklenmesine özel önem atfedilmektedir. Ni-

tekim sivil toplum IPA’nın gerek birinci (2007-2013), gerekse ikinci (2014-

2020) döneminde kendine öncelikli yer bulmuş; sivil toplumun örgütlenmesi 

ve örgütlü sivil toplumun kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için düzenli 

olarak kaynak tahsis edilmiştir.  
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Şekil 1’de IPA II bileşenleri şematik olarak gösterilmektedir. Türkiye için 

hazırlanan IPA II Endikatif Strateji Belgesinde sivil toplum, Birlik Üyeliğine 

Hazırlık için Reformlar bileşeninin iki alt-bileşeninden birini oluşturan Demok-

rasi ve Yönetişim başlığı altında ele alınmaktadır. Sivil topluma yönelik prog-

ramlarla yaratılmak istenen etkiler şu şekilde sıralanabilir (European Commis-

sion, 2014:18):  
 

(1) Karar alma ve politika oluşturma süreçlerinde düzenli olarak görüşleri-

ne başvurulan ve aktif katılımları sağlanan bir sivil toplum ekosistemi-

nin yaratılması,  

(2) Başta hak temelli örgütler olmak üzere, geniş bir yelpazede STK’ların 

kapasiteslerinin güçlendirilmesi, temsiliyetlerinin sağlanması, yaygın-

laşmalarının ve ağ oluşturmalarının desteklenmesi,  

(3) AB ve Türkiye halkları arasında etkileşimin üst seviyeye taşınması.  
 

Şekil 1. IPA II Bileşenleri ve Sivil Toplum 

 
Kaynak: Sivil Toplum Sektörü Nedir? Erişim: http://siviltoplumsektoru.org/hakkimizda/ (27.07.2020) 

AB Başkanlığı tarafından da sıkça dile getirildiği üzere, sivil toplumun 

başlı başına bir sektör olarak kabul edilmesi ile birlikte söz konusu alana 

yönelik tahsis edilmiş 190 milyon Avro bütçe çerçevesinde çalışmaların 

uzun vadeli bir bakış açısıyla programlanması mümkün olmuştur. Başkanlık 

tarafından geliştirilen Sektör Planlama Dokümanı uyarınca sivil toplum ek-
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senindeki çalışmaların dört ana amaca hizmet etmesi ön görülmüştür. Bunlar 

sırasıyla (Sivil Toplum Sektörü Nedir? http://siviltoplumsektoru.org/ 

hakkimizda/);  
 

(1) Kamu – sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi bağlamında çeşitli me-

kanizmalar aracılığıyla politika oluşturma ve yönetişim konularında ge-

rek yerel, gerek bölgesel, gerekse ulusal düzeyde STK’larla istişarelerin 

gerçekleştirilmesine olanak sunulması; 

(2) STK’lara yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi bağlamında STK’ların 

kuruluşu, çalışmaları, finansmanı, denetimi gibi konulardaki mevzuatın 

iyileştirilmesine yönelik projeler aracılığıyla sivil toplum için daha şeffaf, 

hesap verebilirliğin ve sürdürülebilirliğin mümkün olduğu bir ortam ya-

ratılmasına katkıda bulunulması; 

(3) STK’ların kapasitesinin güçlendirilmesi bağlamında STK’ların ağ kurma 

kapasitelerinin ve özel sektör ile ilişkilerinin geliştirilmesi, kamu politi-

kalarının şekillendirilmesi, uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde etkin 

bir şekilde rol almalarının sağlanması; 

(4) Sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi bağlamında AB ve Türkiye’de 

yerleşik STK’lar arasında uzun vadeli ortaklıkların, iş birliği ve diyalo-

ğun tesis edilmesidir. 

2. Kamu ve STK’lar Arasındaki İş Birliğinin Güçlendirilmesi 

için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı 

Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve 

Ağlar Hibe Programı (kısaca Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı) yukarıda açık-

landığı üzere Demokrasi ve Yönetişim alt bileşeni kapsamında programlanmış 

olup, 2014 yılı Aksiyon Progmı çerçevesinde çağrıya çıkılmıştır. Ortaklıklar ve 

Ağlar Hibe Programının (TR2014/DG/04/A1-03) genel hedefi, Program Rehbe-

rinde de belirtildiği gibi, “STK’ların politika belirleme ve karar alma süreçlerine 

daha aktif demokratik katılımı vasıtasıyla sivil toplumun gelişiminin desteklenme-

sidir” (CSPN Başvuru Rehberi, s. 4). Programın özel hedefi ise, “kamu kurumları 

ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve sivil toplum 

kuruluşları ile aktivistlerin kapasitelerini ve aralarındaki ağları geliştirmektir” 

(CSPN Başvuru Rehberi, s. 4).  
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Program Rehberinde proje tekliflerinin program genel ve özel amaçlarına 

hizmet etmenin yanı sıra aşağıda sıralanan önceliklerden en az ikisini karşıla-

ması gerektiği de dile getirilmiştir. Bunlar sırasıyla; 
 

(1) sivil toplum kuruluşları ve aktivistleri destekleyecek yasal ve finansal 

ortamın iyileştirilmesi,  

(2) kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güç-

lendirilmesi, 

(3) sivil toplum kuruluşlarının yönetsel ve kurumsal kapasitelerinin gelişti-

rilmesidir (CSPN Başvuru Rehberi, s. 4).  
 

Ayrıca, olası faaliyetler öncelik alanları bağlamında tasnif edilerek baş-

vuru yapacak kuruluşların dikkatlerine sunulmuştur (bakınız Tablo 1).  

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı çağrısına istinaden ön başvurusu 6 

Ekim 2017 tarihinde, tam başvurusu ise 24 Nisan 2018 yapılan SivilAnT® 

Projesi daha önce de belirtildiği üzere başarılı bulunarak AB tarafından fon 

sağlanan on proje arasında yer almıştır. Proje, Merkezi Finans ve İhale Bi-

rimi ile Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği arasında imzalanan sözle-

meşme çerçevesinde proje 15 Ekim 2018 tarihi itibarıyla uyglamaya koyul-

muştur. İki yıl olarak planlanan projeye ilişkin detaylar ilerleyen bölümlerde 

verilmektedir.  

Tablo 1. Gerçekleştirilebilecek Faaliyetlerin Öncelik Alanları Bazında Dağılımı 

Öncelik Alanı Olası Faaliyetler 
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 Sivil toplum kuruluşlarının fon bulmasını kolaylaştırmaya, kamu yararı ve vergi 

muafiyeti statülerinin daha geniş bir zeminde verilmesini sağlamaya ve kuruluşlara 

üye bireylerin aynı zamanda sivil toplum kuruluşu çalışanı olabilmesinin önündeki 

engelleri kaldırmaya yönelik yasal mevzuatın geliştirilmesi, 

 Taslak yasal düzenlemelerin STK’lar ve kamu kuruluşları arasında kurulacak ortak 

çalışma gruplarında gözden geçirilerek analiz edilmesi ve geliştirilmesi, 

 Türkiye sivil toplumundaki aktif vatandaşlık kavramının güçlendirilmesi, 

 Aktif vatandaşlık ve sivil toplumun örgütlenme, toplanma ve ifade özgürlüğü 

konularında farkındalığın arttırılması. 



Antalya Sivil Toplum Platformu - SivilAnT® Projesi 

7 

ST
K

’l
ar

 v
e 

ka
m

u
 s

ek
tö

rü
 

ar
as

ın
d

a 
iş

 b
ir

liğ
in

in
 

gü
çl

en
d

ir
ilm

es
i , 

 Sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’de ortak çalışmalar yapmak ve ağlar kurmak 

ya da mevcut ağlara katılmak ya da bu ağları güçlendirmek vasıtasıyla birbirlerine 

destek olmasına ve iyi uygulamaları paylaşmasına imkân veren bir diyalog 

ortamının kurulması,  

 Sivil toplum kuruluşlarının kamunun karar alma sürecine dâhil edilmesini sağlaya-

cak mekanizmaların kurulabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının hızlandırılması, 

 Politika oluşturma ve yönetim konularında STK’larla istişare yapılabilmesi amacıyla 

izleme ve ölçme mekanizmalarının kurulması,  

 Sivil toplum kuruluşları ve kamu sektörü diyaloğunun önüne çıkan engellerin 

tespit edilerek bunların üstesinden gelmeyi sağlayacak araçların geliştirilmesi, 

 Karar alma ve politika yapma süreçlerine sivil toplum kuruluşlarının dâhil olmasının 

ve katkı sağlamasının önemi konusunda sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları 

arasında farkındalığın arttırılması, 

 Yerel, bölgesel ve ulusal seviyelerde, STK’lar ve kamu kurumları arasındaki ilişkileri 

geliştirecek resmî ve/veya resmî olmayan diyalogların ve danışma mekanizmalarının 

kurulması. 
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 Hesap verebilirlik, şeffaflık ve demokratik yönetim ilkelerinin uygulanması ve 

STK’ların politika yapma süreçlerini izlemesine ve bu süreçlere katılmalarına yönelik 

kapasitelerinin geliştirilmesi. 

 İç yönetim, finansal yönetim ve proje yönetimi, fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi, 

savunuculuk ve lobicilik, araştırma ve analiz konularında STK’ların kapasitelerinin 

geliştirilmesi, 

 STK’ların, yaptıkları işlerin kamu ve özel sektör tarafından daha iyi anlaşılabilmesini 

sağlayacak iletişim ve görünürlük/tanıtım becerilerinin geliştirilmesi, 

 STK’ların kurumsal ve finansal kapasitelerinin geliştirilmesi için “mentor”luk faaliyetleri, 

 İyi uygulamalar, karar alma süreçlerine sivil katılımın önemi ve sivil katılıma 

yönelik AB politikaları konularında örgütlü vatandaşlar ve kamu yetkilileri için 

bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi, 

 Yerel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasında deneyim 

ve beceri paylaşımını teşvik edecek ağların ve platformların kurulması, 

 Yeni veya kırılgan yapıdaki sivil toplum kuruluşlarına veya aktivistlere yönelik yasal ve 

yönetsel yardım sağlanması ve kurumsal kapasite faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

 Yerel STK’ların ve mevcut ağların sürdürülebilir gelişimini desteklemek amacıyla 

sivil toplum kuruluşları ve aktivistler için kuluçka merkezlerinin kurulması veya 

mevcut olanların kapasitelerinin geliştirilmesi. 

Kaynak: Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe 

Programı (CSPN) Başvuru Rehberi, s. 10-11. 
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3. Antalya Sivil Platformu – SivilAnT® Projesi 

Sivil toplumu, “birlikte yaşama iradesi gösteren vatandaşlardan oluşan 

topluluk” (Karakuş, 2006: 6) şeklinde tanımlamak ve bu tanımdan hareketle 

sivil toplum kuruluşlarını (STK’lar) “birlikte hareket etme arzusunda olan va-

tandaşların örgütlenme şekli” olarak düşünmek pek de yanlış olmayacaktır. 

Daha geniş bir bakış açısıyla STK’lar, “resmi kurumlar dışında ve bunlardan 

bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları 

doğrultusunda lobi çalışmaları yapan, üyelerini gönüllülük usulüyle alan, kar 

amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan 

kuruluşlardır” (Karagüzel, 2017). Bir kuruluşun STK sayılabilmesi için her 

şeyden önce iki koşulun varlığı gerekmektedir: Bunlardan birincisi devlet dışı 

bir kuruluş olması (non-governmental organisation - NGO), ikincisi ise kâr 

amacı gütmeyen bir kuruluş olmasıdır (non-profit organisation – NPO). Bu 

açıdan bakıldığında, STK’ların kamu sektörü ile özel sektör arasında yer alan 

üçüncü sektör kuruluşları olduklarını söylemek mümkündür.  

STK’ları diğer örgüt yapılarından ayırt eden bir diğer unsur ise devlet ile 

birey arasında sivil toplum için çalışan kuruluşlar olmalalarıdır. STK’lar kamu-

sal alan dışında ancak kamu yararı doğrultusunda faaliyette bulunan kuruluşlar 

olup, sivil topluma sundukları hizmetler dolayısıyla kamu otoritesinin yardımcı-

sı ve tamamlayıcı konumundadırlar. Kamuoyu oluşturarak bir tür baskı unusu-

runa dönüşmek suretiyle STK’lar gerek siyasi iradeyi, gerekse kamu yönetimini 

etkilemektedirler. Bir başka anlatımla, vatandaşlar STK’lar etrafında toplanarak 

oy verme davranışı dışında karar alma ve politika oluşturma süreçlerine katılım 

sağlamakta ve böylelikle vatandaşlıktan kaynaklanan yükümlülüklerini aktif bir 

şekilde yerine getirmektedirler. Bir bakıma, egemen aktörlere karşı denge ve 

denetleme misyonu üstlenen STK’ların katılımcı demokrasinin ayrılmaz bir 

parçası, çoğulculuğun ve iyi yönetişimin teminatı kuruluşlar olduklarını söyle-

mek yanlış olmayacaktır. STK’ların sivil toplum nezdinde üstlendikleri misyon 

göz önünde bulundurulduğunda bunların bireysel menfaat peşinde koşmayan, 

dürüst, tutarlı, açık, saydam, hesap verebilir, tarafsız, kapsayıcı, gönüllü, hayır-

sever, hizmet odaklı yapılar olmaları beklenmektedir. 

3.1. Projenin Gerekçesi 

STK’lar yukarıda da bahsedildiği üzere sivil toplumun örgütlü hâlini ifade 

etmektedir. En geniş şekliyle; sosyal paydaşlar (işveren ve işçi sendikaları), 
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meslek odaları, üretici/tüketici birlikleri, kooperatifler, her türlü dernek, vakıf, 

kulüp ve platformlar, kent konseyleri, politik ilgi grupları, cemiyet ve cemaatler, 

dini gruplar STK olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, sözü edilen STK 

örgüt yapılarından yalnızca dernek ve vakıflar SivilAnT® Projesinin birincil he-

def kitlesini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışmada STK kavramı dernek ve 

vakıf tüzel kişiliklerine işaret etmek üzere dar kapsamlı olarak kullanılmaktadır.  

Salt dernekler özelinde birkaç rakam paylaşmak gerekirse; proje başvurusu-

nun yapıldığı 2016 yılı itibarıyla, İçişleri Bakanlığı’nın Dernekler Bilgi Sistemi 

(DERBİS) veri tabanına kayıtlı toplam 284.063 dernek mevcuttur. Bunların yak-

laşık %1’i (2.877 dernek) Antalya sınırları içerisinde yer almaktadır. Antalya’da 

yerleşik derneklerde fahri üyeler de dâhil olmak üzere toplam 173.356 üye faali-

yette bulunmakta; 1.281’i tam zamanlı, 71’i yarı zamanlı ve 50’si proje bazlı 

olmak üzere toplam 1.402 eleman dernek çalışmalarına destek olmaktadır. 

DERBİS veri tabanını referans aldığımızda az sayıda (160) gönüllünün dernek 

faaliyetlerine katıldığını söylememiz icap eder. 

2016 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 172.851 derneğin faaliyetine son ve-

rilmiştir. Bunların bir bölümü kaynak sıkıntısı ya da üyelerin ilgisizliği nedeniy-

le vatandaşlar tarafından kapatılırken, diğer bir bölümü yasa dışı faaliyetleri 

dolayısıyla kamu otoritesince yasaklanmıştır. Kamu yararı gözetmek yerine 

siyasi nüfuz sağlama peşinde koşan ya da tüzüklerinde tanımlanan amaçlar dı-

şında faaliyette bulunan çok sayıda derneğin varlığı sivil toplum sektörüne indi-

rilen en büyük darbe gibi görünmektedir. Günümüzde, özellikle derneklerin 

yaşadıkları sorunlar aşağıda tanımlanan iki kaynaktan beslenmektedir: 

 

1. Derneklerin bir bölümü kamu yararı sağlamalarına imkân verecek ku-

rumsal kapasiteye sahip değildir. Gerek dernek üyeleri, gerekse çalışanlar 

proje bazlı faaliyetlerde bulunmak üzere gerekli bilgi, beceri ve yetkinlik-

lerden yoksundurlar. Dolayısıyla, bunlar ihtiyaç duydukları kaynaklara 

ulaşma ve yönetme konusunda yetersiz kalmaktadırlar. Belirli bir olgun-

luğa ulaşamayan dernekler kamuoyu oluşturma, politikaların oluşumuna 

katkıda bulunma, denge unsuru olma vb. birçok misyonu gerçekleştirme 

konusunda fazlaca mesafe alamamaktadır.  

2. Derneklere yönelik toplumda genel olarak bir güven kaybı söz konusu-

dur. Vatandaşlar derneklere mesafeli durmakta, dernekler faaliyetleri için 

ihtiyaç duydukları gönüllü ve hayırseverlere ulaşamamakta, akademik 
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camia ise derneklerin rehabilitasyonu konusuna mesai harcamaktan imti-

na etmektedir. Kamu otoritesi dernekleri yardımcı ve tamamlayıcı aktör-

ler olarak görmemekte, yerel yönetimler de dernekleri kent sorunlarının 

potansiyel çözüm ortağı olarak değerlendirmemektedir.  

Özetle söylemek gerekirse; derneklerin kendilerinden beklenen işlevleri yeri-

ne getiremiyor olmaları, ne yazık ki, ortak sorumluluk alanına giren konularda 

gerek yurt içi ve yurt dışındaki muadil kuruluşlarla, gerek kamu ve özel sektörle, 

gerekse üniversiteler ve belediyelerle iş birliği yapmalarına engel oluşturmaktadır. 

İş birliğinin gelişmediği bir atmosferde doğal olarak sorunların çözümünde pay-

daşlık yaratılamamaktadır. Aktif ve örgütlü bir sivil toplumun olmadığı bir or-

tamda demokrasinin varlığından ve iyi yönetişimden bahsetmenin de mümkün 

olmayacağı ortadadır. İşte bu noktada aktif vatandaşların, gönüllülerin ve hayırse-

verlerin bir araya geldiği, kurumsal kapasitesi güçlendirilmiş örgütlü sivil toplum 

ile kamu otoritesinin / yerel yönetimlerin / akademik camianın birlikte projeler 

geliştirdiği bir sivil toplum platformunun yaratılması elzem olmuştur.  

3.2. Sorunların Çözümünde Paydaşların Buluşma Adresi 

Yukarıda tanımlanan ihtiyaçtan hareketle bir vatandaş girişimi olarak An-

talya Sivil Toplum Platformu ya da kısa adıyla SivilAnT® projesi geliştirilmiş-

tir. SivilAnT®, sorunların çözümünde paydaşların buluşma adresi olma yolunda 

ilerlemektedir. Bir diğer ifadeyle, sivil toplumun yüzleşmek durumunda kaldığı 

sorunların bertaraf edilmesinde meselenin tüm taraflarının iş birliği geliştirmele-

rinde kolaylaştırıcı olmaya çalışmaktadır. Başvuru dosyasında ifade edildiği 

şekliyle projenin genel amacı; “Antalya Sivil Toplum Platformu - SivilAnT® 

aracılığıyla STK’ların kapasitelerinin gelişimine, STK’lar ile kamu/özel sektör 

arasında iş birliği ve diyaloğun tesis edilmesine, gönüllülük ve filantropi yakla-

şımlarının yaygınlaştırılmasına, aktif vatandaşlığın ve katılımcı demokrasinin 

tesis edilmesine katkıda bulunmaktır”. Projenin özel amacı ise; “başlıca sivil 

toplum örgütleri ile kamu / özel sektör / belediye / akademi temsilcilerini, bir 

araya getiren faaliyetler dizisi yardımıyla, Antalya ve hinterlandının (Burdur, 

Isparta) sorunlarına çözüm üretmek üzere ortaklaşa çalışan, politika oluşturma 

süreçlerine katkıda bulunan, tüm kesimleri kucaklayan bir ağ oluşturmak ve 

SivilAnT® şemsiyesi altında sivil girişimlerin etkinliğini artırmaktır”.  

Antalya Valiliği’ne bağlı bir birim, üç belediye, üç üniversite, iki vakıf, sekiz 

dernek olmak üzere toplam 17 kurum ve kuruluş SivilAnT® projesi etrafında 
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toplanmıştır. Bu açıdan ele alındığında, SivilAnT®’ın yatay ve dikey olarak bü-

tünleşmiş gerçek bir kent ağı olduğunu söylemek çok da abartılı olmayacaktır. 

SivilAnT® Projesine taraf olan kurum ve kuruluşlar Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. SivilAnT® Projesinin Paydaşları (Alfabetik olarak sıralanmıştır.) 

Kurum/Kuruluş Statü 

Kamu Kurumu Antalya Valiliği İl Sosyal Proje ve Etüt Müdürlüğü İştirakçi 

Belediyeler Antalya Büyükşehir Belediyesi İştirakçi 

Döşemealtı Belediyesi Eş-başvuran 

Muratpaşa Belediyesi Eş-başvuran 

Üniversiteler Akdeniz Üniversitesi Eş-başvuran  

Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi Eş-başvuran  

Antalya Bilim Üniversitesi  Eş-başvuran  

Vakıflar Antalya Çağdaş Eğitim Vakfı (ANTÇEV) İştirakçi 

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya Şubesi  İştirakçi 

Dernekler  Anadolu ve Ortadoğu Uluslararası Dostluk Derneği (AMEİFA) İştirakçi 

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) İştirakçi 

Batı Akdeniz Çölyak Derneği İştirakçi 

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Proje Yürütücüsü 

Büyük Hedef Kültür, Sanat, Spor ve Gençlik Kulübü Derneği Eş-başvuran  

Efem Akdeniz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği İştirakçi 

Hayat Sahnesi Derneği İştirakçi 

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) İştirakçi 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Her bir sivil toplum kuruluşunun bir yaşam döngüsü mecuttur. Bunu; varoluş 

(existence), keşif (exploration), icraat (execution) ve yeni fikirlere yöneliş (expedi-

ation) olmak üzere İngilizce kelimelerin karşılığı olarak 4E prensibi şeklinde ifade 

etmek mümkündür. STK’lar kuruluşlarını takiben varoluş amaçları doğrultusunda 

proje fikirleri geliştirmekte, projelerini uygumaya aktarıp kısa erimli amaçlarını 

gerçekleştirdikten sonra edindikleri tecrübelerden hareketle yeni proje fikirlerine 

yelken açmaktadırlar. SivilAnT®’ın kendisi de aynı döngü üzerinde ilerleyecek 

şekilde projelendirilmiştir. İki yıl devam etmesi ön görülen pilot proje kapsamında 

ilk olarak Proje Yönetim Platformu kurulmuş, SivilAnT®’ın kuruluş amaçları 
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doğrultusunda kısa erimli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Pilot proje süresince elde 

edilen tecrübelerden hareketle ilerleyen günlerde SivilAnT®’a tüzel kişilik kazan-

dırılacak, yeni platformların kuruluşu teşvik edilecektir. Yeni platformlar, hiç kuş-

kusuz, yeni projeleri de beraberinde getirecektir. SivilAnT® bir yandan kendi 

oluşumunu tamamlarken, sivil topluma emsal olmak suretiyle pilot projenin birin-

cil faydalanacılarını oluşturan 10 STK’nın da benzer şekilde dönüşümüne katkıda 

bulunmaktadır.  

3.3. Projede Kullanılan Araçlar ve Amaçlar 

Proje başvuru dosyasında SivilAnT® adıyla anılan bir dizi araç tanımlan-

mıştır. Bunlardan SivilAnT® STK Akademisi sivil toplumun ihtiyaç duyduğu 

eğitimlerin verildiği ve STK’ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirildiği bir 

STK kuluçka merkezi gibi düşünülmüştür. STK’lara yönelik olarak hazırlanan 

SivilAnT® Eğitim Kitleri bir taraftan yüz yüze verilen eğitimlerde kullanılmak-

ta, diğer taraftan internet üzerinden sanal ortamda geniş kitlelerin kullanımına 

açılmaktadır. STK Akademisinin eğitmen havuzu büyük ölçüde akademisyen-

lerden ve konusunda uzman kişilerden oluşmaktadır. Dışişleri Bakanlığı Antal-

ya Temsilcisi, Antalya Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü, AB Başkanlığı 

Antalya Temsilciliği Uzmanı, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar 

Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Antalya Müdürlüğü Uzmanı2 bunlardan bazı-

ları olup, engin bilgi ve tecrübelerini proje süresince çeşitli vesilelerle STK’larla 

paylaşmışlardır.  

Başvuru dosyasında tanımlanan bir diğer araç ise SivilAnT® Diyalog 

Günleridir. Diyalog Günleri iki günlük etkinlik olup, birinci gün STK’lar ka-

mu yöneticileri ve belediye başkanları gibi karar alıcı ve uygulayıcılarla bir 

araya getirilirken, ikinci gün STK üyelerine SivilAnT® Akademi eğitimleri 

verilmektedir. SivilAnT® Diyalog Günleri ile amaçlanan adından da anlaşıla-

cağı üzere STK’ların kamu otoritesi, özel sektör temsilcileri, belediye başkan-

ları ve akademisyenlerle temasa geçmelerine ve karşılıklı iş birliği ve diyalog 

geliştirmelerine önayak olmaktır. Bu iş birliği ve diyaloğa her daim STK’ların 

kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik Akademi eğitimleri eşlik 

etmektedir.  

                                                             
2  Bu vesileyle Sayın Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy’a, Sayın Hüseyin Kurtay’a, Sayın Selman 

Çetin’e, Sayın Sabri Duman’a teşekkürü bir borç biliriz. 
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SivilAnT® STK Festivali başvuru dosyasında tanımlanan bir başka araçtır. 

Festival; SivilAnT® Diyalog Günleri ve SivilAnT® Akademi eğitimlerini de 

kapsayacak şekilde, tüm paydaşların buluşmasına olanak sağlayan ve aralarında 

kümeleme çalışmaların yapıldığı toplam dört günlük etkinliği ifade etmektedir. 

SivilAnT® STK Festivalinin amacı, STK’ların kendi aralarında ve kamu / özel 

sektör / yerel yönetim / akademi temsilcileriyle birlikte çalışma kültürü geliştir-

melerine, ortaklaşa proje önermelerine önayak olmaktır. Bu amaç doğrultusunda 

STK’lar SivilAnT® tarafından geliştirilen proje öneri formlarını doldurmak sure-

tiyle kolaylaştırıcılık talebinde bulunabilmektedirler.  

Başvuru dosyasında tanımlanan bir diğer araç ise SivilAnT® Genç Gönüllü-

ler Zirvesidir. Festivalde olduğu gibi içerisinde SivilAnT® Diyalog Günlerini ve 

SivilAnT® Akademi eğitimlerini barındıran Zirve toplamda üç gün devam eden 

bir gençlik çalıştayı görünümündedir. SivilAnT® Genç Gönüllüler Zirvesinde 

tebliğ sunumlarının yanı sıra, yerel yöneticiler ile diyalog ve eğitim etkinliklerine 

yer verilmektedir. Zirvenin esas itibarıyla amacı; akademisyenlerin STK çalışma-

larına yönelmelerinin sağlanması ve aynı zamanda gençlerin gönüllü çalışmalara 

yönlendirilmesidir. 

SivilAnT® Beratları başvuru dosyasında tanımlanan özgün araçlardan bir 

başkasıdır. “Aktif Vatandaş”, “Genç Gönüllü” ve “Filantropist” olmak üzere üç 

ayrı klasmanda ilk kez 2019 yılında yerel ölçekte verilen ve takip eden yıllarda 

ülkesel çapta verilmesi planlanan beratlar ile aktivizm, gönüllülük, hayırseverlik 

yaklaşımlarının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bunlar 

dışında yine başvuru dosyasında tanımlanan bir diğer araç SivilAnT® Web Porta-

lıdır. Portal, interaktif bir yapıda STK’lara bilgi sunmak üzere ve ayrıca proje 

faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla tasarlanmış olup, sanal bir STK bu-

luşma noktası olarak hizmet vermektedir.  

Başvuru dosyasında yer almamakla birlikte, proje süresince ihtiyaçlar doğrul-

tusunda yeni araçlar geliştirilerek kullanıldığı da olmuştur. Örneğin; proje paydaş-

ları arasında diyalog ve iş birliğini güçlendirmek üzere SivilAnT® Kahve Molası 

kapsamında kurum ziyaretleri yapılmış, gündeme yönelik farkındalık yaratmak 

üzere sosyal medya araçları kullanılarak SivilAnT® Kent Sohbetleri ve Kampan-

yaları gerçekleştirilmiştir. Bunlara ilişkin detaylı bilgiye SivilAnT® sosyal med-

ya hesaplarından ve web portalından erişmek mümkündür. SivilAnT® sosyal 

medya hesapları Tablo 3’te, iş paketleri ile proje faaliyetlerinden beklenen etkile-

rin özet gösterimi ise Tablo 4’te verilmiştir.  
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Tablo 3. SivilAnT® Sosyal Medya Hesapları ve Web Portalı 

Hesaplar Adresler 

Web Portal http://www.sivilant.org 

Facebook https://www.facebook.com/SivilAnT 

Instagram https://www.instagram.com/antalya_sivil_platformu 

Twitter https://twitter.com/SivilAnThaber 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdGQb3qPXAGMg8ryOaCRm5A 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur 

Tablo 4. SivilAnT® Projesi Faaliyetleri ve Beklenen Etkisi 

İş Paketleri Faaliyetin Kapsamı ve Etkisi 

İş Paketi 1: 

SivilAnT® 

Kurumsal 

Kimlik  

Çalışmaları 

Kapsam: SivilAnT® Proje Yönetim Platformunun ve SivilAnT® Derneğinin kurulması, 

Vizyon-Misyon belgesinin oluşturulması, satın alma prosedürleri ile iletişim stratejisinin 

tanımlanması, logo çalışması.  

Etki: Sahiplenmenin ve sürdürülebilirliğin sağlanması. 

İş Paketi 2: 

SivilAnT® 

Web Portalı 

Kapsam: Görme engellilere yönelik JAWS programını içeren interaktif bir sivil toplum 

portalının oluşturularak geniş bir kesimin erişimine açılması. 

Etki: Proje faaliyetlerinin sahiplenilmesi ve yaygınlaştırılması, geniş bir kesimde farkındalık 

yaratılması, sanal buluşma noktası olması. 

İş Paketi 3: 

SivilAnT® STK 

Akademisi ve 

Eğitim Kitleri 

Kapsam: STK’lar için Mevzuat Bilgisi, STK’lar için Stratejik Planlama, STK’lar için İletişim 

Becerileri ve Sosyal Medya, STK’lar için Çatışma Yönetimi ve Yönetim Becerileri, STK’lar 

için Proje Yönetimi, STK’lar için Uluslararası Örgütler ve Kaynak Bulma, STK’lar için 

Filantropi, Gönüllülük, Lobicilik, STK’lar için Görünürlük, Yaygınlaştırma ve Uluslararası-

laşma konularını kapsayacak şekilde sekiz başlıkta eğitim kitlerinin oluşturulması, eğitmen 

havuzunun oluşturularak eğitimcilerin eğitiminin gerçekleştirilmesi, SivilAnT® STK Aka-

demisinin kurulması. 

Etki: STK’ların kurumsal kapasitelerinin artırılması, akademik camianın konuya yönelik 

ilgisinin artırılması.  

İş Paketi 4: 

SivilAnT® 

Diyalog 

Günleri 

Kapsam: STK’ların kamu yönetimi / özel sektör / yerel yönetimler / akademi ile bir araya 

geldiği, tematik konularda fikir alış-verişinde bulunduğu, STK üyelerine SivilAnT® Aka-

demi eğitimlerinin verildiği iki günlük etkinliklerin düzenlenmesi. 

Etki: Kamu / özel sektör / yerel yönetimler / akademi – STK diyaloğunun tesis edilmesi. 

İş Paketi 5: 

SivilAnT® 

STK Festivali 

Kapsam: SivilAnT® Diyalog Günlerini ve SivilAnT® Akademi eğitimlerini de içinde 

barındıracak şekilde, STK’lar ile paydaşların buluştuğu ve aralarında kümeleme çalışmala-

rın yapıldığı toplamda dört gün devam eden festivalin düzenlenmesi. 

Etki: STK’lar arasında iş birliğinin geliştirilmesi, STK’lar ile kamu kesimi / özel sektör / yerel 

yönetimler / akademi arasında ortak çalışma kültürü geliştirilmesi, kümeler hâlinde sorun-

ların çözümü için proje geliştirmelerine yardımcı olunması. 
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İş Paketi 6: 

SivilAnT® 

Genç 

Gönüllüler 

Zirvesi 

Kapsam: SivilAnT® Diyalog Günlerini ve SivilAnT® Akademi eğitimlerini de içinde 

barındıracak şekilde, akademisyenlerin sivil toplum, aktif vatandaşlık, gönüllülük, hayırse-

verlik konularında tebliğ sunduğu, gençlerin gönüllü çalışmalara yönlendirildiği toplamda 

üç gün devam eden zirvenin düzenlenmesi.  

Etki: Akademisyenlerin sivil toplum, aktif vatandaşlık, gönüllülük, hayırseverlik konuların-

da araştırma yapmalarının teşvik edilmesi, gençlerin sosyal sorumluluk projelerine ve 

gönüllü çalışmalara yönlendirilmesi. 

İş Paketi 7: 

SivilAnT® 

Beratları 

Kapsam: Tanımlanan kriterler ve klasmanlar (aktif vatandaş, genç gönüllü, filantropist) 

çerçevesinde SivilAnT® Beratlarının verilmesi. 

Etki: Aktivizm, gönüllülük, filantropi yaklaşımlarının yaygınlaştırılması. 

İş Paketi 8: 

Proje 

Görünürlük 

Faaliyetleri 

Kapsam: Görünürlük kitlerinin (çanta, bloknot, kalem, anahtarlık, isimlik, flaş bellek, 

rozet, broşür, poster, afiş, kitapçık, kısa film, beratlar, kapı levhaları, vs.) oluşturulması, 

projenin AB – Türkiye ortak finansmanıyla gerçekleştirildiğinin duyurulması. 

Etki: SivilAnT® faaliyetlerinin ve AB – Türkiye ortak finansmanının görünürlüğünün 

sağlanması. 

İş Paketi 9: 

Proje 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Faaliyetleri 

Kapsam: İç denetimin gerçekleştirilmesi, risk analizinin yapılması ve proje faaliyetlerinin 

ve harcamaların raporlanması. 

Etki: Proje faaliyetlerinin ön görülen çıktılar elde edilecek, beklenen etkiler yaratılacak 

şekilde gerçekleştirilmesinin teminat altına alınması. 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

3.4. Projenin Katma Değeri 

SivilAnT® bir vatandaş girişimidir. Bir grup aktif vatandaşın girişimi ile 

başlamış, kısa sürede kurumsal katılımlarla kapsama alanı genişlemiştir. Proje 

aracılığıyla paydaşlar arasında SivilAnT’lı kimliği yaratılmaya çalışılmaktadır. 

SivilAnT’lı kavramı, SivilAnT® Misyon ve Vizyon Belgesiyle tanımlanmış 

temel prensipleri kabul etmiş kişi anlamında kullanılmaktadır. SivilAnT’lıların 

paylaştığı ortak değerler Tablo 5’te verilmiş olup, partilerüstü kalmak, taraflara 

eşit mesafede durmak, kapsayıcı, uzlaşmacı ve çözüm odaklı olmak Sivi-

lAnT®’ın ve SivilAnT’lıların temel ilkelerini oluşturmaktadır. SivilAnT’lılar, 

genel olarak filantropiyi, aktif vatandaşlığı, gönüllüğü referans alan kişilerdir.  

Kentin başlıca aktörleri (Valilik ve Müdürlükler, Belediyeler, Üniversiteler, 

STK’lar) Antalya Sivil Toplum Platformu altında buluşmuş olup, bu yönüyle 

SivilAnT® yatay ve dikey entegrasyonun sağlandığı bir kent ağı görünümünde-

dir. Çeşitlilik içinde birleşen SivilAnT® gücünü yerel dinameklerden almakta-

dır. SivilAnT® herhangi bir çıkar grubu ya da baskı unsuru değildir. Bilakis, 

dezavantajlı grupların sorunlarının çözümü için yerel aktörleri buluşturan bir 



Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında - SivilAnT® 

16 

arayüz olarak düşünülmelidir. SivilAnT’lılar gönüllülük ekseninde çalışmakta 

olup, bir tür kolaylaştırıcılık ya da mentörlük misyonu üstlenmektedir. Bir diğer 

ifadeyle, SivilAnT® STK’lar ile kamu kesimi, özel sektör, yerel yönetimler ve 

üniversiteler arasındaki iş birliğinin sağlam, güvenilir ve sürdürülebilir bir ze-

minde tesis edilmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.  

Birleştirdiği taraflar arasında gönüllülük, katılımcılık ve hayırseverlik yak-

laşımlarının yaygınlaştırılması yoluyla SivilAnT® toplumsal dayanışma ruhuna 

katkı sağlamaktadır. SivilAnT® projesi herhangi bir ticari kaygı gütmeden Be-

yaz Baston Görme Engelliler Derneği adına yazıldığı gibi, projenin paydaşı 

kurum ve kuruluşlar da projenin tüm faaliyetlerine gönülden katılmaktadırlar. 

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği kamu yararı statüsüne sahip bir dernek 

olup, kamu yararı kavramı proje yürütücüsü üzerinden tanıtılıp tutundurulmaya 

çalışılmaktadır. Bu çerçevede, proje STK’ların kuruluş amaçları çerçevesinde 

ve kamu menfaati doğrultusunda faaliyette bulunmalarını desteklemektedir. 

SivilAnT®, aynı zamanda, dezavantajlı grupların yüklerinin paylaşılması konu-

sunda bir yaşam bilinci oluşturmaya çalışmaktadır. Özellikle üniversite öğrenci-

lerini belli başlı derneklerde gönüllü çalışmalara yönlendirilmek suretiyle genç-

lerin yaşadıkları kentle bütünüleşmelerine ve kent sorunlarını sahiplenmelerine 

katkıda bulunulmaktadır.  

Türkiye’nin Avrupa Birliği İlet�şim Stratejisi’nde (ABİS) belirtildiği üzere 

“Ülkemizin AB’ye üyeliği yalnızca Türk ve AB kurumları tarafından yürütülen 

teknik bir çalışma değildir, aksine toplumun tüm kesimlerinin aktif katılımını ve 

desteğini gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle, Türkiye’nin AB süreci Türk ve AB 

sivil toplumu, özel sektörü, akademik camiası ve üniversiteleri, iş dünyası tem-

silcileri, yerel yönetimleri, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası medyası, kültür, 

sanat, spor camiası, gençliği, kanaat önderleri gibi toplumun tüm kesimlerince 

sahip çıkılması, destek verilmesi ve benimsenmesi gereken bir süreçtir” (Avrupa 

Birliği Bakanlığı, 2014: 9). SivilAnT® Türkiye’de yerleşik STK’ların AB üyesi 

ülkelerde yerleşik STK’larla temasa geçerek ortak projeler üretmesinde de ara-

cılık üstlenmektedir. Bu bağlamda, AB – Türkiye ortak finansmanıyla hayata 

geçirilmiş bir proje olmanın yanı sıra, AB sürecinin sivil toplum tarafından sa-

hiplenilmesine de güzel bir örnek teşkil etmektedir.  

X. Kalkınma Planında “Güçlü, çeşitli, çoğulcu, sürdürülebilir bir sivil top-

lum için uygun ortamın oluşturularak sosyal ve ekonomik kalkınma süreçlerine 

toplumun tüm kesimlerinin daha etkin katılımının sağlanması temel amaçtır” 

(Kalkınma Bakanlığı, 2013: 40, pr. 239) denilmektedir. Önceki bölümlerde 
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detaylı bir şekilde açıklandığı üzere, SivilAnT® toplumun değişik katmanlarını 

temsil eden STK’ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi yönünde çaba 

sarf etmektedir. Bu bağlamda, SivilAnT® X. Kalkınma Planında STK’lar öze-

linde tanımlanan amaca hizmet etmekte olup, paradigma değişimi karşısında 

durumdan görev çıkaran vatandaş girişimi olarak düşünülebilir.  

Önemle altını çizmek gerekir ki; SivilAnT® Avrupa Komisyonu’nun kaleme 

aldığı 2018 Türkiye İlerleme Raporunda “sivil toplumla iş birliğine yönelik kap-

samlı bir hükûmet stratejisi bulunmadığı ve bağımsız STK’ların, çoğu zaman yasa-

ma ve politika oluşturma süreçlerinin dışında tutulduğu” (European Commission, 

2018: 16) yönündeki haksız eleştirilere bir karşı duruş niteliğindedir. Bu bağlamda, 

SivilAnT® projesi bir sivil diplomasi girişimi olarak da değerlendirilebilir.  

Tablo 5. SivilAnT® Ortak Değerleri 

Misyonumuz 

Başta Antalya olmak üzere TR61 bölgesindeki (Antalya,Isparta,Burdur) sorunların çözüm 

ortağı olmaları konusunda sivil toplum kuruluşları, akademik camia, yerel yönetimler, kamu 

kurum ve kuruluşları ile özel sektör girişimleri arasında diyalog ve iş birliği platformu kurmak 

amacıyla, 

Vizyonumuz 

Güçlü sivil toplum, iyi yönetişim  

anlayışıyla, 

Stratejimiz 

Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmek, Sivil araştırmaları desteklemek, 

Filantropiyi, aktif vatandaşlığı ve gönüllüğü teşvik etmek, Paydaşlar arasında diyalog ve iş birliğini 

tesis etmek 

suretiyle, 

İlkelerimiz 

Partilerüstü kalmak, taraflara eşit mesafede durmak, kapsayıcı, uzlaşmacı ve çözüm odaklı 

olmak 

kaydıyla, 

Değerlerimiz 

Filantropist, katılımcı, gönüllü 

bir yaklaşımla kurulmuştur. 

“Sorunların Çözümünde Paydaşların Buluşma Adresi SivilAnT®” 

Kaynak: Proje yazarı tarafından hazırlanmıştır. 
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Bitirirken… 

Özetle söylemek gerekirse, SivilAnT®; 

 

 Gücünü yere dinamiklerden alan, yatay ve dikey olarak bütünleşmiş bir 

kent ağıdır. 

 Sorunların çözümünde paydaşların buluşma adresidir. 

 STK’ların paydaşlarla diyalog ve işbiriliği geliştirmelerinde kolaylaştırı-

cılık rolü üstlenmektedir.  

 Partilerüstü, çıkar gruplarından bağımsız, taraflara eşit mesafede duran 

bir sivil toplum platformudur. 

 Teoriden pratiğe kapsayıcı, uzlaşmacı ve çözüm odaklıdır. 

 Aktif vatandaşlardan, gönüllülerden, filantropistlerden oluşmaktadır. 

 AB – Türkiye ortak finansmanıyla hayata geçirilmiştir. 

 AB’nin sivil toplum diyaloğu politikasının ve Türkiye’nin kamu – STK 

iş birliğine yönelik geniş kapsamlı politikasının somut bir çıktısıdır. 

 Sivil topluma yönelik eleştirilere bir karşı duruş, sivil toplumdan bekle-

nenlere cevap niteliğindedir. 

 “Güçlü STK = İy� Yönetişim”, “İy� Yönetişim = Güçlü Türkiye”, “Güçlü 

Türkiye = Güçlü AB” denkleminde önemli bir misyon üstlenmektedir. 

 Tabandan gelen bir vatandaş girişimi olup, katılımcı demokrasinin var 

olduğunun bir göstergesidir. 

 Çeşitlilik içinde birleşmiş bir platform olup çoğulculuğun göstergesidir. 

 Yumuşak güç unsuru olarak AB – Türkiye ilişkilerine katkıda bulunabi-

lecek niteliktedir. 

 Türkiye’deki sivil toplumun Avrupa’daki sivil toplum ile kaynaşmasında 

kolaylaştırıcı görev üstlenebilecek niteliktedir. 

 Yerelde örgütlü bir sivil diplomasi girişimi olabilecek niteliktedir. 

 SivilAnT®’ın etkisinin yerelden bölgeye, bölgeden Türkiye’ye, Türki-

ye’den sınır-ötesine yayılma potansiyeli mevcuttur. 
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Tescil edilmiş SivilAnT® ismi özel olarak seçilmiştir. “Sivil” aktif vatan-

daşlığı ifade etmekte; “AnT” Antalya ve hinterlandına (Burdur, Isparta) işaret 

etmekte; “T” Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmek üzere büyük yazılmakta-

dır. SivilAnT® projemizin diğer illerimize ilham kaynağı oluşturması dilekle-

rimizle… 
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GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ 

 

Umut Yanardağ - Melek Zubaroğlu Yanardağ 

 

Giriş 

Gönüllük, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar başta olmak üzere kamu hizmeti 

yürütülen her yerde gerek insan kaynakları maliyetinin azaltılması gerekse ça-

lışmaların gerçekleştirilebilmesi için önemli bir enstrümandır (Manetti vd., 

2014). Gönüllülük bu bağlamda sadece gönüllülerin motivasyonu veya niyetle-

riyle gerçekleştirilebilecek bir çalışma değildir. Bu bağlamda gönüllülük, sadece 

gönüllü olanlarla ilgili bir süreç değildir aynı zamanda gönüllülük faaliyetinde 

bulunulan kuruluşun da gönüllülük sürecinin yönetilmesine ilişkin bir sorumlu-

luğu vardır. Bu sorumluluk, diğer çalışanlarla kurulan ilişkiden farklıdır. Gönül-

lü iş gücü, ücret karşılığı çalışan bir grup olarak kabul edilemediği için kuruluş-

lardaki hâlihazırda ücretli çalışanlardan farklı bir şekilde değerlendirilmeyi (Fa-

lasca ve Zobel, 2012: 250) gerektirir. Gönüllüye özgü koşulları ele alarak ger-

çekleştirilmesi gereken bir süreç olarak gönüllüğün iyi bir şekilde yönetilmesi 

hem gönüllülerin hem de gönüllülük faaliyetinin gerçekleştiği kuruluşun mak-

simum faydayla gönüllük sürecinden yararlanmalarını ve daha fazla gönüllünün 

sürece katılımını olanaklı hâle getirir.  

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre Türkiye’de si-

vil toplum örgütlerine üye sayısı nüfusun %9,01’ini oluşturmaktadır (%7,36 er-

kek, %1,65’i kadın). Faal dernek sayısı 119 755’tir (Sivil Toplumla İlişkiler Ge-

nel Müdürlüğü, 2020). Türkiye’de gönüllü sayılarıyla ilgili net bir bilgi bulun-

mamakla beraber 2011 yılında gerçekleştirilen araştırmaya göre, gönüllü sayısı 1 

633 531’dir (Salamon vd., 2018). OECD 2012 istatistiklerine göre ise Türkiye’de 
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gönüllü olanların sayısı nüfusun %5,9’unu oluşturmaktadır (OECD, 2017). Dünya 

Değerler Araştırmasının 6. aşamasına göre Türkiye’de herhangi bir gönüllü faali-

yete katılanların oranı %1,7’dir (Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2019). The World 

Giving Indeks 2018 raporuna göre Türkiye 146 ülke arasında, para yardımı yap-

mada 122., gönüllüğe zaman ayırmada 126., bir yabancıya yardım etmede 113. 

sırada, genel sıralamada ise 131. sırada yer almaktdır (Charities Aid Foundation, 

2018). Türkiye’de gönüllülük üzerine yapılan araştırmalar göstermektedir ki nü-

fusun küçük bir kısmı sivil toplum örgütleri vb. kuruluşlarda gönüllü çalışmalar 

gerçekleştirmektedir. 

Öte yandan, gönüllülere ilişkin İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından 2019 

yılında yapılan bir araştırmaya göre gönüllülerin %67’si gönüllü çalışmalar için 

yaptıkları harcamaları kendileri karşılamaktadır. Aynı araştırmaya göre gönüllü-

lerin, gönüllülük çalışmaları gerçekleştirirken en çok zorlandıkları konuların 

başında gönüllülük çalışmaları için zaman bulamamak (%53) ve gönüllülük için 

yapılan harcamaların karşılanmaması (%30) gelmektedir (İstanbul Bilgi Üniver-

sitesi, 2019). Araştırma sonuçları, diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’de 

gönüllü sayısının düşük olduğu, gönüllülerin zaman yönetimi açısından sorun 

yaşadıkları ve sivil toplum örgütlerinin mali açıdan gönüllülerin yönetiminde 

güçlük yaşadıkları görülmektedir.  

TÜSEV’in 2012 Sivil Toplum İzleme Raporunda (2013: 54) da belirttiği 

üzere, Türkiye’de gönüllü yönetiminde sivil toplum örgütlerinin (STÖ) sorum-

luluklarını ve gönüllülüğü tanımlayan herhangi bir mevzuat belgesi bulunma-

makta olup her STÖ kendi hazırladığı gönüllü yönetimi programına göre gönül-

lülük çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu durum, Türkiye’de sivil toplum 

örgütlerinde gönüllülük yönetiminin nasıl gerçekleştirileceğine dair bilgiye 

ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışma bu bağlamda, gönüllülük 

kavramı ve gönüllülük yönetimi ile ilgili bilgiyi ortaya koymak ve “iyi gönüllü 

yönetiminin” nasıl gerçekleştirilebileceğini tartışmak amacındadır. Bu çerçeve-

de önce, gönüllülük kavramı, gönüllü olma nedenleri açıklanacak ardından gö-

nüllü yönetimi yaklaşımları ve gönüllü yönetimleri yaklaşımı çerçevesinde iyi 

gönüllü yönetiminin nasıl gerçekleştirileceği tartışılacaktır.  

Gönüllülük Kavramı ve Gönüllülüğe Dair Yaklaşımlar 

İngilizce “volunteer” kelimesi ile tanımlanabilecek gönüllü Etimolojionline 

(2018)’a göre; Latince “özgür irade” anlamına gelir. Gönül kelimesi, Uygurca 
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da “düşünmek”, “mülahaza etmek”, “tefekkür etmek” anlamlarına gelmektedir 

(Günay, 2015, akt: Yanardağ, 2019: 95). Türk Dil Kurumuna göre ise gönüllü-

lük “gönüllü olmak” olarak açıklanmakta olup gönüllü “bir işi yapmayı hiçbir 

yükümlülüğü yokken isteyen, çok istekli” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 

2020). Gönüllülüğün ne olduğuna ilişkin birden fazla tanım bulunmaktadır. 

Gönüllülük, “başka bir kişi, grup ya da organizasyona fayda sağlamak için za-

manın gönüllü bir şekilde verildiği herhangi bir faaliyettir” (Wilson, 2000: 215). 

Gönüllülük, resmî bir bağ olmadan gerçekleşir. Bu bağlamda gönüllünün sivil 

toplum örgütüne, üyeleri gibi hukuki anlamda bir borcu bulunmaz (Aykul, 

2019). Bir başka tanıma göre gönüllülük “toplumsal bütünlük ile refahın sağ-

lanmasında, kişilerin ve kurumların gerek tüketici-üretici gerekse vatandaş ola-

rak çevreye, içinde yaşadıkları topluma ve parçası oldukları çağdaş dünyaya 

karşı duyarlı olmalarının ifadesidir” (Akatay ve Yelkikalan, 2007: 68). Öte yan-

dan Kearney (2001, 2007, akt: Rochester vd., 2016: 17-18) gönüllülüğün özel-

liklerini; kapsayıcı olması, özgür irade ve seçimle gerçekleştirilen bir faaliyet 

olması, iki boyutlu bir süreç olması, gönüllülüğün güçlendirmesi, gönüllülüğün 

etki yaratması ve gönüllülüğün ücretli çalışanlardan farklı bir katkı sunması 

olarak açıklamaktadır. Gönüllülüğün maddi boyutunun olmadığına vurgu yapan 

Safrit ve Merrill (1995) gönüllülüğü dört çerçevede tanımlamaktadır: 

 

1. Gönüllülük, bağış veya finansal destekle ilgili olmayan; zaman, enerji ve 

yeteneklerle katkı sağlamaya yönelik aktif bir uğraştır. 

2. Gönüllülük çalışmaları zorla gerçekleştirilmez. Bireyler her türlü motivas-

yonla yeteneklerini özgürce sergilerler. 

3. Her ne kadar gönüllülerin, gönüllü çalışması gerçekleştirirken yapmış ol-

dukları harcamalar ödense de, bu ödeme gönüllülerin motivasyonu için 

kullanılabilecek bir ödeme değildir. 

4. Gönüllü birey, yapmış olduğu çalışmalarla kendine fayda sağlasa da gönül-

lülük ortak bir fayda sağlamayla ilgili bir uğraştır (akt: Merill, 2006: 9). 

 

Birleşmiş Milletler de Safrit ve Merrill (1995) tarafından yapılan tanıma 

benzer bir şekilde gönüllü faaliyetlerini üç kriterle tanımlamaktadır. “Birinci 

kriter; gönüllülüğün kişinin özgür iradesiyle gerçekleştirdiği bir faaliyet olması, 

ikincisi; faaliyetin finansal bir karşılık bekleyerek yapılmaması, sonuncusu ise 
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faaliyetin kamu yararı olmasıdır” (State of the World’s Volunterisim Report, 

2011, akt: Balaban ve İnce, 2015: 152). Gönüllülükle ilgili yapılan tanımlara 

bakıldığında gönüllülüğü; zorunlu olmayan, başkasının yararına gerçekleştirilen 

(belirli bir örgüt veya toplum), ücret beklentisi olmadan, dar bir alanda ve belirli 

bir organizasyon içinde gerçekleştirilen faaliyetler (Dingle, 2001, Govaart vd., 

2001, akt: Dekker ve Halman, 2003: 1) olarak tanımlamak mümkündür.  

Gönüllüğe ilişkin tanımlarda, gönüllüğü; istihdam, boş zaman veya aile 

odaklı sorumluluklara benzerlik veya farklılıklar açısından tanımlama eğilimi, 

gönüllüğe dair sosyal içerme ve ciddi boş zaman ve sosyal sermaye perspektifle-

rini beraberinde getirmiştir. Bu yaklaşımları farklılıkları doğrultusunda sosyal 

içerme ve ciddi boş zaman yaklaşımları ve gönüllü ilişkileri ve sosyal kapital 

yaklaşımları olmak üzere iki başlıkta ele almak mümkündür (McAllum, 2014: 

86). David ve diğerlerine göre (2003) bireylerin, gönüllülüğün maliyetlerini ve 

faydalarını hesaplayarak rasyonel bir seçim yapmalarının (akt: McAllum, 2014: 

86) ortak nokta olduğu ilk iki yaklaşımdan “ciddi boş zaman yaklaşımı” çerçeve-

sinde gönüllülüğü; 

“özel bilgi, deneyim ve beceri gerektiren, bireyin tek başına ve/veya başka-

larıyla formal veya enformal olarak örgütlenerek ilginç, önemli ve tatmin 

edici bulduğu bir misyonu gerçekleştirmek için, hiçbir karşılık beklemeden, 

herhangi bir zorlama ve yetkilendirme yapılmadan, tamamen ka-

mu/başkalarının çıkarlarını gözeterek bireyin tamamen kendi istek ve arzu-

larıyla, süreklilik arz edecek şekilde amatör, hobi ve gönüllü faaliyetlerde 

kariyer beklentisi elde etmek ve bir yaşam biçimi oluşturacak şekilde gö-

nüllülük eylemine katılım göstermesi olarak (Stebbins, 1992, 1996, 1997, 

2004, 2013 akt: Ardahan, 2016: 50) tanımlamak mümkündür.”  

Sosyal içerme perspektifine göre gönüllülük; bireylerin sosyal ağ oluştur-

malarına olanak sağlar, bu durum gönüllü olan birey için yalnızlığın ya da izo-

lasyonun azalmasına yol açtığı gibi aynı zamanda karşılıklı fayda duygusunu 

artırır. Bu durum, gönüllülüğü sosyal dışlanmayla mücadele için önemli bir 

enstrüman hâline getirir (Miller vd., 2011: 12). McAllum (2004: 87)’a göre bu 

iki yaklaşıma zıt olan yaklaşımlardan biri gönüllü ilişkileri yönetimidir. Bu 

yaklaşım, gönüllüyü sağladığı yardımdan gurur duymaya itebilen, empatik ilgi 

ve bakım ile ilgili değerleri içeren gönüllülüğü eleştirir. Bir başka yaklaşım olan 

sosyal kapital yaklaşımı da gönüllülüğün toplumsallığına vurgu yaparken gö-

nüllü hizmetlerden kimlerin yararlanacağı sorusunu odağına alır.  
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Lyson ve diğerleri (1998: 52-54) gönüllük alanında gerçekleştiren çalışma-

ları inceleyerek gönüllü motivasyonları ile ilgili tanımları, gönüllülerin aktif 

olduğu yaşam alanları, gönüllülüğün gerçekleştiği bağlam ve gönüllü rolleri 

çerçevesinde; gönüllülüğe ilişkin “kar amacı gütmeyen ve sivil toplum” olmak 

üzere iki paradigmaya ayırmaktadır.  

Tablo 1. Gönüllü Perspektifleri Doğrultusunda Gönüllü 

 Kâr Amacı Gütmeyen  Sivil Toplum  

Motivasyon Yardımseverlik olarak adlandırılabilecek 

çalışmalara katılma 

Kendi kendine yardım, karşılıklı yardıma 

yönelik faaliyetlerle ilgilidir.  

Etkinliğin 

Gerçekleştiği 

Alan 

Ücretli çalışanların bulunduğu hayır 

kuruluşları veya üçüncü sektör kuruluşları 

(hastaneler gibi yasal kurumlar) 

Gönüllü çalışmalar geniş bir alanda 

gerçekleşir. Çocuk, yaşlılar gibi yardıma 

ihtiyacı olanlar vb.  

Politik katlım ve sosyal sermaye ile 

ilgilidir. Çalışmalar kulüpler, topluluklar 

gibi yerel örgütlerde gerçekleşir. Lobi 

çalışmaları ve sosyal değişime yönelik 

çalışmalar gerçekleştirilir. 

Gönüllü 

Rolleri  

Belirli roller için işe alınır, roller daha önce 

tanımlanmıştır.  

Bu paradigmada, gönüllüler kuruluşa 

belirli roller için alınmazlar, tüm faaliyetleri 

birlikte gerçekleştirirler.  

Kaynak: Lsyson ve diğerleri (1998)’nin çalışmasından uyarlanmıştır.  

Gönüllülük perspektiflerine dair Lyson ve diğerleri (1998) tarafından ya-

pılan çalışmada kâr amacı gütmeyen paradigmada gönüllülük daha “bireysel” 

bir faaliyet olarak açıklanırken, sivil toplum paradigması çerçevesinde gönül-

lülükte “toplumsallık” vurgusu vardır. McAllum (2004) tarafından yapılan 

sınıflamaya benzer bir sınıflamayla, toplumsal iyilik için çaba harcama ve 

yaşadığı sorunları odağına alan toplumsal değişim için uğraş verme olarak iki 

çerçevede gönüllülükle ilgili bakış açılarının bulunduğu görülmektedir.  

Gönüllülerin Özellikleri 

Gönüllü yönetimine yönelik çalışmalarda gönüllü grubunun tanınması ve 

grubun özelliklerine göre gönüllü çalışmalarının gerçekleştirilmesine ihtiyaç 

vardır. Bu bağlamda “gönüllülerin kim olduğu” sorusunun yanıtının verilmesi 

gerekir. Gönüllüler birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin bi-

linmesi veya gönüllülük türünün tanımlanması gönüllü yönetiminin gerçekleş-

tirilmesi açısından önem taşımaktadır.  
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Gönüllüleri; yaşa göre (genç, yaşlı), toplumsal statüye göre (öğrenci, 

özel sektör çalışanı, hüküm giymiş vb.), gönüllüğünün gerçekleşme şekline 

göre (sanal, yüz yüze), süresine göre (kısa veya uzun dönemli), amaç ve bek-

lentilere göre (bir iş için tecrübe edinmek, sosyal sermayeyi büyütmek gibi), 

gönüllülük türlerine göre (uzmanlaşmış-uzmanlaşmamış), görevlendirme 

türüne göre (bireysel, grup), ücret alıp almamasına göre (Arslan, 2018: 4-5; 

Tarih Vakfı, 2000: 10, Güder, 2016: 7) kategorilere ayırmak mümkündür. Bir 

başka sınıflandırmaya göre gönüllüler; sosyal farkındalık gönüllüleri, politik, 

profesyonel, eğitim, boş zaman, sosyal adalet gönüllüleri olarak kategorilere 

ayrılabilir (Sardinha, 2011). 

Parker ise (1997: 4) gönüllüleri; başkalarına yardım etmek için zaman ve 

çaba harcayan gönüllü olarak tanımlanabilecek fedakâr gönüllü, gönüllüğü 

karşılığında bir şey bekleyen gönüllü olarak tanımlanabilecek pazar gönüllü-

sü, inandığı bir şeyin teşvik etmesiyle gönüllü olma olarak tanımlanabilecek 

neden-hizmet gönüllüsü ve boş zaman gönüllüsü olmak üzere dört kategoriye 

ayırmaktadır. Öte yandan gönüllüleri, formal (bir kurumda gönüllü çalışmalar 

gerçekleştirme gibi) ve informal (komşusuna yardım etme gibi) olmak üzere 

iki gruba ayırmak da mümkündür (Lee ve Brudney, 2012: 1). 

Gönüllülere dair bir başka sınıflamayı ise Inglehart yapmıştır. Inglehart 

(2003: 63) gönüllüleri, gönüllülük faaliyeti gerçekleştirilen yere göre üç 

kategoriye ayırmıştır. Birinci kategori; toplum kalkınması odaklı, insan hak-

ları odaklı, ekoloji, barış gibi sivil toplum örgütlerinde çalışma gerçekleşti-

ren gönüllüler, ikinci kategori; siyasi partiler, sendikalar, kadın gruplarında 

çalışma gerçekleştiren gönüllüler, üçüncü kategori; inanç ile ilgili örgütler, 

spor grupları, meslek dernekleri, eğitim-kültür dernekleri gibi derneklerde 

çalışma gerçekleştirenlerdir. 

Gönüllü Motivasyonu 

Bireylerin, gönüllülüğe ilişkin fırsatlar aramaları, gönüllük çalışmalarına 

kendilerini adamaları, gönüllü çalışmalarının uzun süreler devam edebilmesi 

için gönüllüler motivasyona ihtiyaç duyarlar (Clary vd. 1989, Peace,1983, akt: 

Lee vd., 2014: 38). Gönüllü motivasyonu, gönüllü çalışmalarının sürdürülebil-

mesi ve etkili bir şeklide gerçekleştirilebilmesi için önemli bir unsurdur. Bu 

bağlamda gönüllü yönetimine yönelik çalışmalarda, gönüllü motivasyonunun 

sağlanması ve artırılması gerekmektedir.  
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Gönüllü motivasyonunu açıklayan çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu 

yaklaşımlardan en popüleri fonksiyonel yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre gönül-

lülük; gönüllü bireyin farklı ihtiyaçları ve hedefleriyle şekillenen bir davranıştır 

(Clary vd. 1998, akt: Butt vd., 2017: 2). Bu yaklaşım çerçevesinde gönüllüğe 

dair Clary ve Snyder (1990 ve 1991), Clary ve diğerleri (1994) insani ve özgeci 

değerler, beceri geliştirmeye dair anlayış, egoyu geliştirmek (psikolojik büyü-

me), kariyer (deneyim kazanmak), sosyal ilişkiler geliştirmek ve egoyu koru-

mak (olumsuzluklardan kaçma) olmak üzere altı motivasyon unsuru (akt: Çevik 

ve Gürsel, 2015: 85) bulunduğunu belirtmektedirler. Öte yandan, Allison ve 

diğerleri (2002) yukarıda belirtilen gönüllü motivasyonuna ilişkin unsurlara ek 

olarak gönüllülükten keyif almak, dindar olmak ve ekip oluşturmak unsurlarını 

tanımlamışlardır (Warner vd., 2011: 392). 

Taylor (1995) ise, gönüllü katılımıyla ilgili motivasyonu, fonksiyonel yak-

laşım çerçevesinde üç ana unsurla: maddi/faydacı, dayanışma/duygusal/sosyal 

ve amaçlı/normatif/özgecil (akt. Monga, 2016: 50) olarak açıklamaktadır. Mad-

di/faydacılık, parasal olan ödüller veya parasal değere çevrilebilir şeylerle ilgili-

dir. Dayanışma/duygusal/sosyal unsurlar, sosyal etkileşimden türetilmiş dostluk 

gibi şeylerdir. Amaçlı/normatif/özgecil unsurlar, topluluk odaklı çalışmalarla 

ilgilidir (Caldwell ve Andererck, 1994, akt: Monga, 2016:50-51). 

Gönüllü motivasyonuna yönelik geliştirilen bir başka yaklaşım, tutumlar, 

sosyal normlar ve algılanan davranış kontrolü arasındaki ilişkiyi açıklamak ve 

üç unsuru birleştirerek gönüllü davranışına etki eden unsurları anlamak amacını 

taşıyan planlı davranış yaklaşımıdır (Fishbein ve Ajzen, 1975, akt: Greenslade 

ve White, 2005: 2). Gönüllü motivasyonunu açıklayan kendi kaderini tayin yak-

laşımına göre ise; gönüllülük motivasyonunda algılanan özerklik derecesine 

bağlı olarak içsel (yaptığı içten zevk alma gibi) ve dışsal (ödül kazanmak) ol-

mak üzere iki tür mevcuttur (Ryan ve Deci, 2000: 70-71). 

Beceri çeşitliliği, görev bütünlüğü, görevin önemi, özerklik ve geri bildi-

rim boyutları üzerine kurulu olan iş özellikleri modeline göre ise; boyutların 

şekillendirdiği işin anlamlı olduğu duygusunun oluşması, bireyde sorumluluk 

duygusunun gelişmesi, bireyin yaptığı iş hakkında bilgi sahibi olması 

(Sun,2002, akt: Kaşlı, 2007: 161) gönüllülerin motivasyonunu anlamak için 

kullanılabilecek son yaklaşımdır. Gönüllülerin motive olabilmeleri için 

McFarland (2005) çeşitli uygulamalar gerçekleştirilebileceğini belirtmektedir. 

Bu unsurlar aşağıdaki gibi tanımlanabilir (akt: Güngör ve Çölgeçen, 2013: 

179-180): 
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Tablo 2. Gönüllü Yönetiminde Motivasyon 

Uygulama Açıklama 

İletişim  Etkili iletişim becerilerinin kurulması sağlanmalıdır. 

Bilgilendirme  Gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili gönüllülerin sürekli bilgilendirilmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda e-posta grupları vd. araçların oluşturul-

ması önemlidir. 

Gönüllülere ismi ile hitap 

etmek  

Gönüllüye ismi ile hitap etmek, gönüllüye değer verildiğini anlatır. 

Gönüllüler hakkında bilgi 

edinmek  

Gönüllüler hakkında bilgi sahibi olmayı, gönüllüleri tanımayı ifade 

eder.  

Gönüllülerin birbirleri 

arasındaki etkileşime 

yardımcı olmak  

Gönüllülerin birbirlerini tanımalarını ve birlikte çalışmalarını sağlamak 

aidiyet ilişkilerini geliştirir. Gönüllüleri bir araya getirmek bu bağlamda 

önemlidir. 

Zorlandıkları durumda 

gönüllülere yardımcı olmak  

Gönüllülerin karşılaştıkları zorlukların yönetilmesi, gönüllülerin yapmış 

oldukları çalışmalarda desteklenmeleri gerekmektedir. 

Karar alma süreçlerine 

gönüllüleri dâhil etmek  

Gönüllülerin katıldığı çalışmalar başta olmak üzere yönetim süreçlerine 

katılmalarını sağlamak gönüllülerin motivasyonunu artırır. 

Kaynak: McFarland, 2005, akt: Güngör ve Çölgeçen, 2013: 179-180 çalışmasından yararlanarak 

oluşturulmuştur.  

Gönüllü Yönetimi 

Geleneksel olarak gönüllü yönetimi çalışmalarıyla ilgili bilgi, klasik insan 

kaynakları bilgisinin gönüllülük alanına aktarılmasıyla şekillenmiştir (Warner 

vd., 2011: 392). Tablo 3’te de görüleceği üzere gönüllü yönetimine dair insan 

kaynakları yönetimindeki bilginin, ardışık belirli aşamaları bulunmaktadır. Bu 

aşamaları: planlama, işe alım, yönlendirme, eğitim denetim/izleme, tanıma ve 

ayırma (Studer, 2015:3) olarak kategorize etmek mümkündür.  
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Tablo 3. Gönüllü Yönetimi Yaklaşımı 

Yaklaşım Gönüllü Yönetimi Süreci  

Naylor 

(1967)* 

1)   Gönüllülük gerektiren görevin tanımı,  

2)   Gönüllünün kim olduğunun tanımlanması,  

3)   Gönüllülere yönelik işe alım planının hazırlanması, 

4)   Gönüllülerin seçilmesi ve yerleştirilmesi,  

5)   Atama ve desteğin sağlanması,  

6)   Kapsamlı ve birleşik eğitim programlarının yürütülmesi, 

7)   Gönüllü çalışmalarının takibi. 

Boyce 

(1971)* 

İşin ve gönüllünün tanımlanması, gönüllünün seçimi, gönüllünün oryantasyonu, gönüllü-

nün çalışmalarından yararlanma, gönüllüyü tanıma ve değerlendirme 

Pendrod 

(1991)* 

LOOP 

Modeli  

1)   Yerleştirme,  

2)   Oryantasyon,  

3)   Yürütme,  

4)   Gönüllülüğü devam ettirme. 

Stepputat 

(1995)* 

1)   Gönüllülerin toplanması,  

2)   Uygulama, görüşme ve eleme aşaması, 

3)   Gönüllülerin oryantasyonu ve eğitimi, 

4)   Gönüllülerin yerleştirilmesi,  

5)   Süpervizyon ve değerlendirme,  

6)   Tanıma,  

7)   Sürdürme, 

8)   Kayıt,  

9)   Değerlendirme,  

10) Savunuculuk ve eğitim 

Brudney 

(1990)* 

1)   İş tanımı,  

2)   Eleme,  

3)   Yerleştirme, 

4)   Eğitim,  

5)   Değerlendirme ve gönüllüleri tanıma 

      aşamaları. 

Wilson** Wilson, motivasyon teorisinin gönüllülerin işe alınmasında uygulanabileceği, gönüllülerle 

görüşme ve yerleştirmenin önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

Fisher ve 

Cole**  

Fisher ve Cole (1993), ücretli çalışanların yönetiminin gönüllü yönetimi için önemli 

olduğunu, gönüllü yöneticilerin örgütle toplum arasındaki ilişkiyi kurmada anahtar role 

sahip olduğu, program yönetim süreçlerinin ve eğitimin gönüllü sürecinde gerçekleştiril-

mesi gerektiğini belirtmektedir. 

Elliss ** Gönüllü yönetiminin fonla desteklenmesi gerekir. Aynı zamanda ücretli çalışanlarla olası 

çatışmaların yönetilmesi bu bağlamda rol ve sorumlulukların net bir şekilde tanımlanması, 

gönüllülerin programa alınmadan önce ücretli çalışanların bu süreç hakkında eğitilmesi 

gerektiğini belirtilmektedir.  

Culp, 

Deeğ, 

Castillo 

ve Wells- 

GEMS 

Modeli** 

Bu modelin ilk aşaması üretmektedir. Bu aşamada, ihtiyaç değerlendirmesi yapılır, ardından 

pozisyon tanımları yapılır, gönüllü seçilir. Modelin ikinci aşamasında eğitim çalışmaları 

gerçekleştirilir. Üçüncü aşamasında gönüllü harekete geçirilir, modelin son aşamasında 

gönüllülük çalışmasının sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirilir. 

Kaynak: *Safrit Safrit ve Schmeiesing, 2012 akt: Yanardağ, 2019: 96-98 

** Safrit Safrit ve Schmeiesing, 2012 
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Safrit ve Schmeiesing (2012), bu yaklaşımlara ek olarak ampirik tabanlı 

gönüllü kaynak yönetiminin de gönüllü yönetimi için bir model olabileceğini 

belirtmektedir. Üç kategori ve dokuz aşaması bulunan bu yaklaşıma göre gönül-

lü yönetimi aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilmelidir.  

 

Kategori I: Kişisel Hazırlık  

1. Kişisel ve Mesleki Gelişim  

2. Dâhilî danışman olarak hizmet verme 

3. Program Planlama 

 

Kategori 2: Gönüllü Katılımı  

4. İşe alım  

5. Seçim  

6. Oryantasyon ve Eğitim  

7. Koçluk ve Denetim  

 

Kategori III: Programın Sürdürülmesi  

8. Tanıma 

9. Program Değerlendirme, Etik ve Hesap Verebilirlik (Safrit ve Schmeie-

sing, 2012:19).  

 

Gönüllü yönetimine yönelik klasik insan kaynağını referans alan modelle-

rin yanında gönüllü katılımıyla ilgili modeller de bulunmaktadır. Rochester 

(1999) bu modelleri aşağıdaki gibi tanımlamaktadır.  
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Tablo 4. Gönüllü Katılım Modelleri 

 Hizmet Sunumu 

Modeli 

Destek Rolü 

Modeli 

Üye/Aktivist 

Modeli 

Birlikte Çalışan 

Modeli  

Gönüllünün 

Rolü  

Çoğu iş gönüllü 

tarafından 

yapılabilir 

Ücretli çalışanları 

desteklemek  

Tüm pozisyonlarda 

görev alma  

Gönüllü ve ücretli 

personel arasında 

belirgin bir rol yok 

Gönüllünün 

İşe Alınması 

Gönüllü yeteneğine 

özel işe alım 

Gönüllülerin 

tanımlanmış bir 

rolü bulunmamak-

tadır 

Gönüllünün amacı 

kendini tanımla-

maktır 

Gönüllünün 

amacı kendini 

tanımlamaktır. 

Gönüllü 

Motivasyonu 

Ücretli çalışan 

olma potansiyeli 

ile ilgili  

Kendilerini iyi 

hissetmeleri 

Kişisel gelişim  Kişisel Gelişim  

Gönüllü 

Yönetimi  

Çalışma yeri 

modeli 

Kısmi iş yeri kısmi 

ekip çalışması  

Ekip çalışması, 

kişisel liderlik  

Ekip çalışması, 

kişisel liderlik 

Gönüllü ile 

Yönetim 

Arasındaki 

İlişki  

Gönüllüler ve 

ücretli çalışanlar 

arasındaki farlılıklar 

açıktır  

Gönüllü ve ücretli 

personel arasında 

belirgin bir ayrım 

vardır 

Ücretli çalışan yok, 

üyeler tarafından 

yönetilir. 

Ücretli çalışan yok, 

üyeler arasında bir 

fark yoktur 

Kaynak: Rochester, 1999’den uyarlayan Brudney ve Meijs, 2014: 303 

Gönüllü yönetimine ilişkin bir başka yaklaşım, Ratchet’in geliştirdiği 

modeldir. Ratchet gönüllü yönetimine klasik insan kaynağı modeliyle ve katı-

lım modelleri arasında bir denge kurulabilmesi için gönüllü programının es-

nek bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini, gönüllü yöneticisinin bu bağ-

lamda sorumluluk alması gerektiğini belirtmektedir. Gönüllülüğün süresi, 

danışan popülasyonu, örgütsel yaşam döngüsü, gönüllünün yakınlığı, örgüt 

boyutu, türü, örgütsel inceleme, insani unsurluların gönüllü katılımı ve istih-

dam arasında bir denge olması gerektiğini ve yönetimin buna göre yapılmasını 

belirtmektedir (Brudney ve Sink, 2017: 214). 

Gönüllü yönetimi yaklaşımlarına bakıldığında, gönüllü yönetimi yakla-

şımlarının, klasik insan kaynakları yönetimi yaklaşımı ve katılımcı modellerle 

şekillendiği görülmektedir. İnsan kaynakları yönetimi yaklaşımları, gönüllü 

yönetimi süreci aşamalarının ne olduğu, gönüllü katılımıyla ilgili yaklaşımlar, 

gönüllünün gönüllü çalışmalar gerçekleştirdiği alanda, gönüllünün sürecinin 

nasıl gerçekleşeceği ile ilgilidir. Bu bağlamda Rachet’in önerisi doğrultusunda 

bu iki yaklaşım arasında bir denge kurulmasının, sürecin tüm boyutlarıyla 
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yönetilmesini olanaklı hâle getireceğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda 

aşağıdaki iki soru sorularak gönüllü yönetimine ilişkin hangi yaklaşımların 

seçileceği belirlenebilir: 

 

1. Gönüllü çalışmalar yapılacak kurumun özellikleri nedir?: Bu kurumun 

özellikleri nedir (ücretli çalışanlar var mı, örgütün kurumsal yapısı 

nedir?) 

2. Gönüllü yönetimi için öncelikle neye ihtiyaç var? (Gönüllünün kişisel 

hazırlığına ihtiyaç var mı, gönüllünün motivasyonu öncelikli midir ?)  

 

Bu sorular yanıtlandıktan sonra gönüllü yönetimi yaklaşımının belirlenmesi 

ve gönüllü yönetimine dair programın belirlenmesi mümkün olacaktır. Örneğin; 

eğer iş tanımına özgü gönüllüler seçilecekse Brudney’in gönüllü yönetimi yak-

laşımının tercih edilmesi daha işlevselken, gönüllünün eğitimi bir başka deyişle 

gönüllünün kişisel gelişimi önemliyse bu bağlamda ampirik tabanlı gönüllü 

kaynak yönetimin seçilmesi gönüllü yönetim sürecinin etkili bir şekilde gerçek-

leştirilmesini sağlayacaktır. Öte yandan, gönüllü çalışmaların gerçekleştirileceği 

kurumda gönüllü eğer ücretli çalışanlara yardımcı olacaksa destek rolü modelini 

benimsemek daha işlevsel olacakken, eğer gönüllü olarak çalışmalar gerçekleş-

tirilecek kuruluşta ücretli çalışan yoksa, üye/aktivisti modelinin seçilmesi uygun 

olacaktır.  

Sonuç: İyi Gönüllü Yönetimi Üzerine 

Gönüllülük sürecinin nasıl gerçekleşeceği ve gönüllünün gönüllü çalışma 

gerçekleştirilecek kuruluşla ilişkisinin tanımlanması, belirlenecek gönüllü 

yönetiminin doğru seçilmesi kadar gönüllü yönetimi sürecindeki adımların da 

olması gerektiği gibi gerçekleştirilmesi önemlidir. Klasik insan kaynakları 

yönetimi yaklaşımları doğrultusunda, gönüllü yönetimine yönelik gerçekleşti-

rilen çalışmaların gönüllülüğün tanımlanması, gönüllünün belirlenmesi, gö-

nüllüye yönelik iş planı hazırlanması, gönüllülük gerektiren işin tanımlanması, 

gönüllülerin belirlenmesi ve gönüllü pozisyonlarına yerleştirilmesi, eğitim 

programının yürütülmesi, gönüllü çalışmasının sürdürülebilir kılınmasına 

yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalardan oluştuğu görül-

mektedir.  
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Sunulan tüm bilgiler ışığında gönüllü yönetimi süreciyle ilgili adımları dört 

kategoriye ayırmamız mümkündür:  

Tablo 5. Gönüllü Yönetimi Süreci 

Gönüllü Yönetim 

Süreci 

Yapılacak Çalışmalar 

Gönüllülüğün 

belirlenmesi 

ve belirlenen 

gönüllülük 

türüyle ilgili 

çağrıların 

alınması  

 Stratejik plan ve bu çalışma programı doğrultusunda iş gücüne duyulan ihtiyacın 

bir zaman planı doğrultusunda tanımlanması. Örneğin: X projesi için 14 ay 

boyunca çalışacak ... görevlerini yapacak ... sayıda gönüllüye ihtiyacım var. 

Gönüllüler ... saatleri içinde yüz yüze/online gönüllü çalışmalar gerçekleştirecek. 

 Tüm boyutlarıyla tanımlanmış gönüllülüğe ilişkin talebin ilan edilmesi (sosyal 

medya vb. kanallar). Bu bağlamda gönüllülük yapılacak kuruluşun halkla ilişkiler 

materyalleri aracılığıyla (broşür, kitapçık, video vb.) çalışmalarını tanıtması, olası 

hedef gönüllü gruba yönelik tanıtım toplantıları vb. düzenlemesi (kodlama 

eğitimi ile ilgili gönüllü aramak için mühendislik fakültesine gitmek gibi).  

 Gönüllülüğe yönelik başvuruların yönetilmesi (gönüllünün gönüllü olmaya ilişkin 

motivasyonunu kaybetmesine olanak vermeyecek süre içinde gönüllünün 

değerlendirilmesinin sağlanması), değerlendirme toplantısı gerçekleşene kadar 

gönüllü adayı ile iletişim kurmaya (yüz yüze/uzaktan) devam etmek ve süreç 

hakkında bilgi vermek.  

Gönüllünün 

Tanınması ve 

Seçilmesi  

Gönüllünün tanınması: Gönüllünün demografik bilgileri, gönüllünün yeterlilikleri/ 

yetenekleri, gönüllü çalışmalara katılmasını engelleyecek olası durumlar, tıbbi 

durumu, süreçte yaşam giderlerinin karşılanıp karşılanmayacağının belirlenmesi 

bu aşamada sağlanmalıdır. Öte yandan gönüllünü gönüllü motivasyonunun ne/ 

neler olduğunun ve motivasyonun gönüllülük çalışmalarına olumlu/ olumsuz 

etkilerinin neler olabileceği değerlendirilmelidir. Yapılan tüm değerlendirmeler 

raporlandırılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. 

Gönüllünün seçimi: Gönüllülerin seçimine yönelik belirlenmiş nesnel kriterler 

çerçevesinde gönüllü yöneticisinin gönüllü değerlendirmesine dair sunduğu 

dosyanın yönetim kurulu ve varsa ücretli çalışanlar tarafından (özellikle gönüllünün 

çalışacağı işte çalışanlar) değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

Gönüllünün 

Eğitimi  

Gönüllülere yönelik genel ve özel olmak üzere iki eğitim programı yürütülmelidir. 

Genel eğitim programı; gönüllü çalışma yapılan kuruluşun vizyon ve misyonu, 

ilkeleri, stratejik planı ve politika belgeleri aktarılmalı, çalışma kültürü ile ilgili bilgi 

verilmelidir. Gönüllüye yönelik özel eğitimde ise; çalışma yapılan gruplarının 

özellikleri, yapılan işin niteliğine dair prosedürler, işe yönelik becerilerin nasıl 

kullanılacağına ilişkin bilgi verilir. 

Gönüllünün 

Çalışmalarının 

Desteklenmesi 

ve Takibi 

Gönüllüye yönelik bir çalışma programı çıkartılır ve bu plan doğrultusunda 

yapılan işler gönüllü koordinatörü tarafından koordine edilir. Gönüllüyle belirli 

periyotlarda yaptığı işle ilgili değerlendirme toplantıları yapılır. Bu süreçte gönüllü 

ve gönüllünün hizmet verdiği gruptan gelen geri bildirimlere göre gönüllünün 

çalışma programı veya gönüllünün pozisyonu değiştirilebilir. Eğer gönüllünün 

çalışması mümkün değilse yeni gönüllülerin bu pozisyonda çalışmasına yönelik 

müdahaleler gerçekleştirilir.  
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Gönüllü yönetimin etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için, öncelikli olarak 

gönüllü yönetimi gerçekleştirilecek kuruluşun, gönüllü çalışmalarına hazır olması 

gerekmektedir. Bu bağlamda, kuruluşun bir stratejik planının olması, bu plan 

doğrultusunda yıllık çalışma programlarının geliştirilmesi, kuruluşta çalışanların 

gönüllü çalışmaya yönelik bakış açılarının belirlenmesi, olası tepkilerin yönetil-

mesi gerekmektedir (Carvalho vd., 2017: 411). 

Öte yandan gönüllülerle iletişim kurarken gönüllünün performansının değer-

lendirilmesi, gönüllüye yönelik halkla ilişkiler mekanizmalarının geliştirilmesi, 

karşılaşılan zorlukların yönetilmesinde, gönüllüleri motive etmeye yönelik çalış-

malar gerçekleştirilmesi önemlidir (Volunteer.ie, 2018).  

Tüm bunlara ek olarak, etkili gönüllü yönetimi çalışmaları için gönüllü yöne-

ticilerinin çeşitli becerilere sahip olması gerekmektedir. Örgütsel liderlik becerile-

ri (ihtiyaçları belirtme, organizasyon ve planlama becerileri, yönetim becerileri), 

örgütsel kültür becerileri (gönüllülere yönelik danışmanlık yapma, kurumu gönül-

lülere uygun hâle getirme), insani beceriler (iletişim becerileri) ve yönetim beceri-

lerine sahip olunması gerekir (Boyd, 2003, akt: Yanardağ, 2019: 99). Gönüllü 

yöneticileri belirlenirken, gönüllü yöneticilerinin yukarıdaki becerilere sahip olup 

olmadığı değerlendirmeli, gönüllü yöneticilerinin gönüllü yönetimiyle ilgili bece-

rilerinin artırılması sağlanmalıdır.  
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SİVİL TOPLUM EKONOMİSİ VE 

GENÇ GÖNÜLLÜLÜĞÜ 

Mehmet Fatih Güner 

 

Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) tarihsel süreç içerisinde sürekli bir dö-

nüşüm ve gelişim içerisinde olduğu görülmektedir. Önceleri sadece yoksullukla 

mücadele misyonu üstlenen STK’lar günümüzde insan hakları, demokratikleş-

me, ekonomik kalkınma, iklim gibi küresel sorunlarla da ilgilenmektedir. Sivil 

toplumun çağdaş yorumu hem devlet aygıtı karşıtı özelliklere işaret etmekte 

hem de yurttaşların katılımcı yönetim anlayışıyla sorunlarını çözümledikleri bir 

alan olarak görülmektedir (Yeğen, Keyman, Tol ve Çalışkan, 2009, s. 14). Sivil 

toplum toplumsal sorunlara etkili ve uzun dönemli çözüm bulma sürecine aktif 

olarak katılan ve bu temelde de siyasi aktörleri bu çözümleri yaşama geçirecek 

politikalar üretmeye yönlendirmek için çalışan farklı gönüllü örgütlerin devlet 

denetimi dışında kurduğu ortak alandır (Yediyıldız, 2017, s. 26). STK’ların 

etkinliği, toplumun kamusal yönetime katılımının bir göstergesi olarak kabul 

edildiğinden özellikle ülkelerin demokratik gelişmişlik düzeyinin değerlendi-

rilmesinde kullanılmaktadır. Diğer taraftan toplumsal/bireysel sorunların çözü-

müne odaklanan gönüllü kuruluşlar, devlet aygıtı tarafından gerçekleştirilmeyen 

ya da yeterince gerçekleştirilemeyen bazı kamusal hizmetleri yürüterek toplum-

sal refaha katkı sağlamaktadırlar. 

STK’ların tarihsel süreç içerisinde değişen/evrilen toplumsal rollerine bağlı 

olarak ülke ekonomileri içerisindeki göreceli ağırlıkları da artmaktadır. Günü-

müzde sivil toplum kuruluşlarının gelişmekte olan ülkelerde yürüttükleri kalkın-

ma programları incelendiğinde, bu örgütlerin ekonomik kalkınmada itici bir güç 

oldukları kabul gören bir düşüncedir (Gündüz ve Kaya, 2014, s. 165). Ekonomik 

bağlamda STK’ların ülke ekonomilerini iki şekilde etkiledikleri görülmektedir. 
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İlk olarak normal iş gücü ile dezavantajlı grupların üretime katılımını sağlayacak 

eğitim, beceri/yetkinlik geliştirme, mikro finansman gibi ülkede girişimciliği ve 

istihdamı arttırıcı bir iklimin yaratılmasına katkıda bulunarak ekonomik büyüme-

ye dolaylı destek olmaktadırlar. İkincisi ise sahada faaliyet gösteren STK’ların 

finansal kaynak temini, proje harcamaları, yatırımları ve doğrudan istihdam faali-

yetleri ekonomik bir değer olarak doğrudan ekonomik katkı sağlamaktadır.  

Sivil toplum faaliyetleri gönüllülük ilkesine göre yürütülmektedir. Her ne 

kadar STK bünyesinde profesyonel çalışanlar istihdam edilse de yürütülen faa-

liyetlerin önemli bir kısmı gönüllüler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

STK’ların faaliyetleri için ihtiyaç duydukları fonlar da gönüllülük ilkesine göre 

bağış ve üye aidatı gibi gelirlerden oluşmaktadır. Bu çerçevede STK’ların bü-

yümesindeki asıl güç gönüllü katılım olarak kabul edilmektedir. Bu bölümde 

sivil toplum ekonomisinin büyümesinde gönüllülüğün önemine değinilmektedir. 

İlk olarak STK’ların bir ekonomik birime dönüşme yolculuğu açıklanmaktadır. 

Sonra Türkiye’de sivil toplum ekonomisinin büyüklüğü hakkında detaylı bilgi-

ler ve istatistikler verilmektedir. Daha sonra sivil toplum faaliyetlerinde gönül-

lülük konusunda kurumsal tartışmalara yer verilmektedir. Son olarak genç gö-

nüllülüğünün sivil toplum ekonomisinin büyümesini nasıl etkileyeceği açıklan-

maktadır. 

Sivil Toplum Kuruluşları: Sınıflandırma ve Tarihsel Gelişimi 

Sivil toplum alanında faaliyet gösteren örgütler, uluslararası yazında “kar 

amacı gütmeyen örgütler” ya da “devlet dışı örgütler” olarak tanımlanmasına 

karşın ülkemizde Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olarak isimlendirilmekte olup 

daha çok dernek, vakıf, sendika, meslek odaları/birlikleri şeklinde örgütlenmek-

tedirler. STK’lara yönelik sınıflandırma çalışmalarında genelde bu çerçevedeki 

yasal isimler ya da örgütsel yapı tanımlamaları kullanılmaktadır. Oysa “dernek” 

sınıfı altında faaliyet gösteren birçok kuruluşun gerek örgütlenme gerek amaç 

gerekse eylem noktasında benzerlik göstermediği görülmektedir. Bu da aslında 

farklı bir sınıflandırmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir.  

Yaşama Dair Vakfı, tarafından yürütülen “Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlar-

da Sivil Toplum Kültürü” başlıklı araştırma sınıflandırma sorununa farklı bir 

bakış açısı getirmekte ve özgün bir sınıflandırma önerisinde bulunmaktadır. 

Sivil Topografya olarak isimlendirdikleri bu sınıflandırma Tablo 1’de gösteril-

mektedir (YADA, 2016, s. 25): 
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Tablo 1. Sivil Topografya Sınıflandırması 

Sivil Topografya 

Kategorisi 
Yüzde Hedef Grup Kurucular Amaçlar 

Hemşeri %17,2 Hemşeriler Hedeflenen grup 
Sosyalleşme ve 

dayanışma 

Yaptırma yaşatma 

güzelleştirme 
%11,4 Semt sakinleri Hedeflenen grup 

İnşaat ve bakım, en fazla 

ibadethane inşaatı 

Sosyalizasyon %10,7 
Hobi sahipleri, mezunlar, 

emsaller 
Hedeflenen grup 

Hobi aktiviteleri, 

sosyalleşme ve 

network kurma 

Siyasi yönelimli %9,8 Toplum 
Politikacılar, politik 

oluşumlar  
Propaganda 

Kulüp %8,4 
Sporcular, sanatçılar, 

sporseverler 
Hedeflenen grup 

Yarışmalar, ligler, 

turnuvalar  

Yan kuruluş %7,2 
Kurucu kuruluşun 

paydaşları 

Başka bir kuruluş 

(özel şirket veya 

kamu kuruluşu) 

Kurucu kuruluşa 

fayda sağlamak 

Meslek/sektör 

eksenli 
%5,6 

Meslektaşlar, sektör 

paydaşları 
Meslektaşlar, şirketler 

Bir mesleğin ya da 

sektörün promosyonu 

ve geliştirilmesi 

Hayırsever %5,3 
Yoksullar, Dezavantajlılar, 

mağdurlar 
Hayırsever vatandaşlar Yardım 

Öz örgüt %5,1 Dezavantajlı bir grup Hedeflenen grup 
Sosyalleşme, dayanışma, 

savunuculuk 

Uzman %4,7 

Karar vericiler, uzmanlar, 

Politikacılar, kanaat 

önderleri 

Uzmanlar Bilgi üretimi ve paylaşımı 

Himayeci %4,3 
Dezavantajlı bir grup, 

doğa ve canlı türleri 

Dezavantajlı 

bireylerin yakınları 

ve/veya uzmanlar 

Hassas toplumsal 

grupların veya 

doğanın korunması 

Savunucu %3,3 
Hak mağdurları, 

doğa 
Savunucu yurttaşlar 

Farkındalık uyandırma, 

hak savunuculuğu 

Pazar eksenli  %7,0 
Farklı toplumsal 

kesimlerin hepsi 
Üyeler, yöneticiler 

Üyelerin, yöneticilerin 

bireysel faydaları 

Kaynak: (YADA, 2016, ss. 20–24; Yeğen ve diğerleri, 2009, s. 87) 
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Çağdaş yorumlamayla yukarıdaki gibi bir sınıflandırmaya tabi tutulan 

STK’ların tarihi oldukça eski zamana dayanmaktadır. Özdemir ve diğerleri 

(2010, ss. 164–167) küresel ölçekte STK’ların gelişimini sanayi devrimi 

öncesi, sanayileşme dönemi ve 1975 sonrası küreselleşme dönemi olmak 

üzere üç ana evrede değerlendirmektedirler. Sanayi devriminden önce sivil 

toplum faaliyetlerinin daha çok yardımlaşma, hayırseverlik şeklinde var 

olduğu, sanayileşme döneminde, STK’lar tarafından yürütülen sosyal refahı 

sağlamaya yönelik faaliyetlerin çoğunlukla ve uzun bir süre devlet tarafın-

dan tek başına yürütülmesinden ötürü sivil toplumun etkisinin azaldığı ifade 

edilmektedir. 1975 sonrasında küreselleşme, neo liberalizm ve katılımcı 

demokratik sistemlerin yaygınlaşmasıyla sivil toplum yüz yıllar sonra bir 

kez daha gündeme gelmiştir (Özdemir ve diğerleri, 2010, ss. 164–167). Tür-

kiye özelinde ise sivil toplum tarihi tartışmalı bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Sivil toplumu devlet aygıtı karşıtlığı ve demokratikleşme unsuru olarak 

değerlendiren görüşlere göre, her ne kadar Osmanlı Dönemi vakıf medeniye-

ti olarak tanımlansa da sivil toplum çağdaş bir kavram olduğundan Osmanlı 

dönemindeki vakıflar dönemin siyasi ve ekonomik sistemi içerisinde değer-

lendirilmelidir. Örneğin Yediyıldız’a göre (2017, s. 25) Osmanlı Döneminde 

vakıflar, günümüz Türkiye’sindeki çeşitli bakanlıklar (Millî Eğitim Bakanlı-

ğı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre ve Şehirci-

lik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı) ve kamu idareleri (Diyanet İşleri Baş-

kanlığı, üniversiteler ve belediyeler gibi) tarafınca gerçekleştirilen faaliyet-

leri yürütmekteydi. Modern anlamda birer sivil toplum kuruluşu olarak de-

ğerlendirilmemesi gereken Osmanlı dönemi vakıfları (Doğan ve Çalmaşur, 

2011, s. 102) Osmanlı Devleti’nin yapısı içerisinde sivil alanın ürünü olarak 

değil, devlet ve toplumla bütünleşik bir unsur olarak kabul edilmelidir (Ye-

diyıldız, 2017, s. 18). Bir anlamda devletin iş bölümü neticesinde belirli bazı 

hizmetlerin yürütülmesini vakıflara bıraktığını ve bu sistemin devamı için de 

vakıf kurumunu destekleyici kurumsal düzenlemelerin uygulandığını söyle-

mek mümkündür. Bundan dolayı çağdaş yorumuyla sivil toplumun Türki-

ye’de Cumhuriyet sonrasında ortaya çıktığını söylemek mümkündür.  

Cumhuriyet dönemi sivil toplum tarihini 1923-1980 dönemi, 1980-2000 

dönemi ve 2000’den sonrası olmak üzere üç bölümde incelemek mümkündür 

(Keyman ve Scholte, 2005, s. 19). Türkiye’de ilk örnekleri 1940’lı yıllarda 

görülen sivil toplum örgütleri, ancak 1980’li yıllardan sonra büyük bir gelişim 
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göstermiş sosyal yaşamda ve kamusal alanda etkili olmaya başlamışlardır 

(Ercan, 2002, s. 70). 1923 ve 1980 arasında her ne kadar çok partili sisteme 

geçiş gibi bir kısmi demokratikleşme süreci yaşanmış olsa da sivil toplumun 

çok az geliştiği hatta olmadığı söylenebilir. Sivil toplum bağlamındaki esas 

kırılma, 1980’lerde başlamış ve 2000’lere kadar devam etmiştir. Bu dönemde 

akademik ve kamusal söylem incelendiğinde sivil toplumun ortaya çıktığı, 

yaygınlaştığı ve küreselleştiği görülmektedir (Keyman ve Scholte, 2005, s. 

20). Sivil toplumu ortaya çıkaran nedenlerinden biri 12 Eylül 1980 darbesi ile 

kabul edilen anayasanın getirdiği siyasi ortamın temel hak ve özgürlükleri 

kısıtlaması sonucunda farklı kesimlerin isteklerini ifade edebilecekleri alan 

olarak sivil toplumu görmeleridir (Ercan, 2002, s. 70). 1999’dan sonraki dö-

nem STK’ların görünürlüklerinin artığı ve yıldızlarının yükseldiği bir dönem 

olmuştur. Dünyada ve Türkiye’de toplumsal olaylarla gündeme gelen STK’lar 

akademik makalelere, tartışmalara ve politik söylemlere konu olmuştur (Yurt-

tagüler ve Akyüz, 2006, s. 7). Özellikle 2000’li yıllardan sonra Türkiye’de 

modernleşme/çağdaşlaşma sürecine bağlı olarak sivil toplumun merkezi ko-

numa geldiği (Keyman ve Scholte, 2005, s. 22) ve küresel/çağdaş işlevlerine 

daha uyumlu bir şekilde konumlandığı görülmektedir. Bu örgütlenmelerin, altı 

çizilmesi gereken en önemli ortak özelliklerinin sivillikleri ve tabandan gel-

meleri ya da tabanı da kapsayan bir yapılanmaya gitmeleri olduğu söylenebilir 

(Yurttagüler ve Akyüz, 2006, s. 17). 

Sivil Toplum Ekonomisi 

Sivil toplum yaklaşımının/anlayışının küresel ölçekte yaygınlaşması ve 

destek bulması bu alanda çalışan kuruluşların ve gönüllülerin sayısını art-

tırmıştır. STK’ların yönettikleri ve/veya sahip oldukları varlıkların ekono-

mik değeri önemli hâle gelmiş, sivil toplum ekonominin bir unsuru hâline 

dönüşmüştür. Günümüzde ekonomi, kamu sektörü, özel sektör ve üçüncü 

sektör (kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları) olmak üzere üç grupta 

sınıflandırılmaktadır. STK’ların ülke ekonomisine sağladıkları katkı ile o 

ülkedeki sivil toplumun niceliği arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır. 

Özellikle gelişmiş ülkelerde sivil toplumun daha etkili olduğu, buna bağlı 

olarak da ülke ekonomisi içerisindeki ağırlıklarının gelişmekte olan ya da az 

gelişmiş ülkelere orana daha yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 2 Türki-

ye’de kâr amacı gütmeyen hizmet kuruluşlarının millî gelire oranlarını gös-

termektedir. 
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Tablo 2. Kar Amacı Gütmeyen Hizmet Kuruluşlarının Millî Gelire Oranları 1968-2006 

Yıl 

Kar Amacı Olmayan Hizmet 

Kuruluşlarının Gelirleri 

(Milyon TL) 

Gayrisafi Millî Hasıla 

(Milyon TL) 

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların 

Gelirlerinin Toplam GSMH’ye Oranı 

1968 418 163.893 0,003 

1969 482 183.356 0,003 

1970 563 207.815 0,003 

1971 727 261.073 0,003 

1972 904 314.140 0,003 

1973 1.140 399.089 0,003 

1974 1.626 537.678 0,003 

1975 2.110 690.901 0,003 

1976 2.757 868.066 0,003 

1977 3.607 1.108.271 0,003 

1978 5.310 1.645.969 0,003 

1979 9.314 2.876.523 0,003 

1980 18.671 5.303.010 0,004 

1981 30.626 8.022.745 0,004 

1982 43.039 10.611.859 0,004 

1983 59.052 13.933.008 0,004 

1984 96.680 22.167.740 0,004 

1985 149.621 35.350.318 0,004 

1986 205.565 51.184.759 0,004 

1987 318.789 75.019.388 0,004 

1988 534.744 129.175.104 0,004 

1989 890.559 230.369.937 0,004 

1990 1.520.775 397.177.547 0,004 

1991 2.331.752 634.392.841 0,004 

1992 3.553.395 1.103.604.909 0,003 

1993 6.015.017 1.997.322.597 0,003 

1994 9.069.935 3.887.902.917 0,002 

1995 14.576.714 7.854.887.167 0,002 

1996 26.922.359 14.978.067.283 0,002 

1997 53.020.894 29.393.262.147 0,002 

1998 98.742.447 53.518.331.580 0,002 
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1999 272.486.469 78.282.966.809 0,003 

2000 477.140.623 125.596.128.755 0,004 

2001 918.062.645 176.483.953.021 0,005 

2002 1.663.999.479 275.032.365.953 0,006 

2003 3.610.383.150 356.680.888.222 0,010 

2004 3.530.101.611 428.932.343.027 0,008 

2005 2.996.961.392 486.401.032.274 0,006 

2006 4.686.121.215 575.783.962.136 0,008 

Kaynak: (TÜİK, 2013, ss. 652–653) 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun veri tabanından 2006 yılına kadar bilgi alı-

nabilmektedir. Tablo 2, Türkiye’de üçüncü sektörün büyüklüğünün uzun yıllar 

boyunca ülke millî gelirinin %1’inden daha düşük düzeyde seyrettiğini göster-

mektedir. Her ne kadar sivil toplum ekonomisinin toplam ekonomi içindeki 

payına ilişkin düzenli araştırmalar yapılmasa da, 2006 sonrası için yapılan he-

saplamalarda da bu oranın yüzde 0.8-1 düzeyinde olduğu görülmektedir (Gün-

düz ve Kaya, 2014, s. 162). Üçüncü sektörün büyüklüğü 2000’li yıllara kadar 

%0,4’ler seviyesinde seyrederken özellikle 1999 yılından sonra bir ivmelenme 

olmuştur. Bu ivmelenmenin temel nedenlerinden biri olarak, 1999 Marmara 

Depremi ve sonrasında oluşan dayanışma, yardımlaşama ve sosyal duyarlılığın 

sivil toplum alanına yansıması görülmektedir (Doğan ve Çalmaşur, 2011, s. 

108). Daha yakın bir tarihte, 2014 yılında, yapılan bir diğer araştırma sonucuna 

göre gayri safi millî hasıla 616.345.000.000 Lira, sivil toplum kuruluşlarının 

toplam gelirleri 8.282.157.668 Lira ve sivil toplum kuruluşlarının millî gelir 

içerisindeki payları ise % 1,34 olarak raporlanmıştır (Velat, 2015, s. 50). Gü-

nümüzde çok hassas hesaplamalar yapılmamakla birlikte sivil toplum ekonomi-

sinin Türkiye’nin millî gelirinin %1,5’i civarında olduğu tahmin edilmektedir.  

Türkiye’de Yardımseverlik ve Bağışçılık 

Türkiye’de hayırseverlik ve yardımlaşma takdir edilen ve desteklenen bir sos-

yal olgu olarak değerlendirilmektedir. Yurttaşlar arasında yardımseverliğin ve bağış 

yapmanın yaygın olduğuna dair bir kanaat bulunmasına karşın çeşitli araştırmalarda 

bu yargıyı yanlışlayan bulgulara ulaşılmaktadır. Bu konuda ülkeler arası karşılaş-

tırmalara olanak tanıyan en geniş kapsamlı araştırma İngiltere merkezli Charities 

Aid Foundation isimli kuruluş tarafından yıllar itibarıyla düzenli olarak yapılmakta-

dır. Tablo 3 bu kuruluş tarafından yapılan araştırma sonuçlarını göstermektedir. 
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Tablo 3. Charities Aid Foundation Hayırseverlik Sıralaması 

İnceleyen kuruluş Ölçütün adı Sıralama  

Charities Aid Foundation 

Gönüllülük için harcanan zaman 126 %9 

Bağış yapma 122 / 144 %12 

Bir yabancıya yardım etme 113/144 %40 

Genel sıralama 131 %20 

Kaynak: (CAF, 2018) 

Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının “hayırsever” oldukları 

düşünülse de araştırma sonuçları bu algının doğru olmadığını ortaya koymakta-

dır. CAF bu konuda araştırma yapan tek kuruluş değildir. Türkiye Üçüncü Sek-

tör Vakfı (TÜSEV) tarafından yürütülen Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Ha-

yırseverlik 2019 başlıklı araştırmada da aynı sorular Türkiye Cumhuriyeti va-

tandaşlarına yöneltilmiştir. Tablo 3, TÜSEV tarafından 2015 yılında yürütülen, 

benzer soruların sorulduğu araştırma sonuçları ile 2019 yılında aynı sorulara 

verilen cevapları bir arada göstermektedir.  

Tablo 4. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Hayırseverlik Araştırması 

İnceleyen kuruluş Ölçütün adı 2015 2019 

Türkiye Üçüncü 

Sektör Vakfı 

Gönüllülük için harcanan zaman %6 %6 

Bağış yapma %12 %14 

Bir yabancıya yardım etme %29 %31 

Son bir sene içerisinde yapılan bağışların tutarı 228 TL 303 TL 

Kaynak: (Aytaç ve Çarkoğlu, 2019, s. 64) 

2015’ten 2019’a gelindiğinde bu sorulara verilen cevaplarda önemli değişik-

likler görülmemiştir. Vatandaşların %14’ü geçtiğimiz son bir ayda bir hayır kuru-

luşu, vakıf ya da derneğe para bağışladığını belirtirken, bir kuruluş için gönüllü 

olarak zaman ayıranların oranı %6’da kalmış, bir yabancıya ya da ihtiyaç sahibi 

tanımadığı bir kişiye yardım ettiğini söyleyenlerin oranı ise %31 olmuştur. Bu 

oranların hiçbiri 2015 değerlerinden istatistiki olarak anlamlı bir şekilde ayrış-

mamaktadır (Aytaç ve Çarkoğlu, 2019, s. 64). Aynı araştırmada dikkat çekici 

sonuçlardan biri de yapılan bağışların tutarıdır. 2015 yılında 228 TL, 2019 yılında 

303 TL olarak hesaplanan bağışların, üç yıllık enflasyon etkisi de hesaplamaya 

dâhil edildiğinde, 2015 yılı ile aynı kalabilmesi için bu miktarın en az 360 TL 
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olması gerektiği göz önüne alındığında aradan geçen dört yılda, bireysel bağış 

tutarlarında bir düşüşün ortaya çıktığı söylenebilir (Aytaç ve Çarkoğlu, 2019, s. 

11). Bağışlardaki azalışı ülkenin genel ekonomik durumu ile ilişkilendirmek 

mümkündür. Diğer taraftan Türkiye’de resmi/kayıtlı olmayan bağışların varlığı, 

bağış/yardım yaptığını beyan etmenin olumlu bir davranış kalıbı olarak görülme-

mesinden ötürü bağışların beyan edilmemesi gibi etkenler yardımseverlik istatis-

tiklerinin gerçekte olduğundan daha düşük ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları 

Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları Türkiye’de önemli ölçüde 

dernek çatısı altında faaliyet göstermektedirler. Derneklerin kuruluş işlemlerinin 

vakıflara göre daha kolay olması derneklere olan talebi açıklamaktadır. Tablo 5 

Türkiye’de faaliyet gösteren STK sayılarını göstermektedir.  

Tablo 5. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşu Sayıları 

z 

Aktif dernek sayısı 119.474 

Fesih dernek sayısı 188.953 

Toplam dernek sayısı 308.427 

Vakıf sayısı 

Mülhak Vakıf Sayısı 256 

Cemaat Vakfı 167 

Esnaf Vakfı 1 

Yeni Vakıf Sayısı 5.268 

Yurt dışında Kurulan vakıfların Şubeleri 17 

Toplam Vakıf Sayısı 5.709 

Sendikalar 

İşçi sendikası 189 

İşveren sendikası 68 

Memur sendikası sayısı 38 

Oda ve Borsalar 

Ticaret ve Sanayi Odası 182 

Ticaret Odası 56 

Sanayi Odası 12 

Deniz Ticaret Odası 2 

Ticaret Borsası 113 

Toplam 365 

Kaynak: (STİGM, 2020; VGM, 2020) 
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Mart 2020 dönemi itibarıyla Türkiye’de 119.474 derneğin faaliyet gösterdiği 

görülmektedir. Diğer taraftan ikinci önemli grup olarak vakıflar yer almaktadır. 

Aynı dönemde faaliyet gösteren vakıf sayısı ise 5.790 adettir. Sendikalar ve mes-

lek odaları da önemli bir sivil toplum bileşeni olarak faaliyet göstermektedirler. 

Her ne kadar dernekler sayısal olarak çok fazla olsalar da (20,63 kat) ekonomik 

büyüklük açısından vakıfların daha etkili olduğun söylemek mümkündür. Tablo 6, 

2014-2018 yılları için vakıfların ve derneklerin toplam gelirlerini göstermektedir. 

Tablo 6. Türkiye’deki Vakıfların ve Derneklerin Gelirleri (2014-2018) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Vakıfların toplam gelirleri (milyon TL) 15.498 18.662 18.985 24.491 25.298 

Vakıf gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı  
 

0,20 0,01 0,29 0,03 

Derneklerin toplam gelirleri (milyon TL) 9.631 10.972 12.325 16.775 21.681 

Dernek gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı 
 

0,14 0,12 0,36 0,29 

Vakıf gelirlerinin dernek gelirlerine oranı 1,6 1,7 1,5 1,5 1,2 

Kaynak: (VGM, 2020) 

2020 Mart dönemi verilerine göre dernek sayısının 20,63 kat daha fazla ol-

masına karşın vakıfların toplam gelirlerinin, derneklerin toplam gelirlerinden daha 

fazla olduğu görülmektedir. Her ne kadar aradaki boşluk 2018 yılında kapanmaya 

yakın olsa da vakıfların ekonomik açıdan derneklere göre daha büyük oldukları 

görülmektedir. STK’ların yönettikleri ekonomik kaynakların önemi ve ölçeği göz 

ardı edilmemelidir. Tablo 7, Türkiye’de alanında en büyük iki farklı kuruluşun 

biri özel sektör işletmesi diğer kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu olmak 

üzere finansal verilerini karşılaştırmalı olarak göstermektedir. 

Tablo 7. Kızılay ve BİM 2018 Yılı Karşılaştırmalı Finansal Verileri 

2018 Yılı Finansal Verileri 

Kızılay (bin TL) BİM (bin TL) 

Aktif toplamı 2.465.295 Aktif toplamı 8.947.950 

Gelirler 4.581.246 Brüt satış karı 5.709.848 

Faaliyet giderleri 580.660 Faaliyet giderleri 4.166.334 

Harcanabilir gelir 4.000.585 Faaliyet karı 1.543.514 

Kaynak: (BİM, 2020; Kızılay, 2020) 
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2018 yılı finansal verileri yazar tarafından söz konusu kuruluşların internet 

sitelerinden derlenmiştir. Kızılay, kamu yararına faaliyet gösteren dernek statü-

sünde olup Türkiye’nin aktif büyüklüğü anlamında en büyük sivil toplum örgüt-

lerinden biridir. Diğer taraftan BİM çalışan sayısı, ciro ve mağaza sayısı bakı-

mından perakende sektörünün önde gelen firmalarından biridir. Kızılay’ın gelir-

lerinden faaliyet giderleri (personel maaş ödemeleri ile genel giderler) çıkarıldı-

ğında harcanabilir gelir 4 milyar TL olarak hesaplanmaktadır. Kızılay için har-

canabilir gelir seviyesi, özel sektör işletmesi olan BİM için faaliyet karına denk 

gelmektedir. Çünkü satışlardan, satılan ticari malların maliyeti çıkarıldıktan 

sonra işletmeye kalan brüt kâr 5.709 milyon TL’dir. Brüt kârdan faaliyet gider-

leri çıkarıldığında faaliyet karı olarak 1.543 milyon TL elde edilmektedir. As-

lında BİM’in büyüme, yeni yatırımlar vb. harcamalar için kullanabileceği kay-

naklar faaliyet karı kadardır. Bu durumda Kızılay’ın BİM’e göre harcanabilir 

gelirinin daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Bu örnek STK’ların, iyi 

yönetilmesi durumunda, oldukça büyük bir ekonomik kaynağa sahip olabilecek-

lerini göstermektedir.  

Gönüllülük ve Türkiye’de Gönüllülük Durumu 

Zamanla toplumsal rolleri değişen ve gelişen sivil toplum kuruluşlarında 

değişmeyen temel unsur çalışmaları gönüllülük esasına dayanmasıdır. 

STK’larda tarih boyunca profesyonel yöneticiler/çalışanlar istihdam ediliyor 

olsa da STK’ların faaliyetlerini sürdürmesi ancak gönüllü çalışanların katkı-

sı ile mümkün olmuştur (Köstepen ve Özmutaf, 2018, s. 814). Gönüllülük, 

bireylerin kendi istekleri ile kamusal/toplumsal fayda sağlayan kurum ve 

kuruluşlarda herhangi bir maddi çıkar beklemeksizin çalışmasıdır (Balaban 

ve İnce, 2015, s. 150). Gönüllü istihdamı STK’ların sürdürülebilirliği açı-

sından önemli bir kaynaktır. Gönüllüleri sadece ücretsiz istihdam kaynağı 

gibi değerlendirmek yanıltıcı olacaktır. Çünkü STK’ların gerçekleştirdiği 

birçok faaliyet maaş, prim ya da çeşitli maddi faydalar ile yürütülebilecek 

nitelikte değildir. İnsan hakları, demokratikleşme gibi hak arayışı temelli 

kurumlar ile dünyanın çok çeşitli coğrafyalarında tehlikeli koşullarda yardım 

dağıtan kurumların sadece maaş motivasyonu ile çalışan temin etmesi ve 

faaliyetlerini sürdürebilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda STK’ların aynı 

sosyal kaygıları ve etik değerleri paylaşan bireylere birlikte toplumsal katma 

değer yaratabilecekleri bir zemini “gönüllülük” formülü ile sağladıkları söy-

lenebilir. 
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Gönüllü çalışmaların Türkiye’de ne kadar yaygın olduğuna yönelik çeşitli 

araştırmalar bulunmaktadır. Aytaç ve Çarkoğlu (2019, s. 47) tarafından TÜSEV 

için yapılan araştırmada görüşmecilere gönüllülük hakkında yöneltilen sorulara 

verilen cevaplara göre görüşmecilerin sadece yüzde 7’si herhangi bir gönüllük 

faaliyetine katılmıştır. Sadece İzmir’i kapsayan diğer bir araştırmada ise Türki-

ye’de, STK’lar kapsamında gönüllülükle ilgili süreçlerin yaşanması, seviyesi ve 

gönüllülükle ilgili haklar konusunda bilinç, ilgi, sahiplenme ve geliştirme çaba-

sının oldukça düşük seviyede olduğu belirlenmiştir (Köstepen ve Özmutaf, 

2018, s. 813). Balaban ve İnce (2015, s. 151) araştırmalarında gönüllü faaliyet-

lere katılım düzeyinin Türkiye’de yüksek olmadığı, bu durumun gözlemlenebi-

lir olmasına karşın uluslararası nitelikteki raporlarla da temellendirildiği sonu-

cuna ulaşmışlardır. Araştırma sonuçları Türkiye’de gönüllüğün gerek bilinç-

lenme düzeyi gerekse sahada aktif olarak çalışma bağlamında düşük seviyelerde 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

Gönüllülük seviyesinin düşük olmasını nedenlerini sorgulayan araştırmacı-

lara göre (Aytaç ve Çarkoğlu, 2019, s. 48) dört temel neden bulunmaktadır: 

Finansal güçlükler, STK faaliyetlerinin şeffaf olmaması, bireylerin sivil toplum 

faaliyetlerini faydalı görmemesi ve bireylerin sivil toplum faaliyetlerine ilgi 

duymaması. 2015 yılında da aynı çalışmayı yürüten araştırmacılar, 2015 ile 

2019 verilerini karşılaştırdıklarında finansal güçlükler ve ilgisizlik nedenlerin-

den ötürü gönüllülük faaliyetlerine katılmayanlarda azalma gözlemlemiş, şeffaf-

lık ve faydalı görmeme nedenlerinde ise artış belirlemişlerdir (Aytaç ve Çarkoğ-

lu, 2019, s. 48). Araştırma sonuçları STK’ların toplumla gönüllülük esasına 

dayalı bir bağ kurma konusunda zayıf olduğunu ortaya koymakta, bunun en 

temel nedenlerinden biri olarak STK’ların kendilerini ifade etmede ve/veya 

bireyleri ikna etmede başarısız olmalarına işaret etmektedir. Bu bağlamda birey-

lerin gönüllülük faaliyetlerine katılmalarını motive edecek gerekçelerin açık-

lanması gerekmektedir. 

Bireylerin gönüllü faaliyetlere katılım nedenlerini beceri paylaşımı, sosyal-

leşme, toplumsal bir soruna çözüm geliştirme, deneyim kazanma, kendini iyi 

hissetme, yeni bir çevre ve sosyal statü edinme şeklinde sırlamak mümkündür 

(Balaban ve İnce, 2015, s. 154). Türkiye’de gönüllülük faaliyetlerine katılan kişi-

lere neden katıldıkları sorusuna verilen yanıtlar arasında ilk sırada %26 ile kendi-

ni iyi hissetme, kişisel haz gelmektedir. İkinci sırada %16 ile başkaları ile birlikte 

çalışabilme fırsatı, üçüncü sırada %15 ile gönüllü çalışmaların toplumsal sorunla-

ra çözüm getiriyor olması, dördüncü sırada %13 ile toplumsal gelişime katkıda 
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bulunması yer almaktadır (Aytaç ve Çarkoğlu, 2019, s. 51). Aslında bireyleri 

gönüllü faaliyetlere katılmaya teşvik eden etkenlerin hem kişisel fayda hem de 

toplumsal fayda sağlaması olduğu görülmektedir. STK’ların bu özellikleri ön 

plana çıkaracak, diğer taraftan bir önceki paragrafta açıklanan çekincelerini de 

ortadan kaldıracak stratejiler geliştirmeleri durumunda, Türkiye’de bireylerin 

gönüllü faaliyetlere katılım düzeyinin artması beklenir. 

Sonuç 

Sivil toplum, üçüncü sektör olarak kamu sektörü ve özel sektör ile birlikte 

ülke ekonomilerinin bir unsuru olarak değerlendirilmektedirler. Gelişmiş ülke-

lerde/ekonomilerde sivil toplum faaliyetlerinin ekonomiye katkısı, ülke millî 

gelirinin %5’i civarında gerçekleşmektedir. Gelişmekte olan ülkeler sınıfında 

listelenen Türkiye özelinde ise bu katkının çok uzun yıllar %1’in altında, 

2000’lü yılardan itibaren ise %1’ler seviyesinde gerçekleştiği önceki bölümler-

de açıklanmıştı. Türkiye’de sivil toplum ekonomisinin gelişmiş ülkeler seviyesi 

olan millî gelirin %5’i, düzeyine çıkması mümkündür. Bunun için sivil toplum 

kuruluşlarının gerek faaliyetlerinin gerekse yönettikleri fonların büyümesi ge-

rekmektedir. Doğan ve Çalmaşur (2011, s. 114) tarafından yapılan araştırmaya 

göre özellikle kısa dönemde millî geliri ifade eden gayri safi millî hasıla, nüfus 

ve sivil toplum kuruluşları arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Uzun 

dönemde ise bu unsurlar arasında bir ilişki bulunmaktadır. Kısa dönemde ortaya 

çıkan nedensellik ilişkisi iki şekilde yorumlanabilir. Birinci yorumlama şekli 

özellikle millî gelir arttıkça ya da ülke zenginleştikçe sivil toplumun ülke kay-

naklarından aldığı payın artması ve büyümesidir. İkinci yorumlama ise sivil 

toplum faaliyetlerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasının katılımcı yönetim, demok-

ratikleşme, hukuk, fırsat ve rekabet eşitliği gibi alanlardaki iyileşmelerin, gerek 

yabancı gerekse yerli yatırımcılar için çekici bir ekonomik iklimin oluşmasına 

katkı sağlayarak ekonomik büyümeyi etkilemesidir. Her iki durumda da eko-

nomik büyüme açısından sivil toplum faaliyetlerinin gerek nitelik gerekse nice-

lik olarak gelişmesi/büyümesi gerektiği ortadadır. 

Ülkelerin kaderine yön veren bu nitelikteki toplumsal değişimler çok kısa 

sürede ortaya çıkmamaktadır. Türkiye’de sivil toplumda arzulanan bu ölçekteki 

bir değişimin zaman alacağı ortadadır. Sivil toplumun önemli, dengeleyici bir 

unsur olarak konumlanması için gençlerin gönüllülük esaslı faaliyetlere katılı-

mını sağlayacak stratejiler geliştirilmelidir. Çünkü sivil toplum faaliyetleri 
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içerisinde gençlerin, yetişkinlere kıyasla, daha az rol aldıkları görülmektedir. 

Yaşama Dair Vakıf (YADA) tarafından yürütülen “Verilerle Sivil Toplum” 

araştırması sonuçlarına göre STK üyelerinin ve yöneticilerinin yaş dağılımları 

Tablo 8’de gösterilmektedir.  

Tablo 8. STK Üyelerinin ve Yöneticilerinin Yaş Dağılımları 

STK üyelerinin yaş dağılımları 

18-30 yaş 31-50 yaş 50+ yaş 

%13,8 %69,6 %16,5 

STK yöneticilerinin yaş dağılımları 

24 altı 25-29 yaş 30-39 yaş 40-49 yaş 50-59 yaş 60+ yaş 

%2,1 %5,7 %20,4 %28,7 %27,5 %15,6 

(YADA, 2016, s. 72 ve 78) 

Tablo 9’a göre STK üyelerinin sadece %14’ü 31 yaş ve altı bireylerden 

oluşmaktadır. Yönetici profili incelendiğinde ise 31 yaş ve altında bireylerin 

toplam yöneticilerin sadece %9’unu oluşturduğu görülmektedir. Yöneticiliğin 

belirli bir deneyim gerektirmesi, özel sektörün profesyonel kariyer açısından 

daha tercih edilebilir olması gibi nedenlerden ötürü STK yöneticiliğindeki dü-

şük genç oranı açıklanabilir olsa da STK üyeleri arasındaki gençlik oranı, gö-

nüllü çalışmaların gençler arasında pek yaygın olmadığını göstermektedir. Oysa 

genç gönüllülüğü hem gençlerin kendi bireysel gelişimleri hem de toplumsal 

gelişim açısından önemli ve gereklidir. 

Gönüllülük gençler için iyi bir öğrenme yolu olup, gönüllü faaliyetlerle el-

de edecekleri bireysel beceri ve yetkinlikleri, kariyer gelişimi ve iş bulmada 

kullanabileceklerdir (Bağcı, 2013: 48). Gönüllü faaliyetlere katılım bir taraftan 

gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlarken diğer taraftan da topluma fayda 

sağlayacak projeler içinde yer alarak sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri-

ne aracılık etmektedir. Böylelikle Türkiye’de gönüllülük bilinci artırılarak gerek 

bireysel gerekse toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak mümkündür (Balaban 

ve İnce, 2015, ss. 150–151). Bu yüzden özellikle gençlerde gönüllülüğü teşvik 

edecek ve gençlerin gönüllü faaliyetlere katılımlarını sağlayacak yöntemlerin ve 

stratejilerin geliştirilmesinin, sivil toplum kaynaklarının gelişmesine ve ülke 

ekonomisinin büyümesine kakı sağlaması beklenmektedir.  
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA 

PAYDAŞ İLİŞKİLERİ SÜRECİNDE GENÇ 
GÖNÜLLÜLER 

Zuhal Gök Demir 

 

Giriş 

Toplum için pozitif işler yapmak amacıyla kurulan kâr amacı gütmeyen ör-

gütlerin birincil amacı demokrasiyi güçlendirerek, bireylerin karar alma meka-

nizmalarına dâhil olmalarını sağlayarak, sosyal talepleri duyurarak ve politika 

üretim süreçlerine dâhil olarak toplum adına hizmet etmektir (Clear, 2017; Mos-

ley 2011; Reid, 1999). Nitekim sivil toplum kuruluşları sorun olarak tespit ettik-

leri alanda kamuoyunu harekete geçirmekte ve o sorunun çözümüne insan kay-

naklarının önemli bir bölümünü oluşturan gönüllüler sayesinde katkı sağlamak-

tadır. STK’ların maddi olanakları ile sahip olamayacağı bu insan gücünün kul-

lanımı sivil toplum kuruluşlarını daha sivil ve toplumsal kılmaktadır. Çünkü 

gönüllüler STK’lar için kaynak yaratmaktan yönetime destek olmaya, toplum 

içinde katılımcılığı özendirmekten kuruluşların başarısı adına pek çok rol üst-

lenmektedir (Yönten Balaban ve Çoban İnce, 2015). Bu nedenle STK’ların nite-

likli gönüllü sayısı başarılarının bir göstergesidir. Ayrıca gönüllülerin farklı 

bilgi ve becerilere sahip olmaları STK’lara farklı ve yenilikçi bakış açısı sağla-

ması bakımından da önem taşımaktadır (Güngör ve Çölgeçen, 2013). Dolayısıy-

la gönüllü ilişkileri açısından gönüllüleri karar alma ve faaliyetlerin uygulanma 

aşamalarına dâhil etmek STK’ların tabandan örgütlenerek kendilerini zenginleş-

tirmesine ve misyonlarını yerine getirmeleri için yapacakları faaliyetlere kaynak 

bazında olanaklar sağlamaktadır.  

Gönüllü bireyl  erin farklı neden ve motivasyonlarla gönüllü olduğu bilin-

mektedir. Bu nedenlerin bilinmesi gönüllülüğün tanınması, yerleştirilmesi ve 
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devamlılığının sağlanması için kritik önem taşımaktadır (Çevik ve Gürsel, 2015). 

Nitekim insanlar çok çeşitli ve karmaşık nedenlerle gönüllü oldukları için gönüllü 

olunma nedenlerinin anlaşılması zor görünmektedir (Wilson, 2000). Bu nedenle 

gönüllülük üzerine araştırmalar her geçen yıl artarak devam etmektedir. Bu ça-

lışmalar Kuzey Amerika ve Avrupa’da yoğunlaşmış olmasına rağmen, küresel 

olarak da gönüllülük hakkında araştırmalar akademik ilgi görmeye başlamış ve 

gönüllülük konusunda dünyada her geçen gün artan bir literatür oluşmuştur 

(Hodgkinson 2003; Salamon ve Sokolowski 2003). Bu çalışmalar kimlerin gönül-

lü olduğu, neden gönüllü olunduğu ve gönüllülüğün nasıl geliştirilebileceği üzeri-

ne teoriler geliştirmek üzerine yapılmıştır ancak çalışmaların büyük çoğunluğu 

Batı dünyasını hedeflemektedir (Musick ve Wilson 2008). Gönüllülüğün toplum-

sal normlar ve yapılar içindeki yeri ülkeden ülkeye farklılıklar gösterdiği için 

(Çakı, 2014) her ülke özelinde çalışma yapma gerekliliği doğmaktadır. Türki-

ye’de ise gönüllülük konusunda Yurttagüler ve Akyüz (2006) gönüllü yönetimi 

için bir rehber hazırlama; Palaz ve Boz (2008) üniversite mezunu yetişkinlerin 

farklı organizasyonlarda gönüllü hizmet vermesini etkileyen faktörler; Genç 

(2011) sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olma güdüleri; Oğlak ve Hussein 

(2014); yaşlıların gönüllülük algısı; Yönten Balaban ve Çoban İnce (2015) genç-

lerin gönüllülük algısı; Çevik ve Gürsel (2015) gönüllü motivasyon envanteri; 

Akatay, Kıray ve Özdemir (2016) STK eğitiminin gönüllülük eğilimi üzerindeki 

etkisi; Büyük, İşlek, Çakmak ve Tiltay (2016) STK’larda gönüllü hizmet sağla-

yanların motivasyonları, Akboğa (2017) gönüllülüğün Türkiye’deki durumu; 

Tayşir ve Erdoğmuş (2019) üniversite öğrencilerinin neden gönüllü olmadıkları 

üzerine çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar gönüllülük konusunda bireylerin algı-

larını ve motivasyonlarını etkileyen faktörleri sunarak, gönüllülüğün yerleştiril-

mesi bakımından önem taşımaktadır.  

Demografik özelliklerin gönüllülük üzerindeki etkisini araştıran çok sayıda 

araştırma da mevcuttur. Yaş, cinsiyet, eğitim, gelir, çocuk sahibi olup olmama, 

meslek gibi çok sayıda değişkenin gönüllülük üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu 

çalışmalar sonucunda; orta yaşlıların, kadınların, eğitim ve gelir düzeyi yüksek 

olanların, evlilerin, gelişmiş kentlerde yaşayanların ve düzenli işi olanların daha 

fazla gönüllü olmaya eğilimli oldukları tespit edilmiştir (Smith, 1994; Wilson, 

2000; Curtis, Grabb ve Baer, 1992; Brady, Verba ve Schlozman 1995). Ayrıca boş 

zamanlarının fazla olması, sosyal açıdan farkında oluşları, sosyal sermayeye ihti-

yaç duymaları gibi nedenlerle gönüllü olmaları beklenen üniversite öğrencileri 

özelinde de çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar daha çok öğrencilerin neden 

gönüllü olmadıklarını incelemektedir. Pek çok çalışmada (Genç, 2011; Tayşir ve 
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Erdoğmuş, 2019) üniversite gençliğinin gönüllü faaliyetler konusunda geri durma-

sının ilk nedeni STK’lara güven duymamaları olarak tespit edilmiştir. İkinci sırada 

nasıl gönüllü olunacağının bilinmemesi ve üçüncü sırada zaman kısıtı, tembellik 

gibi kişisel faktörler gelmektedir. Bu çalışmalarda gönüllülük konusunda aktif olan 

üniversite öğrencilerinin ise kariyer planları doğrultusunda gönüllülüğün işe alım 

süreçlerindeki pozitif etkisi nedeniyle gönüllü oldukları görülmektedir.  

Ayrıca STK’ların kurumlarına gönüllü çekme stratejileri üzerine de pek çok 

araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar gönüllü yönetimi konusunda STK’lara 

yararlı bilgiler sunmakla birlikte (Waters ve Bortree, 2007), gönüllülerden de-

taylı bilgi toplamayı içermemektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı ilişki 

yönetimi perspektifinde genç gönüllülerin profilleri ve gönüllülük algıları hak-

kında detaylı bilgi elde ederek STK’ların gönüllü yönetimi programlarına des-

tek olmaktır. STK’ların gönüllülerle uzun süreli çalışabilmeleri için güçlü ilişki-

ler kurmaları gerekmektedir (Bortree ve Waters, 2008). İlişki kurmanın en temel 

unsurunu gönüllünün profilini ve motivasyonunu tanımak ve anlamak oluştur-

maktadır (Waters ve Bortree, 2012). 

Gönüllülük Kavramı ve Genç Gönüllüler 

Yapılan işin gönüllü bir çalışma olup olmadığına karar vermek oldukça kar-

maşık olduğu için (Musick ve Wilson, 2008) literatürde gönüllülük tanımında 

fikir birliği mevcut değildir. Farklı tanımlamalar gönüllülüğün farklı bir unsurunu 

ele alarak kavramı açıklamaya çalışmaktadır. Smith’e (1981) göre gönüllülük 

maddi bir karşılık beklemeden diğerlerine faydalı olmak için kişinin zamanını 

harcaması olarak tanımlanmaktadır. Musick ve Wilson’a (2008) göre gönüllülük, 

kişinin tamamıyla kendi isteği doğrultusunda karşılıklı yardımlaşma amacıyla, 

topluma faydalı olmak için serbest zamanda yapılan, fiziksel gücünü, bilgi biri-

kimini, yeteneğini ve deneyimlerini kullanabilmesini ifade eder. Güder (2006) ise 

gönüllülüğü bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklenti-

si içinde olmadan toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, 

yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime ya da 

bir sivil toplum kuruluşu bünyesindeki etkinliklere destek olması biçiminde ta-

nımlamaktadır. Literatürdeki tanımlamalardan hareketle gönüllülük kavramının 

unsurlarının kamu yararına olması, ödül ya da maddi beklenti olmadan yapılması 

(Cnaan, Handy ve Wadsworth, 1996; Steen 2006), özgür irade ile bir kurum ara-

cılığıyla yapılması (Penner, 2002) olduğu görülmektedir. Ayrıca savunuculuk ve 

barışçıl aktivizm de gönüllülük faaliyeti olarak görülmektedir (Clear, 2017). 
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Özgecil bir davranış olan gönüllülük (Musick ve Wilson, 2007) filantropinin 

önemli bir parçasıdır (Akboğa, 2017). Özgeci eylemler genellikle karşılık bek-

lenmeksizin, başkalarına yardımcı olmak için ya da bir inanç uğruna yapılan ey-

lemlerdir (Çakı, 2014). Ancak, gerçek yaşamda salt özgeci motivasyonlara daya-

nan bir gönüllülük sıklıkla rastlanan bir durum değildir. Nitekim özellikle gençler 

açısından gönüllülük kariyer hedefleri, sosyal sermaye, mesleki fırsatlar , beceri 

geliştirme ve istihdam olasılıkları için güçlü bir araç olarak görüldüğü için tercih 

edilmektedir (Wymer, 2011; Hustinx, Cnaan ve Handy 2010; Musick ve Wilson 

2008, Reed ve Selbee 2003). Dolayısıyla gönüllülük, bireyin sosyal sermayesini 

genişletmesine, onları daha olgun, özerk, sosyal ve donanımlı bireylere dönüş-

türmeye, ileriki yaşamlarında onları daha hareketli ve emek piyasasında daha 

şanslı kılmaya yardımcı olmaktadır (Gal, Amit, Fleischer, ve Strichman, 2003). 

Gönüllü faaliyetler, bireylerin yetenek gelişiminde, takım çalışmasını ve yardım-

laşmayı öğrenmesinde, yeni yaşam deneyimleri kazanmasında, organizasyon 

yapmayı öğrenmesinde, farklı kurumları tanımasında, değer yargılarının gelişme-

sinde ve öz güveninin artmasında önemli fırsatlar sunmaktadır (UNV, 2014). 

Diğer taraftan gönüllülük toplumsal kalkınmaya da destek olmaktadır; gönüllü-

ğün gelişimi aktif ve sivil düşünen toplum bireyleri oluşturma konusunda bir 

araçtır (Bahrieva, 2006). Bu nedenle gönüllülük, sivil toplumun güçlendirilme-

sinde sosyal ve siyasal katılımı arttırması açısından önemli bir yere sahiptir. 

Yöntem 

Üniversite öğrencilerinin gönüllülük profillerini ortaya koyarak onlar hak-

kında detaylı bilgi sunmayı amaçlayan bu çalışma alan araştırması ile gerçekleş-

tirilmiştir. Alan araştırmasına uygunluk örneklemi ile Akdeniz Üniversite-

si’nden 390 öğrenci katılmıştır. Veriler anket tekniği ile 2019 yılı Ekim ayı 

içerisinde yüz yüze toplanmıştır. Anket demografik bilgiler ve gönüllüğe ilişkin 

soru formunu (Yurttagüler ve Akyüz, 2006) içermektedir. 

Bulgular 

Demografik bulgular; 

Araştırmaya katılan 390 öğrenciden %56.2’sı (n=219) kadınlardan oluşur-

ken, %43.8’i (n=171) erkeklerden oluşmaktadır. Öğrencilerin %19.2’si şu anda 

part time ya da daimi olarak çalışmaktadır. Öğrencilerin aylık ortalama hane 

gelirleri 400 TL ile 20.000 TL arasında değişmekte ve ortalama hane gelirleri 

ise 2.428 TL olarak hesaplanmıştır.  
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STK yöneticilerin öğrencilerle daha etkin ilişki kurabilmelerine yol gös-

termesi amacıyla öğrencilerin yaşam tarzlarına ve medya kullanma alışkanlıkla-

rına ilişkin veriler aşağıda verilmiştir.  

Gündemi takip ettikleri iletişim aracı: 

%87.8’i sosyal medya  

%4.3’ü internet siteleri  

%3’ü internet gazeteleri  

%1.1’i TV  

%0.8’i radyo  

%0.5’i Whatsapp grupları  

%2.4’ü diğer iletişim araçları 

 

En sık kullandıkları sosyal medya: 

%49.5’i Instagram  

%26.2’si Twitter  

%17.3’ü Youtube  

%5.5’i Facebook  

%1’i Twitch  

%0.5’i Snapchat  

 

Sosyal medyada en çok bulunulan zaman dilimi: 

%51.6’sı gece  

%36.4’ü akşam  

%12’si gündüz  

Bu bulgulara göre öğrencilerin büyük çoğunluğunun gündemi sosyal medya 

üzerinden takip ettiği ve gençler üzerine yapılan diğer çalışmalarla paralel olarak 

en yoğun kullandıkları sosyal medyanın ise Instagram olduğu görülmektedir. 

Ayrıca öğrencilerin daha çok akşam ve gece saatlerinde sosyal medyayı takip 

ettiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin sosyal medya üzerinden yapılan kampanyaları 

takip etme oranı ise %63.5 olarak bulunmuştur. Bu bulgular doğrultusunda STK 
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yöneticilerinin genç gönüllülerle ilişkilerini ve kampanyalarının duyurumlarını 

özellikle Instagram üzerinden akşam ve gece saatlerinde temellendirmesi öneril-

mektedir. 

Ankette öğrencilerin STK’lar hakkındaki algılarını tespit etmek amacıyla 

STK’lar ile ilgili sorular da sorulmuştur ve STK veya öğrenci topluluğu üyeliği 

%46.8 olarak tespit edilmiştir.  

STK veya öğrenci topluluğu üyeliği bulunanların; 

%35’i eğitim 

%24.6’sı toplumsal duyarlılık 

%12.6’sı kültür, sanat, müzik 

%12’si düşünce, fikir 

%15.8’i diğer  
 

Öğrencilerin herhangi bir STK’ya üye olmama nedenleri incelendiğinde; 

%32.7’si ilgisini çekmediğini 

%16.6’sı vaktinin olmadığını  

%13.7’si ne işe yaradığını ve ne yapması gerektiğini bilmediğini 

%12.8’i daha önce üye olduğunu ama artık olmadığını 

%11.8’i güvenmediğini 

% 12.3’ü ise diğer nedenlerden dolayı STK’lara üye olmadığını belirtmiştir.  
 

Öğrencilerin gönüllülük algılamalarını tespit etmek amacıyla öncelikle gö-

nüllülük kelimesinin ne ifade ettiği sorulmuştur ve  

%39.3’ü bir şey talep etmeden yardım faaliyetlerinde bulunmak  

%17.1’i kişinin kuruluşlar aracılığıyla başkalarına yardım etmek için kendi 

isteğiyle zaman ayırması  

%15.5’i desteğe ihtiyacı olanlarla vakit geçirmek ve yardımcı olmak  

%11.9’u maddi sıkıntıda olan insanlara erzak, barınma yardımında bulunmak  

%6.7’si maddi sıkıntıda olanlara para yardımında bulunmak  

%5.2’si bilgisinin olmadığını 
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%4.4’ü ise maaş almadan bir iş yerine çalışmak olarak yanıtlamıştır.  
 

Katılımcıların %56.4’ün gönüllü kişiler hakkındaki algılamaları olumludur 

ve kendileri de yapmak istediğini belirtmiştir. Sadece %6.9’u gönüllülerin yap-

tıklarını faydasız bulmaktadır. %10.5’i ise gönüllülerin yaptıkları hakkında bir 

bilgisinin olmadığını belirtmiştir.  

Ankete katılanların %41’i daha önce gönüllülük faaliyetinde bulunduğunu 

belirtmektedir. Bulundukları gönüllülük türleri ise; 

Sosyal sorumluluk projesinde yer alma %58 

Para yardımında bulunma %25.9 

Dezavantajlı gruplara yardım projelerinde bulunma %13 
 

Gönüllülük faaliyetlerinde bulunan katılımcıların hangi alana yönelik gö-

nüllülük faaliyeti yaptıkları incelendiğinde; 

Eğitim %19.5 

Sağlık %13 

Kadın hakları %12.3 

Hayvan hakları %12.3 

Çevreye yönelik %10.4 

İnsan hakları %8.4 

Engelli hakları %7.8 

Çocuk hakları %2.6 

Diğer %13.6 
 

Gençlerin daha çok eğitim alanında gönüllü olmaları bulgusu literatür ile de 

uyumludur (Wilson, 2000).  

Katılımcıları gönüllülük faaliyeti yapmaya teşvik eden unsur incelendiğinde; 

%66.5’i dünya için iyi bir şeyler yapma isteği  

%23’ü kendimi geliştirmem, yeni deneyimler  

%8.1’i gönüllülük faaliyetlerinde bulunan çevre  
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%2.5’i yeni sosyal çevre edinme isteği  
 

Bu bulguya göre gençleri gönüllülük konusunda motive eden ilk faktör 

dünya için iyi bir şeyler yapma isteğidir. Bu bulgu gençlerin kendini gerçekleş-

tirmek ve bir misyonu tamamlamak için kişisel motivasyonlarla gönüllülüğe 

yöneldiği bulgusuyla örtüşmektedir (Chimiak, 2006).  

Katılımcıların gönüllülük faaliyetinde bulunmama nedenleri incelendiğinde; 

%36.3’ü nerede ve kimler için yapılacağını bilmediğini 

%20.8’i yapmak istemediğini 

%14.6’sı aklına gelmediğini 

%9.7’si maddi şartlar dolayısıyla  

%18.1’i diğer nedenlerle gönüllü olmadığını belirtmiştir.  
 

Katılımcılara gönüllü olmak isteseydiniz hangi alanda gönüllü olurdunuz 
şeklindeki soruya katılımcıların cevapları incelendiğinde; 

%15.4’ü insan hakları  

%15.4’ü kadın  

%13.3’ü çocuk 

%13’ü eğitim  

%9.8’i barış harekâtı  

%8.8’i çevre  

%5.3’ü sağlık  

%5.1’i kültür  

%6.1’i sosyal dışlanma  

%4.8’i tüketici grupları 

%2.9’u göç ve mülteciler olarak görülmektedir.  
 

Bir kuruluşta gönüllü olarak çalışmak isteseydiniz hangi faaliyeti yapmak 

isterdiniz sorusunun cevapları incelendiğinde; 

%20.6’sı kampanyaların organize edilmesine katılmak 
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%14.7’si sosyal medya yönetimi  

%10.7’si ilgili konularda yazı yazmak ve araştırma yapmak  

%10.2’si ilgili konularda diğer şahıslara eğitim vermek  

%9.6’sı faaliyetlerin organizasyonlarında görev yapmak  

%8’i çevre ve doğal hayatin korunmasına yönelik faaliyetlerde çalışmak  

%5.3’ü yiyecek, giyecek toplamak ve dağıtmak  

%4.3’ü yönetim kurulunda yer almak  

%3.7’si şoförlük yapmak  

%3.7’si ofis içi günlük islerde yardımcı olmak  

%2.9’u STK ile çeşitli grupların ziyaretine gitmek  

%2.7’si bağışta bulunmak  

%2.7’si lobicilik faaliyetlerinde bulunmak  

%0.8’i satış ve pazarlama faaliyetlerine destek vermek istediğini belirtmiştir.  
 

Bu doğrultuda üniversite öğrencilerinin gönüllülük faaliyeti olarak öncelik-

le kampanyaların organize edilmesine katılmak, STK’nın sosyal medya yöneti-

mini yapmak, araştırma yapmak, eğitim vermek ve faaliyetlerin organizasyo-

nunda görev almak şeklinde istedikleri söylenebilir. Bu bulgu Yurttagüler ve 

Akyüz’ün (2006) araştırmasının sonuçları ile örtüşmemektedir. Onların çalış-

masında kampanyaların organize edilmesini sağlamak, faaliyetlerin organizas-

yonlarında görev almak gibi karar vermeye ilişkin konuların daha az bir orana 

sahip olduğu gözlenmiştir. Bu bulgu doğrultusunda gençlerin gönüllülük çalış-

malarında daha aktif olarak yer almak istediği sonucu çıkmaktadır. Ayrıca araş-

tırmada katılımcıların gönüllülük faaliyetleri için tercih ettikleri zaman dilimi ve 

ortam sorulmuştur. Katılımcıların %64.8’i gönüllü çalışmalarında hafta sonunu, 

%21.6’sı hafta içi akşam saatlerini ve %13.4’ü hafta içi sabah saatlerini tercih 

etmektedirler. Katılımcıların %65.6’sı projelerin gerektirdiği herhangi bir orta-

mında çalışabileceğini, %18.2’si STK ofisi bünyesinde çalışabileceğini ve 

%16.2’si ise tamamen kendi evinde bireysel olarak çalışabileceğini belirtmiştir. 

Bu noktada STK yöneticilerinin genç gönüllülerle bir proje üzerinde çalışırken 

daha çok hafta sonlarının tercih edildiği bir zaman planlaması yapması öneril-

mektedir.  
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Gönüllülük Algısına Yönelik Bulgular 

Araştırmada katılımcıların gönüllülüğe bakış açıları da tespit edilmiştir. So-

rular Yurttagüler ve Akyüz’den (2006) uyarlanmıştır (1= Kesinlikle Katılmıyo-

rum, 5=Kesinlikle Katılıyorum). 22 maddeden oluşan frekans analizi sonuçları-

nın verildiği tablo 1 aritmetik ortalamalar baz alınarak değerlendirilmektedir.  

Tablo 1. Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Algısı Frekans Analizi 

 N Ortalama 

Standart 

Sapma 

Gönüllü olarak çalışmanın toplumda takdir gördüğüne inanıyorum  389 3,3625 1,26602 

Gönüllü olarak çalışmanın toplumsal sorumluluk olduğuna inanıyorum 388 3,7345 1,17649 

Gönüllü çalışma iyi bir vakit geçirme aracıdır 389 3,1620 1,30897 

Gönüllü olarak çalışmak ayni zamanda bir öğrenme aracıdır 387 4,0672 1,07281 

Gönüllü olarak çalışırken kurduğum sosyal ilişkiler benim için ön plandadır 389 3,5116 1,13428 

Gönüllü olarak çalıştığımı başkalarının da bilmesi hoşuma gider 385 3,1169 1,25181 

Gönüllülük ihtiyacı olana yardımdan ibarettir 389 2,5039 1,18326 

Gönüllülük politik bir duruştur 385 2,2857 1,22960 

Gönüllü olarak çalışırken kendimi destek verdiğim kuruma ait hissediyorum 389 3,7429 1,31828 

Gönüllü çalıştığım kurumun benim görüşlerime değer vermesini isterim 389 4,3856 ,96613 

Gönüllü çalıştığım proje destek verdiğim kurumun misyonundan daha önemlidir 387 3,2248 1,08623 

Gönüllü olarak çalışmayı tercih edeceğim belli başlı kurumlar vardır 388 3,9021 1,00936 

Gönüllü olarak çalışmayı düşünebileceğim kurumun misyonu benim için ön 

plandadır 
388 3,6907 1,01014 

Gönüllü çalışmalar takım çalışması hâlinde daha etkilidir 386 3,9896 ,90016 

Gönüllü olarak çalışırken bireysel çalışmayı tercih ederim 389 2,3290 ,97901 

Gönüllü olarak çalışırken sadece hoşuma giden şeyleri yapmak isterim 387 2,9535 1,11416 

Gönüllü çalışırken çalışma zamanımı kendim belirlemek isterim 389 3,5527 1,18209 

Gönüllü olarak bir takım içinde sorumlulukları paylaşmayı tercih ederim 388 4,3376 ,86382 

Gönüllülük işleri ilginç görevleri içermelidir 389 2,9280 2,15147 

Gönüllü olarak çalıştığım STK’da karar süreçlerine katılmayı isterim 389 3,7661 1,02509 

Kamu kaynaklarının yetişmediği yerde yardımcı olmak için gönüllü çalışmayı 

isterim 
389 3,2057 1,28988 

Gelecekte de gönüllü olarak çalışmayı düşünüyorum 389 3,9152 ,78023 

Geçerli N 373   
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Tablo 1 incelendiğinde genel olarak gençlerin gönüllülüğe ilişkin algılarının 
ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. Gençlerin gönüllülüğe ilişkin en güçlü 
pozitif algıları gönüllü olarak çalışılan kurumun onların görüşlerine değer vermesi 
olarak tespit edilmiştir. Bu bulgu gençlerin yapmak istediği gönüllülük faaliyetleri 
bulgusu ile de uyumludur. Nitekim gençlerin karar alma odaklı faaliyetleri yapmayı 
tercih ettiği tespit edilmişti. İkinci olarak en yüksek değer alan madde gönüllü ola-
rak bir takım içinde sorumlulukları paylaşmayı tercih etme durumudur. Aynı za-
manda gençler gönüllü olarak çalışmanın iyi bir öğrenme aracı olduğunu düşün-
mektedir. Diğer taraftan gençler gönüllülüğün politik bir duruş olduğuna inanma-
maktadır. Gönüllülüğün ihtiyacı olana yardımdan ibaret olmadığını düşünmektedir. 
Bu bulgu gençlerin gönüllülük kavramının içeriğini algılayabildiklerine işaret et-
mektedir. Ayrıca gençlerin gönüllü olarak çalışırken bireysel çalışmayı tercih etme-
dikleri, takım çalışmasını önceliklendirdikleri görülmektedir.  

Demografik Değişkenlerin Gönüllülük Algısı Üzerindeki Et-

kisinin İncelenmesi 

Araştırmada demografik değişkenlerin gönüllülük algısı üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. Cinsiyetin, STK üyeliğinin ve gönüllülük deneyiminin gönüllülük 
algısının bazı maddeleri üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Öncelikle cinsiyetin gönüllülük algısı üzerindeki etkisini incelemek ama-
cıyla bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır ve kadın ve erkekler arasında 
gönüllülük algısı bakımından dört maddede istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmuştur (tablo 2).  

Tablo 2. Cinsiyetin Gönüllülük Algısı Üzerindeki Etkisini Gösteren Bağımsız Örneklemler t-Testi 

 
F Anlamlılık t 

df serbestlik 

derecesi 

Anlamlılık 

(çift kuyruk) 

Gönüllü çalışma iyi bir 

vakit geçirme aracıdır 

Varyanslar eşit ,662 ,416 3,610 387 ,000 

Varyanslar eşit değil   3,583 352,258 ,000 

Gönüllülük politik bir 

duruştur 

Varyanslar eşit ,066 ,797 2,548 383 ,011 

Varyanslar eşit değil   2,539 356,339 ,012 

Kamu kaynaklarının 

yetişmediği yerde 

yardımcı olmak için 

gönüllü çalışmayı 

isterim 

Varyanslar eşit ,004 ,948 2,227 387 ,027 

Varyanslar eşit değil   2,213 353,914 ,028 

Gelecekte de gönüllü 

olarak çalışmayı 

düşünüyorum 

Varyanslar eşit 18,451 ,000 3,947 387 ,000 

Varyanslar eşit değil   3,814 305,762 ,000 
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Tablo 3 kadın ve erkekler arasındaki aritmetik ortalamaları göstermektedir 

ve tabloya göre kadınlar erkeklere oranla gönüllü çalışmanın iyi bir vakit ge-

çirme aracı olduğunu daha fazla düşünmektedir. Kadınlar erkeklere göre gönül-

lülüğün politik bir duruş olduğunu daha fazla düşünmektedir. Kamu kaynakla-

rının yetişmediği yerde yardımcı olmak için kadınlar daha fazla gönüllü çalış-

mak istemektedir. Benzer şekilde kadınlar gelecekte de gönüllü olarak çalışmayı 

erkeklere göre daha fazla düşünmektedir. Bu bulgu çoğu araştırmada (Wilson 

ve Musick, 1997; Andreoni ve Vesterlund, 2001; Mesch, Rooney, Steinberg ve 

Denton, 2006) tekrarlanan gönüllülük algısının kadınlarda erkeklerden daha 

yüksek olduğu bulgusu ile örtüşmektedir. 

Tablo3. Kadınlar ve Erkekler İçin Aritmetik Ortalamalar 

 Cinsiyet N Ortalama Standart Sapma 

Gönüllü çalışma iyi bir vakit geçirme 

aracıdır 

Kadın 219 3,3699 1,25443 

Erkek 170 2,8941 1,33256 

Gönüllülük politik bir duruştur Kadın 216 2,4259 1,20621 

Erkek 169 2,1065 1,23944 

Kamu kaynaklarının yetişmediği yerde 

yardımcı olmak için gönüllü çalışmayı 

isterim 

Kadın 219 3,3333 1,25374 

Erkek 170 3,0412 1,32055 

Gelecekte de gönüllü olarak çalışmayı 

düşünüyorum 

Kadın 219 4,0502 ,66515 

Erkek 170 3,7412 ,87912 

 

Katılımcıların STK üyeliğinin gönüllülük algısı üzerindeki etkisini incele-

mek amacıyla bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır ve STK üyeliği bulunan-

lar ile bulunmayanlar arasında gönüllülük algısı bakımından 12 maddede istatis-

tiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (tablo 4). 
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Tablo 4. STK Üyeliğinin Gönüllülük Algısı Üzerindeki Etkisini Gösteren Bağımsız Örneklemler t-Testi 

 
F Anlamlılık t 

df serbestlik 

derecesi 

Anlamlılık 

(çift kuyruk) 

Gönüllü çalışma iyi bir 

vakit geçirme aracıdır 

Varyanslar eşit ,020 -4,460 386 ,000 ,020 

Varyanslar eşit değil  -4,433 368,024 ,000  

Gönüllülük politik bir 

duruştur 

Varyanslar eşit ,932 -2,969 382 ,003 ,932 

Varyanslar eşit değil  -2,959 371,365 ,003  

Kamu kaynaklarının 

yetişmediği yerde yardımcı 

olmak için gönüllü çalış-

mayı isterim 

Varyanslar eşit ,000 -3,938 386 ,000 ,000 

Varyanslar eşit değil  -3,885 346,069 ,000  

Gelecekte de gönüllü 

olarak çalışmayı 

düşünüyorum 

Varyanslar eşit ,000 4,747 386 ,000 ,000 

Varyanslar eşit değil  4,876 350,234 ,000  

Gönüllü olarak çalışmak 

aynı zamanda bir 

öğrenme aracıdır 

Varyanslar eşit ,336 3,143 384 ,002 ,336 

Varyanslar eşit değil  3,139 376,526 ,002  

Gönüllü olarak çalışmayı 

tercih edeceğim belli başlı 

kurumlar vardır 

Varyanslar eşit ,951 4,315 385 ,000 ,951 

Varyanslar eşit değil  4,301 373,879 ,000  

Gönüllü olarak çalışırken 

kurduğum sosyal ilişkiler 

benim için ön plandadır 

Varyanslar eşit ,004 1,999 386 ,046 ,004 

Varyanslar eşit değil  1,981 359,040 ,048  

Gönüllü olarak çalıştığımı 

başkalarının da bilmesi 

hoşuma gider 

Varyanslar eşit ,051 2,409 382 ,016 ,051 

Varyanslar eşit değil  2,404 373,757 ,017  

Gönüllü olarak çalışırken 

kendimi destek verdiğim 

kuruma ait hissediyorum 

Varyanslar eşit ,712 3,673 386 ,000 ,712 

Varyanslar eşit değil  3,667 377,461 ,000  

Gönüllü olarak çalışırken 

bireysel çalışmayı tercih 

ederim 

Varyanslar eşit ,001 -3,105 386 ,002 ,001 

Varyanslar eşit değil  -3,130 385,993 ,002  

Gönüllü olarak bir takım 

içinde sorumlulukları 

paylaşmayı tercih ederim 

Varyanslar eşit ,867 2,338 385 ,020 ,867 

Varyanslar eşit değil  2,338 378,833 ,020  

Gönüllü olarak çalıştığım 

STK’da karar süreçlerine 

katılmayı isterim 

Varyanslar eşit ,010 2,059 386 ,040 ,010 

Varyanslar eşit değil  2,042 362,830 ,042  
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Tablo 5 STK üyeliği bulunanlar ile bulunmayanlar arasındaki gönüllülük 

algısının aritmetik ortalamalarını sunmaktadır ve tabloya göre STK üyeliği 

bulunanlar gönüllü çalışmanın iyi bir vakit geçirme aracı olduğunu STK de-

neyimi olmayanlara göre daha az algılamaktadır. Nitekim gönüllülük bir vakit 

geçirme aracı değil, bir sorumluluktur ve STK deneyimi bulunan katılımcılar 

da bu görüşü desteklemektedir. STK üyeliği olmayanlar gönüllüğü daha fazla 

politik duruş olarak algılamaktadır. Kamu kaynaklarının yetişmediği yerde 

gönüllü çalışma yapmayı STK üyeliği bulunmayanlar daha fazla yapmak iste-

diğini belirtmiştir. STK üyeliği bulunanlar bulunmayanlara göre daha çok 

gelecekte de gönüllü çalışmalar yapacağını düşünmektedir. STK üyeliği bulu-

nanlar gönüllü çalışmanın aynı zamanda bir öğrenme aracı olduğunu; gönüllü 

çalışırken tercih edecekleri belli başlı kurumlar olduğunu ve bu süreçte sosyal 

ilişkilerin ön planda olduğunu daha fazla algılamaktadır. Ayrıca STK üyeliği 

bulunanlar gönüllü olarak çalışmalarının başkaları tarafından bilinmelerini de 

daha fazla önemsemektedir. STK üyeliği bulunanlar, destek verdikleri kuruma 

kendilerini daha fazla ait hissetmektedir ve bu durum ilişkinin niteliksel çıktısı 

olarak bağlılık boyutu ile ilişkidir. STK üyeliği bulunanlar gönüllü olarak 

çalışırken daha az bireysel çalışmayı ve daha çok takım içerisinde sorumluluk-

ları paylaşmayı tercih etmektedir. Aynı zamanda STK üyeliği bulunanlar karar 

alma mekanizmaları içerisinde de yer almayı daha fazla istemektedirler. Bu 

bulgular doğrultusunda gönüllü yönetimi çerçevesinde STK yöneticilerinin 

gönüllü öğrencileri seçerken STK üyeliği bulunanlara öncelik vermesi öneril-

mektedir. 
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Tablo 5. STK Üyesi Olanlar ile Olmayanlar İçin Aritmetik Ortalamalar 

 STK Üyeliği N Ortalama Standart Sapma 

Gönüllü çalışma iyi bir vakit geçirme aracıdır Evet 182 2,8516 1,34410 

Hayır 206 3,4320 1,21885 

Gönüllülük politik bir duruştur Evet 181 2,0884 1,25296 

Hayır 203 2,4581 1,18655 

Kamu kaynaklarının yetişmediği yerde 

yardımcı olmak için gönüllü çalışmayı isterim 

Evet 182 2,9341 1,40875 

Hayır 206 3,4417 1,12792 

Gelecekte de gönüllü olarak çalışmayı 

düşünüyorum 

Evet 182 4,1099 ,56511 

Hayır 206 3,7427 ,89814 

Gönüllü olarak çalışmak aynı zamanda bir 

öğrenme aracıdır 

Evet 182 4,2473 1,07681 

Hayır 204 3,9069 1,04865 

Gönüllü olarak çalışmayı tercih edeceğim 

belli başlı kurumlar vardır 

Evet 182 4,1319 1,01599 

Hayır 205 3,6976 ,96317 

Gönüllü olarak çalışırken kurduğum sosyal 

ilişkiler benim için ön plandadır 

Evet 182 3,6374 1,21697 

Hayır 206 3,4078 1,04473 

Gönüllü olarak çalıştığımı başkalarının da 

bilmesi hoşuma gider 

Evet 181 3,2818 1,26629 

Hayır 203 2,9754 1,22450 

Gönüllü olarak çalışırken kendimi destek 

verdiğim kuruma ait hissediyorum 

Evet 182 4,0000 1,31712 

Hayır 206 3,5146 1,28302 

Gönüllü olarak çalışırken bireysel çalışmayı 

tercih ederim 

Evet 182 2,1648 ,90136 

Hayır 206 2,4709 1,02487 

Gönüllü olarak bir takım içinde sorumluluk-

ları paylaşmayı tercih ederim 

Evet 181 4,4475 ,85878 

Hayır 206 4,2427 ,86070 

Gönüllü olarak çalıştığım STK’da karar 

süreçlerine katılmayı isterim 

Evet 182 3,8791 1,09075 

Hayır 206 3,6650 ,95735 

 

Gönüllülük deneyiminin gönüllülük algısı üzerindeki etkisini incelemek 

amacıyla bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır ve gönüllülük deneyimi olan-

lar ile olmayanlar arasında gönüllülük algısı bakımından 15 maddede istatistik-

sel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (tablo 6). 
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Tablo 6. Gönüllülük Deneyiminin Gönüllülük Algısı Üzerindeki Etkisini Gösteren Bağımsız Örneklemler 

t-Testi 

 
Anlamlılık t 

df serbestlik 

derecesi 

Anlamlılık 

(çift kuyruk) 

Gönüllü olarak çalışmanın toplum-

sal sorumluluk olduğuna inanıyo-

rum 

Varyanslar eşit ,020 -4,460 386 ,000 

Varyanslar eşit değil  -4,433 368,024 ,000 

Gönüllü çalışma iyi bir vakit 

geçirme aracıdır 

Varyanslar eşit ,932 -2,969 382 ,003 

Varyanslar eşit değil  -2,959 371,365 ,003 

Gönüllü olarak çalışmak aynı 

zamanda bir öğrenme aracıdır 

Varyanslar eşit ,000 -3,938 386 ,000 

Varyanslar eşit değil  -3,885 346,069 ,000 

Gönüllü olarak çalışırken kurduğum 

sosyal ilişkiler benim için ön 

plandadır 

Varyanslar eşit ,000 4,747 386 ,000 

Varyanslar eşit değil  4,876 350,234 ,000 

Gönüllülük ihtiyacı olana yardım-

dan ibarettir 

Varyanslar eşit ,336 3,143 384 ,002 

Varyanslar eşit değil  3,139 376,526 ,002 

Gönüllü çalıştığım kurumun benim 

görüşlerime değer vermesini isterim 

Varyanslar eşit ,951 4,315 385 ,000 

Varyanslar eşit değil  4,301 373,879 ,000 

Gönüllü çalıştığım proje destek 

verdiğim kurumun misyonundan 

daha önemlidir 

Varyanslar eşit ,004 1,999 386 ,046 

Varyanslar eşit değil  1,981 359,040 ,048 

Gönüllü olarak çalışmayı tercih 

edeceğim belli başlı kurumlar vardır 

Varyanslar eşit ,051 2,409 382 ,016 

Varyanslar eşit değil  2,404 373,757 ,017 

Gönüllü olarak çalışmayı düşünebi-

leceğim kurumun misyonu benim 

için ön plandadır 

Varyanslar eşit ,712 3,673 386 ,000 

Varyanslar eşit değil  3,667 377,461 ,000 

Gönüllü çalışmalar takım çalışması 

hâlinde daha etkilidir 

Varyanslar eşit ,001 -3,105 386 ,002 

Varyanslar eşit değil  -3,130 385,993 ,002 

Gönüllü çalışırken çalışma 

zamanımı kendim 

belirlemek isterim 

Varyanslar eşit ,867 2,338 385 ,020 

Varyanslar eşit değil  2,338 378,833 ,020 

Gönüllü olarak bir takım içinde 

sorumlulukları paylaşmayı tercih 

ederim 

Varyanslar eşit ,010 2,059 386 ,040 

Varyanslar eşit değil  2,042 362,830 ,042 

Gönüllü olarak çalıştığım STK’da 

karar süreçlerine katılmayı isterim 

Varyanslar eşit ,020 -4,460 386 ,000 

Varyanslar eşit değil  -4,433 368,024 ,000 

Kamu kaynaklarının yetişmediği 

yerde yardımcı olmak için 

gönüllü çalışmayı isterim 

Varyanslar eşit ,932 -2,969 382 ,003 

Varyanslar eşit değil  -2,959 371,365 ,003 

Gelecekte de gönüllü olarak 

çalışmayı düşünüyorum 

Varyanslar eşit ,000 -3,938 386 ,000 

Varyanslar eşit değil  -3,885 346,069 ,000 
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Tablo 7 gönüllülük deneyimi bulunanlar ile bulunmayanlar arasındaki 

gönüllülük algısının aritmetik ortalamalarını sunmaktadır ve tabloya göre gö-

nüllülük deneyimi olanlar gönüllü çalışmanın toplumsal sorumluluk olduğuna 

gönüllü deneyimi bulunmayanlara göre daha fazla inanmaktadır. Gönüllü de-

neyime sahip olanlar gönüllü çalışmayı iyi bir vakit geçirme aracı olarak gör-

mektedir. Bu bulgu STK üyeliği olanların algılamaları ile çelişmektedir. Gö-

nüllü deneyime sahip olanlar sürecin aynı zamanda bir öğrenme aracı olduğu-

nu daha fazla düşünmektedir ve bu süreçte kurdukları sosyal ilişkileri gönüllü-

lük deneyimine sahip olmayanlardan daha çok ön planda tutmaktadır. Gönül-

lülük deneyimine sahip olanlar, sahip olmayanlara göre gönüllülüğü yardıma 

ihtiyacı olanlara yardımdan ibaret olarak daha az algılamaktadır. Gönüllülük 

deneyimi olanlar kendilerine değer verilmesini daha çok istemektedirler. Ay-

rıca gönüllülük deneyimi olanlar olmayanlara göre gönüllü olarak çalıştıkları 

projeye kurumun misyonundan daha fazla önem vermektedir, ancak gönüllü 

olarak çalışabilecekleri kurumun misyonunu da daha fazla önemsemektedirler. 

STK üyeliği bulunanlarda olduğu gibi gönüllülük deneyimine sahip olanlar 

olmayanlara göre gönüllü çalışırken tercih edecekleri belli başlı kurumlar 

olduğunu belirtmektedir. Gönüllülük deneyimine sahip olanlar olmayanlara 

göre takım çalışmasına ve sorumluluk paylaşımına daha fazla önem vermek-

tedir. Ancak gönüllülük deneyimine sahip olanlar olmayanlara göre çalışma 

saatlerini kendilerinin belirlemek istediğini daha fazla belirtmektedir. Bu du-

rum gönüllülerin çalışma saatleri konusunda yaşadığı sorunlara işaret etmek-

tedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için onların programlarına uygun çalışma 

takviminin yapılması gerekmektedir. STK üyeliği değişkeninde olduğu gibi 

gönüllülük deneyimi bulunanlar bulunmayanlara göre daha fazla karar alma 

süreçlerine katılmak istediklerini ve gelecekte de gönüllü çalışmalara katılmak 

istediklerini belirtmektedir.  
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Tablo 7. Gönüllülük Deneyimi Olanlar ile Olmayanlar İçin Aritmetik Ortalamalar 

 
Gönüllülük 

Deneyimi 
N Ortalama 

Standart 

Sapma 

Gönüllü olarak çalışmanın toplumsal sorumluluk 

olduğuna inanıyorum 

Evet 158 3,9494 1,08139 

Hayır 224 3,5759 1,22878 

Gönüllü çalışma iyi bir vakit geçirme aracıdır Evet 158 3,4937 1,28562 

Hayır 225 2,9244 1,28819 

Gönüllü olarak çalışmak aynı zamanda bir öğrenme 

aracıdır 

Evet 156 4,2821 ,84085 

Hayır 225 3,9244 1,18720 

Gönüllü olarak çalışırken kurduğum sosyal ilişkiler 

benim için ön plandadır 

Evet 158 3,6899 1,03998 

Hayır 225 3,3956 1,17981 

Gönüllülük ihtiyacı olana yardımdan ibarettir Evet 158 2,3038 1,09840 

Hayır 225 2,6489 1,21608 

Gönüllü çalıştığım kurumun benim görüşlerime 

değer vermesini isterim 

Evet 158 4,6266 ,55848 

Hayır 225 4,2311 1,13779 

Gönüllü çalıştığım proje destek verdiğim kurumun 

misyonundan daha önemlidir 

Evet 156 3,6218 1,00542 

Hayır 225 2,9467 1,06352 

Gönüllü olarak çalışmayı tercih edeceğim belli başlı 

kurumlar vardır 

Evet 158 4,0380 ,83617 

Hayır 224 3,8170 1,09932 

Gönüllü olarak çalışmayı düşünebileceğim kurumun 

misyonu benim için ön plandadır 

Evet 158 3,9241 ,86359 

Hayır 224 3,5402 1,06227 

Gönüllü çalışmalar takım çalışması hâlinde daha 

etkilidir 

Evet 155 4,2387 ,85344 

Hayır 225 3,8311 ,89038 

Gönüllü çalışırken çalışma zamanımı kendim 

belirlemek isterim 

Evet 158 3,7215 1,03366 

Hayır 225 3,4400 1,27377 

Gönüllü olarak bir takım içinde sorumlulukları 

paylaşmayı tercih ederim 

Evet 157 4,4713 ,73868 

Hayır 225 4,2489 ,93556 

Gönüllü olarak çalıştığım STK’da karar süreçlerine 

katılmayı isterim 

Evet 158 4,0127 ,97083 

Hayır 225 3,6044 1,02163 

Kamu kaynaklarının yetişmediği yerde yardımcı 

olmak için gönüllü çalışmayı isterim 

Evet 158 3,4430 1,22341 

Hayır 225 3,0311 1,30723 

Gelecekte de gönüllü olarak çalışmayı düşünüyorum Evet 158 4,0380 ,68548 

Hayır 225 3,8489 ,81521 
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Sonuç ve Değerlendirme 

Pek çok ülkede gençler gönüllü faaliyetlere katılmakta ve böylelikle hem 

kişisel gelişimlerine hem de toplumsal kalkınmaya destek olmaktadırlar. Bu 

sayede eğitim, sağlık, çevre gibi geniş bir yelpazeye yayılan gönüllü faaliyet-

ler, sahip olduğu insan kaynağı sayesinde ihtiyaç duyulan alanlara sınırlı 

imkânlarla hizmet etmeyi kolaylaştırmaktadır. Ancak Türk toplumunun çoğun-

luğunu gençler oluşturmasına rağmen gençler arasında gönüllülük çalışmaları-

na katılımın yetersiz olduğu görülmektedir (Atılgan, Erdoğan, Günim ve Güve-

li, 2008). Bu durum mevcut araştırma ile de desteklenmektedir. Araştırma bul-

gularına göre gençler sosyal ortamlarında gönüllülük faaliyetleri yaygın olma-

dığı ve gönüllülük konusundaki var olan bilgi eksiklikleri nedeniyle aktif ola-

rak gönüllülük yapmamaktadırlar. Ancak gençlerin gönüllülük algıları olumlu 

olarak tespit edilmiştir. Bu doğrultuda STK’ların gençlere ulaşabilmeleri için 

doğru iletişim stratejileri ve taktikleri belirleyerek gençlere öncelikle gönüllü-

lüğün ne olduğunun ve gönüllülük sonucunda ortaya çıkan toplumsal faydanın 

anlatılacağı gönüllülük kampanyası tasarlaması önerilmektedir.  

Ayrıca literatürde gönüllülerin üçte ikisinin aynı kurumda hizmet etmeye 

devam etmedikleri raporlanmaktadır (Corporation, 2007). Genç gönüllüler 

mevcut kurumdan memnun olmadıkları noktada farklı bir gönüllülük çabası 

içerisine girmektedir. Bu nedenle STK’ların gönüllülerle uzun süreli çalışa-

bilmeleri için güçlü ilişkiler kurmaları gerekmektedir (Bortree ve Waters, 

2008). İlişki kurmanın en temel unsurunu ise gönüllünün profilini ve motivas-

yonunu tanımak ve anlamak oluşturmaktadır (Waters ve Bortree, 2012). Gö-

nüllüleri anlamak ve tanımak daha güçlü bir gönüllü yönetimine işaret etmek-

tedir (Wymer, 2003). Bu doğrultuda STK’lar gönüllüler ile olan ilişkilerini her 

iki tarafın da ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yönetmelidir. Gönüllülerin 

önerilerini dikkate alan ve sosyal hesap verebilirliğini gerçekleştiren 

STK’larda gönüllüler uzun süre hizmet etmektedir. Ayrıca gönüllüleri ile sağ-

lıklı bir ilişki için STK’ların güç dengesini ayarlamaları gerekmektedir. Gö-

nüllülerin çabalarını takdir etme ve karar alma süreçlerine gönüllüleri dâhil 

etme güç dengesi hissinin oluşmasına yardımcı olarak ilişkinin kalitesini ar-

tırmaktadır (Waters ve Bortree, 2007). Nitekim araştırma bulgularına göre 

gençler gönüllü olarak çalışılan kurumda onların görüşlerine değer verilmesini 

beklemektedir. Ayrıca gençlerin gönüllülük çalışmalarında karar alma odaklı 

faaliyetleri yapmayı tercih ettiği yönündeki bulgu da bu görüşü destekler nite-

liktedir.  
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GÖNÜLLÜLÜK BAĞLAMINDA 
SOSYAL GİRİŞİMCİ GENÇLER 

TÜRKİYE’DEN BAŞARILI ÖRNEKLER 

Pınar Göktaş - Zeliha Tekin 

 

Giriş 

Sosyal girişimcilik, toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere, sosyal misyon, 

vizyon, değer ve stratejiye sahip olmak kaydıyla, yenilikçi çözümler sunma ve 

toplumsal değer yaratmadır (Güler, 2008: 76). Kanada Sosyal Girişimcilik Mer-

kezi (CCSE) sosyal girişimciliği, örgütsel etkinliği ve sürdürülebilirliği sağla-

yabilmek için gönüllü olarak sosyal içermeli girişimcilik faaliyetlerinin yürü-

tülmesi şeklinde tanımlamaktadır (Cook vd. 2003: 63). Dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de gençler, gönüllülük prensibinden yola çıkarak kültür-sanat, eği-

tim, sağlık, çevre, spor, turizm gibi alanlarda toplumda, kadın, engelli, çocuk, 

mülteci gibi dezavantajlı grupların hayatlarını kolaylaştırıcı, sosyal hayata aktif 

katılmalarını sağlayıcı pek çok projede sosyal girişimci olarak yer almaktadırlar. 

Bu çalışmada, gönüllülük bağlamında sosyal girişimcilik konusu Türki-

ye’den başarı genç girişimci örnekleri verilerek anlatılacaktır. 

Sosyal Girişimcilik Literatürü 

Sosyal girişimcilik ile ilgili alan yazın incelendiğinde karşımıza çıkan ça-

lışmalardan bazıları şunlardır:  

Kaya (2019) çalışmasında, Boğaziçi Üniversitesi Tüketim Kooperatifinin 

Sosyal iş modeli/sosyal girişimci yapısını anlatmıştır.  

Koçak ve Kavi (2014), belediyelerin sosyal yönlerine değinerek dünyaki ve 

Türkiye’deki belediyelerden sosyal girişimcilik örnekleri vermişlerdir.  
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Kırılmaz (2012), Türkiye’de aile, çevre, çocuk, eğitim, engelliler, kadın, 

yardım, sağlık gibi konularda faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşlarının 

başkanları/liderlerinin sosyal girişimcilik ve dönüştürücü liderlik algıları üzeri-

ne bir çalışma yapmıştır. Çalışmada dönüştürücü liderlik, girişimcilik ve sosyal 

girişimcilik arasındaki bağlantılar/etkileşimler tespit edilmeye çalışılmış ve bu 

kavramlar arasında önemli ilişkiler bulunmuştur. 

Lepoutre ve arkadaşları (2011), 49 ülkeyi dâhil ettikleri çalışmalarında, gele-

neksel girişimcilik faaliyetlerinde bulunan ülkelerin beraberinde daha çok sosyal 

girişimsel aktivite yapma eğilimi içinde oldukları ve sosyal girişimcilik fırsat 

maliyetinin gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek olduğunu göstermişlerdir. 

Ersen ve arkadaşları (2010), çalışmalarında Türkiye’deki sosyal girişimle-

rin güçlü ve zayıf yönlerine değinmişler; Türkiye’deki sosyal girişimlerin özen-

dirilmesi için bir dizi lobi, farkındalık yaratma ve kapasite geliştirme gibi faali-

yetler önermişler; sosyal girişimcilik çalışmalarının çok boyutlu, çok paydaşlı 

ve uzun vadeli şekilde ele alınması gerektiğini vurgulanmıştır. 

Güler (2008), sosyal girişimciliği etkileyen faktörlerin analizini yapmış; 

sosyal girişimcilik davranışının, yaratıcı mücadelecilik, yaratıcı liderlik, mane-

viyatçılık, sosyal çevre, toplumsal dayanışmaya olan inanç, belirsizlikten ka-

çınma, muhtaçlara yardım etme düşüncesi, bireysel başarı yönelimi ve kendine 

güven gibi faktörlerden pozitif yönde etkilendiğini; güç aralığı faktöründen ise 

negatif yönde etkilendiğini ortaya koymuştur. 

Cools ( 2008), çalışmasında sosyal girişimciyi ve özel sektör girişimcisini bi-

lişsel farklılıklar açısından kıyaslamış; bu iki tür girişimcinin birbirlerinden çok da 

farklı özellikleri olmadığını birbirlerinden çok da ayrışmadığını ortaya çıkarmıştır.  

Sosyal girişimcilik konusunda en çok referans alınan çalışmalardan biri 

Mair ve Marti’nin (2006) üç başarılı sosyal girişimcilik örneği üzerinden sosyal 

girişimcilik kavramındaki sosyalliği anlattıkları çalışmadır. Çalışmada sosyal 

değerin çok önemli olduğu; ekonomik değerin ise finansal varlığı devan ettir-

mek için gerekli olduğu vurgulanmıştır. 

Gönüllülük ve Sosyal Girişimcilik 

Sosyal girişimcilik kavramından 1960’lı yılların ortalarında söz edilmeye 

başlansa da (Okandan ve Görgülü, 2012: 15) fenomen olarak yeni değildir. 

1833’te W. L. Garrison tarafından kölelik karşıtı ilk gazete American Anti-
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Salavery Society’i kurulmuş, Jane Adams 1889’da yoksullara yardım eden Hull 

House’ı kurmuştur. 1980 yılında Washington DC’ de Bill Drayton tarafından, 

pozitif toplumsal dönüşümü gerçekleştirebilmek, sürdürülebilir ve uygulanabilir 

yenilikçi projeleri hayata geçirebilmek için girişimcilere fon yaratmak amacıyla 

Ashoka kurulmuş ve ilk üyesi 1981 yılında Hindistan’dan seçilmiştir (Kayalar ve 

Arslan, 2009: 58). Sosyal girişimcilik konusu son yıllarda özellikli bir çalışma 

alanı hâline gelmiş, özel, kamu, kâr amaçsız sektörlerde hızlı bir şekilde ortaya 

çıkmış ve akademik yazında yer bulmuştur (Özdevecioğlu ve Cingöz, 2009: 84). 

Gönüllülük, yardımlaşma, sivil/sosyal destek ve hizmetler gibi pek çok iyilik 

temelli aktiviteleri içeren vatandaş olmanın ve insani ilişkilerin bir gerekliliği olan 

bağlılık, dayanışma, katılım düşüncesinden çıkan hem toplum hem bireylerin 

refahına katkı sağlayan kişisel menfaat içermeyen etkinlik ve faaliyetlere destek 

olma biçimidir (www.undp.org). Sosyal ve bireysel sorumluluk, takım çalışması-

na yatkınlık, farklı kültürlere hemen adapte olabilme, etnosentrik duygular besle-

meme, eleştiri ve özeleştiri sistemini çalıştırabilme, inovatif, arştırmacı kişilik, 

paylaşımcı, yardımsever, empati yeteneği gelişmiş, duygusal zekâsı gelişmiş, 

kolay iletişim kurabil me gibi temel özellikler ideal bir gönüllünün temel nitelik-

leri arasındadır (www.stgm.org). Gönüllülük esaslı çalışmalar, gençlerin psiko-

sosyal gelişimlerine yardımcı olmakta ve toplumsal fayda yaratmaktadır. Gençler 

sosyal girişimcilik faaliyetleriyle sosyal yönlerini geliştirir, iletişim kabiliyetlerini 

artırır, paylaşmayı ve organizasyon yapmayı öğrenir ve yeni ilgi alanlarına yöne-

lerek yaşamlarında yeni ufuklar açarlar (www.undp.org). 

Türkiye’de Sosyal Girişimlere İlişkin Politikalar 

Gönüllülük, Türk toplumunun gelenek ve göreneklerinde fazlasıyla yer bul-

muş, fakat gönüllülüğün nasıl kullanılması gerektiği ve bir topluma sağladığı 

potansiyel katkılarının ne olduğu konusunda tam olarak bir farkındalık oluşma-

mıştır. Türkiye’de gönüllülüğün gelişimi, genel olarak 1980’li yıllardan beri ya-

şanan dönüşümün bir parçası olarak değerlendirilmelidir. 1980’deki darbe sonu-

cunda hemen hemen tüm sivil toplum örgütleri yasaklanmış veya tamamen kapa-

tılmıştır. 1990’lı yıllar sivil toplum faaliyetlerinin/kuruluşlarının yeni bir ivme ve 

etki yarattığı yıllar olmuş; Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı 

gibi Türkiye’deki en büyük gönüllü kuruluşlar kurulmuş ve faaliyetlerine başla-

mışlardır (www.stgm.org). Günümüzde gönüllülük esasından yola çıkan çalışan 

sosyal girişimcilik konusundaki çalışmalar daha önce de belirtildiği gibi oldukça 

yenidir. 2004 yılından beri Türkiye’de faaliyette bulunan Ashoka, maddi destek 



Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında - SivilAnT® 

80 

vermemekle birlikte sosyal girişimciliğin ne olduğunu, hangi faaliyetleri içerdiği-

ni üyelerine ve Türk kamuoyuna tanıtmaktadır. Sosyal girişimcilere STK’lar, 

vakıflar, Birleşmiş Milletler gibi pek çok yerden destek verilmektedir. Hükûmet-

ler ise oluşturdukları politikalarda sosyal girişimciliğe yer ayırmaktadırlar. Türki-

ye’de sosyal girişimcilik politikaları bir bütünlük oluşturmamakla birlikte son 

yıllarda bir hareketlilik vardır. Özellikle Avrupa Birliği’nin ülkemize sosyal giri-

şimcilik ve sosyal inovasyon konularında/programlarında (Ufuk 2020, Erasmus, 

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı/IPA), giderek artan desteği bulunmaktadır 

(www.britishcouncil.org). Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyal girişimcilik 

politikaları doğal olarak ekonomik politikalardan ve ülkenin ihtiyaçlarından yola 

çıkılarak belirlenmektedir. Tablo 1’de Türkiye’nin sosyal girişimlere ilişkin se-

çilmiş politikalarına yer verilmiştir. 

Tablo 1. Türkiye’nin Sosyal Girişimlere İlişkin Politikaları 

Politika Türü Politika Adı Politikanın Sosyal Girişimcilik Bağlantısı 

Strateji T.C. Ekonomi Bakanlığı 

Stratejik Planı 

2018-2022 

Ekonomi Bakanlığı araştırma sonuçları, Türkiye’nin ilerleme 

kaydetmesi gereken konulardan birinin de sosyal girişimcilik olduğunu 

göstermiştir. 

Strateji KOSGEB Girişimcilik 

Stratejisi ve Eylem Planı 

2015-2018 

Genç girişimciliği, kadın girişimciliği, küresel girişimcilik, 

eko girişimcilik, sosyal girişimcilik konularında sürdürülebilir destek 

sisteminin geliştirilip uygulanması ve sosyal girişimcilik konusunda 

üniversite öğrencilerine yönelik proje yarışmaları düzenlenmesi. 

Strateji Kalkınma Bakanlığı 10. 

Kalkınma Planı 

2014-2018 

2023 hedefi olarak girişimcilik ruhunun/kültürünün geliştirilmesi ve 

toplumdaki girişimcilik algısının güçlendirilmesi. Kadınların İşgücüne 

ve İstihdama Katılımının Artırılması Programı kapsamında sosyal 

içermeli (kadınlara yönelik istihdamın teşvik edilmesi, çocuk, hasta, 

yaşlı bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması vb.) desteklerin sağlanması.  

Strateji Türkiye Kooperatifçilik 

Stratejisi ve Eylem Planı 

2012-2016 

Sosyal kooperatifçiliğin ve yasal altyapısının geliştirilmesi, sosyal 

kooperatifçiliğin daha fazla gündeme alınması. 

Kaynak: www.britishcouncil.org; www.sbb.gov.tr kaynaklarından derlenerek hazırlanmıştır.  

Türkiye’nin mevcut sosyal girişimcilik politikalarına ek olarak bu alandaki 

belli başlı çalışmalar aşağıda sıralandığı gibidir (www.britishcouncil.org): 
 

 Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Avrupa Birliği IPA fonlarıyla destek 

vermekte, AB’nin Sosyal Ekonomi ve Sosyal Girişimler Uzman Gru-

bu’nda ülkemizi temsil etmekte, İstihdam ve Sosyal Yenilik Aracı’nı 

koordine etmektedir. 
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 Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, sosyal girişimcilik 

merkezli olarak sosyal kooperatifçilik çalışmalarına ağırlık vermiş du-

rumdadır. 

 Dışişleri Bakanlığı, BM Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle Sür-

dürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sosyal girişimcilik ça-

lışmalarını desteklemektedir. 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı aracılığıy-

la sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyona (kalkınma ajanslarının da 

desteği bulunmaktadır) finansal destek sağlamaktadır. 

 TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları inovasyon ve girişimcilik konulu ya-

rışmalar düzenleme yoluyla sosyal girişimcilik kategorisinde üniversite 

öğrencilerine çağrıda bulunmaktadır. 

 KOSGEB inovasyon ve girişimcilik konulu proje ve destek çağrılarına 

çıkmakta, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin aktörlerinin de yer 

aldığı kamu diyaloğu etkinlik/toplantılarına katılmaktadır. 

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, girişimcilik, kadın giri-

şimciliği, kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesi, kadına yönelik şidde-

tin önüne geçilmesi gibi konularda eğitim ve seminerler düzenlemekte, 

kamu diyaloğu toplantılarına katılmaktadır.  

Sosyal Girişim Aktörleri 

Günümüzde toplumların son zamanlarda yaşamış oldukları büyük değişim ve 

dönüşümler neticesinde ekonomik, sosyal, çevresel sorunlar giderek artmaktadır. 

Bu sorunların çözümüne yönelik olarak daha farklı, yaratıcı, yenilikçi, risk üstle-

nebilecek, cesaretli, sıradan olmayan, dönüştürücü bir bakış açısı ve anlayışına 

sahip kişilere gereksinim bulunmaktadır. Bu bakış açısı ve anlayışına sahip kişiler 

yaşları ve özellikleri açısından sosyal girişimci gençler olarak görülmektedir. 

Dolayısıyla sosyal girişimciliğin tüm topluma yayılmasındaki baş aktörler genç-

lerdir. Bu bağlamda özellikle gençler ‘geleceğe sahip olmak istiyorsan, bugüne, 

çevrene, dünyana ve toplumuna sahip çıkmalısın’ anlayışı ile sosyal girişimcilik 

anlamında yol almaları gerekmektedir (Mohan Bursalı ve Aksel, 2016: 90). 

Türkiye’deki kilit sosyal girişim aktörleri açısından sosyal girişim ekosiste-

minde bulunan sosyal girişimler dışında yer alan temel aktörler; aracı kuruluşlar 
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(kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar, ortak çalışma alanları ve ödül programları), 

üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kurumları, yerel yönetimler ve fon sağ-

layan kuruluşlardan oluşmaktadır. British Council tarafından 2019 yılında (British 

Council, 2019:37-39) yapılan Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu araştırma-

sına göre özellikle son yıllarda Türkiye’deki üniversiteler sosyal girişim alanına 

büyük ilgi göstermekte ve bu bağlamda bazı üniversiteler sosyal girişimciliği 

eğitim programlarında müfredat kapsamında ya da müfredat dışı faaliyet olarak 

ele almaktadır. Bu gelişmeler ışığında sosyal girişimciliğe yönelik müfredat geliş-

tirme çabaları sonucu çalışmalar artmıştır. Sosyal girişimcilik alanında aktif ve 

düzenli olarak faaliyet yürüten Türkiye’deki üniversite sayısı 18’dir. Bunlar: 
 

 Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Fabrikası Uygulama ve Araştırma 

Merkezi-Kayseri Sosyal girişimcilik ve gençlik odaklı projeler. Sosyal 

etki ve sürdürülebilirlik alanında çalışmalar. Sosyal sorumluluk ve sos-

yal girişimcilik dersleri. 

 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi Sosyo-

kent Uygulama ve araştırma merkezi-Ankara. Sosyal inovasyon alanın-

da disiplinler arası araştırma, uygulama ve politika geliştirme. İnovas-

yon, değişim ve dönüşüm alanlarında somut sosyal çıktısı olan akade-

mik araştırma odaklı projeler. 

 Bahçeşehir Üniversitesi BAUSEM Sosyal Girişimcilik Eğitim Progra-

mı Eğitim İstanbul Sosyal girişimciliğe ilişkin eğitimler. 

 Hacettepe Üniversitesi Ödül programı Ankara Sosyal inovasyon kate-

gorisinde yarışma ve ödül programı. 

 İstanbul Bilgi Üniversitesi Genç Sosyal Girişimci Ödülleri Sosyal Ku-

luçka Merkezi Ödül programı/ Kuluçka/Müfredat İstanbul Genç sosyal 

girişimcilere yönelik ödül programı. Hak temelli STKlar için mentor-

lük, eğitim, çalıştaylar ve ofis alanı. Sosyal girişimcilik, sosyal inovas-

yon, sosyal sorumluluk ve kapsayıcı piyasalar konularında hem lisans 

hem yüksek lisans seviyesinde ileri düzey müfredat. 

 İstanbul Üniversitesi Müfredat İstanbul Sosyoloji Bölümü’nde yüksek 

lisans seviyesinde sosyal girişimcilik dersi. 

 İstanbul Kültür Üniversitesi Müfredat İstanbul Sosyal girişimcilik ala-

nında dersler. 
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 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyopark Araştırma merkezi İstanbul 

Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla 

sosyal sorunlara ilişkin ortak araştırma projeleri ve faaliyetler. 

 İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk 

Araştırma Merkezi Uygulama ve araştırma merkezi/Müfredat İstanbul 

Uygulamalı araştırma, danışmanlık hizmetleri ve lider yöneticilik eğitimi. 

Sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk alanlarında uluslararası araştır-

ma ve proje geliştirme. Öğrencilere destek. Sosyal girişimcilik ve sosyal 

sorumluluk alanlarında dersler. Lise öğrencilerine yönelik ödül programı. 

 Kadir Has Üniversitesi FabLab Müfredat İstanbul FabLab tesisleri. 

Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanında dersler. 

 Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) Sosyal Etki Laboratuva-

rı Uygulama ve araştırma merkezi/Kuluçka/ Müfredat İstanbul Sosyal 

etki yönetimine ilişkin kapasite geliştirme desteği. Sosyal girişimcilik 

ve sosyal finansman alanlarında Türkçe bilgi ve kaynak oluşturma faa-

liyetleri. Sosyal girişimcilik paydaşları arasında sektörler arası iş birlik-

leri ve platformlar oluşturma. Sosyal girişim alanında fikirleri olan öğ-

rencilere yönelik çalışan Sosyal Etki Laboratuvarı. Sosyal girişimcilik 

ve sosyal etki projesi yönetimi alanında deneyimsel dersler. 

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tasarım Fabrikası Araştırma 

ve uygulama merkezi/Müfredat Ankara Yeni ve yenilikçi ürünler geliş-

tirmek amacıyla tasarım, mühendislik, sosyal bilimler ve diğer ilgili 

alanlarda çalışan öğrenciler ve araştırmacılar arasındaki etkileşimin art-

tırılması için Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu dersi. İlgili iç ve dış 

paydaşların eğitim, araştırma-geliştirme, uygulama ve teknoloji transfe-

ri ihtiyaçlarına karşılayacak bir ‘Hızlı Prototipleme ve Ürün Geliştirme’ 

altyapısı. Geliştirilen prototipin ürüne dönüştürülmesine yönelik destek-

ler. İşletme Bölümü’nde sosyal girişimcilik dersi. 

 Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Girişim Fabrikası Kuluç-

ka/Müfredat İstanbul Teknolojik girişimcilik, kurum içi girişimcilik, sos-

yal girişimcilik ve KOBİ—aile şirketleri girişimciliği alanlarında hizmet-

ler. Eğitim, çalıştay, danışmanlık ve kuluçka hizmetleri. Girişimcilerin 

yüksek potansiyelli ve sürdürülebilir teknoloji girişimlerini hayata geçir-

meleri ve iş fikirlerini en kısa sürede test edebilmeleri için Hızlandırma 
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Programı. Fikir aşamasından hayata geçirme aşamasına kadar eğitim, alt-

yapı, mentorlük desteği. Sosyal girişimcilik alanında dersler. 

 Sabancı Üniversitesi SU ASSET (Sanat, Sosyal Bilimler, Girişimcilik 

ve Teknoloji Lisans Programı) Koordinasyon merkezi/ Kuluçka/ Müf-

redat İstanbul Sosyal girişimcilik fikri olan öğrencilere sosyal bilimler, 

sanat ve doğa bilimleri alanlarını da içerecek şekilde destek. Başarılı 

sosyal girişimlere SUCool Kuluçka Programı kapsamında destek. Top-

lumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) dersi. 

 TED Üniversitesi İstasyon TEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi Dünya 

Vatandaşlığı Ek Dal Programı Kuluçka/Müfredat Ankara Sosyal giri-

şimcilere yönelik kuluçka programı. Sosyal girişimcilik ve sosyal ino-

vasyon alanında veri toplama ve araştırma projelerinin ve programları-

nın geliştirilmesine destek. İstasyon Buluşmaları ile alana dair konuşma 

ve etkinlikler. Alana dair kamu kurumları nezdinde bilinirlik/ görünür-

lük çalışmaları. Dünya Vatandaşlığı Ek Dal Programı kapsamında yurt-

taş katılımı ve sosyal inovasyon alanında lisans dersleri. 

 Yaşar Üniversitesi Koordinasyon merkezi/ Müfredat- İzmir Sosyal so-

rumluluk projeleri. Sivil toplum aktörleriyle iletişim ve iş birliği. Sosyal 

sorumluluk alanında dersler. 

 Yeditepe Üniversitesi Müfredat İstanbul Sosyal inovasyon ve sosyal gi-

rişimcilik alanında dersler. 

 Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ Sosyopark Araştırma ve uygulama 

merkezi İstanbul Sosyal inovasyon alanında teknoparklara benzer şe-

kilde işleyen bir sosyopark modeli oluşturulması ve uygulanması. 

 

Yukarıda bahsi geçen üniversitelerin 13’ü doğrudan sosyal girişimcilik ve 

sosyal inovasyona yönelik dersleri vermektedir. Ayrıca genel girişimcilik, sür-

dürülebilirlik ve sosyal sorumluluk dersleri kapsamında da sosyal girişimcilik 

konusu ayrı bir konu başlığı olarak ele alınmaktadır. Son üç yıl dâhilinde müf-

redata giren ders sayısı dokuzdur.  

Sosyal girişimcilik derslerinin yanı sıra üniversitelerde sosyal girişim faali-

yetleri de yürütülmektedir. Bu faaliyetler genelde müfredat dışı faaliyet olarak 

öğrenci kulübü̈ tarafından düzenlenen etkinlik, seminer, konferans, ödül progra-

mı ve yarışma olarak gerçekleştirilmektedir (British Council, 2019: 36). Bunlarla 
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beraber sosyal girişim konusunun üniversitelerde yaygınlaşmasına yönelik ola-

rak KOSGEB’in sorumluluğunda yapılacak olan etkinlikler üniversiteler ve diğer 

ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu 

noktada GİSEP’te sosyal hedef odaklı kurulan ve bu hedefe ilişkin olarak eko-

nomik faaliyetler gerçekleştiren sosyal değişimin aracıları olarak yer alan sosyal 

girişimlerin ekonominin büyümesine, istihdam olanaklarının ortaya çıkmasına ve 

ülkelerin kalkınmasına da katkıda bulunulduğuna dikkat çekilmektedir. Dolayı-

sıyla hem sosyal girişimcilik kültürünün oluşması hem de gençlerin girişimciliğe 

teşvik edilmesi açısından üniversitelerde gerçekleştirilen yarışmalar ile sosyal 

girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını sağlanmaktadır (KOSGEB, 2015: 48).  

Bir diğer sosyal girişim aktörleri ise üniversitelerin kendi bünyesinde kur-

duğu ve sadece sosyal girişimcilik yapan öğrencilerine hizmet veren kuluçka 

merkezleridir. Bu bağlamda bazı üniversiteler, bilinen rollerinin dışına çıkarak 

tüm sosyal girişimlere açık olan kuluçka programlarını yürütmektedir. Bunlarla 

birlikte bazı üniversitelerde ise teknopark modelini örnek alan, ancak ağırlıklı 

olarak sosyal etkisi olan girişimlere odaklanan ‘sosyopark’ ya da ‘sosyokent’ 

modelleri bulunmaktadır (British Council, 2019: 36) 

Sosyal girişimcilere ilişkin kuluçka, hızlandırma, ortak çalışma alanları ve-

ya laboratuvar olanakları Türkiye’de çok az sayıda aracı kuruluş tarafından 

sunulması sebebiyle sosyal girişimlerin gereksinimleri de bir ölçüde start-up ve 

teknoloji girişimcilerini hedefleyen kuluçka ve hızlandırma programları aracılı-

ğıyla karşılanmaktadır. Türkiye’deki kuluçkalar, hızlandırıcılar, ortak çalışma 

alanları, destek programları ve önemli aktörler arasında Accelerate2030, Ankara 

Kalkınma Ajansı, Ashoka Türkiye, Atölye, Başakşehir Belediyesi Living Lab 

BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı, BRM Boğaziçi Üniversitesi 

Mezunu İş İnsanları Derneği, BOSTAN Sosyal İnovasyon Enstitüsü, Global 

Shapers, Hult Prize, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü, İmece, Impact 

Hub İstanbul, Innocampus, İnogar, Küresel Sosyal Girişimcilik Yarışması 

(GSVC), Global Social Venture Competition, Mercedes-Benz Türk Startup, 

Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, m-spark, Originn, PwC Sosyal 

Etki Laboratuvarı, Red Bull Amaphiko, S360 B Corp Türkiye Sertifika Progra-

mı, Sabancı Vakfı – Fark Yaratanlar, SDG Impact Accelerator, SKH Etki Hız-

landırıcısı, SIA Sosyal Etki Ödülleri Social Impact Award Turkey, Sosyal Giri-

şim Ankara, Sosyal Girişimci Liderler Akademisi (SOGLA), Sosyal İnovasyon 

Merkezi, TAK Kadıköy Tasarım-Araştırma-Katılım, Tepebaşı Belediyesi Sos-

yal Kuluçka Merkezi, TÜBİTAK 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması, 
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TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!, University4Society, Yenibirlider Derneği YBL 

21, Young Guru Academy (YGA) yer almaktadır. Bununla birlikte Türkiye’de 

sosyal girişimler için yatırım ve finansman fırsatları kısıtlı olmakla beraber bu 

kuruluşlar arasında 500 Startups, Arıkovanı, Arya Kadın Yatırım Platformu, 

BIC Angels, Buluşum, EGİAD Angels, Fibabank, Fongogo, Galata Business 

Angels (GBA), IdaCapital, Ideanest, İlk Adım Destek Platformu, İstanbul So-

cial Enterprise– ISE, İstanbul StartupAngels, TR Angels yer almaktadır.  

Sadece sosyal girişimlere yönelik tek bir kitle fonlaması (crowdfunding) 

platformu bulunmakta olup diğer fonlamaların tümü̈ ise teknoloji odaklıdır. 

Mevcutta bulunan melek yatırımcı ağları ya da risk sermayesi şirketleri, sosyal 

sorumluluk yatırımları boyutunda, vaka temelinde ya da yapılandırılmamış ola-

rak destek verebilmektedir. Türkiye’de herhangi bir etki yatırım fonunun olma-

masına rağmen sosyal sorumluluğu öncelik olarak belirleyen yatırım fonu şek-

linde belli sınıflara ayrılabilecek bazı fonlar bulunmaktadır. Bununla beraber, 

arz tarafında ilginin artmasıyla birlikte özellikle de bankalar bu alanda pek çok 

çalışmayı yürütmeye devam etmektedir. TEB, Garanti ve Albaraka Türk de 

dâhil olmak üzere bazı bankalar ise yatırım ya da finansman yerine, kuluçka ya 

da hızlandırıcı programları vermektedir (British Council, 2019: 40-43). 

Sosyal Girişimci Gençlerden İyi Uygulama Örnekleri 

Toplumun devamlılığı ve gelişimi açısından özellikle gençlerin yürüttüğü 

etkinliklerin çoğunluğu toplum açısından önem taşıyan, yarar sağlayan faaliyet-

ler olarak dikkat çekmektedir. Bu hususta gençler sahip oldukları ‘sosyal giri-

şimci ruh’ ile eğitim, sağlık, insan ve çevreye yönelik sorunların farkında olarak 

bu sorunlara farklı bakış açıları ile kısıtlı kaynaklarla çözüm üretme konusunda 

çaba göstermektedirler. Gençlerin bu sorunlara karşı duyarlılıkları ve sürdürüle-

bilirlik alanındaki etkinlikleri; tüm canlıları önemseyen yaklaşımları; toplumun 

tamamına ulaşabilmek amacıyla dezavantajlı kişilere (engelliler, ev hanımları, 

yoksul çocuklar vb.) yönelik yürüttükleri etkinlikler toplumsal fayda oluşturma 

açısından oldukça önemle ele alınmaktadır. Özellikle de sosyal sermayenin 

oluşturulması açısından genç neslin eğitim alanında kendilerinden daha küçük 

olan bir sonraki nesile, onların gelişimine, daha iyi eğitilmesine ilişkin gerçek-

leştirdikleri gayretler ülkenin kalkınması açısından oldukça anlamlı görünmek-

tedir (Mohan Bursalı ve Aksel, 2016: 92-93). Bu bağlamda gençlerin sosyal 

girişimcilik konusunda yapmış oldukları iyi uygulama örneklerine aşağıda yer 

verilmektedir. 
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Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı olarak bilinen Ashoka 1980 

yılında ABD’de Bill Drayton tarafından kurulmuş olup acil toplumsal problem-

lere çözümler geliştirilmesine yönelik olarak sosyal girişimcilerin keşfedilmesi-

ni ve onları destek ağında bir araya getirerek potansiyellerini gerçekleştirmele-

rine fırsat yaratılmasını hedeflemektedir. Bununla beraber sosyal girişimcilik 

programlarına ek olarak gençleri sosyal girişimciliğe teşvik eden pek çok sayıda 

farklı program uygulayıp geliştirmektedir (Ashoka, 2017).  

Türkiye’de ise sosyal girişimciliği gençler arasında yaymayı ve sosyal de-

ğer yaratmayı amaçlayan Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi (SOGLA) 

bulunmaktadır. SOGLA 2009 yılında Dünya Bankası tarafından Türkiye’nin 

Yaratıcı Kalkınma Fikirleri’nden biri olarak seçilmiş olup gençlerin sosyal giri-

şimcilik kavramı hususunda farkındalıklarını artırmayı, iş modelleri geliştirme-

lerini sağlamakla beraber, ölçülebilir ve sosyal etki yaratan projeler üretmeleri-

ni, sosyal girişimci gençlerin kendi çevrelerinde sürdürülebilir sosyal değişim 

yaratmalarını, üçüncü sektör kuruluşlarının ve özel sektör firmalarının genç, 

sosyal, dijital ve sürdürülebilir olmaları yönünde katkı sağlamalarını hedefle-

mektedir (Taş ve Şimşek, 2017: 489-490). 

Mohan Bursalı ve Aksel (2016)’in yapmış oldukları araştırmalarında Üni-

versite Öğrenci Topluluklarının Sosyal Girişimciliğe İlişkin Örnek Faaliyetleri-

ni incelemişlerdir. Bu faaliyetler şunlardır: 
 

 Lösemi Nedir Etkinliği 

 Bir Dileğim Var Etkinliği  

 Geleceğe Umutla Bak Projesi  

 Kumbaralar Atık Piller İçin Projesi 

 Suyun Gözyaşları Projesi  

 Gülümse Çocuk Projesi 

 “ENGEL”SİZ ATAK Etkinliği 

 PATİ ATAK etkinliği 

 İnternet Okuryazarlığı Projesi  

 Bir Şans Ver Projesi  

 Renkli Fırçalar Etkinliği 
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 Ben Bir Sokak Köpeği Olsaydım Temalı Resim, Hikâye, Şiir, Fotoğraf 

ve Kompozisyon Etkinliği (Mohan Bursalı ve Aksel, 2016:94-98). 

Gençlerin sosyal girişim modeli geliştirmelerinin teşvik edilmesi amacıyla 

Türkiye’de İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından YouthActionNet Ulusal Enstitü 

programı yürütülmektedir. Bu program aracılığıyla sosyal girişimci gençler giri-

şimlerini geliştirme olanağı bularak sosyal çözüm odaklı katkıları çoğalmaktadır. 

Uluslararası Gençlik Vakfı (International Youth Foundation) tarafından 2001 

yılında geliştirilen gençlik gelişim programlarını destekleyen bir girişim modeli 

olan YouthActionNet programı toplumsal problemlerin çözümü noktasında genç-

lerin liderlik becerileri kazanması gerektiğine vurgu yaparak, genç değişim lider-

lerini hem yerel hem de küresel platformda farklı kanallar sayesinde gelişmeleri 

yönünde destek ve eğitim imkânları sunmaktadır. YouthActionNet programı ile 

seçilen yetenekli genç sosyal girişimcilere ülke bazında kurulan Ulusal Enstitüler 

(National And Regional Programs) aracılığıyla eğitim verilmektedir. Böylece 

Ulusal Enstitülerde gördükleri eğitim sayesinde genç sosyal girişimcilerin ulusal 

anlamda oluşturulan politikalar üzerinde etkili olmaları ve gelişim gösterebilecek-

leri olanakları yaratmaları amaçlanmaktadır. Küresel anlamda gerçekleştirilen 

faaliyetler kapsamında ise Küresel Enstitüler (Laureate Global Fellows) tarafın-

dan ulusal alanda gerçekleştirilen YouthActionNet programında başarılı bulunan 

20 genç sosyal girişimci belirlenmektedir. Program kapsamında belirlenen 20 

genç sosyal girişimci bir yıl boyunca eğitim sürecine dâhil edilerek onların lider-

lik niteliklerinin geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bununla beraber seçilmiş olan 

genç sosyal girişimcilere 20 küresel sosyal liderlere ülkelerinde geliştirmiş olduk-

ları projeleri küresel boyuta ulaştırabilmeleri açısından fırsatlar sunulmaktadır. 

YouthActionNet programı ile Ulusal Enstitüler sayesinde bu zamana kadar pek 

çok ülkede sosyal girişimci gençler ve liderlerle iletişim ağı oluşturulmaktadır. 

2001 yılından itibaren Brezilya, Meksika ve İspanya’da başarı ile uygulanan Yo-

uthActionNet programı 2010 yılından sonra Türkiye, Malezya ve Şili’de de uygu-

lanmaya başlamıştır. Türkiye’de bu programın uygulayıcısı olarak İstanbul Bilgi 

Üniversitesi ortaklığında gerçekleşmektedir. Bu program dâhilinde İstanbul Bilgi 

Üniversitesi tarafından her yıl finalist olarak 10 sosyal girişimci belirlenmekte, 

onlara mentor desteği ve 10- 12 ay süreli eğitim olanağı sunulmaktadır. Sosyal 

girişimci gençler almış oldukları eğitimler sonrasında projelerini daha da ileriye 

taşıyacak, teknik ve liderlik becerilerini geliştirecek olanakları elde etmektedirler. 

Bununla beraber küresel seviyede gerçekleşen YouthActionNet ağına katılma 

olanağı elde etmiş olurlar. Tüm bunlar neticesinde program sonunda gerçekleşen 

ödül töreni ile sosyal girişimci gençlere, ödülleri takdim edilmektedir. 2010-2015 
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yılları ödül alan sosyal girişimci gençlerin geliştirdiği bazı girişim model örnekle-

ri şunlardır: Proje Panosu, bi’deneyim, Çevreci Etkinlikler, Gaymag, Kentte Per-

ma kültür, Yasemin – Yırca, e-Bursum, Monage, Sosyal Atölye, Misafirperver, 

Dijital Gönüllüler, Evimi Tut, Yuvarla.org, Herkes İçin Mimarlık Derneği, Us-

tamdan, Şehrine Ses Ver, Yeni Nesil Su Tasarrufu Cihazı, Volumeteer.org, Yazı-

lım Kulübü, Paralimpik Yelken, Dededen Toruna Sözlü Tarih Mirası, Şiddetsiz 

Sanat, Eşya Kütüphanesi, Meraklı Merdane, SineMASAL ‘Sinema Artık Köyler-

de, Köye Öğrenci Yardımı (K.Ö.Y.), İyilik İçin Tasarım, Askıda Ne Var, Yaşaya-

rak Öğrenme Merkezi (YAŞÖM), Sosyal Ben, Hayat sende, Sinaps, Degisimli-

derleri, Bir Enstruman Çok İnsan, Birsilgibirkalem, Yeniyeti, Kültürel Mutfak, 

SAMBİS (Uxforgood), Sonradan gurmeler, Otomatik Kitap Otomatları (Kitapma-

tik), Internet üzerinden bağış toplama, Annemin Kilimleri, Gönüllü Durağı, La-

cus, Üniversitelilere Ücretsiz Hizmetler! (ahtapot sosyal medya), Polisiye İngiliz-

ce, Öğrenci İhtiyaçlarına Çözüm, Gıda Güvenliği, Okumayı Seviyorum, Tercih 

Dönemi, Zumbara, Hayatımın Lideriyim, Bi’Soluk Kafe, Eko-Yunus, Hafif Tuğ-

la, Erişilebilir Web, Çocuklardaki Dikkat Sorunu İçin Masa Tenisinden Yarar-

lanma, Cur-Cuna Tiyatro Grubu, Fikir Toplama Kampı (Canbal, 2016:41-46). 

Sosyal girişimci gençlere yönelik olarak yürütülen bir diğer proje “Sosyal 

Girişimci Gençler – Sogenç” Projesidir. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2014 yılı 

”Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı” kapsamında 2014 - 2015 döne-

minde desteklenmiş olan ve 2016 yılı itibarı ile Anadolu Vakfı tarafından yürü-

tülen bu proje ile gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik özelliklerini geliştirerek, 

sosyal girişimcilik alanında bilgi ve becerilerinin artırılması, proaktif bakış açısı 

kazanmaları, sorunlara çözüm odaklı yaklaşım geliştirmeleri, sosyal girişimcilik 

kapsamında rehberlik, koçluk, danışmanlık ve mentorlük hizmetlerinin aktif 

olarak yürütülmesi, sosyal girişimcilik konusunda farkındalıklarını artırılarak 

toplumsal hayata aktif katılım sağlayan bireyler olmalarının sağlanması; sosyal 

girişimci gençlerin ekonomik ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeleri, yoksulluk, 

engellilik, suça yönelme vb. nedenlerle ortaya çıkan dezavantajlı durumların 

ortadan kaldırılmasına yönelik azaltma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kamu-

oyunda farkındalığın artırılmasına yönelik sosyal girişimciliğin yaygınlaştırıl-

ması amaçlanmaktadır (ISTKA, 2017). 

Yaşayarak Öğrenme Merkezi (YAŞÖM) tarafından Türkiye’deki genç sosyal 

girişimcileri bir araya getiren etkinlikler düzenlenmektedir. 18-30 yaş arasındaki 

11 genç sosyal girişimciye yönelik olarak düzenlenen etkinliklerde gençlerin sos-

yal etkilerinin artırılması ve ilham verilmesi amaçlanmaktadır (Sivilalan, 2019). 
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Türkiye’de ve Dünyadan bir başka sosyal girişimcilik örnekleri ise şunlar-

dır: Better World Books, The Shoe That Grows, Glimmer App, 1 Genç 1 Gele-

cek, Beesportive, Çöp(m)adam, Evreka, Garaj, Givin, Kodluyoruz (Saykal, 

2017). Bunların dışında British Council tarafından 2019 yılında yapılan Türki-

ye’de Sosyal Girişimlerin Durumu raporunda yer alan gençlere ilham veren en 

iyi sosyal girişim uygulama örnekleri ise şunlardır: Inogar, Good4Trust, Açık 

Açık, Anlatan Eller, BBOM Derneği, Teyit, Safi Mera, TURMEPA, Joon, 

Harmoni Kadın Kooperatiftir (British Council, 2019: 40-61). 

Sonuç 

Toplumların sürekliliği ve sağlıklı olarak gelişebilmesi açısından, toplumsal 

problemleri fark eden, yenilikçi yaratıcı çözümler geliştiren, mücadeleci, duyarlı 

fark yaratan sosyal girişimcilere ihtiyaç vardır. Bu bağlamda özellikle geçmişi 

geleceğe bağlayan geleceği devralan o topluma değer katacak yeni nesil gençle-

rin varlığı çok önemlidir. Sosyal girişimcilik açısından kilit bir konumda bulunan 

gençlerin gerçekleştirdikleri sosyal girişimcilik faaliyetleriyle toplumsal değişim 

ve dönüşüm sağlanmakta ve böylece gençlerden başlayarak tüm topluma yayıla-

bilen sosyal değer ve fayda maksimum düzeye ulaşabilmektedir. Sosyal girişimci 

gençler, toplumsal problemleri çözme misyonundan hareketle gönüllülük esaslı 

faaliyetlerde bulunmakta, sosyal girişimde bulunarak işletmeler açmakta ya da 

toplumsal fayda sağlayan işlerde çalışmayı seçmektedirler. Gönüllülük esaslı 

çalışma ile sosyal sorumluluk/sosyal girişimcilik faaliyetleri birbirini tamamla-

yan süreçlerden meydana gelmektedir ve bu süreçler sonucunda kaynaklar zen-

ginleşmekte, fırsat eşitliği sağlanmakta, sosyal sermaye güçlenerek gelişmekte-

dir. Dünya ve Türkiye’deki gençlerin sosyal girişim örnekleri incelendiğinde 

bunların toplumsal sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağladığını, toplumun ta-

mamına ulaşabilmek amacıyla dezavantajlı kişilere (engelliler, göçmenler, ev 

hanımları, yaşlılar, yoksul çocuklar vb.) yönelik yürüttükleri etkinliklerle eğitim-

den sağlığa, çevresel sorunlardan dezavantajlı gruplara kadar geniş bir yelpaze 

içerisinde sosyal fayda, sosyal değer yarattıklarını ve dolayısıyla toplumsal fayda 

sağladıklarını söylemek mümkündür. Her ne kadar bu alanda gerek üniversite 

öğrenci topluluklarının gerekse de diğer kurumların sosyal girişimcilik faaliyet-

leri yapılıyor olsa da Türkiye açısından bundan çok daha fazlasına ihtiyacımız 

olduğu açıktır. Bu sebeple gençler için sosyal girişimcilik eğitimleri düzenlene-

rek üniversite öğrencileri motive edilebilir. Eğitimler aracılığıyla sosyal girişim-

lere yönelik ders müfredatı oluşturulması, girişimcilik, sürdürülebilirlik ve sosyal 
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sorumluluk dersleriyle farkındalığın artırılması, sektöre yönelik bilgi seviyesinin 

yükseltilmesi, sosyal girişim konusunda yeni aktörlerin sektöre çekilmesi sağla-

nabilir.  
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GÖNÜLLÜLÜK BAĞLAMINDA 
TÜRKİYE’DEKİ GENÇLERİN 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE 

MÜCADELE ÇALIŞMALARI 

Zeliha Tekin - Pınar Göktaş 

 

Giriş 

İklim değişikliği, küresel ısınma sonucunda dünya ikliminin uzun jeolojik 

çağların aksine, son 15-20 yıl gibi kısa bir sürede hızla değişmesini ifade eden 

bir kavramdır. Sanayi devriminin başlangıcından itibaren metan, su buharı, kar-

bondioksit gibi sera gazlarının atmosferdeki bulunma oranlarında meydana ge-

len sürekli artış, doğal dengenin giderek bozulmasına sebep olmuş iklim deği-

şiklikleri başlamıştır (Kuduz ve Zerenler, 2013: 35). Günümüz insanının yaşam 

standartını yükseltmek amacıyla hırslı şekilde ve sosyal sorumluluktan uzak 

çalışması dünyamızın tahribata ve tükenmeye maruz kalmasına yol açmaktadır. 

Çevre kirliliği, içtiğimiz suyu, soluduğumuz havayı, yediğimiz gıdaları etkile-

mektedir. Çevre kirliliğine yol açan ve sera gazı salınımına neden olan faaliyet-

lerin azaltılması ya da tamamen durdurulmasına yönelik çalışmalarda gençler de 

gönüllülük bilinciyle hareket ederek katkı sağlayabilirler. Bu bölümde iklim 

değişikliği ile mücadele konusunda Türkiye’deki gençlerin gönüllülük esasına 

dayalı çalışmaları anlatılacaktır.  

İklim Değişikliği 

İklim değişikliğinin ve bununla gelişen küresel ısınmanın başta insanlar ol-

mak üzere nesli tükenmekte olan hayvanlar ve bitkiler de dâhil bütün canlılara 

ağır etkileri olmuştur olmaya da devam edecektir. Uygun iklim/hava koşullarının 

olmaması durumunda tüm canlılar için yaşamlarını sürdürebilmeleri neredeyse 
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imkânsız hâle gelecektir. Küresel ısınma, atmosferin uzun yıllar sahip olduğu 

ortalama sıcaklığın sanayileşmeyle birlikte atmosfere salınan sera gazlarının da 

etkisiyle belirgin şekilde artış göstermesidir. Sanayileşme ile petrol ve kömür gibi 

fosil yakıtların kullanımı artmış, atmosfere salınan karbondioksit yüklü gazların 

doğal döngü içinde emilimi olmamış ve atmosferde ayrı bir tabaka oluşturmuş, bu 

tabaka güneşten dünyaya yansıyan ısı ve ışının geri dönüşümünü engellemiş, 

engellenen güneş ışınları zaman geçtikçe atmosferdeki ortalama ısıyı arttırmış ve 

küresel ısınma meydana gelmiştir (Karagül, 2012: 58). Birleşmiş Milletler ‘in 

2002 yılında yayınladığı iklim değişikliği ile ilgili raporda, Dünya’nın tartışmasız 

biçimde ısındığı ve bu ısınmanın muhtemelen insanların faaliyetleri sonucu mey-

dana gelen karbondioksit ve diğer sera gazları emisyonlarından kaynaklandığını 

ortaya çıkarmıştır (Hanrahan, 2013: 207). Görsel 1’de aşırı hava olaylarının etki-

leri (aşırı sıcaklık/kuraklık, deniz seviyelerinde artış, sel vb.), küresel ısınma ve 

iklim riskleri sunulmuştur.  

Görsel 1. Küresel Isınma ve İklim Riskleri 

 
Kaynak: https://www.wwf.org.tr/basin_bultenleri/basin_bultenleri/?8100/yeni-ipcc-raporu-kuresel-isinmayi-

birbucuk-derecede-tutmak-icin-acilen-harekete-gecilmeli 
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Kronolojik Olarak İklim Üzerindeki Önemli Değişimler 

Geçmişten günümüzü kadarki geçen süreçte yaşanmış önemli iklim olayları 

ve bu olayların etkileri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Dünya İklimine Etki Eden Önemli Olaylar 

Tarih (MYÖ) Olay Olayın İklime-Doğaya Etkileri/Sonuç 

250 Milyon Yıl 

Önce 

Sibirya’da Volkanik Patlama  Büyük Ölüm olarak adlandırılan olayda, dünya tarihindeki 

en büyük toplu yok oluş yaşandı; tüm deniz canlılarının 

%96’sı, tüm kara omurgalılarının ise %70’i yok oldu. 

Yanardağ patlamaları sonrası atmosfere yoğun miktarda 

karbondioksit salındı, sera etkisinin artmasıyla küresel ısınma 

meydana geldi. 

250-65 MYÖ Yanardağ patlaması ve göktaşı 

çarpması 

Dinazorlar çağı, yanardağ patlaması ve göktaşı çarpması ile 

diğer bir yok oluş. Günümüzden 65 MYÖ Tyrannosarus Rex 

adlı dinozor türünün nesli tükendi. 

55 MYÖ Buzul Çağları Uzun süren küresel soğuma yaşandı. 

15.000 yıl 

önce 

Buzul Çağının son soğuk evresi 

sona erdi 

Kuzey Amerika, Güney Asya’nın büyük bölümü ve Avrupa 

da geniş buz örtüleri hızla erimeye başladı. 

13.000 yıl 

önce 

1.300 yıl süren yerel sıcaklık 

düşüşü-Genç Dryas- 

Erime sularının yoğun şekilde Atlantik Okyanusu’nun 

kuzeyine karışması sonucunda okyanus akıntılarının işleyişi 

bozuldu. 

8.000 yıl 

önce 

Tarihin ilk çiftçileri tarım alanları 

oluşturmak için geniş ormanlık 

alanları temizleyip yaktılar. 

Atmosferdeki karbondioksit 

Seviyeleri yüzde 8 oranında arttı. 

6.000 yıl 

önce 

Kuraklık Afrika’nın kuzeyinde 8.000 sene devam eden muson iklimi 

kuraklık sebebiyle sona erdi, bölgedeki tropikal çayırlar 

günümüzdeki adıyla Sahra Çölü’ne dönüştü. 

MS 79 Vezüv (İtalya) Yanardağı Patlaması Vezüv Yanardağı Roma şehri olan Pompei’yi küller altında 

bırakmış, binlerce insan ölmüştür. 

MS 1000 Aşırı Sıcaklar 

Orta Çağ Sıcaklık  

Meksika’da yaşanan uzun süreli sıcaklık nedeniyle, pek çok 

Maya şehri terk edildi. 

1430 Düşük Sıcaklıklar 

Küçük Buzul Çağı 

Artan yanardağ faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan kül 

bulutları güneş ışınlarını kısmen yansıtabildiğinden dolayı 

soğuk hava dönemi başlamış; ekinler yok olmuş, açlık ve 

kıtlık yaşanmış, nehirler ve kanallar donmuştur. 

1550-5 Mevsim Değişiklikleri 

Küçük Buz Çağı 

Dağ buzulları gelişmiş, vadilere sarkmış, kısa yağışlı yazlar ve 

sert ve uzun kışlar yaşanmıştır. 

1703 İngiltere-Büyük Fırtına Çok sayıda şehir harabeye döndü. Fırtına sebebiyle, karada 

123, denizde 8.000 kişi öldü. 

1709 Kömür Kullanılarak Demir üretildi. Kömür endüstriyel enerji kaynağı olarak fosil yakıtların 

yoğun şekilde kullanımı başladı.  
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1760 Sanayi Devrimi (1760-1840) Atmosferdeki karbondioksit düzeyi yükselmeye başladı.  

1807 Kömür Gazının Yakıt olarak 

kullanılması 

Kömür Gazı, Londra’da ilk sokak ışıklandırması uygulama-

sında yakıt olarak kullanıldı. 

1815-16 Endonezya’daki Tambora Yanardağı 

patladı. Tarihi kayıtlara geçmiş en 

büyük yanardağ patlaması. 

Yazsız Yıl/Yazı Yaşamayan Yıl 

Tambora Yanardağı bacasından 30km3 kül fırlatmıştır. 

Havadaki küller dünyayı gölgeledi ve Kanada ve ABD’de 

Mayıs-Eylül aylarında dondurucu soğuklar yaşandı. 1800 kişi 

donarak öldü. 

1847 İlk Petrol Kuyusu Sondajı Azerbaycan’ın Bakü şehrinde ilk petrol kuyusu sondajının 

başlaması ardından 1856’da Polonya Ulaszowice şehrinde 

ilk ham petrol rafinerisinin açılmasına sebep oldu.  

1885 Petrolle çalışan ilk araba üretildi. Araçlar egzoz yoluyla havaya karbondioksit, karbonmonok-

sit, kurşun, azotoksit gibi ağır metalleri gaz hâlinde havaya 

vererek hava kirliliğine neden olmaktadır. 

1931 3 Yıl Süren Kuraklık 

Tarihteki En Yıkıcı İklim Olayı 

Çin’deki kuraklık sonucunda aylarca şiddetli yağışlar yaşan-

dı, Yangtze Nehri 29 metre yükseldi ve yıkıcı taşkınlar 

meydana geldi. Neticede hastalık, açlık ve boğulma yüzün-

den 3.7 milyon kişi yaşamını yitirdi. 

1945 Küresel Sıcaklık Düşüşü Küresel sıcaklıklar, yaklaşık 100 yıl sürdükten sonra, kurum ve 

diğer parçacıkların sebep olduğu hava kirliliğinin Güneş’i 

kısmen örtmesinden dolayı yavaş yavaş düşmeye başlamıştır.  

1968-74 7 Yıl Süren Kuraklık Afrika’daki Sahra Çölü’nün güney kıyısındaki Sahel Bölge-

si’nde yaşanan kuraklık sebebiyle milyonlarca kişi yaşamını 

yitirdi. Kuraklık sonrasında 50 milyon kişinin yaşamı gıda 

yardımlarına bağlı oldu. 

1970 Tropikal Fırtına Bangladeş Bengal Körfezi’nde 7.5 metrelik fırtına kabarması 

nedeniyle sel felaketi yaşanmış, 500.000 kişi yaşamını 

yitirmiştir. 

1976 Kuraklık İngiltere’de yaşanan kuraklık nedeniyle binlerce kişi sıcak-

lardan dolayı hayatını kaybetmiş, orman yangınları çıkmıştır. 

1982-83 Kuraklık 

Küllü Çarşamba Yangınları 

Doğu Avustralya’da 20. Yüzyılın en kötü kuraklığı yaşandı. 

Viktoria ve Adelaide bölgelerinde 60 dan fazla kişi öldü. 

Küllü Çarşamba olarak adlandırılan yangınları tetikledi. 

1984-85 Kuraklık Sudan ve Etiyoya’da çok uzun süren kuraklık nedeniyle 

450.000 kişi öldü. 

1986 Kamerun Nyos Krater Gölü Suları 

Altüst Oldu.  

Nyos Gölü’ndeki soğuk yağmur sularının meydana getirdiği 

kalın tabaka kırılmış, kırılma hattından (tabanından) göle 

karbondioksit sızmaya başlamıştır. Göl tabanından büyük bir 

gürültü duyulmuş ardından gölün yüzeyi beyaz bir sis tabaka-

sıyla kaplanmıştır. Kısa süre sonra insanlar bayılış, bayılan 

insanların 1700’ü ölmüş, on binlerce hayvan telef olmuştur. 

1987 Şiddetli Fırtına İngiltere’de yaşanan fırtına sebebiyle 15 milyondan fazla 

ağaç yerinden söküldü. 

1990 Tropikal Siklon/Kasırga Kasırga sırasındaki 6 metre yükseklikteki fırtına kabarması, 

Bengal Körfezi’ni silip süpürerek ve Bangledeş’in bazı kısımla-

rında sele neden olarak, 148.000 kişinin canını almıştır. 
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1991 Pinatubo Yanardağı Patlaması Filipinler’deki yanardağın patlaması sonucu atmosfere yükse-

len toz bulutu ortalama sıcaklığı iki yıl süresince düşürmüştür. 

1991-92 Kuraklık Afrika, 20.yüzyıldaki en uzun yağışsız dönem yaşandı. 6.7 

milyon km2lik alan kuraklıktan etkilendi. 

1997 Orman Yangınları Endonezya’daki orman yangınları 3.000 km2lik alandan daha 

geniş bir ormanlık alanı yok ederek, dünyanın toplam fosil 

yakıt tüketiminin %30-40’ına denk gelen miktarda karbondi-

oksiti atmosfere veren çok büyük bir kirlilik bulutu oluşturdu. 

2002 Buzul Erimesi Antartika Yarımadası’na yakın konumdaki Larsen-B buz 

sahanlığı 35 günde yok oldu, 3.250 km2lik bir buzul eriye-

rek okyanusa karıştı. 

2003 Aşırı Sıcaklar Avrupa’da son 500 yılın en aşırı ısı dalgası yaşandı (40 derece-

nin üstü) 30.000’den fazla kişi sıcaklık nedeniyle öldü. 

2005 Katrina Kasırgası Atlantik 14 adet fırtınayla kayıtlardaki en kötü kasırga mevsi-

mini yaşadı. Katrina Kasırgası, ABD’nin Lousiana eyaletindeki 

New Orleans kentinin büyük bir bölümünü tahrip etti. 

2007 Orman Yangınları, Şiddetli Yağışlar Yunanistan’da 46 sıcaklık 46 dereceye çıkmış, İngiltere’de 

şiddetli yağmurlar sellere neden olmuştur. 

2017 Atlas Okyanusu Kasırgası Irma, 

Karayipler’de ve Florida’da geçtiği 

adaları yerle bir etti. 

İklim değişikliği kasırga sayısını ve şiddetini arttırdı. Kasırga-

dan 1.200.000 kişi etkilendi. 26 kişi hayatını kaybetti. Temiz 

suyun kesildiği yerlerde salgın hastalıklar görüldü. 

2018 ABD’deki Michael ve Florence 

Kasırgaları, Filipinler’de 2.4 milyon 

kişiyi etkileyen 134 kişinin ölümüne 

sebep olan Mangkhut Tayfunu. 

İklim değişikliği aşırı ısınmaya bağlı afetler  

 

2019 Avustralya’da Orman Yangınları 

Yeryüzünün En Büyük Cehennemi 

8 milyon hektar alanda meydana gelen yangınlar sonucu 25 

kişi öldü, 67.000 kişi yaşadıkları yerleri terk etti, 500.000 

hayvan telef oldu (koala’ların üçte biri yok oldu). Binlerce 

deve, suyu tükettikleri gerekçesiyle öldürüldü. Belçika 

büyüklüğünde bir eko-sistem yok oldu.  

2020 Hint Okyanusu’ndaki soğuk-sıcak 

su sirkülasyonundan kaynaklı akıntı 

kutuplaşması  

Doğu Afrika, Suudi Arabistan 

Çekirge İstilası 

Küresel İklim Değişikliği 

Çekirge İstilası 

2020 Hint Okyanusu’ndaki soğuk-sıcak 

su sirkülasyonundan kaynaklı akıntı 

kutuplaşması Avustralya, Kuraklık ve 

Sel Felaketi, Orman Yangınları 

İklim şartlarında değişime neden olmuştur. 

Kuraklık, sel felaketi, orman yangınları. 

 

2020 Corona/Covid-19 Virüsü Salgını İlk kez 1960’lı yıllarda görülen virüs Çin’in Hubei Eyaleti 

Wuhan şehrinde ortaya çıktı ve binlerce can aldı. Küresel 

iklim değişikliği neticesinde sıcaklıkların artması yarasaların 

taşıdığı virüslerin yayılmasını hızlandırmış ve toplu taşıma 

gibi kalabalık alanlardan bulaşan virüs insanların bağışıklık 

sistemlerini çökertmiştir. 

Kaynak: Kanat ve Keskin (2018: 69-70); Woodward, (2015: 66-68), Gündüz (2008: 432) www.hurriyet.com. 

www.dunya.com kaynaklarından derlenmiştir. 
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Tablo 1’de gösterildiği gibi orman yangınları, aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar, 

fırtınalar, buzulların erimesi, depremler, fırtına ve kasırgalar, volkanlar/ yanar-

dağ patlamaları dünya iklimine etki eden önemli olaylardandır. Görüldüğü üzere 

iklim değişikliğine sebep olan pek çok koşul bulunmaktadır. Volkanlar, bacala-

rından çevrelerine gazlar, buharlar, küller, lavlar ve parçacıklar bırakarak yer-

yüzünde geçici hava değişikliklerine kıtlıklara yol açarak insan, hayvan ve bitki 

ölümlerine neden olur (Gündüz, 2008: 417). Yanardağ patlamalarının stratosfe-

re gönderdiği su ve sülfür dioksit atmosferde yıllarca sürüklenerek güneşi örten 

ve 1 derece ya da daha fazla küresel soğumaya neden olarak sülfürik asit dam-

lacıkları oluşturur. Karbondioksit ise atmosferde bir yüzyıldan fazla süre kala-

rak küresel ısınmaya neden olmaktadır (Woodward, 2015: 15).  

İklim Değişikliği ve Toplum 

İklim değişikliğinin toplumlar üzerinde ciddi etkileri olmuştur, olmaya da 

devam etmektedir. İleriki zamanlarda iklim değişikliği ve bunun etkileri hayatı 

daha da zorlaştıracak, yığınlar hâlinde göç, toprak ve kaynak savaşları, kıtlık-

açlık artacaktır. Deniz seviyesine yakın ülkeler sular altında kalacağı için bu 

ülkelerin vatandaşları topraklarını terk edeceklerdir. Komşu ülkeler de bu kadar 

çok insanın topraklarına rahatça yerleşip kendi gıdalarını yetiştirmelerine büyük 

olasılıkla izin vermeyeceklerdir. Buzulların erimesiyle sular akıp gidecek, yük-

selen deniz seviyeleri nedeniyle su taşkınları olacak ve taşkınlar alçak kıyılarda 

bulunan pek çok şehrin ihtiyacını karşılayan su kaynaklarını kirleterek kullanı-

lamaz hâle getirecektir ve insanlar temiz içme suyu sıkıntısı yaşayacaklardır. 

Küresel ısınma sebebiyle tropikal bölgelerdeki ülkelerde tarım yapmak zorlaşa-

cak, salgın hastalıklar artacaktır (Woodward, 2015: 44-45). 

İklim Değişikliği ile Mücadele 

 İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları şüphesiz ki yeni değildir. Örne-

ğin Seneca yaklaşık 2000 yıl önce Roma’daki hava kirliliğinden şikâyet etmiş; 

hava kirlenmesini kontrol için Kral I. Edward tarafından ilk kanun yapılmış; 

1273 yılında İngiltere’de bir kömür çeşidinin kullanılması yasaklanmıştır. Da-

hası, Orta Çağlarda bir adam kömür yaktığı için asılmış; 1300 yılında Kral III. 

Richard kömürün kullanımını azaltmak için kömüre ağır vergiler koymuştur. 

Shelley, 1800’lerde “Cehennem olsa olsa, Londra gibi kalabalık ve dumanlı bir 

yerdir” diye yazmıştır (Muslu, 1985: 82).  
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 Günümüze gelindiğinde ise, sera gazı salınımına neden olan faaliyetlerin 

durdurulması, minimuma indirilmesi veya karbonsuz olanlarla değiştirilmesine 

neden olabilecek enerji verimliliği sağlayacak teknolojilerin teşvik edilerek kulla-

nılması, iklim mühendisliği mesleğinin yaygınlaştırılması, çalışma alanlarının 

genişletilmesi ve işletmelerde/sanayide/fabrikalarda iklim mühendisi bulundurma 

zorunluluğu getirilmesi, karbon yakalama ve gömme teknolojilerinin geliştirilme-

si gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere sera gazı salınımının azaltılması için 

lazım olan teknolojilerin transferi iklim değişikliği ile mücadelede alınabilecek 

önlemlerden birkaçıdır. 

Karbonu Azaltmak/Karbon Ayak İzi 

Karbon Ayak izi birim karbondioksit türü olarak ölçüm yapılan, oluşan sera 

gazı miktarı bakımından insanların gerçekleştirdiği etkinliklerin çevreye yol açan 

zararın ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Karbon ayak izi doğrudan/birincil ayak izi 

ve dolaylı/ikincil ayak izi olmak üzere iki temel unsurdan meydana gelmektedir.  

 Birincil ayak izi; evsel enerji kullanımı ve ulaşımı (araba ve uçak) da 
içeren fosil yakıtlarının yanması sonucu oluşan doğrudan karbondioksit 

emisyonlarının ölçülmesiyle hesaplanmaktadır. 

 İkincil ayak izi; kullanılan ürünlerin başlangıç sürecinden, imalat ve 

bozulmalarına ilişkin dolaylı karbondioksit emisyonlarının ölçülmesiyle 

hesaplanmaktadır (Karbonayakizi, 2020). 

Karbon ayak izi açısından verilere göre; 1990 yılından beri Türkiye OECD 

üyeleri arasında en fazla kişi başı emisyonlarını yükselten bir ülke konumundadır. 

2019 yılından itibaren kişi başı sera gazı emisyonları dünya ortalamasının üzerin-

de 6.6 tona ulaşmış olup bu oran giderek artmaya devam etmektedir. Bununla 

beraber Türkiye’de birincil enerji arzının %88’ini fosil yakıtlar oluşturması sebe-

biyle de Türkiye’de ülke olarak karbon ayak izi giderek artmakta ve bu konuda 

acil iklim koruma önlemleri alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır (Keleş, 2019).  

Karbon ayak izini azaltmaya yönelik Türkiye’de iklim değişikliğinin sosyal 

politikalar içinde içselleştirilmesiyle iklim koruma bilincinin gelişmesi gerekmekte-

dir. Bu bağlamda önlemler arasında şunlar yer almaktadır; tatillere uçakla seyahat 

edilmemesi, toplu taşıma araçlarının sıklıkla kullanımının tercih edilmesi, yenilene-

bilir enerji kullanımı, ısınma için güneş enerjisi kullanımı, yolculuk ayak izinin 

azaltılmasına yönelik işe giderken arabanın başkalarıyla paylaşılmasıdır. İkincil 

ayak izini azaltmaya yönelik ise et tüketiminin azaltılması, fazla ambalajlanmış 
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ürün ve hizmetlerden uzak durulması, uzak mesafelerden gelen yiyecek ve içecekle-

rin satın alınmaması, şişe suyu yerine musluk suyu kullanılması, 1000 milden daha 

uzak bir ülkeden gelen elbiselerin tercih edilmemesi önlemler arasındadır (Karbo-

nayakizi, 2020). 

İşletmelerin Sorumlulukları 

Sürdürülebilirlik sosyo- ekonomik yapı ve fiziksel çevre arasındaki ilişkileri 

tanımlayan bir şemsiye terimdir. Kaynak kullanımı ve enerji gibi başlıklar bu şem-

siye altında yer almaktadır. İşletmeler de mal ve hizmet üretirlerken sürdürülebilir-

liği sağlamak adına geleceğe yönelik ve pozitif yönden kaynaklara zarar vermeyen 

yenilikçi, zararsız, temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalıdırlar. İşletmeler 

ayrıca, enerji verimliliğinin sağlanması toprak, su, hava, gürültü kirliliğinin ve atık-

ların azaltılması misyonunu üstlenen doğal kurumsal kaynak yönetimini de sürdü-

rülebilir kalmak için işletme felsefesi olarak benimsemelidirler. İklim değişikliği ile 

mücadele ve işletmelerin sorumlulukları Şekil 1’de gösterildiği gibidir. 

Şekil 1. İklim Değişikliği ile Mücadele ve İşletmelerin Sorumlulukları 

 
Kaynak: Tekin, Z. (2020). Sosyal Bilimlerde Güncel Konular ve Multi-Disipliner Yaklaşımlar, Bölüm 21: İklim 

Değişikliği ile Mücadelede Yeşil İnovasyon Yönetimi, s:273-281, Ankara: İksad Uluslararası Yayınevi  
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Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi ve Vizyonu 

Günümüzde iklim değişikliği en öncelikli hususlardan biridir. Gelişmekte 

olan bir ülkelerden biri olan Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadele kapsa-

mında Türkiye’nin de onay verdiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçe-

ve Sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşme çerçevesinde oluşturulan Kyoto 

Protokolü ve sonrasında takip edilen program dâhilinde, öncelikle iklim deği-

şikliğine sebep olan sera gazlarının oluşumundan birinci derece sorumluluk 

taşıyan gelişmiş ülkeler tarafından tüm dünyaya yönelik bir eylem planı oluştu-

rulmuştur (Göktaş ve Özler, 2017:1014). Bu bağlamda Türkiye “Ulusal İklim 

Değişikliği Stratejisi”ni oluşturmuş ve bu strateji ile iklim değişikliğinin hem 

çok kritik sosyoekonomik ve çevreye ilişkin problemlere neden olabileceği hem 

de ülkelerin güvenliğini ve gelecek nesillerin yaşamını tehdit unsuru teşkil ede-

bilecek şekilde çok boyutlu ve karmaşık bir problem olabileceği bilinciyle hare-

ket ederek, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin ana 

prensipleri arasında yer alan “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” kap-

samında hedef belirlemiştir (Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2023:1). 

Dolayısıyla Türkiye açısından daha düşük karbon salınımı yaparak ekonomik 

büyümeyi sağlamak hem uluslararası yükümlülükleri hem de dünyaya karşı 

üstlenilen sorumluluklar bakımından önemli duruma gelmiştir (Göktaş ve Özler, 

2017:1014). Bu bağlamda Türkiye küresel iklim değişikliği ile mücadele edil-

mesi açısından uluslararası alanda iş birliğinde bulunulmasının önemine dikkat 

çekilerek alandaki çabalarına olanakları dâhilinde katkı sunmayı amaçlamakta; 

finansman, ulusal azaltım, teknoloji, kapasite oluşturma ve uyum politikalarını 

oluşturmaktadır. 

Türkiye’nin temel ilkeler kapsamındaki stratejik hedefleri şunlardır: 
 

 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin “ortak fakat 

farklılaştırılmış sorumluluklar” prensibi kapsamında ulusal kalkınma plan-

ları içerisinde iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikaları ile ön-

lemlere yer verilmesi,  

 Sera gazı emisyonunun artma hızının kısıtlanmasına yönelik katkı sunmak,  

 Ulusal olarak küresel iklim değişikliğinden olumsuz etkisini azaltma ve 

uyuma yönelik hazırlık düzeyi ve kapasitesini yükseltmek; bu gayretler so-

nucu deneyimleri bölge ülkelerine iletmek ve ülkeler arasında ortak proje-

ler üretmek, 
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 Küresel stratejik amaçların temel unsurlarından olan finansman, teknoloji 

transferi, azaltım ve uyuma yönelik ilgililerin sorumlu durumları dikkate 

alınarak tasarı yapmak ve uluslararası etkinliklerde aktif görev almak, 

 Uyum ve azaltım etkinliklerini gerçekleştirebilmek için gereksinim bulu-

nan finansal kaynaklara ulaşımı artırmak,  

 Temiz üretim yapmaya ilişkin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini artırmak, 

rekabet edilebilirliği ve üretimi artırmaya yönelik mali kaynakları ve teşvik 

düzeneklerini oluşturmak, 

 İklim değişikliğinde mücadele kapsamında karar alma süreçlerini bilimsel 

araştırma bazlı şeffaf, katılımcı olarak geliştirmek, 

 Kamuoyunda farkındalığı geliştirmek,  

 Kapsamlı bilgi yönetim sistemi oluşturularak ulusal iklim değişikliği faali-

yetlerinde bilgi akışını düzenlemek ve paylaşımı geliştirmek 

 Uluslararası ülkelerin iş birliği yapmalarına ilişkin mekanizmaların kurul-

ması amacıyla bu alanda gerçekleştirilen müzakerelere etkin katılmak,  

 Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ile 9. Kalkınma Planı ve ilgili belgeler 

çerçevesinde Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planını oluşturmak,  

 İklim değişikliğine yönelik ilgili kurumlarda oluşumların başlamasını sağ-

lamak, 

 İhtiyaç duyulan altyapıyı oluşturarak emisyon envanterini daha sağlıklı dü-

zenlemek 

 Bu alandaki tüm paydaşların iş birliği aracılığıyla iklim değişikliği politi-

kalarının gelişimini sağlamaktır (Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-

2023:1-13).  
 

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde Türkiye’nin ulusal viz-

yonu; iklim değişikliği politikaları ile kalkınma politikalarını entegre etmiş; 

enerjinin verimli olma hâlini yaygın duruma getirmiş; yenilenebilir ve temiz 

enerji kaynaklarının yararlanımını yükseltmiş; iklim değişikliğiyle mücadeleye 

özgü koşullar kapsamında etkin olarak katılımı gerçekleştiren ve hayat kalitesini 

yükselterek düşük karbon yoğunluğunu yurttaşlarına takdim edebilen ülke ol-

mak. Türkiye’nin küresel iklim değişikliği ile mücadele çerçevesindeki ana 
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amacı ise, tüm insanların müşterek endişesi olan iklim değişikliğini önlemeye 

ilişkin uluslararası ilgililerle iş birliği dâhilinde, bilimsel ve objektif sonuçlar 

kapsamında ortaklaşa tespit edilmiş küresel gayretlere, sürdürülebilir kalkınma 

politikalarına mutabık biçimde ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesi 

ve Türkiye’nin özel koşulları kapsamında katılmaktır (Türkiye İklim Değişikliği 

Stratejisi 2010-2023:8). 

Uluslararası İklim Değişikliği Müzakereleri kapsamında ulusal tutum açısın-

dan Türkiye 1. Ulusal Bildirimi’nin ele alınmasına yönelik Birleşmiş Milletler 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası’nca görevli bulunan bağımlı 

olmayan bilirkişilerin raporunda da ifade edildiği gibi Türkiye sera gazı emisyon 

profili, kişi başı emisyon miktarı, kişi başı GSYH ve kişi başı enerji tüketim gös-

tergeleri, tarihsel sorumluluk, İnsani Kalkınma Endeksinde bulunduğu yer, sosyo-

ekonomik göstergeler gibi faktörler ele alındığında Türkiye “orta gelirli gelişmek-

te olan ülkeler” sınıflandırılması içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu durum 

Türkiye’nin diğer ülkelerden farklı bir sınıflandırmada bulunduğunu göstermek-

tedir. Bu bağlamda Türkiye’nin demografik ve ekonomik alanda ilerlemesi dikka-

te değer görüldüğünde, geçmiş yıl verileri kaynak gösterilerek sera gazı emisyo-

nunu azaltma yönünde herhangi bir taahhütte bulunulmasının mümkün olmaması 

sebebiyle emisyon kısıtlamasını önlemler alarak uygulamayı planlamaktadır 

(Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2023:16). 

Gönüllülük ve İklim Değişikliği ile Mücadele 

Sera gazlarının neden olduğu küresel ısınma günümüzde çözüm bekleyen 

en önemli problemlerden biridir. Sera gazı emisyonları içerisinde oransal olarak 

incelendiğinde en yüksek oran %81 ile karbondioksit olup diğer oranlar ise 

%15’i metan, %3’ü diazot oksid ve %1’i florlu gazdır. Dolayısıyla küresel 

ısınmaya neden olan en önemli gazın karbondioksit olduğu açıktır. Türkiye 

dünyada salınım yapılan toplam karbondioksit emisyonlarının yalnızca 

%1’inden sorumlu olmasına rağmen yıllar arasında karbondioksit emisyonunu 

en fazla arttıran ülkelerden biri durumuna gelmiştir. Dünyada iklim değişikliği 

ile mücadele kapsamında da 2050 yılına ulaşana kadar karbondioksit emisyon 

oranlarının %80 düşürülmesi zorunlu olarak beklenmektedir. Bu orana ulaşıla-

bilmesi için de bugünden itibaren her yıl karbondioksit emisyonlarının %2 azal-

tılması gerekmektedir. Maliyet açısından değerlendirildiğinde ise eğer bugün-

den itibaren karbon emisyonunu düşürme yönünde faaliyetlere başlanıldığı tak-

dirde gayri safi millî hasılanın yaklaşık %1-2’si kadar maliyet olmaktadır. Eğer 



Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında - SivilAnT® 

104 

ki herhangi bir önlem alınmadığı ve karbon emisyonunu azaltma girişimlerine 

başlanılmadığı takdirde ise gayri safi millî hasılanın yaklaşık %20’si kadar har-

cama yapılması gerekecektir (Göktaş ve Özler, 2017:1028). 2-13 Aralık 2019 

tarihleri arasında Madrid’de gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Taraflar 

Konferansı 25 öncesinde beyan edilen Birleşmiş Milletler raporunda da bunu 

doğrular nitelikte küresel ısınmaya sebep olan sera gazı salınımının azaltılması-

na yönelik acilen eyleme geçilmesi gerektiği açıkça ifade edilmektedir (Ver-

beek, 2019). Bu bağlamda Dünyada ve Türkiye’de iklim değişikliği ile mücade-

lede gençliğin katılımı ve sivil alanda gençlerin iklim değişikliği ile mücadele 

çalışmalarına aşağıda yer verilmektedir.  

Dünya’da ve Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadelede 

Gençliğin Katılımı 

Dünyada ve Türkiye’de küresel iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından 

uzun vadede en fazla etkilenecek olanlar genç nesil olması sebebiyle gençlerin 

eko sistem değişikliği, göç̧, sağlık, v.b. gibi konularda bilgilendirilmesi, eğitil-

mesi, olumsuz sonuçların çözümüne ilişkin oluşturulan günümüz politikalarına 

dâhil edilmesi, gençlerin bakış açısıyla küresel iklim değişikliği sorununa ilişkin 

çözüm bulmaya yönelik politikalar üretmelerinin teşvik edilmeleri gerekmekte-

dir (Konak, 2011:77). Bu bağlamda Birlemiş Milletler’in UN World Youth 

Report: Youth&Climate Change (BM Dünya Gençlik Raporu: Gençlik ve İklim 

Değişikliği, 2010) adlı raporu yayınlanmıştır. Rapora göre özellikle Asya ve 

Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerdeki gençler , iklim değişikliği ve iklim deği-

şikliğinin neden olduğu olumsuz sonuçlardan gelişmiş ülkelerde yaşayan genç-

lere göre daha fazla etkilenmektedir. Gençlerin sağlığını ve güvenliğini tehdit 

eden unsurlar arasında olağan olmayan hava olayları, sıcaklıkların yükselmesi, 

su kaynaklarının kıtlığı, sağlıksız durumlar, tarım ve gıda sektöründe görünen 

olumsuz koşullar, doğal kaynakları elde etmek için meydana gelen iç çatışmalar 

yer almaktadır. Bununla beraber iklimdeki istikrarsızlıkların sonucu olarak göç 

ve çatışmalar meydana gelebilmektedir. Gençlere etkisi açısından da olağan 

gerçekleşmeyen hava durumlarının en hiddetli yaşandığı ülkelerde, Sahara-altı 

Afrika gibi yüksek kuraklık riski bulunan ülkelerde, Orta Amerika, Güney As-

ya, Karayip ve Pasifik Adaları’nın kıyı bölgelerinde sel tehlikesi yaşayan genç-

lerin sağlık ve güvenlik tehditleri artmaktadır. Tüm bunların neticesinde de bu 

şartlarda kolera, tifo, ishal gibi hastalıklar oluşmaktadır. İklim değişikliği neti-

cesinde meydana gelen kuraklık periyotlarının uzun zaman alması temiz suya 
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erişim olanağını sınırlamakta dolayısıyla sağlıksız beslenme, su kaybı ve yeterli 

olmayan temizlik gibi olumsuz sağlık sonuçlarına neden olmaktadır (UN World 

Youth Report: Youth&Climate Change, 2010). 

Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde 2010 ile 2023 yıllarını 

içeren periyoda yönelik hazırlamış olduğu “İklim Değişikliği Stratejisi” ile Bir-

leşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin ana prensiplerinden 

biri olan “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” kapsamında küresel iklim 

değişikliğiyle mücadele çabalarına olanakları dâhilinde katkı vermeyi bir amaç 

olarak tespit etmiş; finansman, teknoloji, kapasite oluşturma ulusal azaltım, uyum 

politikalarını oluşturmuştur. Bunlarla beraber farklı stratejiler ve eylem planları ve 

de geliştirmiştir. Bu eylem planları ve stratejilerinin başlıcaları şunlardır: 
 

 Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2023 

 İklim Değişikliği Eylem Planı 2011-2023 

 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2023 

 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2010-2023) 

 İklim Değişikliği ve Buna Bağlı Afetlere Yönelik Yol Haritası Belgesi 

(2014-2023) 

 Ulusal Katkı Niyet Beyanı (INDC) (2015)  
 

Uluslararası, ulusal ve yerel stratejiler bağlamında dünyada ve Türkiye’de 

iklim değişikliği ile mücadelede geliştirilen politikalara gençliğin katılımı önem 

taşımaktadır. Bu hususta gençler bu alanda bilgi aramalı, görüş oluşturmalı, dü-

şüncelerini ifade etmeli, faaliyetlerde ve süreçlerde aktif görev almalı, kararların 

alınması noktasında bilgilendirilmeli, onlara danışılmalıdır. Bunlarla beraber 

gençlerin iklim değişikliği politikasına katılabilmeleri bağlamında gençler iklim 

değişikliği konusunu gerek üniversitelerde gerekse de gençlik merkezleri, genç-

lik sivil toplum kuruluşları, gençlik meclislerinde görüşebilirler. Böylece iklim 

değişikliği eylemine dikkat çekmeleri sağlanabilir (Baykan, 2019:17). Bu bağ-

lamda iklim değişikliği yönünde eylemlerin simgesi olan Greta Thunberg isimli 

genç aktivist “iklim için okul boykotu” yapan gençlere ABD’deki Birleşmiş 

Milletler Genel Merkezi önünde katılarak küresel çapta yapılan bir gençlik pro-

testosuna ilham kaynağı olmuştur. Halkın hâlâ küçük bir bölümü iklim değişikli-

ğinin mevcut etkilerinin gelecekte daha ciddi etkilere neden olacağının farkında 
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ve hükûmetlere bu konuda daha kararlı ve duyarlı davranmaları için eylem çağrı-

sında bulunmaktadır. Greta Thunberg’in “iklim için okul boykotu”nun yanı sıra 

Yokoluş İsyanı ve Gündoğumu Hareketi gibi girişimlerle halka eylem çağrısında 

bulunarak farkındalık çalışmalarını artırmaktadır. Böylece bu konu üzerine sayı-

sız bilim insanı biraraya gelerek uyarılarda bulunmuştur (Verbeek, 2019). Bilim 

insanlarının iklim değişikliği araştırmalarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulu-

nulabilmesi adına ilköğretim öncesi ve sonrası lise ve bilhassa üniversitelerde 

iklim değişikliği ders müfredatına dâhil edilebilir (Baykan, 2019:17). 

Sivil Alanda Gençlerin İklim Değişikliği ile Mücadele Çalışmaları 

Küreselleşen dünyada iklim değişikliğinin giderek artması sebebiyle yatı-

rımcılar, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlar, sera gazı ile ilgili bilgilere 

ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bağlamda sayıca büyüyen şirketler sera gazı emis-

yonlarına ilişkin ya özerk bir rapor ya da daha kapsamlı çevreye dair sürdürüle-

bilir bir paydaş raporu hazırlamaktadırlar. Örneğin, şirketler Sera Gazı Protokol 

Kurumsal Standardına uygun olarak sera gazı emisyonlarına ilişkin detaylı bil-

gilerin yer aldığı Global Raporlama (GRI, 2002) kılavuzundan yararlanarak, 

sürdürülebilir bir rapor hazırlarlar. Bir başka açıdan kamusal raporlama hem 

diğer paydaşlarla ilişkiyi güçlendirmekte hem de şirketlerin gönüllü̈ sera gazı 

programlarına katılarak tanınması sayesinde müşteriler ve kamu ile ilişkisi ge-

lişmektedir (Göktaş, 2010:12).  

İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları bağlamında gençlerin yer aldığı si-

vil toplum kuruluşlarının karar alma düzeneklerine yerel, ulusal ve evrensel alan-

da katılımı hatta kurumsallaşması yönünde talepleri olabilmektedir. Dolayısıyla 

yerel yönetimler gençlerin bu konudaki görüşlerini dikkate alarak iklim değişikli-

ğinden nasıl ve ne derece etkilenecekleri hususunda iklim eylem planları ve iklim 

değişikliğine uyum planlarında politikalar geliştirmelidir. BM tarafından yürütü-

len Taraflar Konferansı’nda resmî heyet seviyesinde gençlerin temsil edilmesinin 

önemi özellikle son yıllarda giderek artmaktadır. Bu konunun önemine istinaden 

Türkiye de hızlı ve büyük hamleler yapmalıdır (Baykan, 2019:17).  

Türkiye’de gençlerin sivil alanda gerçekleştirdikleri iklim değişikliğiyle ilgili 

mücadele çalışmaları şu şekilde özetlenebilir: Küresel Denge Derneği tarafından 

Sistem Düşüncesi Derneği ve ODTÜ Mezunları Derneği ortaklığında yürütülen 

“Üniversite Gençliği İklim Davasına Sahip Çıkıyor Projesi”, Birleşmiş Milletler 

Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Fonu (GEF/ SGP) kapsamında aldığı hibe ile 
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16-17 Şubat 2019 tarihinde ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesislerinde ger-

çekleştirilmiştir (Sivil Sayfalar, 2019). Ayrıca İsveçli genç aktivist Greta Thun-

berg’in başlatmış olduğu “Gelecek için Cumalar” isimli iklim eylemi pek çok 

ülkedeki gençler tarafından desteklenmektedir. Bu grevin Türkiye’deki temsilcisi 

11 yaşındaki genç aktivist Atlas Sarrafoğlu’dur. İklim krizine ilişkin basın yayın 

kurumlarının yeteri kadar konuya yer vermemesi ve ebeveynlerin bilgisizliği so-

runlar arasında yer almaktadır. Yetişkinler tarafından da dikkate alınmayı bekle-

yen “Gelecek için Cumalar Türkiye”ye destek veren gençler, Millî Eğitim Bakan-

lığı’nın iklim adaleti dersinin ders müfredatına eklenmesini Paris İklim Anlaşma-

sı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden kabul edilmesini ve iklim krizine yöne-

lik acil durum çağrısında bulunulmasını talep etmektedirler (Keleş, 2019).  

25. Taraflar Konferansında (COP25) üst düzey toplantı 09 Aralık 2019 ta-

rihinde gerçekleştirilmiştir. Çocuklar, Gençler ve İklim Eylemi Hükümetler 

Arası Bildirgenin açıklandığı üst düzey toplantıda iklim değişikliğine ilişkin 

karar alınması noktasında oluşturulan mekanizmalara gençlerin etkin katılımı-

nın sağlanmasına yönelik genç iklim aktivistleri tarafından açık ve acil eylem 

çağrısında bulunmuşlardır (Mekki, 2019).  

Alternatif sosyal medya sitesi olan novelheroes.com tarafından gençlere 

yönelik “Küresel İklim Değişikliği Çağında ‘Kahraman’ Kim?” adlı yarışma 

düzenlenmiştir. Yarışmanın amacı küresel ısınmanın neden olduğu çevre sorun-

larına, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekmek ve dünyadaki ik-

lim kahramanlarının interaktif ansiklopedisini oluşturmaktır. Yarışma “Küresel 

İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları” ana temasıyla 13-18 yaş arası gençlerin 

katılımıyla “Kahramanını Fotoğrafla” “Kahramanını Resimle”, “Kahramanını 

Yaz”, olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilmiştir (İklim Haber, 2019).  

Sonuç 

İklim değişikliğiyle ilgili mücadele çalışmaları kapsamında en büyük roller-

den birini geleceğimiz olan gençler üstlenmektedir. Bu konuda iklim değişikliğine 

dikkat çekilmesine yönelik gençlerin gerekli girişimleri bulunmakla birlikte hâlen 

gençler iklim değişikliği politikalarının oluşturulması ve karar mekanizmalarına 

katılımları hususunda etkin değildir. Dolayısıyla Türkiye’nin de hızlı ve büyük 

adımlar atması gerekmektedir. Bu adımların başında gençlerin küresel iklim deği-

şikliği konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi iklim değişikliği ile mücadele 

strateji ve politikalarına entegre edilmesi, gönüllülük çalışmaları kapsamında 

yönlendirilmesi, projelere katılımlarının sağlanması gelmektedir. 
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GÖNÜLLÜ TURİZM VE 

SOSYAL DEĞİŞİM 

Pelin Arsezen 

 

Giriş 

Bu çalışma gönüllü turizmi bir olgu olarak incelemektedir. Gönüllü turiz-

min bir turizm formu olup olmadığı ya da niş bir pazarı işaret edip etmediğine 

dair akademik yazında, küresel trendlerde ve popüler medyada çeşitli tartışma-

lar yer almaktadır. Turizm stratejisi, pazarlaması plan ve politikası bakımından 

gönüllü turizmin sınıflandırılması bu çalışmanın konusu olmadığından bu bağ-

lam ele alınmamıştır. Bu çalışma daha çok gönüllülük esasına dayalı seyahatle-

rin içeriğine odaklanmaktadır. Sonuç olarak bu çalışmada, seyahatin temel ne-

deninin iş, dinlence, eğitim olmadığı seyahatin temel nedeninin gönüllülük faa-

liyeti olduğu turizm hareketliliğine genel hatlarıyla bakılmıştır. Gönüllü turiz-

min çıkış yeri İngiltere ve Avrupa olarak görülmektedir.  

Orta sınıfın ve evangelistlerin misyoner olarak insan hareketliliğine katılı-

mıyla Amerika ve Avustralya da olguya dâhil olmuştur. Günümüzde ise Asya 

ve Afrika’da da gönüllü turizm geniş yer bulmaktadır. Gönüllü turizme katılım 

da bu alandaki araştırmalarda son otuz yılda artmıştır. Araştırmalara göre 

1990’dan bu yana 2 milyondan fazla insan gönüllü turizm kapsamında seyahat 

etmiştir. 

Gönüllü turizmin popülaritesi artmasına rağmen, bu alandaki sistematik 

akademik araştırmalar hâlâ sınırlıdır, talep tarafını hedef alması; birkaç istisna 

dışında, sadece son zamanlarda ev sahibi topluluklar birincil herhangi bir öl-

çekte araştırma konusudur. Bu çalışmada alternatif turizm perspektifi kabul 

edilerek uluslararası gönüllü turizm kavramını anlamak için literatür irdelen-

miştir. 
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Gönüllü Turizm 

Gönüllü turizm kavramına ilginin artma sebebi 90’ların sonu ve 

2000’lerin başında toplumlarda suçluluk bilincinin artışıdır (Novelli, 2005). 

Gönüllü turizmin kökleri gönüllülük kavramına dayanır. Bireyler hizmetlerini 

sunarak toplumun bazı yönlerini daha iyisi için değiştirmeye çalışırlar. Bussel 

ve Forbes’a göre (2002: 246,248) özgeci güdülere sahip olmalıdır. Aynı şekil-

de gönüllü turizm de tatilde iken iyi niyetli özgeci aktivitelere odaklanmaktır.  

Bir grup araştırmacı gönüllü turizmi alternatif turizmin bir formu olarak 

görmektedir (Britton ve Clarke, 1987; Cohen, 1987, 2003; Dernoi, 1981, 

1988; Ellis, 2003; Halpenny ve Caissie, 2003; Holden, 1984; McGehee, 2002; 

Pearce, 1980; Singh, 2002, 2004; Uriely, Reichel ve Ron, 2003). Bazı araştır-

macılar ise kavramı ekoturizmin bir uzantısı olarak ele almaktadır (Gray ve 

Campbell, 2007). Poon (1993) bu kavrama yeni turizm, Novelli (2005) niş 

turizm, Butcher (2003, 2005) ise yeni ahlaki turizm demiştir. 

Bazı yazarlar gönüllü turizmi sadaka/ bağış/ yardım gibi etiketlerle ko-

numlandırıyor, adalet, fakir yanlısı veya iyi niyet turizmi olarak adlandırıyor 

(Butcher, 2003; Butcher & Smith, 2010; Rogerson, 2011; Scheyvens 2007; 

Stoddart & Rogerson, 2004; Theerapappisit, 2009). 

Benson ve Henderson (2011); Lyons ve Wearing (2012) ise gönüllüler tu-

rizmi, gönüllü turizm, gönüllü turist terimlerinin kullanımında ısrar etmekte-

dir. Uygulamacılar arasında ise aynı kavrama işaret eden sorumlu turizm teri-

mine rastlanmaktadır. Dil birliği olmamakla birlikte terimler, seyahat etme 

niyet ve motivasyonunun doğanın ve diğer insanların lehine değişim yaratmak 

olduğu durumunu işaret etmektedir. Yani gönüllü turizm faaliyetinde bulunan-

ların diğer bir deyişle gönüllü turistlerin seyahat motivasyonlarının altında 

“daha iyi insan olmak, diğerleri ve dünya için iyi şeyler yapmak, dünyayı iyi 

yönde değiştirmek” olgusu yatmaktadır.  

İnsanlar evlerinden de uluslararası gönüllülük hareketlerine katılabilmek-

tedirler. Ancak bir turizm eyleminden bahsedebilmek için tanımlara göre 24 

saatten uzun süren ve konaklama içeren bir seyahat gerçekleşmelidir. Ulusla-

rarası gönüllü turizm sık sık yardım amacı ile insani ve çevresel projelerde 

ihtiyacı olan topluluklara hizmet etmek seyahat ve faaliyetler bütününü içerir. 

Wearing (2001) bu faaliyetleri koruma projeleri, bilimsel araştırma (yaban 

hayatı, toprak ve su), tıbbi yardım, ekonomik ve sosyal kalkınma (tarım, in-

şaat, eğitim) ve kültürel restorasyon olarak sınıflandırmaktadır. Callanan ve 
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Thomas (2005) genellikle bu gönüllülük projelerinin dört haftadan az süren 

projeler olduğunu bulmuştur.  

Young’a göre (2008: 207) gönüllü turizm kesinlikle hem gelişmiş hem ge-

lişmekte olan birçok ülkede turizm sektörünün genişleyen bir alt sektörü hâline 

gelmiştir. Bu tipteki artış birçok yazar tarafından araştırılmıştır (Callanan & 

Thomas, 2005; Raymond ve Hall, 2008; Söderman ve Snead, 2008; Wickens, 

2010). Uluslararası gönüllülük var olmasına rağmen endüstri raporlarında bu 

kavrama son on yıldır yer verilmektedir. Gönüllü Seyahat Bilgileri 2009’daki 

notlara göre (Nestora, Yeung ve Calderon, 2009) 11 Eylül olayı ve Endonezya 

Tsunami afeti gönüllü turizme ilgiyi artırmıştır. Birçok ülkede üst gelir sınıfı 

sıra dışı seyahat deneyimleri aramaktadır. Böylece gönüllü turizme bir pazar 

fırsatı olarak da bakılmaktadır. 

Başlangıçtaki gönüllü turizm araştırmalarının çoğu fenomeni tanımlamak 

ve olumsuz etkileri az olan ideal turizm aktivitesi olarak savunmak üzerine yo-

ğunlaşmıştır (Broad, 2003; Broad & Jenkins, 2008; Brown ve Morrison, 2003; 

McGehee, 2002; Stoddart ve Rogerson, 2004). Araştırmalar genel olarak şunu 

kabul etmişlerdir: Gönüllü turist, kitle turistinden farklıdır. Ayrıca, araştırmalar 

gönüllü turizm için bir dizi kavram tanımlamışlardır: Olumlu motivasyon, öz-

gecilik, kendini geliştirme, ev sahibine geri verme, topluluk gelişimine katılma 

ve kültürel anlayış (Brown, 2005; Brown ve Morrison, 2003; Callanan & Tho-

mas, 2005; Coghlan, 2008; McIntosh ve Zahra, 2007; Stoddart & Rogerson, 

2004). Ayrıca çalışmalarda tıbbi yardım, eğitim desteği, kültürel ve tarihi resto-

rasyon, ekolojik koruma gibi birçok olumlu gönüllü turizm tiplerine işaret edil-

miştir (Coghlan, 2008; Cousins, 2007; Cousins, Evans, ve Sadler, 2009a; Gray 

ve Campbell, 2007; Rattan, Eagles, ve Mair, 2012; Uriely vd., 2003). Daha 

sonra yapılan araştırmalar gönüllü turizm kavramının disiplinler arası özellikle-

rine ve parametrelerine dikkat çekmektedir (McGehee, 2002; McGehee & Nor-

man, 2002; Wearing, 2001, 2002, 2003, 2004; Wearing & Neil, 2000, 

2003;Weiler & Richins, 1995). 

Gönüllü turizmin merkezinde, turizm girişimlerinin ev sahibi yerlerdeki 

yerlilere olumlu etkiler getirmesi gerektiği ve getirebileceğini varsaymaktadır. 

Kitle turizmi, gelişmekte olan ülkelerde, gelişmekte olan turizmin vadedilen 

faydalarını sunamaması ve bağımlılıkları pekiştirmesi nedeniyle sık sık eleşti-

rilmektedir. Kitle turizmi eleştirilere yanıt olarak, turizm endüstrisinde reform 

yapmak için turizmi yürütmenin yeni yolları geliştirilmeye amaçlamış-

tır(Weaver, 1991, Weaver, 1995) .  
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Turizmde Kozmopolitlik ve Küresel Vatandaşlık 

Küresel vatandaşlık, küreselleşmenin bir ürünü olarak kabul edilir ve koz-

mopolitlik kavramıyla yakından ilişkilidir. Kozmopolitizmin kökleri antik Yuna-

nistan’dadır ve dünya halkı arasındaki uyumlu ilişkilerin merkezi olarak nitelendi-

rilmektedir. Böylece, bir kozmopolit - doğası gereği dışa dönük - ırkları, dinleri, 

etnik kökenleri, sosyal statüleri veya bir ulus-devletle olan bağları ne olursa olsun, 

başkalarına olan yükümlülükler konusunda küresel bir perspektife sahiptir (Sto-

kes, 2008, s. 3). Diğer kültürleri öğrenmek için seyahat etmenin kozmopolit du-

yarlılığın güçlü bir dayanağı olması ve belki de bireylerin küresel vatandaşlık 

iddialarını dışa doğru göstermelerinin en iyi yolu olması beklenen bir sonuçtur. 

Ancak bu anlamda kültürel ayrımın kutlanması olarak anlaşılan kozmopoli-

tizm, turizmin köklü kültürleşme etkisi nedeniyle turizmle biraz çelişmektedir. 

Yani, kaçınılmaz ticarileşmenin etkisi altında gerçekleşen adaptasyon (Krippen-

dorf, 1982: 142) ve gezici kültürlerin geleneksel kültürler üzerindeki hâkimiyeti 

örnek verilebilir. Politik olarak doğru yeni turizm veya Butcher ve Smith’in ifade-

siyle (2010) yeni ahlaki turistin yükselişi, turizmin ev sahibi kültürlere ve çevrele-

rine zarar verdiğine dair yaygın bir kabulün sinyalini vermektedir. Gezici uluslar 

için bu, turizmin artık masum bir zevk olmadığı, dolayısıyla olumsuz etkileri en 

aza indirgeyen veya bir şekilde karşılık beklemeden yardım etme davranışı özge-

ciliğin ortaya çıkması anlamına geliyor. Butcher ve Smith (2010), gönüllülüğü, 

genel olarak vatandaşlığın gelişimi ve uluslararası gönüllülük ile küresel vatan-

daşlık duygusu arasında ilişkilendirmiştir. Bu tür bir bağlantı, özellikle dünyadaki 

gelişmiş ülkelerde ulusal politika düzeylerinde yapılmaktadır. 

Kültürel çeşitliliğin kabulü, Amerika, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerde yıl-

lardır birçok kültür politikalarını destekleyen bir ideolojidir. Bu ideali benimse-

yenler, toplum ve ulusal güvenliği artıran ve ülke vatandaşlarının küreselleşmiş 

bir piyasa ekonomisine tam olarak dâhil olmalarını sağlayan bir hoşgörü kültürü-

nün geliştirilmesinde merkezi olduğunu savunmaktadır. Bununla birlikte, bazı 

sosyal teorisyenler bu kapsayıcılığın neoliberalist ideolojinin küresel vatandaşlı-

ğın merkezinde yer alan kültürel empati ve kabulün gelişimini engellediği bir dizi 

ulus devletle çeliştiğini savunmaktadır. 

Gönüllü Turizm ve Sosyal Değişim 

Sosyal değişim yaratan dönüştürücü turizmi Christie ve Mason (2003: 9) 

sonuçlar açısından tanımlar, yani turist deneyimine katılanlar arasında tutum 
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ve değerlerde olumlu bir değişikliğe yol açan organize turizm uygulaması 

sosyal değişim yaratan turizmdir. Gönüllü turizm, geleneksel olarak kendini 

gerçekleştirme için önemli fırsatlara sahip, son derece sürükleyici, sahne 

arkası deneyimler sunmaktadır. Wearing (2002: 239), gönüllü turizmi “değer 

değişimine, bireylerde bilinç değişikliğine neden olan ve daha sonra yaşam 

tarzlarını etkileyecek etkileşimli bir deneyim” olarak tanımlamaktadır. 

Araştırmacılar market değeri (Brown and Morrison, 2003), küresel katkı 

(Ellis 2003; Singh 2002; Wearing 2001), en iyi uygulamalar (Wearing 

2004), katılımcıların hayatındaki değişimin değerlendirilmesi (Halpenny and 

Caissie 2003; McGehee 2002; McGehee and Norman 2002; Wearing 2000) 

gibi pek çok perspektiften gönüllü turizmi araştırmaktadırlar. Buna rağmen 

gönüllü turizm ile ilgili hâlâ keşfedilecek çok konu bulunmaktadır. Günü-

müzün mobil toplumları sık sık yer değiştirme kolaylığının da etkisi ile git-

gide önceki nesillerden daha izole hisseden bireylerden oluşmaktadır. Gö-

nüllü turizm ise ortak ilgi alanları olan insanlar arasında bağ ve bağlantı 

sağlayabilecek bir aktivite olarak görülmektedir (Comerford ve Fambrough 

2002). 

Son otuz yılda dünya genelinde sosyal hareket faaliyetleri azalmış, geniş 

aileler parçalanmış, çalışma saatleri/iş yükü artmış, yerel toplum hizmeti 

kuruluşlarına katılım azalmış, televizyon izlemek gibi pasif zaman geçirme 

artmış, evde kalma faaliyetlerine yönelim ve internetin gelişmesi ile sosyo 

kültürel değişimler yaşanmıştır. Bunun sonucu olarak da toplumun algılan-

ması ve tanımlanması değişmiştir. Örneğin 50’li ve 60’lı yıllarda sivil haklar 

hareketi (Evans 1979), modern emek hareketleri (Fantasia 1988) ve nükleer 

karşıtı Avrupa’da silah protestoları (Rucht 1996) ve diğer kolektif bölümler 

eylemler (Klandermans ve Oegema 1987) gibi bazı toplumsal hareket ve 

biçimlendirme çalışmaları ile oldukça kalıcı değişimlere neden olmuştur. 

Sosyal ağlar, düşünce yapısı ve hedefleri birbirine benzeyen insanların 

destekleyebileceği kendi aralarındaki bağlardır. Gamson (1992) bireylerin 

çevrelerindeki kişiler tarafından teşvik edildiğinde bir toplumsal harekete 

özdeşleşme ve katılma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtmektedir. 

Gönüllü turizm ise bu ortamı sağlayabilecek nitelikte bir aktivitedir. Bu sa-

yede sosyal değişim üzerinde bir etki oluşabilmektedir. Gönüllü turizm bu 

bağlamda sosyal ağların katılımı için önemli yordayıcılardan birisidir 

(McGehee, 2002).  
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Gönüllü turizm, ortak çıkarlara sahip olan insanlar adına bağlantı kurabi-

lecekleri bir aktivite, etkinliktir. Bu etkinlik, ortak hedeflere ve değerlere sa-

hip bireylere bir topluluk sağlayarak, hem ağların geliştirilmesi hem de bilinç-

lendirme deneyimleri için verimli bir zemin sağlayarak katılımcıların yaşam-

larını etkileyebilir. Gönüllü turizm etkinliğine katılmanın eşsizliğ, insanlar 

arasındaki ağ bağlantılarını artırması ve bilinç oluşturma fırsatları sağlama-

sından geçmektedir. Bu sayede aktiviteye katılan diğer gönüllü turistler, araş-

tırmacılar ve bölge halkıyla üst düzey bir etkileşim, iletişim ve iş birliği ku-

rulmasını kolaylaştırmaktadır. Bu durumda ağlar hakkında bilgi alışverişi 

sağlanmış ve gelişmemiş olan bağları geliştirme adına da birçok fırsat ortaya 

çıkmaktadır. Yani politik bir misyona sahip olmamakla birlikte gönüllü turizm 

deneyimleri, benzersizliği ve katılım konusundaki vurgusuyla, daha fazla ak-

tiviteyi sunması ve teşvik etmesi ile benzer görüşte, fikirde olan bireyleri bir 

araya getiren kavramdır. Gönüllü turizm, yeni ağ bağlarını kolaylaştırmanın 

yanı sıra, bilinçlendirme deneyimini tetikleme potansiyeline de sahiptir. Bire-

yin toplumla ilgili algılarında sosyal sorunların kaynağı, sürdürülmesi ve çö-

zümleri hakkında büyük bir değişiklik içerdiğinden bu şekildeki bir çalışma, 

gönüllü turizm deneyimlerinde katılımcıların toplumla ilgili algılarını değiş-

tirme potansiyeline sahip olabilmektedir. Kitle turizminden farklı olarak, gö-

nüllü turizm destinasyonun çevresel, kültürel ve sosyal sorunlarının aktif ola-

rak incelenmesini içerebilir (Wearing, 2001).  

Gönüllü Turistin Motivasyonu 

Callanan ve Thomas (2005), gönüllü turizm projelerini (VTP’ler) ve gönül-

lü turistleri üç kategoride sınıflandıran kavramsal bir çerçeve sunmaktadır: Yü-

zeysel, orta ve derin (Tablo 1). "Yüzeysel gönüllü turizmi" projeleri ve organi-

zasyonları, yerel topluluğun yararlarından ziyade, faaliyetten kazanılacak dene-

yimi teşvik eder. Katılımcılar için kısa vadeli ödevler sunma eğilimindedir ve 

belirli beceri veya nitelikler gerektirmezler. “Yüzeysel gönüllülük projelerine” 

katılanların kişisel gelişim, kariyer geliştirme ve boş zaman etkinlikleri ile ilgi-

lenmeleri ve genellikle üç hafta veya daha az bir süre gönüllü olmaları muhte-

meldir. Bu yüzeysel odak yurt dışında gönüllülük yerine gönüllü turizm gelişi-

mine yol açmıştır. 
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Tablo 1. Gönüllü Turizm Projeleri İçin Kavramsal Bir Çerçeve  

 YÜZEYSEL VTP ORTA DÜZEY VTP DERİN VTP 

Katılımcıların 

Süresinde 

Esneklik 

Gönüllüler için yüksek 

derecede esneklik ve 

seçenekler 

Gönüllüler için yüksek 

derecede esneklik ve 

seçenekler 

Gönüllü olmaktan ziyade 

genellikle kuruluş 

tarafından belirlenen 

zaman periyotları 

Hedef 

Destinasyona 

Projenin 

Tanıtımı 

Hedefin güçlü tanıtımı ve 

ek seyahat fırsatları 

Projeyi destinasyon 

bağlamında teşvik eder 

Projeye, faaliyetlere, yerel 

topluluğa, alana ve 

projenin alana olan 

değerine güçlü bir vurgu 

Gönüllülerin fedakârlığı hedeflemesi veya kişisel çıkarları hedeflemesi 

İşaretleyiciler Akademik krediye özel 

atıfla kazanılacak 

deneyim ve becerileri 

teşvik eder 

Akademik krediye özel 

atıfla kazanılacak dene-

yim, becerileri ve yerel 

alana katkıları teşvik eder 

Çalışmanın yerel topluma 

ve bölgeye verdiği değere 

daha fazla odaklanır. 

Kültürel daldırma, içsel 

ödüller ve karşılıklı 

ilişkileri teşvik eder 

Katılımcıların 

Becerileri / 

Nitelikleri 

Sınırlı beceri gerektirmez Beceriler gerekli değil, 

arzu edilir 

Beceri, nitelik ve zamana 

odaklanma 

Aktif / Pasif 

Katılım 

Pasif Orta Yerel alanda aktif daldır-

ma 

Yerli Halka 

Katkı Düzeyi 

Gönüllülerin katkısı 

bireysel bazda sınırlıdır, 

ancak toplu olarak yerel 

alan için değerli olabilir. 

Karar vermede yerel 

katılım hakkında sınırlı 

bilgi 

Gönüllülerin katkısı 

bireysel bazda orta 

düzeydedir, ancak toplu 

olarak yerel alan için 

değerli olabilir. Karar 

vermede yerel katılım 

hakkında sınırlı bilgi 

Gönüllülerin katkısı, yerel 

alan üzerinde doğrudan 

bir etkiye sahiptir. 

Yerlilerin projenin karar 

verme sürecine nasıl 

dâhil oldukları hakkında 

net bilgi 

Kaynak: Yazar tarafından Callanan ve Thomas, 2005’ten uyarlanmıştır. 

Tablo 1’de yüzeysel, orta düzey ve derin VTP’lerin ayrımına değinilmiş 

derin VTP’ler özgecilik bakımından daha yoğundur. Gönüllülerin projeleri 

daha fazla içselleştirildiği görülmektedir. 

Singh ve Singh (2004, 182) gönüllüler için, “onların kendilerini, iyilik 

yaparak iyi hissetmelerine izin veren” etkinliklerde anlam bulan “postmater-

yalist / postmodernist yeni turistler” olarak açıklama yapmıştır. Gönüllüler, 

standart paket tatillerle sarsılan ve bir dizi deneyim sunan daha alternatif 

seyahat türleri aramaktadırlar (Callanan ve Thomas, 2005, s:183). Gönüllüler 

de şu faktörlerden etkilenir: Aile ve arkadaşlar, çevresel bağlam ve bilinç, 
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geçmiş gönüllü deneyimler, önceki yurt dışı seyahatleri, kültürel deneyimler 

ve alternatif boş zaman biçimleri arayışı. Brown (2005) tarafından yapılan 

bir araştırma, aşağıdaki dört ana motivasyon temasının bireylerin tatildeyken 

neden gönüllü olduğunu belirlediğine karar verdi. Bunlar: Geri verme (özge-

cilik), kültürel daldırma, arkadaşlık arama, eğitim ve yeni bağ kurma fırsat-

ları gönüllülük motivasyonları, bir topluluk üzerinde gerçekten olumlu bir 

etki yaratmaya çalışmaktan, bir grupta seyahat etme kolaylığı ile ucuz bir 

tatil elde etmeye kadar uzanır (Sin, 2009). Chen ve Chen (2011), önceki 

araştırmada bahsedilen birincil güdüleri üç kategoriye ayırmışlardır. Bunlar; 

kişisel, kişilerarası ve gönüllülerin çeşitli güdülerine uyan diğer faktörler 

(Tablo 2). 

Tablo 2. Gönüllü Turistlerin Motivasyon Kategorileri Ve Temaları  

Kategoriler Temalar 

Kişisel *Zevk arayışı/ Dinlenme/ Seyahat 

*Kişisel gelişim/ Mesleki gelişim/ Kariyer geliştirme 

*Macera/ Simülasyon/ Meydan okuma 

Kişiler arası *Başkalarına bakım/ Fedakârlık/ Miras bırakma/ Geri verme arzusu 

*Kültürel değişim/ kültürel daldırma 

*Arkadaşlık/ Aile 

Diğer Faktörler *Organizasyon misyonu/ 

*Doğru zaman/ Yerler 

*Proje bağlamı 

Kaynak: Yazar tarafından Chen ve Chen, 2011’den uyarlanmıştır. 

Tablo 2’de de yer verildiği üzere kültürlerarası alışveriş genellikle gö-

nüllülerin önemli motivasyonu olarak bilinir (Chen ve Chen, 2011; Wearing 

ve McGehee, 2013a). Kültürel bir değişimin olumlu olabilmesi için, yerel 

halkın ihtiyaçlarını en iyi karşılayan program türünü yaratmasını sağlayarak 

toplulukları güçlendirmelidir. Olumlu kültürel değişimin gerçekleşmesi du-

rumunda gönüllü ve ev sahibi topluluk üyeleri arasındaki güç dinamiğinin 

eşit olması da önemlidir. Turist gönderen toplum ve ev sahibi kuruluşlar bu 

değişim biçimini kolaylaştırma sorumluluğuna sahiptir, böylece program 

aynı zamanda bir öğrenme süreci olarak şekillenir ve toplum ile gönüllü 

arasında kültürel etkileşimin aktif olarak kolaylaştırılması sağlanır (Ray-

mond ve Hall, 2008). 
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Gönüllü Turizmin Etkisi 

Gönüllülükle ilgili topluma etkileri konusunda göreceli bir araştırma ek-

sikliği vardır (Wearing ve McGehee, 2013a). Farklı gönüllülük ortamlarında 

ev sahibi ve misafir arasındaki ilişki üzerine daha fazla araştırmaya ihtiyaç 

vardır. Her turizm dalı gibi, gönüllülük de kültürel açıdan uygun ve sosyal 

açıdan sürdürülebilir olmalıdır (McIntosh ve Zhara, 2007). McAllum ve Zhara 

(2017), Filipinler’de gönüllülükle uğraşan dört yoksul toplumla araştırma 

yürütmüşler, çalışmada odak grup görüşmesi sonucu bulgular, toplulukların 

olumlu bir deneyime sahip olduğunu ortaya koymuş, olumlu deneyim algısı-

nın büyük bir kısmının, topluluklar ve gönüllüler arasında güven inşa eden 

kültürler arası alışveriş ve sohbetlerin aktif olarak kolaylaştırdığı anlaşılmıştır. 

Gönüllülüğün etkisini değerlendirmek için, gönüllü turistler tarafından hem 

belirli bir yerde kalmadan önce hem de kaldıklarında harcanan para akışıyla 

ilgili şeffaflığa ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Bu gönüllülüğün yerel ekonomi, 

iş gücü, içerme ve yerel toplum için yaşam standartları üzerinde olumlu bir 

etkisi olup olmadığını belirlemek için gereklidir (Kontogeorgopoulos, 2014). 

Yerel toplum veya çevre üzerindeki etkileri belirlemek için gönüllülerin sağ-

ladığı faaliyetlerden sağlanan faydaların yakından ve eleştirel bir şekilde ince-

lenmesi gerekmektedir (Zahra ve Mc Gehee, 2013). Örneğin, yeni binalar, 

temiz su erişimi, tıbbi hizmetlere erişim, eğitim ve mesleki beceriler sağlayan 

projeler genellikle sosyal refahı arttırmak ve zamanla yerel kapasite arttıkça 

hizmetlere bağımlılığı azaltmak için teşvik edilmektedir (Singh ve Singh, 

2004). 

Tam bu sayılanlar gönüllü turizmi savunucu perspektife sahiptir. Gönül-

lü turizmin olumsuz etkileri olup olmadığına ilişkin araştırmalar mevcuttur 

ve çalışmaların özeti aşağıda Tablo 3’te sunulmuştur: 

Tablo 3’te verilen olumsuz etkiler özetlenecek olursa, gönüllü turizmin 

kitle turizmindeki gibi aşırı kapasite, yerel kültürün değiştirilmesiyle kültür 

kaybı, yerel halkta rahatsızlık yaratacak durumlar gibi etkilerden söz edile-

bilir. 
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Tablo 3. Gönüllü Turizmin Toplum Üzerindeki Olumlu Ve Olumsuz Etkileri 

Olumlu Etkiler Olumsuz Etkiler 

Gönüllü turistler ve yerel topluluk arasındaki 

etkileşim, kültürel anlayışların artması ve 

kalıcı olması, insanların kişilere bağlanmasıyla 

sonuçlanabilir. 

Farklılıkları vurgular ve böylece gelişmiş ve 

gelişmekte olan topluluklar arasındaki çatlağı 

genişletir 

Gönüllü turistler yerel eylemler ve küresel etkiler 

arasındaki bağlantıyı daha iyi görebilir 

Gönüllü turistler, aksi takdirde yerel topluluğa 

gidebilecek değerli kaynakları tüketebilir 

Gönüllü turistler, uluslararası sorunları doğrudan 

görür (sınır sorunları, çevre sorunları vb.) 

Ziyaretten önce uygun şekilde bilgilendirilmezse, 

klişeler tekrar teyit edebilir ve gönüllü turistlerin 

davranışları yerel toplumu olumsuz yönde 

etkileyebilir ve rahatsız edebilir 

Gönüllü turistler, çevresel veya sosyal konularda 

daha fazla yer almak ve bu tür organizasyonları 

desteklemek için eve ilham verebilir 

Kitle turizminde olduğu gibi, dayatılan, etkisiz 

veya garantisiz olarak - veya taşıma kapasitesi 

aşıldığında - yerel toplulukların, kaynakların ve 

ortamların kullanılması 

Gönüllü turizm, gönüllü turistlerin ve yerel 

toplulukların yetkinliklerini, becerilerini 

geliştirme fırsatı sunabilir 

Gönüllü turist faaliyetleri, sonuçları ve etkileri 

olumsuz etkileyecek ve yerel toplumun 

uzmanlığını zayıflatacak şekilde yürütülebilir 

Gönüllü turistler, topluluklara daha doğrudan 

kaynak enjeksiyonu ve daha az sızıntı yoluyla ev 

sahibi topluluklar üzerinde kitlesel turistlerden 

daha olumlu bir ekonomik etkiye sahip olabilir 

Konut sakinleri, topluluklarına ekonomik destek 

sağlamak için gönüllü turistlere güvenmeye 

başladıkça, gönüllü turistlere hitap eden ‘ihtiyaç 

pazarları’ yaratarak bağımlılık ortamı ortaya 

çıkabilir 

Gönüllü turistler, minimum hükûmet ve özel 

finansal kaynaklara sahip alanlarda projeleri 

sübvanse edebiliyor 

Gönüllü turizm, sakinler arasında algılanan 

saygınlığı ve benlik saygısını olumsuz 

etkileyebilir 

Gönüllü turistler, şu anda yerel bir topluluk için 

mevcut olmayan veya uygun olmayan alanlarda 

veya yerel sakinler arasında gönüllülük kültürü 

olmayan topluluklarda hizmet vermektedir 

Bağımlılık ve umutsuzluk ortamı yeni nesle 

aktarılabilir, böylece yerel istihdamı etkiler 

ve yerel çalışanları ve yerel uzmanlığı yerinden 

eder 

Yerel topluluklarda ekonomik fırsatların 

farklılaşmasını ve gelir artışını sağlar 

Gönüllü turizm projeleri, katılımcılar diğer yerel 

hizmetler ve faaliyetlerle meşgul olmadıkları için 

yerel topluluklara çok az katkıda bulunabilir. 

Kaynak: McGehee ve Andereck’ten uyarlanmıştır (2008, 22) 

Gönüllü Turizm Uygulamaları 

Araştırmanın daha önce ki bölümlerinde gönüllü turizm uygulamalarına 

örnek olarak 11 Eylül olayı ve Endonezya’da ki tsunami doğal afeti verilmiş-

tir. Tsunami doğal afetinde bölgede oluşan yoğun tahribat ve can kayıplarının 
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yaşanması üzerine birçok gönüllü o bölgede bulunmuş ve maddi manevi bu 

kayıpları telafi etmeye çalışmıştır. Gönüllülerin bu bölgede bulunma amaçları 

ise Endonezya’da çalışmakta olan görevlilere, yetkililere yardım etmektir. 

Hürriyet Gazetesi’nin 22.10.2018 tarihli 09.05 saatli internet üzerinden ya-

yımladığı habere göre bölgede bulunan gönüllüler, resmî arama-kurtarma ça-

lışmalarının sona erdiği bölgede yetkililerin izni ile arama-kurtarma çalışma-

ları yürütmektedir. Bir başka örnek ise, Anadolu Ajansı’nın 29.12.2019 tarihli 

12.30 saatli haberine göre Şanlıurfa’da bulunan Şanlıurfa Omurilik Felçlileri 

İstihdam Derneği’dir. Bu dernek bağlamında çalışan bir grup engelli gönüllü-

ler atölyelerinde diktikleri, hazırladıkları çantaları satışa sunuyorlar ve bu 

çantalardan elde edilen gelirler ile Afrika’da su kuyuları açtırıyor.  

Bir başka örnek ise 30885 sayılı 11 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete’de 

bulunmaktadır. Yönetmelik orman yangınları ile mücadele içinde bulunan 

gönüllüleri kapsamaktadır. Ülkemizde de orman yangınları ile mücadele içeri-

sine giren gönüllü toplulukları bulunmaktadır. Bu gruplar kısa zaman önce 

İzmir’de gerçekleşen yangında kendilerini göstermiştir. Yurt dışında ise yine 

kısa zaman önce gerçekleşen Avustralya yangınında bu veya buna benzer 

gruplar kendilerini göstermiş ve bölgede aktif olarak rol oynamıştır.  

Sonuç Yerine 

Turizm aktiviteleri arasında kendisini çok az gösteren gönüllü turizm akti-

viteleri aslında önemli bir konumdadır. Yalnızca sosyal ve ekonomik perspektif-

lerin dışında aynı zamanda psikolojik bir tarafı da bulunmaktadır. Benson, Hen-

derson, Lyons ve Wearing gibi bilim insanlarının nitelendirdiği şekilde gönüllü 

turistler bu bağlamda seyahat etmek istedikleri destinasyonda bölge yerlileri ile 

sosyal açıdan bir bağ kurmakta ve bu bölgeye ekonomik açıdan katkıda bulun-

maktadırlar. Aynı zamanda gönüllülük çatısı altında kendilerini de ‘iyilik yap-

ma, insanlara faydalı birey olma’ hissiyatı içerisinde hissetmektedirler. Gönüllü 

turizm bu bağlamda diğer turizm çeşitlerinden ayrılabilmektedir. Bireyin ben 

merkezci davranmayıp, nihai hedefinin yalnızca kültürel, sosyal, ekonomik 

kavramlarda sınırlı kalmadığı, yalnızca kendisine fayda sağladığı diğer turizm 

çeşitlerine göre daha kapsamlı bir konumdadır. 

Birçok örnekten görülebileceği üzere herhangi bir alanda gönüllülük söz 

konusu değildir. Terörizmden doğal afetlere kadar birçok örnekte gönüllü tu-

rizmin yapıcı etkisi görülmüştür.  
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McMillon vd. (2012) gönüllü turistlerin katılabileceği yaklaşık 145 tane ku-

ruluş ve STK olduğunu belirtmiştir. Kees’e (2011) Sivil Toplum Kuruluşları 

üzerinde yapmış olduğu bir araştırmada Uluslararası Gönüllülük Programları 

Birliği (IVPA) üyelerini incelemiş bir yılda yaklaşık 100-10.000 gönüllünün 

katıldığı kuruluşları belirlemiştir. Bu kuruluşlar: 
 

 Amigos de las Americas 

 Child Family Healty International 

 Global Sevice Crops 

 Global Citizens Network 

 Habitat for Humanity 

 Projects Abroad 

 Travel Alive  

 Word Teach 

 Orphanage Outreach 

 ProWorld Service Crops 
 

Callanan ve Thomas kavramsal açıdan gönüllü turizmi, kapsam ve farklı ka-

lemler üzerinden değerlendirmiş olup yüzeysel, orta ve derin olmak üzere üç alt 

başlık üzerinden açıklamıştır. McGehee ve Andereck ise gönüllü turizm aktivite-

lerinin olumlu ve olumsuz taraflarını vurgulamışlardır. Tüm bu açılardan bakıldı-

ğında ise çeşitli olumsuz durum karşısında ulusal veya uluslararası gönüllülük 

aktiviteleri sürekli olarak devam etmiş ve turizm kavramının bir alt başlığı hâline 

gelmiştir. 

Kapsayıcı büyümeyi hedefleyen bir strateji olarak, topluluklar ve turizm ara-

sında koordinasyonu ve katılımı sağlayarak turizm sektöründen sızıntıyı en aza 

indirmek için yerel bağlantıları güçlendirmektir. Gönüllülüğün zorlukları ve fır-

satları politika yapıcıların, STK’ların ve genel olarak halkın dikkatini çekmekte-

dir. Bu da düzenlemelere, akreditasyon programlarına ve kılavuzlarına, politika 

tartışmalarına ve medyaya odaklanmaya yol açmıştır. Genellikle iyi niyetlere 

dayalı olmakla birlikte, gönüllülük düzenlemeleri ve politikalarının uygulanması 

sınırlı kalmıştır. Gönüllülük endüstrisi dünyanın birçok yerinde büyüyor olsa da, 

turizm sektörünün kendisi her zaman öncü bir değişim faktörü olmamıştır. 
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Uygulama gönüllülüğü hakkında bilgi yaymak için bilgi alışverişini ve ağ-

ların oluşturulması kolaylaştırılmalıdır. Gönüllülükle ilgili en iyi uygulamalar 

ve bilgiler, ağlar üzerinden geniş çapta paylaşılabilir. Gönüllülük İlkeleri konu-

sunda farkındalık arttırılmalı, geniş çapta paylaşılmalı ve kullanımları farklı 

ortamlara yönlendirilmeli. Topluluklar, daha iyi gönüllülük planları için güç-

lendirilmelidir.  
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PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE 

GÖNÜLLÜLÜK 

Serpil Köse 

 

Giriş 

Ülkemizde ve dünyada hiçbir maddi çıkar gütmeksizin bazı faaliyetlere katkı 

sunan bireyler kimi zaman bir kuruluş bünyesinde kimi zaman ise bireysel olarak 

etkinliklerini sürdürmektedirler. Bu bireyler başta kişisel tatmin olmak üzere fark-

lı amaçlara sahip olmalarına rağmen, bu faaliyetlerde kısa süreli etkinlik göster-

mektedirler. Toplum yararına yerine getirilen bu faaliyetlerde devamlılığının ve 

düzenliliğinin sağlanabilmesi için önlemler alınarak gereklilikler yerine getirilme-

lidir. Ücretli çalışanlarla yapılan çalışmalarda, psikolojik sağlamlık olarak adlan-

dırılan kavramın, faaliyetlerin devamlılığında olumlu yönde etkisi olduğu göz-

lemlenmiştir. Bu sorunsaldan ve ücretli çalışanlarla yapılmış çalışmalardan yola 

çıkılarak bu çalışmada, bireyin özgür iradesi ile hiçbir maddi çıkar gütmeksizin 

diğer bireylerin faydasını gözeterek yaptığı faaliyetleri ifade eden gönüllülük 

kavramı (Büyük vd., 2016: 304) ile bireyin hayatında önemli bir değişim olması 

veya olumsuz ya da riskli olaylarla karşılaşması durumunda, kişinin bu süreçle 

başarılı bir şekilde başa çıkabilmesi (Arslan ve Balkıs,2016: 9) olarak tanımlanan 

psikolojik sağlamlık kavramları birlikte ele alınmıştır.  

İnsanlar, hayatları boyunca olumlu-olumsuz birçok olay yaşarlar. Olumlu 

olayları akışı ile birlikte yaşayıp geride bırakırken, olumsuz olayları geride bı-

rakmak o kadar da kolay olmamaktadır. Travmatik olaylar karşısında insanlar iki 

tür tepki verirler. Sarsıcı olaylarla karşılaşan birey, bu durumla başa çıkma beceri-

sine sahip değilse, deneyimlediği olaylar sonucunda depresyona girecek ve haya-

tını her geçen gün daha da olumsuz koşullara sürükleyecektir. Travmatik olaylar 
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karşısında güçlü kalabilen bireyler ise kısa sürede başlangıçtaki hâllerine geri 

dönebileceklerdir. Bu bireyler, yaşadıkları olayları kolaylıkla ve hızlı biçimde 

geride bırakabildikleri gibi, daha sonra karşılarına çıkan stresli, travmatik ve kao-

tik durumlara karşı da daha hazırlıklı olacaklardır. Bireylerin olumsuz yaşantıları 

karşısında kısa sürede normale dönebilme ve bu süreci yönetebilme becerileri, 

psikolojik sağlamlık olarak ele alınmaktadır.  

Gönüllülük ise dünyanın her yerinde din, dil, cinsiyet, yaş, ırk gözetmeksi-

zin her birey tarafından, her yerde ve her zaman gözlemlenebilen evrensel bir 

olgudur ve toplum yapısının sağlamlaştırılmasında önemli bir rolü vardır. Dün-

ya çapında gönüllüler eğitim, sağlık, çevresel durumlar gibi birçok alanda faali-

yetlerde bulunmaktadırlar. Özellikle gençlerin katıldığı gönüllü faaliyetler genç-

lerin kişisel gelişimlerine ve toplumsal hayatla bütünleşmelerine katkı sağla-

maktadır. Gönüllülük kapsamında gençler, toplumda eksik ve kusurlu kalan 

alanları tamamlayarak bu alanlarda kolaylaştırıcı rol oynarlar. Bu faaliyetler 

aracılığı ile elde edilen kişisel yetkinlikler, gençlerin iş yaşamlarına da katkı 

sağlamakta, iş bulmalarını kolaylaştırmaktadır. 

Yapılan literatür taramasında, ülkemizde psikolojik sağlamlık ve gönüllü-

lük kavramlarının birlikte ele alındığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olup, 

bu çalışma ile literatürdeki eksikliğin tamamlanması hedeflenmektedir. Öte 

yandan psikolojik sağlamlık ve gönüllülüğün harmanlandığı bu çalışmanın gö-

nüllü yöneticileri için yol gösterici olması beklenmektedir. 

Gönüllülük 

Gönüllü “Bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenen” 

şeklinde tanımlanırken (TDK, 10.03.2020), gönüllü hizmet sunma faaliyeti “bi-

reylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, be-

ceri, deneyim ve kaynaklarını -kendi özgür iradeleriyle- bir sivil toplum kurulu-

şunun amacı doğrultusunda kullanmaları” olarak ifade edilmektedir (Büyük vd., 

2016: 304). Gönüllülük ise, hiçbir ekonomik getiri beklentisi olmaksızın, hiç kim-

se tarafından baskı altında bırakılmadan ve herhangi bir kişi tarafından yetkilendi-

rilmemiş, şahsın kendi için önemli bulduğu herhangi bir faaliyete, vaziyete ve 

sürece destek vermesi durumudur (Ardahan, 2016: 48). Sivil Toplum Geliştirme 

Merkezi’nin 2006’da yapmış olduğu tanıma göre gönüllülük, bir kişinin herhangi 

bir fayda beklentisi olmaksızın aile fertleri veya yakın çevresi haricindeki kişilerin 

yaşam kalitesini yükselteceği yahut toplumun genel refahını artıracağı inancı ile 
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bir amaca sadece içinden geldiği ve doğruluğuna inandığı için toplumsal bir giri-

şime veya etkinliğe dâhil olması durumudur (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, 

2006: 4). Gönüllülük ortaya çıktığı yapı ve şartlara göre farklı içeriklere sahip 

olmaktadır. Bu içerikler göz önüne alındığında gönüllülüğü özel kuruluşlar kap-

samında “proje gönüllülüğü, zorunlu gönüllülük, geçici gönüllülük, öğrenci gö-

nüllülüğü, sanal gönüllülük, yaşlı ve emekli gönüllülüğü ve genç gönüllülüğü” 

şeklinde ayırmak mümkündür (Arslan, 2018:5). Yapılan tanımlar ve gönüllülüğün 

özellikleri göz önüne alındığında gönüllülükle alakalı birçok farklı tanımın ortaya 

konulabileceği açıktır. Bir başka ifade ile gönüllülük kavramı, içinde bulunduğu 

toplumun sosyo-ekonomik yapısından ve kültürel özelliklerinden etkilenmesi 

sebebi ile farklı anlamlara gelebilmekte, bu nedenle gönüllülükle alakalı literatür-

de birçok farklı tanım yer almaktadır (Balaban ve İnce, 2015:151). Gönüllülük 

sadece sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerden değil, ayı zamanda toplumların 

geçmişinden, politik ve coğrafi yapısından da etkilenmektedir (Agerhem, 2004: 

8). Ülkemizde de yasal olarak tanımlanmış bir gönüllülük kavramı bulunmaması-

na rağmen, yapılan tanımların bazı ortak noktaları mevcuttur. Bu ortak noktalar 

kişilerin maddi yarar beklememesi, toplumun yararına davranışlar sergilemesi ve 

kişinin bu faaliyetleri herhangi bir baskı olmaksızın kendi isteği ile gerçekleştir-

mesi olarak sıralanmaktadır (TÜSEV, 2013:75). 

Gönüllülük her ne kadar bir beklenti veya çıkar gözetilerek yapılmasa da 

kişiye birtakım katkılar sunar. Bu katkılar iki farklı gruba ayrılabilir. İlk grup 

“kişisel ödüller” olarak adlandırılmıştır. Bu grupta “kişisel gelişim”, “kendini 

gerçekleştirme”, “kendini gösterme”, “kişisel imaj”, “kişisel iftihar/övünç”, 

“reaktif beklentiler”, “iletişim becerileri”, “problem çözme becerisi” ve “finan-

sal geri dönüşler” yer alır. İkinci grup faydalar ise “sosyal ödüller” adı altında 

toplanmış olup, bu grupta “sosyal çekicilik”, “liderlik becerileri”, “organizasyo-

nel beceriler”, “topluluğa aidiyet duygusu”, “sorumluluk alanının geliştirilmesi” 

ve “ekip başarısı” olmak üzere toplumsal faydalara yer verilmiştir (Ardahan, 

2006: 50; Lough, McBride ve Sherraden, 2009, s. 7; Nelson, 2005, s. 3). Arslan 

(2018)’e göre gönüllülük faaliyetleri bireye bilgi, görgü ve deneyim kazandır-

mak suretiyle bireyin sosyalleşmesine katkı sunar. Bireyin elde ettiği bu katma 

değer, ücret karşılığı yapılan ve görev olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin ortaya 

koyduğu katma değerin bir alternatifi olmayıp tamamlayıcısıdır (Arslan, 2018: 

3). Hiçbir çıkar beklentisi olmayan bireyler gönüllülük faaliyetleri ile kendileri-

ni işe yarar hissederler. Bu durum bireylerde tatmin sağlayarak mutlu olmaları-

na, öz güven artışına ve vicdani huzura ermelerine aracılık eder (Güngör ve 

Çölgeçen, 2013: 165). 
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Gönüllülüğün bireye sunduğu katkıların yanı sıra, bireyin de gönüllülük fa-

aliyetlerine katılmasının birtakım sebepleri vardır. Gönüllülükte esas olan bire-

yin inandığı şeye katkı sunmak istemesidir. Bu katkıyı sunarken de bir topluluk-

la birlikte hareket etmek birey için eğlenceli olabilir. Gönüllüler, etkinlikler 

sırasında becerilerini geliştirirler veya var olan beceri seviyelerini korurlar. Kişi 

becerilerini geliştirmek veya korumak için de bu etkinliklerde bulunabilir. Diğer 

yandan kişi kendini ihtiyaç duyulan bir kişi olarak tanımlama veya önemli ve 

popüler bir kişi olma gibi farklı amaçlar taşıyabilir. Gönüllü faaliyetlerinin özel-

liklerinden biri de yeni ortamlarda yeni arkadaşlıklar edinmek için güzel bir 

fırsat olmasıdır. Böylelikle birey aidiyet gereksinimini de tatmin etmiş olur. 

Tüm bu gerekçeler bireyin gönüllülük faaliyetlerinde bulunma sebepleri arasın-

da yer alabilmektedir (Yaman, 2003: 12-21). 

Gönüllü Yönetimi 

Gönüllüler, yaptıkları gönüllü faaliyetlerle birçok kurum, kuruluş ve toplu-

luğa katkı sunmaktadırlar. Gönüllülük kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin 

hiçbir maddi çıkara, sözleşmeye veya gerekliliğe dayanmaması, bu faaliyetlere 

katılımları düzensiz hâle getirmektedir. Bu kurum, kuruluş ve toplulukların, 

elde ettikleri faydayı stabil kılabilmeleri için, gönüllü katılımının düzenli hâle 

getirilmesi şarttır. Gönüllü kişilerin bulunması, katkılarının kalıcı hâle getiril-

mesi, verimli biçimde çalışmalarının sağlanması, motivasyonlarının artırılması 

gibi çalışmalar ilgili kurumlarca yürütülmeli ve karşılaşılan sorunlara çözümler 

sunulmalıdır. Bu durum, “gönüllü yönetimi” kavramını ortaya çıkarmaktadır. 

Gönüllü yönetiminin bilimsel temellere dayandırılarak profesyonelce ve siste-

matik biçimde gerçekleştirilmesi şarttır (Arslan, 2018: 2-3). Diğer yandan gö-

nüllülerin hizmet ettiği topluluklardan biri de dezavantajlı gruplardır. Dezavan-

tajlı gruplara kaliteli bir hizmet sunulabilmesi için donanımlı gönüllü çalışanlara 

ihtiyaç vardır. Gönüllü bireylerin faaliyetlerini her hizmet grubunda en etkili ve 

en verimli şekilde gerçekleştirebilmeleri için gönüllülerin yönetimi şarttır (Gün-

gör ve Çölgeçen, 2013: 166). Bu açıklamadan yola çıkılarak, gönüllü yönetimi 

kavramının gönüllüler ile kuruluşlar arasındaki ilişki ve iletişimin verimli bir 

şekilde yürütülmesi süreci olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Özel Sektör 

Gönüllüleri Derneği, 2009:6). 

Gönüllü yönetimi birçok aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaların ilki, hangi 

konularda gönüllülere ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesidir. İkinci aşama ihti-

yaç duyulan gönüllülerin gerekli ihtiyaçlara göre seçilerek temin edilmesidir. 
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Daha sonra seçilen gönüllülerin kurum ve yapacakları işlere göre uyumlaştırıl-

ması aşaması yer almaktadır. Sonraki aşamada gönüllülere eğitim verilmesi 

faaliyetleri yerine getirilirken beşinci aşamada gönüllülerin değerlendirilmesi ve 

son aşamada gönüllülerin motivasyonlarının sağlanarak ödüllendirilmeleri yer 

almaktadır (Arslan, 2018: 5). 

Sosyal varlıklar olan insanların bulunduğu her alanda birtakım sorunlar gö-

rülebildiği gibi gönüllülere ilişkin de birçok sorun gözlemlenebilmektedir. Or-

taya çıkan sorunlar, gönüllülük yönetimi alanını daha da önemli hâle getirmek-

tedir. Öncelikle ülkemizdeki gönüllü faaliyetlerine katılım azlığının yönetilmesi 

gerekmektedir. Türkiye’de gönüllülük faaliyetlerine katılım oranı sadece 

%9’dur (Çakı, 2014: 194). Bu orana etki eden nedenlerden biri ülkemizin kültü-

rel yapısıdır. Ülkemizde devlet merkezi bir hâkimiyete sahiptir ve hemen hemen 

her alanda yapılandırmalar devlet eliyle gerçekleştirilmekte, merkezden yöne-

tilmektedir (Betil, 2013:16). Bu durum, vatandaşların devletten beklentisini 

artırırken, gönüllü olarak katıldıkları faaliyetleri de olumsuz yönde etkilemekte-

dir. Oran düşüklüğünün ortaya çıkmasında “gönüllülük” kavramına yüklenmiş 

olan yanlış anlamlar da büyük rol oynamaktadır. Gönüllülerin yapılan işi geçici, 

düzensiz ve istenildiği anda sonlandırılabilecek bir faaliyet olarak görmesi, gö-

nüllülük faaliyetlerine ayrılan süreyi etkilediği gibi gönüllülere ihtiyaç duyan 

kesimin algısını da olumsuz yönde etkilemektedir. Gönüllülerin faaliyetlere az 

vakit ayırması ve faaliyetlerde sürekliliği sağlayamamaları, gönüllüye ihtiyaç 

duyan birey ve kurumların gönüllüleri güvenilmez, sorumluluk alamayan birey-

ler olarak görmelerine yol açmaktadır. Bu anlamda gönüllü yönetimine düşen 

görev, gönüllülerin sürdürülebilirliğini sağlayacak maddi olmayan motivasyon 

kaynakları ortaya koyabilmektir. Sorunların geneli ele alındığında gönüllülerin 

yönetilmesi hususunda bazı eksiklerin buluduğu görülmektedir. Bu eksiklik de 

yönetim sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu sorunların gözlemlenmesinde gö-

nüllülere ilişkin herhangi bir yasal mevzuat bulunmaması da oldukça etkilidir 

(Arslan, 2018: 5-8; Balaban ve İnce, 2015:153 ). 

Bireylerin serbest vakitlerini hiçbir çıkar gözetmeksizin örgüt veya topluluk 

faaliyetlerine harcamalarının sebepleri, birçok disiplin tarafından araştırılmıştır. 

Gönüllü olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin hedefine ulaşabilmesi ve faydalı ola-

bilmesi için bireylerin motivasyonunun sağlanması şarttır. Bireylerin gönüllülük 

faaliyetlerinin altında yatan farklı motivasyon kaynakları olabilmektedir. Bu mo-

tivasyon kaynakları bazı çalışmalarda özgeci ve bencil olarak ikiye ayrılırken, 

bazı araştırmalarda ise içsel ve dışsal olarak belirlenmiştir. Gönüllü faaliyetleri bir 
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tür hizmet bağışı şeklinde değerlendirildiğinde, eğer hizmeti alanın elde edeceği 

faydaya odaklanılmışsa, bu faaliyet özgeci bir motivasyonla gerçekleştirilmekte-

dir. Ancak faaliyetin gerçekleştirilmesinin temel nedeni bireyin kendi çıkarı ve 

tatmini ise, bu faaliyet bencil bir motivasyon kaynağı ile gerçekleştirilmektedir 

(Sherry, 1983: 160). Diğer yandan motivasyon kaynaklarını farklı kriterleri göz 

önünde bulundurarak içsel ve dışsal şeklinde ayırmak da mümkündür. Yaş, cinsi-

yet gibi gönüllülüğü etkileyen demografik özellikler dışsal motivasyon kaynakları 

olarak ele alınırken, empati ve prestij gibi kişinin duygusal kaynaklarından gelen 

motivasyonu içsel motivasyon kaynakları olarak göstermek mümkündür. Aidiyet 

duygusu, yardım etme arzusu, bir amaca hizmet etme isteği, sosyal bağları güç-

lendirme düşüncesi, başka bireylerce tanınır olma gibi etkenler farklı çalışmalarda 

içsel motivasyon kaynakları olarak ele alınmıştır (Büyük vd., 2016: 307-309). Öte 

yandan diğer bireylere yardım etmek, farklı ülke ve kültürleri tanımak, yeni kişi-

lerle tanışmak, farklı deneyimler tecrübe etmek, kendi limitlerini test ederek ken-

dine meydan okumak, bir sonraki adımlarını planlamak, becerilerini farklılaştıra-

rak geliştirmek, mesleki gelişime katkı sağlamak veya hangi mesleği seçeceğine 

karar vermek ve ebeveynlerden uzaklaşma arzusu da gönüllülük faaliyetlerinin 

motive edicileri olarak farklı çalışmalarda ortaya konulmuş etmenlerdir (Çakı, 

2014: 188). 

Psikolojik Sağlamlık 

Psikolojik sağlamlık (resilience) farklı çalışmalarda “Kendini Toparlama 

Gücü”, “Yılmazlık” ve “Psikolojik Dayanıklılık” olarak da kullanılmıştır (Bal-

tacı ve Karataş, 2014: 458; Bitmiş vd., 2013: 29; Savi Çakar vd., 2014: 23). 

Sağlamlık kavramı, bir maddenin esnekliğini ve orijinal şekline dönme yete-

neğini tanımlar. Psikolojik sağlamlık ise bir bireyin stresli zamanların nasıl üste-

sinden geldiği ve travmadan nasıl kurtulduğu ile ilgili genel bir kavramdır. Buna 

ek olarak içinde bulunulan duruma uyarlanabilirlik ve geleceğe ümitle bakmak 

gibi olumlu özellikleri içerisinde barındırır. Psikolojik sağlamlık travma, tehdit, 

trajedi, ailevi ve ilişkisel sorunlar, sağlık sorunları, iş yerinde karşılaşılan sıkıntı-

lar veya işe son verilmesi, ekonomik bunalımlar, zor deneyimler, ciddi değişim-

ler, felaketler, bir yakının vefatı, terör saldırıları gibi (Basım ve Çetin, 2011: 1-2) 

aşırı sıkıntı veya stresi içinde bulunulan duruma uyarlama ve üstesinden gelme 

yeteneğidir. Dirençli bireyler, bir travma sonrası hızlı bir biçimde iyileşme sağla-

yabilen kişilerdir (Şahin Baltacı ve Karataş, 2014: 458-459). Bireylerin yaşamları 

boyunca karşılarına çıkan birtakım olumsuzluklar, kişinin daha da güçenmesini 
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sağlar. Bu durum psikolojik sağlamlık kavramı altında ele alınmaktadır. Psikolo-

jik sağlamlık derecesi yüksek bireylerin olumsuz yaşantılar karşısında problemli 

davranışlara yönelme oranı diğer bireylere oranla oldukça azdır (Arslan ve Belkıs, 

2016: 9). İşgörenler açısından bakıldığında ise psikolojik sağlamlığı yüksek birey-

lerin tükenmişlik oranlarının daha düşük olduğu ve bu bireylerin örgütün amaçla-

rına yönelik daha etkin ve verimli şekilde hizmet sundukları ortaya konulmuştur. 

Bu bireyler stresli durumları ve olumsuzlukları kolaylıkla tolere edebilmektedir 

(Bitmiş vd., 2013: 29-30). Psikolojik sağlamlık kavramı iki temel anlamı içeri-

ğinde barındırmaktadır. Bunlardan ilki, bireyin olumsuz yaşanmışlıkların ardın-

dan hızla normale dönmesi ve sağlıklı hâle gelmesi durumudur. İkincisi ise sürdü-

rülebilirliktir. Olumsuz bir tecrübenin ardından eski sağlıklı durumuna geri dönen 

birey, daha sonra yaşayacağı olumsuz durumlara da sağlıklı tepkiler verebilecek-

tir. Böylelikle birey yaşam şartlarına uyum sağlayacak, yaşamın getirileri ile baş 

edebilecektir (Savi Çakar vd., 2014: 23-24). 

Bireylerin psikolojik sağlamlık derecesine etki eden birçok faktör mevcuttur. 

Yapılan çalışmalara göre bireyin doğuştan getirdiği genetik özellikleri kişinin 

psikolojik sağlamlığında oldukça etkili iken, bazı çalışmalara göre ise bu durum 

öğrenilebilir bir kişilik özelliğidir. Psikolojik sağlamlık davranışına etki eden 

faktörler genel başlıklar altında toplanıldığında üç genel kategori ortaya konul-

muştur. Bunlar ailesel etkenler, kişisel özellikler ve dışsal destekler olarak sıra-

lanmaktadır. Ailesel etkenler kapsamında aile bireyleri ile olan ilişkiler ele alın-

mış, en azından bir aile bireyi ile kurulan doğru iletişimin bu duruma katkı sağla-

dığı ortaya konulmuştur. Kişisel özellikler bakımından ise fiziki güç, sosyallik, 

zeka, iletişim yeteneği, özyeterlik ve becerinin psikolojik sağlamlığı etkilediği 

belirlenmiştir. Arkadaşlar, öğretmenler, komşular ve bireye etki eden her türlü 

kişiler ile olan ilişkisi ve bu kişilerden görülen destek ise dışsal destek olarak 

bireye katkı sunmaktadır (Basım ve Çetin, 2011: 2). Friborg v.d. (2005) ise ben-

zer faktörleri beş gruba ayırmışlardır. Bu faktörler kişisel güç, sosyal yeterlilik, 

yapılandırılmış stil, aile uyumu ve sosyal kaynaklardır. Beş faktörden biri olan 

yapısal stil, bireyin gündelik faaliyetlerini planlama, organize etme ve yürütebil-

me durumunu ifade etmektedir. Çalışmaya göre ilk üç faktör kişisel yeterliliği 

ifade ederken, son iki faktör ise bireyin başa çıkma yeteneğini güçlendirecek bi-

reysel destek faktörlerini temsil etmektedir ( Friborg vd., 2005: 36).  

Psikolojik sağlamlıkla alakalı olarak yapılan çalışmalar incelendiğinde, 

psikolojik sağlamlığın bireyin kişilik özellikleri ile olumlu yönde bir ilişkisi 

olduğu görülmektedir. Psikolojik sağlamlığı yüksek bireyler aynı zamanda 
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problem çözme yeteneği kuvvetli, özsaygısı, özfarkındalığı ve özyeterliliği yük-

sek, bağımsızlığına düşkün, umutlu ve yaşam doyum düzeyi yüksek bireylerdir. 

Bu özelliklere sahip bireylerin zorluklar karşısında yılmak yerine savaşmayı 

tercih ettikleri yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur (Savi Çakar vd., 2014: 

24-25). Bu tarz bireysel özellikler gibi stresle ve travmatik durumlarla karşı 

karşıya kalındığında, bireyin bu durumun üstesinden gelmesine katkı sağlayan 

etmenler “koruyucu faktörler” olarak adlandırılmaktadır. Koruyucu faktörler, 

kişilerin olumsuz durumlara karşı direnme yeteneğini artırırken, uyum ve esnek-

liğini de destekleyerek kolaylık sağlar. Bu faktörler bireysel özellikler olabile-

ceği gibi çevresel etmenler de olabilir. Bireyin pozitif kişilik öelliklerine sahip 

olması, ailedeki bağlılık ve bütünlük, arkadaş ve sosyal çevre desteği gibi bire-

yin zorluklarla savaşmasında destek görevini yerine getiren birçok etmeni koru-

yucu faktörler arasında göstermek mümkündür (Erarslan, 2014: 11-13). 

Sonuç 

Gönüllülük ve psikolojik sağlamlık kavramları özellikleri, katkıları ve sonuç-

ları bakımından birlikte ele alındığında iki kavramın birçok ortak yönü olduğu 

görülmektedir. Gönüllülük, bireyin kişisel gelişimine katkı sunarken aynı zaman-

da kendini gerçekleştirmesi ve yeteneklerini gösterebilmesi sonucu bireyde öz 

güven artışı yaratmaktadır. Psikolojik sağlamlıkla alakalı olarak ise sağlamlık 

derecesi yüksek bireylerin özsaygısının, özfarkındalığının ve özyeterlilik duygu-

sunun diğer bireylere nispeten daha yüksek olduğu yapılan çalışmalarla ortaya 

konulmuştur. Diğer yandan hem gönüllü hem de psikolojik sağlamlığı yüksek 

bireylerin problem çözme becerilerinin gelişmiş olması beklenmektedir. Bu nok-

tadan bakıldığında gönüllülük faaliyetlerinin psikolojik sağlamlığa katkı sağladı-

ğını söylemek yanlış olmayacaktır. Buradan hareketle psikolojik sağlamlık dere-

cesini artırmak isteyen bireyler için gönüllülük faaliyetleri bir fırsat olarak görül-

mektedir. Böylelikle gönüllülük faaliyetlerine katılan bireylerin, aynı zamanda iş 

hayatında da daha başarılı sonuçlar elde etmesi beklenmektedir.  

Hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin, özellikle dezavantajlı gruplarla çalışan 

gönüllülerin, stresli ve olumsuz durumların üstesinden gelebilme yetenekleri ve 

bu durumu sürdürülebilir kılabilmeleri, gönüllü yöneticileri açısından oldukça 

önemlidir. Gönüllülerin daha istikrarlı ve uzun süreli çalışabilmeleri için yöneti-

ciler motivasyon çalışmalarını sürdürmektedirler. Psikolojik sağlamlığı yüksek 

bireyler de tıpkı gönüllüler gibi zorlukların ve stresli durumların üstesinden 

gelebilme, olumsuzlukları kolaylıkla aşarak başlangıç durumuna dönebilme 
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kabiliyetine sahiptirler. Bu bireylerin tecrübe etmiş oldukları zorluktan sonra 

normale dönebilme durumu, kişilerin daha sonra karşılaşacakları zorluklara da 

sağlıklı tepkiler verebilmelerini ve böylelikle bu durumun sürdürülebilir olma-

sını sağlamaktadır. Farklı gruplarla ve farklı ortamlarda çalışan gönülülerin, 

birçok zorlukla ve olumsuz durumla karşılaştığı ve bu durumların üstesinden 

geldiği göz önünde bulundurulursa, gönülülük faaliyetlerinin psikolojik sağlam-

lık derecesini artırdığını söylemek mümkündür.  

Psikolojik sağlamlığın farklı tanımları ele alındığında bu kavramın, içinde 

bulunulan şartlara uyarlanabilme özelliğini de barındırdığı anlaşılmaktadır. Psi-

kolojik sağlamlık derecesi yüksek bireyler, farklı koşullarla karşılaştıklarında, 

kişisel özellikleri dolayısı ile sorunları elimine ederek bulundukları şartlara 

uyum sağlamakta ve sorunsuzca faaliyetlerini sürdürebilmektedirler. Gönüllüler 

de birçok farklı alanda, farklı çalışma arkadaşları ile ve farklı gruplara yönelik 

faaliyetler göstermektedirler. Bir başka ifade ile gönüllülerin değişik şartlara 

uyum sağlayabilmesi olmazsa olmazlardan biridir. Gönüllülerin farklı şartlarda 

faaliyet göstermeleri ve bu yolla içinde bulundukları koşullara uyarlanabilme 

yetisi kazanmaları kaçınılmazdır. Gönüllülerin bu özelliği ve psikolojik sağlam-

lık özellikleri birlikte ele alındığında, gönüllülük faaliyetlerinin psikolojik sağ-

lamlık özelliklerinde yer alan “içinde bulunulan koşullara uyum sağlayabilme” 

yetisine katkı sağlaması yoluyla psikolojik sağlamlığı artırması beklenmektedir. 

Gönüllü yönetimi kapsamında ele alınan sorunlardan bir tanesi, gönüllüle-

rin faaliyetlere kısa süreli katılımı ve devamlılığın sağlanamaması olarak belir-

tilmektedir. Gönüllülük faaliyetlerine katılımın artması ve düzenli hâle getiril-

mesi ile birlikte bireyler kişisel gelişimlerine katkı sağlayacaklardır. Gönüllülük 

faaliyetlerine kısa süreli katılım gösteren bireylerin yine kısa sürede tükenmişlik 

yaşamaları beklenmektedir. Psikolojik sağlamlığı yüksek bireylerde ise sürdürü-

lebilirliğin sağlanmasının yanı sıra, bu bireylerde tükenmişlik oranının düşüklü-

ğü yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu yönü ile gönüllülük faaliyetleri-

ni uzun süre devam ettirebilen bireylerin psikolojik sağlamlığının da yüksek 

olması olasıdır zira bu tarz bireyler örgüt amaçları doğrultusunda daha etkin ve 

verimli şekilde faaliyet göstermektedirler. Bir başka ifade ile gönüllülük faali-

yetlerinin düzenli biçimde ve uzun süreyle devam ettirilmesinin, psikolojik sağ-

lamlığa olumlu yönde katkıda bulunmasını beklemek yanlış olmayacaktır. 

Gönüllüler dünyanın her yerinde ve farklı alanlarda faaliyet göstermektedir. 

Din, dil, ırk, yaş ayrımı gözetmeksizin kimi zaman birlikte dünya çapında etkinlik-

lere katılırken, kimi zaman bölgesel faaliyetlerde yer almaktadırlar. Her yerde her 
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zaman gözlemlenebilen gönüllü faaliyetlerin hayatın bir parçası olduğu açıktır. 

Gönüllük kavramı ile psikolojik sağlamlık kavramları birlikte ele alındığında, iki 

kavram arasında birtakım ortak noktalar ve bağlantılar olduğu görülmektedir. An-

cak yapılan literatür taramasında, ülkemizde bu iki kavramı birlikte ele alarak ince-

leyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu iki kavramın birlikte çalışılması 

literatürde bu alandaki açığı kapatarak her iki kavram için farklı bakış açıları ve 

öneriler ortaya koyacaktır. Diğer yandan gönüllüler ve gönüllülerle çalışan Sivil 

Toplum Kuruluşları başta olmak üzere birçok kuruluş açısından da hayata geçirile-

bilir öneriler ortaya konmasını sağlayarak yol gösterici olacaktır. Gönüllülerin yö-

netimi faaliyetlerini yerine getiren ve “gönüllü yöneticileri” olarak adlandırılan 

yönetim kademesi için de önemli bir kaynak ortaya konmuş olacaktır. 
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AVRUPA BİRLİĞİ 

GENÇLİK POLİTİKALARI 

Serpil Bardakçı Tosun 

 

Giriş 

Avrupa ülkeleri 2. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerinden kurtulmak için 

bir araya gelerek şimdiki adıyla Avrupa Birliği’ni kurduklarında aslında 

sadece ekonomik değil ileri ki dönemlerde siyasi ve askerî olarak da bütün-

leşmeyi hedeflemekteydiler. 1950’lerden 2020’lere gelindiğinde görülmek-

tedir ki ekonomik, siyasi ve kısmen de olsa askerî Birlik oluşturabilmişler-

dir. Her ne kadar son dönemde İngiltere Birlik üyeliğinden ayrılmış olsa da 

daha uzun süre ilişkileri devam edecektir.  

Avrupa ülkeleri hızla yaşlanan nüfuslara sahiptir öyle ki Avrupa İstatis-

tik Kurumu’nun (Eurostat) 2017 raporuna göre Avrupa Birliği ülkelerinin 

nüfus ortalamalarında 65 yaş ve üzeri kesim yüzde 19,4’e yükselmiştir. Baş-

ka bir ifadeyle Avrupa’da 64 yaş üzerindeki kişilerin sayısı 100 milyonun 

üzerinde artış göstermiştir. Birçok Avrupa ülkesi ileriki dönemlerde çalışan 

nüfusa ihtiyaç duyacak ve bir kısmı da duymaya başlamıştır. Böyle olunca 

da göç almaya her ne kadar istemeseler de devam etmek zorunda kalmakta-

dırlar. 

Avrupa Birliği(AB) göçle birlikte çalışan nüfusunu arttırmayı hedefle-

mekle birlikte, Birlik üyesi vatandaşlarından “genç” kesimin AB kriterlerini 

devam ettirmesi ve ileriye dönük olarak Avrupa kıtasının sürdürülebilirliğini 

yönetmesi için destek vermektedir ve çeşitli politikalarla da hedeflerine 

ulaşmaya çalışmaktadır. Genç kavramı AB üyesi ülkelerde farklılıklar arz 

etmektedir:  
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“Gençlik…, Avusturya’da 11–25 yaş arası, Estonya’da 7–26 yaş arası, 

Almanya’da 14–27 yaş arası, Yunanistan’da alt sınır olmamakla birlikte 

üst sınır olarak 30 yaş belirtilmekte, Romanya’da 15–35 yaş arası, İs-

panya’da 15–30 yaş arası, Norveç’te üst sınır 26 yaş, Hollanda’da üst 

sınır 23 yaş olarak belirtilmekte, İrlanda’da 10–25 yaş arası olarak ta-

nımlanmaktadır. İspanya, Yunanistan, Romanya ve İtalya’ya baktığı-

mızda yaş aralıklarının 29 ile 36 yıla uzanan bir dönemde değerlendiril-

diği görülmektedir.” (Sarıçayır E., 2009: 3-4) Bu çalışmada AB’nin 

gençler için oluşturduğu politikalara değinilecektir. 

1. Avrupa Birliği’nin Kuruluşu ve Genel olarak AB Politikaları 

İkinci Dünya Savaşı bittiğinde Avrupa ülkeleri; ekonomik anlamda yıkıl-

mış, toplamda 65 Milyon insanın hayatını kaybettiği bir enkazdan yeni çıkmış, 

Marshall yardımlarıyla ekonomik olarak bağımlı hâle gelmekten endişe duyan, 

yeni bir düzen kurarak tekrar savaşa bilme ihtimallerini azaltmak isteyen bir 

durumdaydılar.(Bardakçı Tosun, S., 2019:160) Belçika, Hollanda, Lüksemburg, 

Almanya, Fransa ve İtalya, 1951 yılında, Paris’te imzalanan Avrupa Kömür ve 

Çelik Topluluğu (AKÇT) ile Avrupa Birliği’nin ilk aşamasını oluşturmuşlardır. 

Temel amaç her ne kadar Kömür ve Çelik üzerinde uluslararası bir yönetim 

oluşturarak savaşları sonlandırmak olsa da, günümüze gelindiğinde görülmek-

tedir ki 27 üye devleti ve küresel anlamda büyük bir güç olan AB çok daha fazla 

amaç için bir araya gelmiş devletler topluluğudur. 

1957 yılında yine Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, Fransa ve 

İtalya, iş gücü ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının olduğu bir ekonomik 

topluluk kurmak için Roma Antlaşması’nı imzalayarak Avrupa Ekonomik Top-

luluğu (AET) kurdular. Böylece, malların, iş gücünün, hizmetlerin ve sermaye-

nin serbest dolaştığı bir ortak Pazar kurularak sonrasında siyasi bütünleşme 

sağlanabilecekti. Yine Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) da 1 

Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma Antlaşması ile kuruldu. Temel ama-

cı, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla ve güvenli biçimde kullanılmasını sağ-

lamak ayrıca üye devletlerin araştırma programlarını koordine etmek olarak 

belirlenmişti. 1965 yılında imzalan Füzyon Antlaşması (Birleşme Anlaşması) 

ile tek bir Konsey ve tek bir Komisyon oluşturularak, “Avrupa Toplulukları” 

adı altında 3 topluluk birleştirildi. (ab.gov.tr) 

Mamul mallarda gümrük vergileri, 1 Temmuz 1968’de kaldırıldı; öncelikle 

tarım ve ticaret alanlarında uzlaşma sağlanılarak, Topluluk için ortak politikalar 
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yerli yerine oturtulmaya başlandı. Bu süreçte azalan iş gücünün telafi edilmesi 

için hızla diğer ülkelerden veya eski sömürgelerden göç alan Avrupa ülkeleri, 

sosyal reformları yine de yerel halkı için düşünmeye devam ediyordu. Öncelikli 

olarak yerel halkın sorunlarının çözülmesi ve Avrupa vatandaşlarının ortak so-

runlarının tespit edilerek ortak politikalar oluşturulması oldukça önemliydi. 

Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda Topluluk’a üye olmak için başvuru 

yapmış olsa da General de Gaulle yönetimindeki Fransa’nın 1963’te ve 1967’de 

İngiltere’nin üyeliğine karşı iki kez veto yetkisini kullanması neticesinde bu üç 

ülke 1973’te üye olabildiler. Topluluk 1981’de Yunanistan’ın, 1986’da da İs-

panya ve Portekiz’in katılmalarıyla güneye doğru sınırlarını genişletti. Üye sa-

yısı da 12’ye ulaşmış oldu. 

Türkiye’de 1960 ve 1980’de darbe olması, Türkiye’nin Topluluğa üye ol-

masını engellediği gibi, ilişkilerin de kısmen zayıflamasına neden oldu. Jacques 

Delors başkanlığındaki Komisyonun 1985’te hazırladığı Beyaz Kitap’a dayana-

rak Topluluk, 1 Ocak 1993’e kadar tek pazar oluşturmayı kararlaştırdı. Avrupa 

Tek Senedi, 17 Şubat 1986’da Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, 

İrlanda, İspanya, Lüksemburg ve Portekiz tarafından, 28 Şubat 1986’da ise Da-

nimarka, İtalya ve Yunanistan tarafından imzalandı ancak 1987 yılında yürürlü-

ğe girdi. 

1.1. Maastricht ve Lizbon Antlaşmaları 

Ulus-üstü (supra-national) ve aynı zaman da eşi olmayan (sui generis) bir 

örgüt olan Avrupa Birliği açısından Maastricht Antlaşması oldukça önemlidir. 

Bütünleşmenin ve derinleşmenin sağlanabilmesi için üye devletler arasındaki 

ilişkilerin geliştirilmesi ve oluşturulan politikaların yürütülmesi için Hollan-

da’nın Maastricht şehrinde 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan ve 1 Kasım 

1993’te yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması; AET’nin Avrupa Birliği olarak 

anılmaya başlanması açısından da önemlidir. Bu tarihten itibaren artık Topluluk 

Birlik olarak ifadelendirilmiştir. Üye ülkeler arasında ekonomik, siyasi ve hu-

kuki ilişkiler yeni bir boyut kazandı. Anlaşmayla, Ekonomik ve Parasal Birlik, 

Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası ve Adalet ve İçişleri alanında iş birliği 

başlıklarında AB’nin üç temel direği oluşturularak yeni bir yapı düzenlendi. 

Maastricht Antlaşması ile:  
 

 Ortak Dış Politika ve Ortak Güvenlik Politikası, 
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 Avrupa Vatandaşlığı,  

 Adalet ve içişlerinde iş birliği,  

 Birliğin kurumlarında yeniden yapılanma, 

 Sosyal politikalarda iş birliği ve uyum,  

 Ekonomik ve parasal birlik, 

 Sosyal Avrupa’nın gerçekleştirilmesi.. gibi konularda kararlar yürürlü-

ğe konuldu.(Akçay Y.E.ve diğ.,2011:123) 
 

2007 yılına gelindiğinde ise Lizbon Antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile; 
 

 AB Antlaşması ismi korunmakla birlikte, Avrupa Topluluğu Antlaşma-

sı Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma olarak değiştirildi 

 Anayasa Taslağında olduğu gibi üç sütunlu yapı birleştirilmiş AB, tek 

tüzel kişiliğe sahip olmuştur 

 Konsey kararları için yeni bir çifte çoğunluk sistemi belirlenmiştir  

 Nitelikli çoğunlukla alınan kararların sayısı göç, iltica, yabancıların do-

laşımı, polis ve yargıda iş birliği gibi konular da dâhil edilmiştir. 

 Altı aylık dönüşümlü başkanlık sistemi yerine 2.5 yıllığına seçilecek ve 

AB Konseyi’ne başkanlık edecek bir sistem getirilmiştir vb….(Akçay 

Y.E.ve diğ.,2011:125) 

1.2. Bazı Ortak Politikalar 

Ortak Dış ve Güvenlik Politikası; AB’nin siyasal ve sosyal olarak devam 

edebilmesi açısından en önemli politikalarından biridir. 2001 ABD’deki ikiz kule-

lere saldırıdan bu yana daha da önem kazanan ve tehdit algı yönünü göçmenlere 

çeviren bir sistem oluşturmakla birlikte, AB’nin siyasal olarak güç korumasını ve 

küresel blokta söz sahibi olabilmesini sağlayan politikalarından biridir. 

Ortak Tarım Politikası; giderek yoksullaşan tarım alanlarının, küresel ısınma 

ve mevsim değişikliklerinden kaynaklı olarak yok olan arazilerin- su yaşam alan-

larının gittikçe önem kazanması açısından AB için hayati önem kazanan bir poli-

tikadır. AB nüfusu 28 ülkenin toplam nüfusu 2019 yılı itibarıyla 513 milyon 

500binken, 57 milyon 411bin nüfuslu İngiltere’nin 31 Ocak 2020 tarihinde Birlik 
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üyeliğinden ayrılmasıyla üye sayısı 27’e düşen AB’nin nüfusu 456 milyon 89bin 

kişi olmuştur. Bu kadar kalabalık nüfusun gıda ihtiyaçlarının sağlanması aynı 

zamanda ticaretin de yapılması oldukça önemlidir.  

“Ortak tarım politikasının amacı çiftçilere makul yaşam standartları 

sağlamak, tüketicilere adil fiyat üzerinden kaliteli besin sunmak, birlik 

içinde oluşabilecek gıda yetersizliklerinin önüne geçerek verimli ve 

sağlıklı bir üretim gerçekleştirmek ve böylece dışa bağımlılığı ortadan 

kaldırmaktır.” .(Kıraç S.&İlhan B.2010:198) 

Çevre Politikası; küresel dünyada çevre sorunları, iklim değişiklikleri, hava 

kirliliği, çevre kirliliği, atık sorunları, geri dönüşüm, küresel ısınma tüm dünya-

nın ortak sorunlarıdır. Bu kapsamda da dünya politikasında söz sahibi olmak 

isteyen AB öncelikli kendi sürdürülebilirliği sonrasında ise yaşanabilirliği de-

vam ettirebilmek adına üye devletlerin belli standartlar içerisinde yaşaması için 

çalışmalar yürütmektedir.  

Çelik esaslı ambalaj geri dönüşümünde AB ciddi çalışmalar yapmaktadır. 

Çevre sorunları ilk defa Avrupa Tek Senedi ile anlaşmalara dâhil edilmiştir, 

Maastricht Antlaşması ile de çevrenin korunması ilkesi AB hedefleri kapsamına 

alınmıştır ve çevre politikaları oluşturulmuştur. Çevre eylem programları ile de 

kapsam genişletilmiştir.(Çokgezen J.,2007:92) 

Rekabet Politikaları; AB’nin kuruluş amacı olan ekonomik entegrasyon sü-

recinin başarılı bir şekilde oluşturulması için üye ülkelerin ticari firmalarının, 

eşit koşullar altında rekabet edebileceği ortak bir iç pazar oluşturmak hedeflen-

mektedir. 

Bölgesel Politikaları; Birlik üyesi ülkeler arasındaki sosyal ve ekonomik 

farklılıkların giderilerek, iklim –coğrafi koşullar – nüfus vb. sebeplerle ortaya 

çıkan gelir dağılımı farklılıklarının azaltılması ve istihdam sorunlarının çözül-

mesi hedeflenmektedir.(Kıraç S.&İlhan B.2010:195) 

Birlik bütçesinin yaklaşık üçte biri, bölgeler arasındaki farklılıkların azal-

tılması için ayrılmaktadır. AB, NUTS (Düzey) ile bölgeleri nüfusa, ekonomik 

ve sosyal yapılanmaya göre farklı şekillerde gruplandırmaktadır. NUTS I (Dü-

zey 1) olarak sınıflandırılan bölgeler, büyük ve sosyo-ekonomik bölgeleri, 

NUTS II (Düzey 2) sınıflandırması bölgesel politikaların uygulanacağı temel 

bölgeleri ve NUTS III (Düzey 3) sınıflandırması daha küçük ve tanınması, ge-

liştirilmesi gereken bölgeleri göstermektedir.(Atmaca Y.,&Sağır H.,2017:71) 
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Ekonomi ve Parasal Politikaları; 2002 yılında ortak para birimi (Avro) kul-

lanmaya başlayan üye ülkeler, ulusal egemenliğini temsil eden para ile ilgili 

yetkilerini Birlik kurumlarına devrettiler. Şubat 2020 itibarıyla 341 milyon kişi 

Avro kullanmaktadır. 27 AB üyesinden 19’u Avro’yu para birimi olarak seç-

miştir. Bulgaristan, Polonya, Romanya, İsveç, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Hırvatistan Avro’yu değil kendi para birimlerini kullanmaktadır. Yine Ocak 

ayında Birlik üyeliğinden ayrılan İngiltere’de kendi para birimini kullanan ülke-

ler arasındaydı.(https://europa.eu) 

Avrupa Birliği’nin vergi, Bütçe, Sanayi ve Ticaret, Enerji, Ulaştırma, Tele-

kominikasyon ve Bilim-Araştırma, Balıkçılık gibi politikaları da mevcuttur. 

2. Avrupa Birliği’nin Gençlik Politikaları ve Uygulanış 

Biçimleri 

Gençlik, eğitim, kültür, sosyal uyum konuları AB entegrasyon sürecinin en 

önemli faaliyet alanlarıdır. AB gençlik politikaları temel olarak üye ülkelerin 

yetki alanında olmakla birlikte, AB, Avrupa düzeyinde belirlenen ortak politika 

hedeflerine ulaşılabilmesi için gençlik alanında üye ülkeler arasında iş birliğinin 

geliştirilmesini teşvik etmektedir Çünkü AB anlaşmalarında, kurumların düzen-

leyiciliğine çok fazla yer verilmemiştir.  

Her ne kadar AB’nin ilk ortak politikası ve AB bütçesinin en büyük bölü-

münü oluşturan politika, ortak tarım politikası olsa da sadece Maastricht Ant-

laşması gençlik alanını, AB’nin yeterlilik politikaları arasına, yerleştirmiştir ve 

bu alana daha fazla kaynak aktarılmasının önünü açmıştır. 

AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın, altıncı maddesinde, gençlik alanı-

nın, Üye Devletlerin katılımını teşvik etmek ve Üye Devletlerin eylemlerini 

desteklemek, koordine etmek veya tamamlamak için tedbirler almak için AB 

yetkinliklerinin sınırlı olduğu alanlardan biri olduğu ön görülmektedir. 

Avrupa Birliği tarafından gençlere özel programların başlangıç tarihinin 

1987’de ki Erasmus Programı’nın kabulü olduğu bilinmektedir. Gençler arasın-

daki değişimi arttırma amacıyla, 1989 yılında hayata geçirilen Youth for Europe 

(Avrupa İçin Gençlik) programını, 1995 yılında Avrupa İçin Gençlik III, 

1998’de Avrupa Gönüllü Hizmeti (European Voluntary Service), 2000 yılında 

Gençlik (Youth) ve 2007’de Gençlik Programı (Youth in Action) izlemiştir. 

(http://ec.europa.eu) 
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Bugünkü anlamıyla AB Gençlik Stratejisi 3 farklı temel belge incelendi-

ğinde daha da anlaşılır olacaktır bunlar; Avrupa gençliği için yeni bir ivme 

(2001);Avrupa Gençlik Paktı (2005) ve Avrupa iş birliği için yenilenen çerçe-

veye ilişkin karar (2009),dur.  

2.1. Avrupa Gençliği için Yeni Bir İvme – Beyaz Kitap 

Avrupa Birliği gençlik politikalarına yön veren ayrıca üye ülkelerin ulusal 

gençlik politikalarının geliştirilmesi sürecinde de yasal bir dayanak olarak kabul 

gören bir süreci kapsar. Beyaz Kitap, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 

ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan yasal metinlerden biridir ayrıca 

Avrupa Gençliğine Yeni Güç Yeni Bir İvme, ayrıntılarını katılım, değerler, 

eğitim, iş gücüne katılım gibi gençliği yakından ilgilendiren politikalar hakkın-

da bilgiler içermektedir.  

2000 – 2001 yılları arasında Beyaz Kitap’ın hazırlık aşamasında gerçekleş-

tirilen toplantı, sunum, oturumlar;(Gür E., Bahçeci D.,2014:21) 
 

 Üye Devletlerin düzenlediği ve binlerce gencin katılım sağladığı 17 ta-

ne ulusal toplantı düzenlenmiştir, sonuç olarak da 440 öneri ortaya 

atılmıştır;  

 Fransa’nın Dönem Başkanlığı’nda, ulusal toplantıların sonuçlarının Av-

rupa perspektifi ile ele alındığı bir Avrupa Gençlik Buluşması düzen-

lenmiştir; 31 ülkeden 450 gençlik delegesi 80’den fazla öneri hakkında 

sonuca varmıştır;  

 Şubat 2001’de, 60’ın üzerinde çeşitli örgütler, Ekonomik ve Sosyal 

Komitesi’ndeki oturumlara katılmıştır;  

 Avrupa başkentlerinde karar vericiler, yöneticiler ve Ulusal Gençlik 

Konseyleri ile toplantılar yapılmış, AB’nin gençlikten sorumlu genel 

müdürlüğü tarafından iki toplantı düzenlenmiştir; 

 Mart 2001’de, İsveç’in Dönem Başkanlığı’nda, gençlerin, gençlik ör-

gütlerinin, araştırmacıların ve kamu görevlilerinin katıldığı bir toplantı 

düzenlenerek politik öncelikler belirlenmiştir;  

 24 Nisan 2001’de, 300’e yakın kişinin katılımıyla Avrupa Parlamento-

su’nda bir “görüşmeler günü” düzenlenmiştir (Avrupa Komisyonu, 2001) 
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Avrupa Komisyonu, bu etkinliklerde tartışılması üzerine 5 odak tema belir-

lemiştir: Katılım, eğitim, istihdam (mesleki eğitim ve sosyal içerme), refah ve 

Avrupa değerleri (hareketlilik ve diğer ülkeler ile ilişkiler de dâhil) 

Bu hususlar, Avrupa Komisyonu tarafından da tanınmış ve gençlik politi-

kası olarak Beyaz Kitap’a dâhil edilmiştir. Beyaz Kitap’ta dört ana başlık altın-

da toparlanmıştır; (Gür E., Bahçeci D.,2014:22) 
 

 Gençlerin aktif yurttaşlığı ve katılımı;  

 Deneyimlemenin tanınması ve alanlarının genişletilmesi;  

 Gençlerin özerkliğinin geliştirilmesi;  

 Değerler üzerinden Avrupa Birliği. 
 

Gençlik alanında iş birliği yapmak, sorunların tespit edilmesi, üye devletle-

rin genç nüfusunun istihdam alanlarına yönlendirilmesi, sürdürülebilir kalkın-

manın desteklenmesi, yaşam boyu öğrenme, farkındalık gibi alanlar da gelişme 

sağlanması ilk etapta kabul gören konular arasındaydı. Avrupa Komisyonu’nun 

Beyaz Kitabının hazırlanmasında bu konular da dikkate alınmıştır. Beyaz Kita-

bın son metni, gençler, gençlik örgütleri, ulusal gençlik konseyleri, Üye Devlet-

ler ve gençlik araştırmacıları ile yapılan geniş istişarelerin sonuçlarına dayan-

maktadır.(bilgivebeceri.org) 

2.2. Avrupa Gençlik Stratejisi 

2019 yılı itibarıyla 15 – 24 yaş arasındaki nüfusu 56 milyon olan AB’nde; 

2005 yılında, Avrupa Gençlik Paktı (AGP) Lizbon Büyüme ve İstihdam Strate-

jisi hedeflerine ulaşmak için anahtar araçlardan biri olarak kabul edildi. Avrupa 

düzeyinde gençlik politikasını şekillendirme yolunda önemli bir adım olan genç 

insanların yaşamları üzerinde büyük ölçüde etkisi olan alanlara odaklandı. (bil-

givebeceri.org) 

Avrupa Gençlik Paktı’nın geçerlilik süresi boyunca, gençlerle diyalogu da-

ha da güçlendirmek amacıyla yapılandırılmış bir diyalog başlatılmıştır. 2009, 

2010 – 2018 yılları arasında da gençlerle iş birliği ve gençlerin gelişimi için 

çerçeve programlar yürütüldü. 

Avrupa Gençlik Paktı’nın geçerlilik süresi boyunca, gençlerle diyalogu daha 

da güçlendirmeye çalışılmıştır çünkü Avrupa 2020 Stratejisinde de görüldüğü gibi 
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‘istihdam’, ‘AR-GE - inovasyon’, ‘iklim değişikliği-çevre’, ‘eğitim ve sosyal 

dışlanma-yoksulluk’ konularına odaklanan büyüme hedefleri belirlenmiş-

tir(Öz,C.S.&Karagöz S.,2015:99)bunların gerçekleştirilebilmesi de ancak gençler-

le mümkün olacaktır.  

“21’inci yüzyılın başında, Avrupa Komisyonu, Lizbon Stratejisi ile 

2010 yılına kadar Avrupa Birliği’ni “dünyanın en rekabetçi, dinamik 

ve bilgi temeline dayanan ekonomisine” dönüştürme hedefini belirle-

miştir. Ancak 2008 yılında meydana gelen ve hızla yayılan küresel mali 

kriz, bu projenin aksamasına neden olmuş ve istenilen hedefe ulaşıla-

mamıştır. Bu durum karşısında Avrupa Komisyonu, yine Lizbon Strate-

jisi’nden yola çıkarak, küresel mali sorunları ve borç krizleriyle oluşan 

yeni konjonktürü de dikkate alarak, Avrupa 2020 Stratejisi’ni geliştir-

miştir.”(ikv.org.tr,2014:15) 

AB Gençlik Stratejisi, AB Konseyi’nin 26 Kasım 2018’de kabul edilen ka-

rarına dayanarak, 2019-2027’nin AB’nin gençlik politikası alanındaki AB Ku-

rumları arasındaki iş birliğine yönelik bir çerçevedir. AB üye ülkeleri düzeyin-

de, gençler arasındaki işsizliği azaltacak önlemlerin alınmasının, Avrupa 2020 

Stratejisi’nde yeri oldukça önemlidir.  

Bu kapsamda;  
 

 İlk işin bulunmasında ve kariyere başlanmasında destek verilmesi, 

 Risk taşıyan gençlere destek verilmesi, 

 Gençlere uygun sosyal güvenlik ağlarının temin edilmesi, 

 Genç girişimcilerin ve serbest meslek çalışanlarının desteklenmeleri 

hedeflenmiştir. 
 

AB Üye Devletlerinin gençlik alanındaki iş birliğini güçlendirmeye istekli 

olmaları da, yenilenen iş birliği çerçevesinin öncelikli alanlarının ve hedefleri-

nin genişletilmesine yansıtılmıştır.  

Belirlenen sekiz öncelikli alan:  
 

 Eğitim ve öğretim,  

 İstihdam ve girişimcilik,  
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 Sağlık ve refah,  

 Katılım,  

 Gönüllü faaliyetler,  

 Sosyal içerme,  

 Genç insanlar ve dünya  

 Yaratıcılık ve kültürdür. 
 

Yine “Hareket Halinde Gençlik” girişimi kapsamında ön görülen önlemler-

den bazıları gerçekleştirilmeye çalışılmıştır; (ikv.org.tr, 2014:56,57,58) 
 

 “15 Eylül 2010 tarihinde, AB’nde hareket halinde olan gençlerin hak-

larına ilişkin kapsamlı bir kılavuz yayımlamıştır.  

 Avrupa Komisyonu tarafından öngörüldüğü gibi, “İlk EURES İşiniz” 

(Your first EURES job) isimli pilot proje başlatılmıştır. Bu proje ile 

gençlerin Avrupa Birliği içinde başka Üye Devletlerde iş bulmalarına 

destek olunması hedeflenmektedir.  

 Avrupa İlerleme Mikro-Finans Aracı, 2010 yılından itibaren uygulan-

maya başlanmıştır. Avrupa İlerleme Mikro-Finans Aracı ile genç giri-

şimcilere küçük işletme kurmaları ve geliştirmeleri için 25 bin avronun 

altında kredi sağlayarak, finansal destek verilmektedir. 

 Avrupa Komisyonu, 2 Temmuz 2013 tarihinde, Çıraklık için Avrupa İt-

tifakı (European Alliance for Apprenticeships) girişimini başlatmıştır.” 
 

“Hareket Halindeki Gençlik” girişimi kapsamında, AB genelinde yükse-

köğretim oranının artması; okulu terk etme oranının ise düşmesi yönünde başarı 

sağlandığı görülmektedir. Yine bu kapsamda akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı 

büyüme için gençlerin potansiyelinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Eği-

tim, mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme alanında öğrenci ve stajyer değişimi 

yoluyla yükseköğretim kurumlarının performansının ve uluslararası alandaki 

çekiciliğinin yanı sıra Avrupa’da her düzeydeki eğitimin kalitesinin ve gençle-

rin istihdam olanaklarının artırılmasını ön görmektedir. (bilgivebeceri.org) 

Avrupa Komisyonunun, AB’nin tüm üye devletlerinin iş birliğinde, her se-

viye ve tüm yaşlar için (ilkokul, ortaokul, yüksek eğitim, öğretim ve hayat boyu 
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öğrenim) eğitim ve öğretim sistemlerinin daha kapsayıcı hâle getirilmesine yö-

nelik çalışmalar ortaya konması beklenmektedir. “Avrupa, ulusal ve yerel dü-

zeydeki bir dizi koordine faaliyetin sonucu, genel hedefleri olan gençler için 

yeni oluşturulan AB stratejisi ile: 
 

 Gençleri yaşamlarının mimarı olmaları, kişisel gelişimlerini ve bağımsız-

lıklarına yönelik büyümeleri beslemeleri, esnekliklerini güçlendirmeleri 

ve değişen bir dünya ile baş edebilmek için yaşam becerileri edinmeleri; 

 Gençleri aktif vatandaşlar olmaları, dayanışma savunucuları olmaları 

ve AB değerlerinden ve Avrupa kimliğinden esinlenerek olumlu değişik-

likler yaratmaları ve gerekli kaynakları sağlamaları konusunda teşvik 

etmek; 

 Bu kararların, özellikle istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal içerme olmak 

üzere tüm sektörlerdeki genç insanlar üzerindeki etkisi açısından politika 

seçimlerinin iyileştirilmesi; 

 Gençlik yoksulluğunun ve her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına 

katkıda bulunmak ve gençlerin sosyal içermesini teşvik etmek; 

 Özellikle istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal içerme alanlarında tüm sek-

törlerdeki genç insanlar üzerindeki etkileriyle ilgili siyasi kararları iyi-

leştirmek; 

 Gençlik yoksulluğunun ve her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına 

katkıda bulunmak ve gençlerin sosyal içermesini teşvik etmek.” Hedefle-

miştir. (bilgivebeceri.org) 
 

“Yeni stratejinin getirdiği önemli yenilikler: 
 

 Gençlerin görüşlerinin Avrupa Komisyonu’nda temsil edilmesini sağla-

mak için bir AB Gençlik Koordinatörü atamak; 

 Yenilikçi danışma biçimleri de dahil olmak üzere sorunları daha iyi tespit 

edecek ve istişare süreçlerini daha geniş ölçüde erişilebilir kılacak olan 

“Gençlik Diyaloğu” olarak adlandırılan yapılandırılmış diyalogu uygu-

lamak için yükseltilmiş bir model; 

 Gençlere tahsis edilen Avrupa fonlarının farklı finansman programların-

da kullanılmasının izlenmesi; 
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 Gençlik çalışmalarının kalitesini, yenilikçiliğini ve tanınmasını daha da 

geliştirmek ve diğer sektörlere yaygın eğitimin potansiyelinden yarar-

lanmak için koşullar ve teşvikler oluşturmak; 

 AB gençlik politikasının uygulanması ile Erasmus + programlarındaki 

ilgili faaliyetler ve Avrupa Dayanışma Birimi arasında daha açık bir 

bağlantı kurulması.” (bilgivebeceri.org) 

2.3. AB Eğitim ve Gençlik Politikaları 

AB; eğitim ve gençlik politikaları açısından “Avrupa Birliği Eğitim ve 

Gençlik Programları” adı altında 3 temel program oluşturmuştur. Bunlar;  
 

 Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim),  

 Socrates (Genel Eğitim) ve  

 Youth (Gençlik) programlarıdır. 
 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının ortak amaçları (Özaşık 

A., 2007:18, aktaran Ceylan H.,2016:1053):  

“…farklı kültür, dil ve anlayışlar arasında karşılıklı etkileşimi gelişti-

rerek dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan bir Avrupa bilinci be-

nimsetmek ve bu doğrultuda gençlerin, ortak kültür ve eğitim ile dona-

tılmış bir Avrupalı kimliği ile yetiştirilmelerini sağlamak; eğitimde iş-

birliğini geliştirerek eğitim ve öğretim alanında da bir Avrupa Birliği 

yaratmak ve ülkelerarası başarılı uygulamaları ve deneyimleri payla-

şarak ortak hedeflere ulaşmak; eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak ya-

şam boyu eğitimi sürdürmektir” 

Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) Programı; Her yaş grubundan ve 

meslekten insanın yapmış oldukları işleri en iyi yapmalarını sağlamak üzere 

geliştirilmiş olan proje ve programlardır. 

Socrates (Genel Eğitim) Programları Socrates, anaokulundan üniversite 

sonrası eğitime kadar çocuklara ve gençlere hoşgörü, demokrasi ve ortak 

bir kimlik kazandırmak için geliştirilmiş bir eğitim programıdır. Avrupa bi-

lincini güçlendirmek, Avrupa dillerinin niteliksel ve niceliksel gelişimini 
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desteklemek üye ülkelerin kültürel özelliklerini koruyarak geliştirmek gibi 

hedefleri vardır. (Kihtir A., 2004:153)  

Socrates’in alt programları; “okul eğitimi, yüksek öğrenim, yetişkin eğitimi 

ve yaşam boyu eğitim programı, dil eğitimi, uzaktan ve açık eğitim”dir. Soc-

rates programları içinde Comenius, Erasmus ve Grundtvig programlarından 

bahsetmek gerekir. Comenius Programı; anaokulundan itibaren bütün okul 

eğitimini içine alır ve 6 programı (Okul Ortaklıkları, Dil Projeleri ve Dil 

Asistanlığı gibi) vardır. Kardeş okullar, göçmen çocukların arasında sosyal 

uyum sağlanması gibi etkinlikleri mevcuttur. Socrates’in ikinci önemli prog-

ramı da Grundtvig programıdır. Yetişkin eğitimi olarak ifade edilen 

Grundtvig, çeşitli meslek gruplarından 25 yaş üstü yetişkinlere dört hafta sü-

reyle verilen hizmet içi eğitim kurslarını kapsamaktadır. Tüm alanlarda “Av-

rupalı” olma boyutunu arttırmaya ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Avrupa 

yurttaşlığını yaygınlaştırmaya çalışılmıştır.(Ceylan H.,2016:1053-1054-1055/ 

Kihtir A., 2004:160-161-162) 

Erasmus, Üniversiteler arası iş birliği ile öğrenci ve personel hareketliliği 

imkânı sağlayan, 1987 yılından bu yana sürdürülen bir programdır. Üniver-

site öğrencilerine maddi destek vererek, dil öğrenimi yaygınlaştırmak, kül-

tür değişimlerini aktif hâle getirmek, Avrupa kültürünü tanıtmak, gelecekte 

iş birliği yapılabilecek zemin hazırlamak, tematik networkler oluşturmak 

hedeflenmekteydi. Yükseköğrenim kurumlarıyla yapılacak anlaşmalarla; 

AB bütünleşmesine hizmet edecek akademik araştırmalar yapmak önem arz 

etmekteydi. 

“11 Aralık 2013 tarihinde Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun 

almış olduğu 1288/2013 No’lu kararla eğitim, öğretim, gençlik ve spor” 

alanındaki bütün programlar Erasmus+ Programı altında birleştirilmiştir 

(Official Journal of the European Union, 2013). Temel amacı; “genç işsiz-

liği ile mücadele” etmek ve “eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalan 

gençlerin” karşılaştığı sorunları çözmeye çalışmaktır.  

Erasmus+ programı 3 Ana Eylem’den oluşmaktadır;  
 

 Eylem-1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği,  

 Eylem-2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği,  

 -3: Politika Reformuna Destek eylemleridir (Erasmus+ Program Rehberi, 

2014) 
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“Gerek gençlik programı ve daha önceki programlar, gerekse Eras-

mus+ programı olsun AB’nin gençlik ve eğitimle ilgili tüm politika ve 

programlarında gönüllülük kavramı önemli bir yer tutmaktadır. Prog-

ramların genel amaçlarına bakıldığında ya da hedefler değerlendirildi-

ğinde, tüm süreçlerde gençlerin aktif katılımını sağlamanın merkezi bir 

anlam taşıdığı görülmektedir. Çok kültürlü ve çok dilli bir toplumsal ya-

pıdan müteşekkil Avrupa Birliği’nde, özellikle eğitim ve gençlik prog-

ramlarından, gençlerin Avrupa vatandaşlığı ve Avrupalılık bilinci ka-

zanmalarını sağlamak ve/veya sosyal (b)ağların güçlendirilmesi ve aidi-

yet duygusunun geliştirilebilmesinde gönüllülük kavramı öne çıkmakta-

dır. Zira bir yönüyle gönüllülük, ortak bir gelecek inşa etmek için insan-

ların içsel dinamiklerini harekete geçirmek anlamına gelmektedir. Bu 

bağlamda Avrupa eğitim ve gençlik politikalarında gençlerin gönüllü 

katılımı özellikle desteklenmektedir. (Ceylan H.,2016:1056) 

Gönüllülük projelerine destek verilerek hem gençlerin sosyalleşmesi, du-

yarlılıklarının ve farkındalılıklarının arttırılması hedeflenirken bir yandan da 

sivil toplum kuruluşlarının gençlere yeni iş imkânları sağlayabilmesi için sosyal 

ağlar oluşturulmaktadır. Yeni iş alanlarında artık sadece eğitim düzeyine ve 

özgeçmişine bakılmamakta gençlerin üniversite eğitimi boyunca herhangi bir 

sivil toplum hareketinde yer alıp almadığı, herhangi bir sosyal sorumluluk – 

gönüllülük projesinde yer alıp almadığı, Erasmus + ile veya Wat (Work and 

Travel) ile hareketlilik yapıp yapmadığına bakılmaktadır. İnsan sosyal bir canlı-

dır, sadece teknik eğitimden geçirilerek insan olgusuna hizmet etmesinin bek-

lenmediği bir döneme girilmiştir. Bu kapsamda gençlerin sosyal sorumluluk ve 

gönüllülük projelerine yönlendirilmesi önem arz etmektedir.  

3. Türkiye Gençlerinin Avrupa Birliği Gençlik 

Politikalarından Faydalanmaları 

Türkiye, AB ile iş birliği içinde gençlerin desteklenmesini ve geleceklerini 

şekillendirirken çeşitli deneyimler kazanmasını desteklemektedir. Türkiye, 

Erasmus’dan faydalanmaya 2004 yılında başlamıştır. 1987’de başlayan Erasmus 

programına bu kadar geç dâhil olması elbette ki gençler için kayıptır. Günü-

müzde ise Türkiye, Erasmus+’tan en fazla faydalanan ülkeler arasındadır.  

Bu kapsamda Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu AB Eğitim ve 

Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülen 
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geçmişte Hayat boyu Öğrenme ve Gençlik Programları adı altında bilinen 2014-

2020 dönemi için yenilenerek Erasmus+ adını alan program ile gençlerin öğre-

nim hareketliği, topluma aktif katılımları, kültürlerarası entegrasyonu destek-

lenmesi artarak devam etmektedir.  

Gençler bu programın sunduğu olanaklardan yararlanarak kişisel gelişim-

lerine ve kariyer gelişimlerine önemli katkıda bulunmaktadır. Erasmus+ Prog-

ramı kapsamında gençlik değişimleri, girişimleri, gönüllülük hizmeti, gençler 

arası ağ kurma, toplantılar düzenleme gibi çeşitli faaliyetler yoluyla gençlerin 

Avrupa çapında bir araya gelmesine ve gençlerin projelerine mali destek ve 

hibe sağlanmaktadır.  

Programın hedef kitlesini 13-30 yaşlarındaki gençlik grupları, imkânları 

kısıtlı gençler, gençlik organizasyonları, gençlik liderleri, proje liderleri, yerel 

otoriteler, sivil toplum kuruluşları, gençlik ile ilgili konularda ve yaygın eği-

tim alanında çalışanlar oluşturmaktadır.  

Gençler yurt içinde veya yurt dışında çeşitli etkinliklere dâhil olabilmek-

te, projeler yapabilmekte, uluslararası veya yerel faaliyetler düzenleyebilmek-

tedirler. 2004 yılından bu yana 400 bine yakın genç bu kapsamda desteklen-

miş Avrupa ülkelerine giderek öğrenim hareketliliği gerçekleştirmiş, kişisel 

gelişimlerine katkı sağlamışlardır. 30 bine yakın da proje uygulanmıştır.  

Ulusal Ajans’ın verdiği hizmetler (www.ua.gov.tr’den alınmıştır.) 

Yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen ve karar alıcılarla gençleri buluşturan 

Gençlik Diyalogları için imkânlar sunar. Öğrencilere, eğitmenlere, gençlere ve 

gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve öğrenim görme imkânı sağ-

larken aynı zamanda, 18-30 yaş aralığındaki gençlere, kendi ülkelerinde, top-

luma yarar sağlayan projelerde gönüllü faaliyetlerde bulunmaları için imkân 

tanır. 

 Staj Hareketliliği 

Yükseköğretim veya mesleki eğitim gören kişilere yurt dışında staj yapma 

veya çalışma deneyimi elde etme şansı verir. 

 Öğrenme Hareketliliği 

Öğrencilere, eğitmenlere, gençlere ve gençlik çalışanlarına bir başka ülkede 

eğitim ve öğrenim görme imkânı tanır.  



Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında - SivilAnT® 

156 

 Gönüllülük 

Bu fırsat, 18-30 yaş aralığındaki gençlere, kendi ülkelerinde, topluma yarar 

sağlayan projelerde gönüllü faaliyetlerde bulunmaları için imkân tanır.  

 Ulusal Faaliyetler 

Bu fırsat gençlere içinde bulundukları toplumda olumlu değişimler oluş-

turmak amacıyla sorumluluk alma ve dayanışma imkânı tanır.  

 Politika Reformuna Destek 

Bu fırsat; yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulamasının 

teşvik edilmesi ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişini sağlar.  

 Kısa Süreli Eğitim (TCA) 

Bu fırsat, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarındaki farklı konularda yurt 

içinde veya yurt dışında verilen kısa süreli eğitimlere katılım imkânı sağlar. 

Gençlikle İlgili Kurumlar ve Organizasyonlar 

Avrupa Konseyi (Council of Europe) 

Avrupa Gençlik Vakfı (European Youth Foundation-EYF) 

Avrupa Gençlik Merkezleri (European Youth Centres-EYCs) 

Avrupa Komisyonu (The European Council) 

Ulusal Ajanslar 

Eurodesk 

Avrupa Gençlik Bilgilendirme ve Danışmanlık Ajansı (ERYICA) 

Avrupa Gençlik Forumu (European Youth Forum-YFJ) 

Gençlik Politikaları İçin Avrupa Bilgi Merkezi (The European Knowledge 

Centre for Youth PolicyEKCYP) 

SALTO Gençlik Kaynak Merkezleri 

Avrupa Gençlik Parlamentosu (European Youth Parliament- EYP) 

Avrupa Gençlik Kartı Derneği (European Youth Card Association- EYCA) 

Avrupa Gençlik Olimpiyatları (European Youth Olympic Festival- EYOF) 
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Sonuç 

Bağımsız çalışmalar göstermektedir ki işverenlerin %40’tan fazlası, gençle-

rin yabancı dil yeterliliklerini geliştiren ve yüksek düzeyde değerlendirilen baş-

ka beceriler kazanmalarını sağlayan yurt dışında edinilen öğrenim ve çalışma 

deneyimine önem vermektedir. İşte bu noktada gençler için hareketliliğin ne 

kadar elzem olduğu ve böylece kendilerinin profesyonel hayata geçişlerinin 

kolaylaştığı ortaya çıkmaktadır.  

Hareketliliğin artırılması gençlerin başka bir ülkede eğitim görmüş veya 

staj yapmış olması ile bilgi ve becerilerinin artışını sağlamanın yanı sıra Avru-

palı gençlerin kültürel diyalog çerçevesinde ön yargı ve klişelerin kırılmasına da 

hizmet eder.  

Hızla azalan nüfusunu kalifiye göçmenlerle yükseltmeye çalışan Avrupa 

aynı zamanda Avrupalı kimliğinin yaygınlaştırılması için de gençlik programla-

rını kullanmaktadır. Kültürel etkileşimin ve sosyo – ekonomik sorunların gide-

rilmesinde gençlere duyulan ihtiyaç, onlar için daha fazla çalışılması gereklili-

ğini de beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda AB kurumları stratejiler belir-

lemekte ve üye ülkelerle iş birliği geliştirmeye çalışmaktadır. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR 

KALKINMA HEDEFLERİ ÇERÇEVESİNDE 

TÜRKİYE’DE GENÇLERİN GÖNÜLLÜLÜK 

FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DURUM ANALİZİ 

Gaye Topa Çiftçi 

 

1. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

Dünyanın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları 

ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturma amacıyla, 2012 yılında Rio de Janei-

ro’da yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda 

ortaya çıkan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDH) Ağustos 2015’te 193 ülke 

tarafından kabul edilmiştir (Global Sustainable Development Report, 2015).  

SKH’nin temeli, Eylül 2000’de toplanan BM Genel Kurulu’nda 189 üye 

ülke tarafından onaylanan Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) olarak görülmek-

tedir. 2000 yılında küresel seferberlik başlatan BKH, öncelikle onur kırıcı 

yoksulluğu ortadan kaldırmak olmak gibi üzeine evrensel uzlaşma olan ve 

ölçülebilir 8 hedef olarak belirlenmiştir (Millenium Development Gaols Re-

port, 2012). Bu hedefler aşağıda açıklanmıştır.  

1. Aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak 

2. Herkes için evrensel ilköğretim sağlamak  

3. Cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi 

4. Çoçuk ölümlerini azaltmak 

5. Anne sağlığını iyileştirmek 

6. HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele, 

7. Çevresel sürdürülebilirliği sağlama, 

8. Kalkınma için küresel bir ortaklık kurmak 
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Şekil 1. Binyıl Kalkınma Hedefleri 
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BKH’nin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin temeli olarak görülmesi-

nin iki alt nedeni bulunmaktadır. İlki BKH, “Hedef” tipi planlamanın öncülüğü-

nü üstlenmektedir. Diğer nedeni ise hedeflerde elde edilen başarılı sonuçlarıdır. 

BKH 2000-2015 yılları arasında, yoksullukla mücadele, su ve sağlıklı yaşam 

şartlarına erişim erişim, çocuk ölüm oranlarında azalma ve anne çocuk sağ-

lığında gelişme gibi dikkat çeken konularda gelişimin önemli bir unsuru 

olmuştur. Bunların yanı sıra BKH’leri, ilköğretim eğitiminin ücretsiz olması 

konusunda küresel bir hareketin başlamasına aracı olmuş, gelecek nesillere 

yatırım yapılması çalışmalarında da farkındalık yaratılmasına öncü olmuştur. 

Her şeyden önemlisi, BKH, HIV/AIDS hastalığı ve sıtma, verem gibi tedavi 

edilebilir hastalıklar hususunda ilerlemeler sağlanmıştır.  

Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin başlıca başarıları aşağıda sıralanmıştır 

(Millenium Development Report, 2015): 
 

 1990 yılından bu yana, 1 milyardan fazla insan aşırı yoksulluktan kur-

tulmuştur. 

 1990 yılından bu yana, çocuk ölüm oranları yarıdan fazla azalmıştır. 

 1990 yılından bu yana, okulu bırakan çocuk sayısı yarıdan fazla azal-

mıştır. 

 2000 yılından bu yana, HIV/AIDS bulaşma oranı yaklaşık %40 azal-

mıştır. 
 

Bu başarılı sonuçlardan ve kazanılan deneyimlerden hareketle, hedefler 

üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin genişleti-

lerek evrensel ve sürdürülebilir hedefler hâline gelmesi için BKH çalışmala-

rının planlanan bitiş yılı olan 2015 beklenilmeden 2012 yılında Sürdürülebi-

lir Kalkınma Hedefleri dünyayı daha sürdürülebilir bir yörüngeye oturtmak 

için acil çağrı olarak ortaya çıkmıştır (UNDP, 2020).  

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni, başlanılan işi bitirme ve dün-

yanın karşı karşıya olduğu ağır sorunların bazılarını çözme yönünde oldukça 

cesur bir taahhüt olarak tanımlamaktadır(UNDP, 2020). Bu amaçlarla 8 

madde olarak belirlenmiş Binyıl Kalkınma Hedefleri genişletilerek ve kal-

kınmanın ön koşulu olarak görülen sürdürülebilirliğin ön plana alındığı 17 

hedef şeklinde yeniden düzenlenmiş ve 2015- 2030 yılları arasında yürütüle-

cek şekilde kabul edilmiştir. 
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Şekil 2. Binyıl Kalkınma Hedeflerinden Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Geçiş 

     

 

Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan ve geleceğe ilişkin uluslararası 

gelişme ile ilgili bir dizi hedef olarak görülen SKH, 17 hedef ve 169 alt amaçtan 

oluşmaktadır. Bunların Sürdürülebilir Gelişmeye İlişkin Global Hedefler olarak 

altı çizilmektedir.  

Hedeflerin tümü birbiriyle bağlantılıdır; başka bir deyişle, bir hedefte erişi-

lecek başarı diğer bir hedefi etkileyecektir. Örneğin; iklim eylemi hedefi için 

yapıalcak çalışmalar ve alınacak önlemler, kısıtlı doğal kaynakların yönetilmesi 

ile açlığa son hedefini olumlu yönde etkileyecektir. Buna benzer olarak, top-

lumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşılması, sağlık ve kaliteli yaşam hedefine 

etki edecektir. Barışın ve kapsayıcı toplum yapılarının desteklenmesi hem barış, 

adalet ve güçlü kurumlar hem de eşitsizliklerin azaltılması hedefiningerçekleş-

mesi için yarar sağlayacaktır. Özetle SKH’nin, gelecek nesillerin yaşamını daha 

iyi hâle getirmek için yaratılan bir fırsat üzerine evrensel olarak iş birliği yapıl-

ması olarak görülmesi yanlış olmayacaktır. 

1.1. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Alt Hedefleri 

Karar verilen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve alt hedefleri aşağı-

daki listelenmiştir (Küresel Amaçlar, 2020). 

1. Fakirliğe Son: Fakirliğin her yerdeki her türlü şekli son bulmalıdır. 

1.1. Aşırı yoksulluğun herkes için her yerde ortadan kaldırılması, 

1.2. Yoksulluğun en az %50 azaltılması, 
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1.3. Sosyal koruma sistemlerinin hayata geçirilmesi, 

1.4. Mülkiyet, temel hizmetler, teknoloji ve ekonomik 

kaynaklara eşit erişim hakkı, 

1.5. Çevresel, ekonomik ve sosyal afetlere karşı dayanıklılık oluşturulması 

1.a. Yoksulluğu sona erdirme amaçlı politikaların uygulanması için 

kaynakların harekete geçirilmesi, 

1.b. Yoksul yanlısı ve cinsiyete duyarlı politika çerçeveleri oluştu-

rulması 

2. Açlığa Son: Açlığı bitirmek, gıda güvenliği ve iyi beslenmeyi sağ-

lamak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek 

2.1. Güvenilir ve besleyici gıdaya evrensel erişim, 

2.2. Yetersiz beslenmenin tüm biçimlerinin ortadan 

kaldırılması, 

2.3. Küçük ölçekli gıda üreticilerinin verimlilik ve ge-

lirlerinin iki katına çıkarılması 

2.4. Sürdürülebilir gıda üretimi ve dayanıklı tarım uygulamaları, 

2.5. Gıda üretiminde genetic çeşitliliğin sürdürülmesi, 

2.a. Kırsal altyapı, tarımsal araştırma, teknoloji ve gen bankalarına 

yatırım yapılması, 

2.b. Tarımsal ticaret kısıtlamalarının, piyasa sapmalarının ve ihra-

cat teşviklerinin önlenmesi 

2.c. Gıda emtia piyasalarında istikrarın ve bilgiye zamanında eri-

şimin sağlanması, 

3. Sağlık ve Kaliteli Yaşam: Herkes için her yaşta sağlıklı bir yaşam 

sağlamak ve esenliği desteklemek 

3.1. Anne ölümlerinin azaltılması, 

3.2. 5 yaş altında önlenebilir tüm ölümlerin sona erdi-

rilmesi, 

3.3. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele, 
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3.4. Bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin azaltılması 

ve akıl sağlığının desteklenmesi, 

3.5. Madde bağımlılığının engellenmesi ve tedavisinin güçlendirilmesi, 

3.6. Trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların azaltılması, 

3.7. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı, aile planlaması ve eğitimine evren-

sel erişim, 

3.8. Evrensel sağlık güvencesine ulaşılması, 

3.9. Tehlikeli kimyasallardan ve hava, su ve toprak kirliliği ve kontami-

nasyonundan kaynaklanan ölüm ve hastalıkların azaltılması 

3.a. Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin 

tüm ülkelerde, uygun görüldüğü şekilde uygulanmasının güç-

lendirilmesi, 

3.b. Karşılanabilir ilaç ve aşılar için araştırma ve geliştirilme ile 

bunlara evrensel erişimin desteklenmesi, 

3.c. Gelişmekte olan ülkelerde sağlık finansmanının arttırılması ve 

sağlık iş gücünün desteklenmesi 

3.d. Küresel sağlık risklerine karşı erken uyarı sistemlerinin güç-

lendirilmesi 

4. Nitelikli Eğitim: Herkes İçin Kapsayıcı ve Adil Bir Nitelikli Eğitimi 

Sağlamak ve Yaşam Boyu Öğrenim Fırsatlarını Özendirmek 

4.1. Ücretsiz ilköğretim ve ortaöğretim, 

4.2. Nitelikli okul öncesi eğitime eşit erişim, 

4.3. Kaşılanabilir teknik, mesleki ve yükseköğretime eşit 

erişim, 

4.4. Finansal başarı için gerekli niteliklere sahip insan sayısının artırılması, 

4.5. Eğitimde her türlü ayrımcılığın bitirilmesi, 

4.6. 2030Evrensel sözel ve sayısal okuryazarlık, 

4.7. 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve dünya vatandaşlığı eğitimi, 

4.a. Kapsayıcı ve güvenli okullar inşa edilnmesi ve mevcutların 

iyileştirilmesi, 
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4.b. Gelişmekte olan ülkeler için yükseköğretim burs imkânlarının 

artırılması, 

4.c. Gelişmekte olan ülkelerde nitelikli öğretmen arzının artırılması  

5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak 

ve tüm kadın ve kız çocuklarını güçlendirmek 

5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ay-

rımcılığın ortadan kaldırılması, 

5.2. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şid-

det ve istismarın ortadan kaldırılması, 

5.3. Zorla evlendirilme ile kadın sünneti gibi tüm zararlı uygulamaların 

yok edilmesi 

5.4. Ücretsiz bakım hizmetine değer biçilmesi ve hane içi sorumlulukla-

rın paylaşımının tevik edilmesi, 

5.5. Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta, karar alma süreçle-

rinin her seviyesinde tam ve etkili katılımı ile liderlik edebilmeleri 

için eşit fırsatlar sağlanması, 

5.6. Üreme sağlığına ve üreme haklarına evrensel erişimin sağlanması, 

5.a. Ekonomik kaynaklar, emlak mülkiyet, ve finansal hizmetlerde 

eşit haklar, 

5.b. Kadınların güçlendirilmesinin teknoloji yoluyla desteklenmesi, 

5.c. Toplumsal cinsiyet eşitliği için uygulanabilir mevzuatın ve poli-

tikaların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi  

6. Temiz Su ve Sanitasyon: Herkes için su ve atıksu hizmetlerinin 

erişilebilirliğini ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak 

6.1. Güvenli ve karşılanabilir içme suyu, 

6.2. Açık alanlarda dışkılamanın sona erdirilmesi, sani-

tasyon ve hijyene erişimin sağlanması, 

6.3. Su kalitesi, atık su yönetimi ve güvenli yeniden 

kullanımın iyileştirilmesi,  

6.4. Su kullanımında etkinliğin artırılması ve tatlı su arzının güvence al-

tına alınması, 
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6.5. Bütünleşik su kaynakları yönetiminin uygulanması, 

6.6. Su ekosistemlerinin korunması ve düzeltilmesi, 

6.a. Gelişmekte olan ülkelere yönelik su ve sanitasyon desteğinin 

artırılması, 

6.b. Su ve sanitasyon yönetiminde yerel katılımın desteklenmesi  

7. Erişilebilir ve temiz Enerji: Herkes için satın alınabilir, güvenilir, 

sürdürülebilir ve çağdaş enerjiye erişimi sağlamak 

7.1. Modern enerjiye evrensel erişim, 

7.2. Yenilenebilir enerjinin küresel payının artırılması 

7.3. Enerji verimliliğindeki iyileşmenin iki katına çıka-

rılması 

7.a. Temiz enerji araştırma, teknoloji ve yatırımlarına erişimin des-

teklenmesi, 

7.b. Gelişmekte olan ülkelere yönelik enerji hizmetlerinin genişle-

tilmesi ve yaygınlaştırılması 

8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: Herkes için kapsayıcı, sürekli 

ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve 

insana yakışır işleri desteklemek 

8.1. Sürdürülebilir ekonomik büyüme, 

8.2. Ekonomik üretkenlik için çeşitlendirme, yenilikçi-

lik ve iyileştirme, 

8.3. İş yaratmayı ve işletmelerin büyümesini destekleyen politikaların 

artırılması, 

8.4. Tüketim ve üretimde kaynak verimliliğinin artırılması, 

8.5. Tam istihdam ve eşit ücretli, insane yakışır iş,  

8.6. Gençlerin istihdamı ile genel ve mesleki eğitimlerin desteklenmesi, 

8.7. Günümüz köleliğinin, insan ticaretinin ve çocuk işçiliğinin sona er-

dirilmesi, 

8.8. Çalışanlar için güvenli ve emniyetli çalışma ortamlarının geliştirilmesi, 
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8.9. Faydalı ve sürdürülebilir turizmin desteklenmesi, 

8.10. Banka, sigorta ve finansal hizmetlere evrensel erişim, 

8.a. Ticarete destek amaçlı yardımların artırılması, 

8.b. Küresel bir genç istihdamı stratejisi geliştirilmesi, 

9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı: Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı 

ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve yenilikçiliğin 

güçlendirilmesi 

9.1. Sürdürülebilir, dayanıklı ve kapsayıcı altyapılar geliştirilmesi, 

9.2. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi, 

9.3. Finansal hizmetler ve piyasalara erişimlerinin artı-

rılması, 

9.4. Sürdürülebilirlik için tüm sanayi kollarının ve alt-

yapılarının iyileştirilmesi, 

9.5. Araştırmanın artırılması ve sanayi teknolojilerinin iyileştirilmesi, 

9.a. Gelişmekte olan ülkeler için sürdürülebilir altyapı geliştirme 

faaliyetlerinin kolaylaştırılması,  

9.b. Yurt içi teknoloji gelişiminin, araştırma ve yenilikçiliğin, sa-

nayi çeşitliliğinin desteklenmesi, 

9.c. Bilgi ve iletişim teknolojilerine evrensel erişim 

10. Eşitsizliklerin Azaltılması: Ülkelerin içinde ve arasındaki eşitsiz-

likleri azaltmak 

10.1. Gelir eşitsizliklerini azaltmak, 

10.2. Evrensel anlamda sosyal, ekonomik ve siyasi 

içermenin teşvik edilmesi, 

10.3. Fırsat eşitliğinin temin edilmesi ve ayrımcılığın bitirilmesi, 

10.4. Eşitliği teşvik eden mali ve sosyal politikaların uygulanması, 

10.5. Küresel finans piyasaları ve kurumların düzenlenmesi, 

10.6. Finansal kuruluşlarda gelişmekte olan ülkelerin temsilinin artı-

rılması, 
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10.7. Sorumlu ve iyi yönetilen göç politikaları, 

10.a. Gelişmekte olan ülkeler için özel ve farklılaştırılmış mu-

amele, 

10.b. En az gelişmiş ülkelerde yatırımların ve kalkınma yar-

dımlarının teşvik edilmesi, 

10.c. İşçi dövizi işlem maliyetlerinin azaltılması, 

11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Kentleri ve yerleşim yerlerini 

kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hâle getirmek 

11.1. Güvenli ve erişilebilir konutlar, 

11.2. Erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemleri, 

11.3. Kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşme, 

11.4. Kültürel ve doğal dünya mirasının korunması, 

11.5. Doğal afetlerin olumsuz etkilerinin azaltılması, 

11.6. Şehirlerin çevresel etkilerin azaltılması, 

11.7. Herkes için güvenli, kapsayıcı yeşil alanlara ve kamusal alanla-

ra erişimin sağlanması, 

11.a. Güçlü ulusal ve bölgesel kalkınmanın planlaması, 

11.b. Kapsayıcılık, kaynak etkinliği ve afet risk azaltımına yö-

nelik politikaların uygulanması, 

11.c. Sürdürülebilir ve dayanıklı binalar için en az gelişmiş ül-

kelerin desteklenmesi 

12. Sorumlu Üretim ve Tüketim: Sürdürülebilir tüketim ve üretim 

kalıplarını benimsemek 

12.1. Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarına yöne-

lik 10 Yıllık Çerçeve Programının uygulanması 

12.2. Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin 

ve etkin kullanımının sağlanması, 

12.3 Kişi başına düşen küresel gıda israfının azaltılması, 
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12.4. Sorumlu kimyasal ve atık yönetimi, 

12.5. Atık oluşumunun azaltılması, 

12.6. Şirketlerin, sürdürülebilir uygulamalar ve sürdürülebilirlik rapor-

laması için özendirilmesi, 

12.7. Sürdürülebilir kamu ihale uygulamalarının desteklenmesi, 

12.8. Evrensel sürdürülebilir yaşam biçimi anlayışının desteklenmesi, 

12.a. Gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir tüketim ve üretime 

yönelik bilimsel ve teknolojik kapasitelerinin desteklenmesi, 

12.b. Sürdürülebilir turizmin izlenmesi için araçların geliştirilmesi, 

12.c. Savurgan tüketimi teşvik eden piyasa aksaklıklarının orta-

dan kaldırılması 

13. İklim Eylemi: İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele etmek için 

acil olarak harekete geçmek 

13.1. İklimle ilgili doğal afetlere karşı dayanıklılık ve 

uyum kapasitesinin güçlendirilmesi, 

13.2. İklim değişikliğine yönelik önlemlerin ulusal 

politikalara, stratejilere ve planlama süreçlerine 

dâhil edilmesi, 

13.3. İklim değişikliği ile micadele için bilgi ve kapasitenin geliştirilmesi, 

13.a. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi-

nin uygulanması, 

13.b. İklim değişikliğine yönelik planlama ve yönetim için ka-

pasite artıracak mekanizmaların teşvik edilmesi 

14. Sudaki Yaşam: Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri 

ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanmak 

14.1. Deniz kirliliğinin azaltılması, 

14.2. Ekosistemlerin korunması ve düzeltilmesi,  

14.3. Okyanus asitlenmesinin azaltılması, 
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14.4. Sürdürülebilir balıkçılık, 

14.5. Kıyı ve deniz alanlarının korunması, 

14.6. Aşırı avlanmaya katkı sağlayan teşviklerin kaldırılması, 

14.7. Deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımından sağladığı 

ekonomik faydanın artırılması, 

14.a. Okyanus sağlığına yönelik bilimsel bilgi, araştırma ve 

teknolojinin artırılması, 

14.b. Küçük ölçekli balıkçıların desteklenmesi, 

14.c. Uluslararası deniz hukukunun uygulanması ve yürütmesi 

15. Karasal Yaşam: Karasal ekosistemleri korumak, yenilemek ve 

sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek 

15.1. Karasal ve tatlı su ekosistemlerinin korunması 

ve düzeltilmesi 

15.2. Ormansızlaştırmanın durdurulması, ormansız-

laşmış arazilerin restore edilmesi, 

15.3. Çölleşmenin durdurulması ve bozulmuş toprakların eski hâline 

döndürülmesi, 

15.4. Dağ ekosistemlerinin korunmasının sağlanması, 

15.5. Biyoçeşitlilik ve doğal habitatların korunması, 

15.6. Genetik kaynaklara erişimin faydanın adil paylaşımının destek-

lenmesi, 

15.7. Korunan türlerin kaçırılmasının ve kaçak avlanılmasının sona 

erdirilmesi, 

15.8. Karasal ve su ekosistemlerindeki istilacı yabancı türlerin etkile-

rinin azaltılması,  

15.9. Ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin idari planlama süreçleri-

ne dâhil edilmesi, 

15.a. Biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve sürdü-

rülebilir kullanılması için finansal kaynakların artırılması, 
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15.b. Sürdürülebilir orman yönetiminin finance edilmesi ve 

desteklenmesi, 

15.c. Korunan türlerin kaçak avlanılması ve kaçırılmasıyla mü-

cadele edilmesi 

16. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar: Herkesin adalete erişimini sağla-

mak ve her seviyede etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar 

kurulması 

16.1. Şiddetin her yerde azaltılması, 

16.2. Çocukların istismar, sömürü, çocuk ticareti ve 

şiddetten korunması, 

16.3. Hukukun üstünlüğünün yaygınlaştırılması ve adalete eşit erişi-

min sağlanması, 

16.4. Organize suç ve yasa dışı para ve silah akışıyla mücadele edilmesi, 

16.5. Yolsuzluk ve rüşvetin önemli ölçüde azaltılması, 

16.6. Etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumların geliştirilmesi, 

16.7. Karar alma mekanizmasının, ihtiyaçlara duyarlı, kapsayıcı ve 

temsil edici olması, 

16.8. Küresel yönetişim katılımcılığın kuvvetlendirilmesi, 

16.9. Evrensel yasal kimlik sağlanması, 

16.10. Bilgiye kamu erişiminin sağlanması ve temel özgürlüklerin ko-

runması, 

16.a. Terör ve suçla mücadele etmek ve şiddeti engellemek 

için, ulusal kurumların kuvvetlendirilmesi, 

16.b. Ayrımcı olmayan yasa ve politikaların geliştirilmesi ve 

uygulanması 

17. Amaçlar İçin Ortaklıklar: Uygulama araçlarını kuvvetlendirmek ve 

sürdürülebilir kalkınma için küresel iş birliğine canlılık kazandır-

mak 

17.1. Yurt içi gelir tahsilatını iyileştirmek için kaynakların seferber 

edilmesi, 
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17.2. Tüm kalkınma yardımı taahhütlerinin uygula-

ması, 

17.3. Gelişmekte olan ülkelere ilave mali kaynakların 

sağlanması, 

17.4. Gelişmekte olan ülkelerin borç sürdürülebilirliğini sağlamalarına 

yardım edilmesi, 

17.5. En az gelişmekte olan ülkelere yatırım yapılması, 

17.6. Bilim, teknoloji ve yenilikçiliğe erişim için bilgi paylaşımı ve iş 

birliği, 

17.7. Gelişmekte olan ülkelere yönelik sürdürülebilir teknolojilerin des-

teklenmesi, 

17.8. En az gelişmiş ülkeler için, Teknoloji ve yenilik kapasitesinin geliş-

tirilmesi, 

17.9. Gelişmekte olan ülkelerde SKH kapasitesinin geliştirilmesi, 

17.10. DTÖ’nün altında evrensel ticaret sisteminin desteklenmesi, 

17.11. Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarının artırılması, 

17.12. En az gelişmiş ülkeler için ticaret engellerinin kaldırılması, 

17.13. Küresel makroekonomik istikrarın geliştirilmesi, 

17.14. Sürdürülebilir kalkınma için politika uyumunun geliştirilmesi, 

17.15. SKH için politika uygulama sürecinde ulusal liderliğe saygı du-

yulması, 

17.16. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklıklarının geliştiril-

mesi, 

17.17. Etkili ortaklıkların teşvik edilmesi, 

17.18. 2Güvenilir veriye ulaşımın artırılması, 

17.19. İlerlemenin ölçülmesi yöntemlerinin artırılması 

2015 yılında Birleşmiş Milletler gündemine dâhil olan yukarıda açıklanmış 

hedefler ve alt hedefler kapsamında oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedef-
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leri, insanlığın bugüne kadar ortaklaşa oluşturduğu en büyük projelerden biri 

olarak yer almaktadır. 

1.2. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Yürütme Politikası 

2015-2030 yılları arasında devam edecek olan SKH’nin politikası ve fi-

nansmanına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) rehberlik etmekte-

dir. UNDP çalışmalarına, BKH çerçevesinde gerçekleştirilen gelişmelerin ge-

nişleyerek ivme kazanması için ülkelere destek sağladığı etkinliklerle devam 

etmektedir.  

UNDP’nin kurulduğundan bu yana gerçekleştirdiği amaca yönelik çalışma 

deneyimi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde belirlenen amaçların hepsine 

2030 yılına kadar ulaşılmasını sağlayacak önemli katkılar ve politika uzmanlığı 

sağlamaktadır. Ancak UNDP bu hedefi ortaklıklar aracılığı ile gerçekleştirebile-

ceğini açık bir dille ifade etmektedir. Bu bağlamda; UNDP, hükûmetlerin Sür-

dürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni kendi ulusal kalkınma planları ve politikala-

rına entegre etmelerine destek sağlayan ve çalışmaları organize eden bir ko-

numdadır. Birleşmiş Milletler’in öncü kalkınma ajansı olarak UNDP, 170’ten 

fazla ülke ve bölgede sürdürdüğü çalışmaları vasıtasıyla amaçların uygulamaya 

konulmasını organize etmek açısından eşsiz bir konumda bulunmaktadır 

(UNDP, 2020).  

Bu noktada, UNDP tarafından, gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir dünya bı-

rakmak açısından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesi için 

devletler, kamu kuruluşları, özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların ortaklık 

yapması konusunda tüm dünyaya açık çağrı yapılmıştır. 

2. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Gönüllülük 

“Kimseyi Geride Bırakma” (Leave No One Behind) sloganıyla başlatılan 

SKH bireylerden ülkelere herkesin bu projede yer almasına ihtiyaç duyan hedef-

leri içermektedir. Sürdürülebilir bir dünya için kurumların ve bireylerin benim-

seyebilecekleri ve uygulayabilecekleri bir yol haritası şeklinde oluşturulan he-

deflere ulaşılması için UNDP’nin organizasyonuyla, kabul eden 193 ülkenin 

hepsinin sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklardan en önemlisi, kabul eden 

ülkelerin hedeflerin gerçekleşebilmesi için gerekli altyapı, destek ve organizas-

yonu sağlarken bireylere bu konuda bilinç kazandırmasıdır (UNDP, 2020).  
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Dünyada yaşayan her bir bireyin öncelikle tekil olarak bu hedeflere konu 

olan sorunları farkına varması, anlaması, içselleştirmesi gerekmektedir. Ancak 

bu şekilde evrensel sorunlara çözüm olması amacıyla oluşturulmuş SKH’ne 

ulaşılması için bir ivme yakalanabilecektir. Özetle SKH’nin başarılı sonuçlara 

ulaşılabilmesi için bireysel farkındalık ve buna bağlı gelişebilecek gönüllülük 

en önemli bir unsurlardan biridir. Bu konu Birleşmiş Milletler Kurulunda “Gö-

nüllü gruplar, SKH’nin gerçekleştirilmesi için kullanılacak araçlar arasında yer 

almaktadır.” şeklinde karara bağlanmıştır (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 

2015). 

2018 Dünya Gönüllülüğün Durumu Raporu’nda, SKH’ne ulaşmak için kri-

tik önemi haiz bir konu olarak görülen dayanıklılık ele alınmıştır. Dayanıklılık, 

toplumların çevresel ve ekonomik risklere karşı önlem alabilmelerini ve bunlara 

adapte olabilmelerini sağlamaya yöneliktir. Raporda gönüllülüğün, dayanıklılı-

ğın inşasında ve toplumların kuvvetli bir sosyal kumaş dokumasında nasıl katkı 

sunabileceği gösterilmektedir (Dünya Gönüllülüğün Durumu Raporu, 2018). 

Raporun sonucunda gönüllülüğün dayanıklılığı sağladığı ve bu dayanıklılığın da 

SKH için yerelden uluslararasına SKH’ne ulaşılması için temel gereksinimler-

den biri olduğunun altı çizilmektedir. 

 UNDP Başkanı Steiner gönüllülüğü, insanları birbirine bağlayan ve günü-

müzün bunaltıcı sorunlarıyla başa çıkabilmek için birlikte çalışabilmelerine 

olanak tanıyan bir süreç olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda; “Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerini tüm insanların ortak gerçeği kılacak bir gelecek için her-

kesin, bugün sayıları tahminen 1 milyar olan gönüllünün izinden gitmesine ve 

toplumlarımızın her birinde bir fark yaratmasına ihtiyacımız var.” açıklamasıyla 

SKH’nde gönüllüğün önemini açıklamıştır. 

Sürdürülebilir Kalkınma adına 2030 Gündemi kapsamında gönüllüler, kri-

tik bir kaynak olarak taşıdıkları büyük önem dolayısıyla, yapılan analizlerde öne 

çıkmaktadırlar. Gönüllülük, insanların kalkınma süreçlerini pasif bir şekilde 

deneyimlemek yerine, değişim ile meşgul olma arzusuna dayanan evrensel bir 

sosyal davranış olarak tanımlanmaktadır (Dünya Gönüllülüğün Durumu Rapo-

ru, 2018). Ne kamusal ne de özel aktörler, kendi topluluklarına ve toplumlarına 

aktif olarak katılan vatandaşların gönüllü çabalarını nitelik veya nicelik yönün-

den tam olarak karşılayamazlar. Gönüllülük, hassas grupların esnek bir şekilde 

örgütlenmesine, gerçek zamanlı müdahale etmesine ve riskin değişen örüntüleri 

karşısında uyum sağlamasına olanak tanıyarak toplum direncine katkıda bulun-

ma potansiyeline sahiptir (Dünya Gönüllülüğün Durumu Raporu, 2018).  
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Gönüllüler, insan sermeyesini artırarak (Butcher ve Christopher, 2016) sosyal 

sermaye ve refahı güçlendirerek (Butcher ve Gustavo, 2016), doğal sermayeyi ge-

nişleterek (Carstensen, 2016) ve mali sermaye geliştirerek (Cattan, Mima, ve diğer-

leri, 2005) toplulukların şok ve baskıyla başa çıkma becerilerini artırabilirler.  

Devletler, insani yardım kuruluşları ve kalkınma aktörleri, gönüllülerin, 

“dünyayı sürdürülebilir ve dayanıklı bir yola sokmak için acilen atılması gere-

ken cesur ve dönüşüm sağlayacak adımlarda” ortaklar olarak kendilerine özgü 

becerileri, yöreye özgü bilgileri ve iyi niyetlerinden faydalanabilirler. Zamanı-

mızın sorunlarına bu şekilde sağlanacak uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler 

sunmak gönüllüğün potansiyelidir ( Dünya Gönüllülüğün Durumu Raporu, 

2018). Bu potansiyel de SKH’ne ulaşmak için temel ihtiyaçlardan biridir. 

Bunun yanında, raporda 2015 sonrası kalkınma mutabakatı, amaç ve hedeflerin 

gerçekleştirilebilmesi için kalkınma süreçlerinin yerel düzeye indirgenmesine yöne-

lik ihtiyaca vurgu yapılmaktadır. Bu da ancak yerelde gerçekleştirilen örgütlenme 

ile mümkün olabilmektedir. Bu örgütlenmelerin görüldüğü en önemli unsurlardan 

biri aynı amaç için bireysel istekle bir araya gelmiş olan gönüllü gruplardır. Bu 

bakımdan ulusal hükûmetler ve yerel makamlardan şirket yöneticilerine, insani 

yardım kuruluşlarından sivil toplum örgütlerine ve toplum-bazlı kuruluşlara kadar 

çeşitli alanlardan kalkınma aktörleri, hedeflerine ulaşmak üzere gönüllüler ile iş 

birliğine gitmelidirler. Bu durum raporda “Kapasite geliştirmeye ve yeni gündemin 

yerleşmesini sağlamaya çalışıldığı bu yıllarda gönüllülük, uygulamaya ilişkin bir 

başka güçlü ve kapsamlı araç olarak kullanılabilir. Gönüllülük, yerelde bölgeleri 

genişletmeye ve harekete geçirmeye yardımcı olabilir ve insanların sürdürülebilir 

kalkınma hedefleri için ulusal planlama ve uygulamalara katılmasını sağlayabilir. 

Ayrıca gönüllü gruplar, somut ve ölçülebilir eylemler için hükûmetler ve bireyler 

arasında yeni etkileşim alanları geliştirerek yeni gündemin yerelleştirilmesine yar-

dımcı olabilir   (The Road to Dignity by 2030).” şeklinde özetlenmiştir. 

Bu bağlamda; SKH’nde gönüllü çalışmalarından destek alınması, BM Genel 

Kurulu’nda karara bağlanmıştır. Bu karar, Birleşmiş Milletler Üye Ülkeleri için 

gelecek on yıl ve sonrasında gönüllülük çalışmalarını barış ve kalkınma gündem-

lerine entegre etmeye yönelik bir eylem planı sağlamaktadır. Bu eylem planı, 

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi kapsamında gönüllü içeren çözümle-

rin üretilmesi bakımından hükûmetler, gönüllü kuruluşları, akademik çevre ve 

özel sektör için bir temel oluşturmaktadır. Yürütülecek üç temel faaliyet şunlardır:  

 Sivil nüfus ile geliştirilen iletişim aracılığıyla insanların kendilerini 

kalkınma gündemi ilkelerine daha fazla adamaları;  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 Gönüllülük çalışmalarının millî ve küresel strateji ve planlara entegre 

edilmesi;  

 İnsanlar ve refah durumları ile ilgili bütünsel bir edinim için gönüllülük 

ve etkilerinin  ölçülmesi (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2015). 

2.1. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Genç Gönüllüler 

İnsanların gönüllülüğü, nüfustaki demografik değişikliklerden yeni kullanı-

labilir teknolojilere kadar bir dizi bağlama, özel etki faktörü ile uyumlu olarak 

gelişmektedir. Yaşlı nüfusa sahip birçok ülke, gönüllülük için yeni kaynaklar 

buluyor ve yeni zorluklarla karşılaşıyor. (Jastrzab, JoAnn, ve diğerleri, 2006). 

Benzer şekilde, genç nüfusun artması (özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde) 

bazı ülkeleri, gençleri yapıcı bir şekilde bir araya getirme aracı olarak gönüllü-

lüğü vurgulamaya yönlendiriyor (Jones, ve Brassard, 2012). 

Bunun yanında akıllı, mobil, kitle kaynaklı ve diğer yeni teknolojilerin hızlı 

yükselişi, gönüllülerin ve gönüllülük örgütlerinin nasıl entegre olacağı konusuna 

kapsamlı değişiklikler sunmaya devam etmektedir. 2011 Dünya Gönüllülüğün 

Durumu Raporunda da belirtildiği üzere, “Teknolojik gelişmeler, insanların geç-

mişte benzeri olmayan bir şekilde gönüllü olmaları için alan yaratıyor.” (Kramer, 

Roderick, Brewer ve Hanna, 1996). Bugün birçok gönüllü için hem resmî hem de 

gayriresmî olarak teknolojinin, kendi gönüllülük faaliyetlerinde bazı açılardan 

kullanılması artık bir kolaylık değil, aksine gündelik bir ihtiyaç hâline gelmiştir. 

Bu durum, gönüllülük açısından heyecan verici yeni beklentiler yaratmaktadır.  

Diğer yandan çevrim içi gönüllülük ve mikro-gönüllülük gibi zaman ve 

mekân kavramlarından bağımsız yeni gönüllülük şekillerine de olanak sağla-

maktadır. İnsan� yardım açısından herkesin birbiriyle bağlantılı olduğu çağımız-

da anahtar bir trend olan bu gelişmeler, gönüllülere, sosyal bağlantıların genişle-

tilmesi suretiyle toplum dayanıklılığını artırabilecekleri yenilikçi yöntemler 

sunar (Lattu, Kirst, 2008). Özellikle gençler arasında teknoloji kullanımının 

yoğun olması nedeniyle çevrim içi gönüllülük hizmeti genç gönüllüleri harekete 

geçiren bir başka unsurdur.  

Tüm dünyada SKH’ne ulaşılması için yapılan çalışmalarda özellikle gençle-

rin gönüllü çalışmaları büyük rol oynamaktadır. Birleşmiş Milletler Gönüllüler 

(UNV) programı, her yıl 12.000’den fazla çevrim içi gönüllüyü harekete geçiren, 

özel bir platform olan, BM Çevrimiçi Gönüllülük hizmetini yönetmektedir 
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(www.onlinevolunteering.org). Çevrim içi gönüllülük, kuruluşların ve gönüllüle-

rin, herhangi bir cihazdan, dünyanın herhangi bir yerindeki sürdürülebilir kalkın-

ma zorluklarını ele almak üzere birlikte çalışabilecekleri, basit, evrensel ve etkili 

bir yöntemdir. Bu hizmet incelendiğinde gençlerin hareketin büyük bir kısmını 

oluşturduğu görülmektedir.  

Bu açıdan bakıldığında; SKH çerçevesinde gençlerin gönüllülük hizmetle-

rinin önemi ayrı bir yer tutmaktadır. Bunun en önemli nedeni gençlerin dünyaya 

bakış açısının, sahip olduğu fikirlerin ve taşıdığı vizyonunun hem yerel bölgele-

rin hem de dünyanın geleceğini şekillendirecek olmasıdır. Sürdürülebilirlik 

kavramı çerçevesinde yapılan her türlü yatırımı, çalışmayı ve düzenlemeyi 

gençler devralacaklardır. Bu yolda tüm çabaların “sürdürülebilirliği” gençlere 

bağlıdır. Ayrıca dünya genelinde çalışmayı, aktif olmayı ve bir şeylere dâhil 

olmayı bekleyen, değerlendirebileceği zamana sahip 1.8 milyardan fazla 10-24 

yaş aralığında genç insan vardır.  

Bu durum 2016 İnsani gelişim raporunda, genç gönüllülerin, SKH’nden 

olan hassas toplumlarda barışın ve sosyal bütünlüğün teşviki bakımından pozitif 

rol modelleri ve savunucuları olabilecekleri savunulmuştur. Genç gönüllülerin 

aynı zamanda aşırıcılığın gelişmesine katkıda bulunan sosyal dışlama ve kültü-

rel normlar gibi etkenlerin tartışılması ve çözülmesinde de bir rol oynayabile-

cekleri tartışılmıştır.  

3. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Bağlamında Türkiye’de 

Sürdürülen Gönüllü Çalışmaları 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de SKH ile ilgili yapılan çalışmalarda 

gönüllülük, kullanılan araçlardan biridir.  

Özellikle yakın geleceğe yön verecek ve yaşayacak olan gençlerin dünya-

nın büyük bir kısmını ilgilendiren bu sorunları farkına vararak yaşamaları ve 

sorunların başarılı çözümlere ulaşması için ortak bir hareket yakalanması gere-

ken SKH’ne ulaşmada gönüllü olmaları SKH’nin başarıya ulaşmasında önemli 

bir rol oynamaktadır.  

Türkiye genelinde uluslararası iş birlikleriyle SKH’ne ulaşım için gerçek-

leştirilen ve gençleri merkeze alan çalışmalar 3 farklı çerçevede yürütülmekte-

dir. Bu çerçeveler; 
 

 Gençlerin gelişimine yönelik, 
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 Gençlerin hedefler hakkında bilgilendirilmesine yönelik, 

 Gençlerin gönüllü olduğu çalışmalar şeklinde gruplandırılabilir.  

Bu bölümde Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çalışmaları çer-

çevesinde genç gönüllülerin yaptığı etkinliklerin bir kısmı incelenmiştir.  

Bu inceleme yapılırken gençlerin gönüllü etkinliklere katılımının genelde 

farklı Sivil Toplum Kuruluşlarının öncülüğünde yapılan proje ve ortaklıklar 

sayesinde olduğu dikkat çekmiştir. Bu bağlamda gençlerin SKH’ne farkında-

lığını arttırarak, SKH’ne yönelik yapılan projelere gençlerin erişimi kolaylaş-

tıran ve aracı kurum görevini üstlenen 4 platform göze çarpmaktadır. Bunlar 

Ulusal Gönüllülük Komitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüler 

Platformu, AISEC, SDSN Youth. Tüm bu farklı platformlar BM Gönüllüleri 

Programı (UNV) dolayısıyla UNDP ile ortaklık ve/veya organizasyonuyla 

yürütülmektedir. 

3.1. Ulusal Gönüllülük Komitesi 

Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK) 2013’te UNV tarafından kurulmuş 

Turkiye’nin ilk gönüllülük platformudur. Ulusal Gönüllülük Komitesi, gönüllü-

lüğün tanınması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını destekleyen stratejik 

bir danışma organıdır. Üyeleri arasında gönüllülüğü amaç ve araç olarak gören 

farklı kuruluşlar vardır. Gönüllülüğün tanınması gibi ortak bir amaç doğrultu-

sunda gönüllülük alanındaki aktörleri bir araya getirerek, iş birliğini destekle-

meyi ilke edinmiş bir bir organdır (UGK, 2015). 

Komitenin daimi sekreteri Birleşmiş Milletler Gönüllüleri’dir. Daimi hedef 

ile amaçlar doğrultusunda çalışmalar sürdürülür. Ulusal Gönüllülük Komite-

si’nin ana hedefi gönüllülüğün artırılması ve desteklenmesi olmasının yanı sıra 

2015 yılından itibaren SKH çerçevesinde geliştirilen projelerde gönüllülük ha-

reketlerine destek vermektedir.  

“Gönüllüysen Renk Ver” sloganıyla hareketine çağrıda bulunan UGK’nin 

üyeleri toplumda ulusal ve uluslararası farklı projeler gerçekleştirerek SKH’ne 

ulaşılmasına destek olmaktadır. Bu üyelerin bir kısmı doğrudan SKH’ne ulaş-

mak için proje yapan topluluklardır. Bunun yanı sıra edindikleri misyonlarla 

dolaylı olarak SKH’ne destek olan topluluklar da bulunmaktadır. SKH’ne mis-

yonları gereği dolaylı destekte bulunan topluluklar 3 ana grupta toplanabilir. 

(Tablo 1) 
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Tablo 1. SKH’ne misyonları gereği dolaylı destekte bulunan topluluklar 

Misyonları gereği ve çalışma ve 

projeleri 1,2,6,10,11,12,16 SKH 

ile ilgili olan topluluklar 

AFAD - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

Uluslararası Mavi Hilal Vakfı 

İhtiyaç Haritası 

Maya Vakfı savaştan kaçanlar 

Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı – MAG 

SosyalBen Vakfı 

Misyonları gereği ve çalışma ve 

projeleri 3,4,5,8,10,16 SKH ile 

ilgili olan topluluklar 

AÇEV - Anne Çocuk Eğitim Vakfı 

Eçev - Ege Çağdaş Eğitim Vakfı 

SİM 

Fikret Yüksel Vakfı 

Deneyimsel Eğitim Merkezi 

KAÇUV - Kanserli Çocuklara Umut Vakfı 

KİFDER - Kistik Fibrozis Derneği 

ALİKEV - Ali İsmail Korkmaz Eğitim Vakfı 

Farkedenler Derneği 

Misyonları gereği ve çalışma ve 

projeleri SKH’nin tümüyle ilgili 

olan topluluklar 

Tc Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı 

Bir Dilek Tut 

Bir Çocuk Bir Umut 

Care Move Act - Carma 

Gönüllü Hizmetler Derneği  

Gonüllü Hikâyeleri, 

Yaşar Üniversitesi 

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği – Ösgd 

Türkiye Ulusal Ajansi 

ILA 

 

SKH’ne doğrudan destekte bulunan topluluklar ise bütüncül bir yaklaşımla 

yaklaştıkları için gruplanmamışlardır. Doğrudan destekte bulunan toplulukların 

bir kısmı sürdürülebilir kalkınma hedefleri oluşturulmadan önce bu konularda-

ki eksiklikleri görerek bir grup gönüllü tarafından kurulmuş ve bu hedeflere 

uzun sure hizmet etmiştir. Bir kısmı ise Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 
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eş zamanlı kurulmuş ve ana amaçları hedeflere ilişkin farkındalık ve toplu bir 

hareket yaratıp destekte bulunmaktır. 

Ulusal Gönüllülük Komitesi ile ortaklığı olan ve SKH’ne dolaylı olarak ve-

ya doğrudan destek veren toplulukların hepsinin ortak amacı sürdürülebilir bir 

dünya için, sürdürülebilir projeler yaparak yapılan projeleri yerel ölçekten ulus-

lararası ölçeğe taşımak ve SKH’ne erişilmesine katkıda bulunmaktır. Bu bağ-

lamda Ulusal Gönülülük Komitesi ile ortak çalışmalar yapan tüm topluluklar 

belirli noktalarda ortak projeler de geliştirmek için de çalışmaktadır. 

SKH’ne doğrudan destekte bulunan bu topluluklarla ilgili detaylar tablo 

2’de verilmiştir. 

Tablo 2. SKH’ne Doğrudan Destekte Bulunan Topluluklar 

Topluluk Amaç Katkıda 

bulunduğu SKH 

Ayder- Alternatif Yaşam 

Derneği, 2002, 

www.ayder.org.tr 

Türkiye’deki engellilere ve tüm sınırlılığa sahip bireylere 

ilişkin “Engellilik” konusuna farklı çözümler öneren, yenilikçi 

ve sürdürülebilir projeler üreterek, “Engelsiz Türkiye”ye 

amacına destek olmak için kurulmuştur. 

3,4,5,8,10,11,1

2,17 

GSM-Gençlik Servisleri 

Merkezi, 1985, 

www.gsm.org.tr 

Gençlerin bireysel, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda 

bulunmak ve toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımla-

rını desteklemek amacıyla kurulmuştur. 

4, 10, 17 

Habitat, 1997, 

www.habitatdernegi.org 

Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada aktif olmasını amaç 

edinen Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma 

Zirvesi’nde ve sonrasında Birleşmiş Milletler Habitat II 

Zirvesi için bir araya gelen aktivistler tarafından kurulmuştur.  

Tümü 

TEGV -Türkiye Eğitim 

Gönüllüleri Vakfı, 1995, 

www.tegv.org 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın temel hedefi, mecburi 

temel eğitime katkıda bulunmaktır. TEGV’in amacı; İlköğre-

timde eğitim gören çocukların Cumhuriyet’in temel ilke ve 

değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, öz güven sahibi, düşü-

nen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, 

barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde 

cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetiş-

mesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler 

oluşturmak ve uygulamaktır. 

4,5,8,10,16,17 

TOG -Toplum Gönüllü-

leri Vakfı, 2002, 

www.tog.org.tr 

Gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde 

gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaç-

layan bir değişim ve dönüşüm projesi olarak kurulmuştur.  

Tümü 

TEMA-Türkiye Erozyon-

la Mücade-

le,Ağaçlandırma Ve 

Tema’nın ana hedefi sloganıyla aynı temayı içeren “Türkiye 

Çöl Olmasın” fikridir. Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle, başta 

toprak olmak üzere, doğal varlıkların korunması için, bilim 

2,3,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,

16,17 
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Doğal Varlıkları Koruma 

Vakfı , 1992, 

ww.tema.org.tr 

temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, 

halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz 

sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası bir Sivil 

Toplum Kuruluşu olma temeline dayanarak kurulmuştur. 

TURMEPA – Deniz 

Temiz Derneği, 1994, 

www.turmepa.org.tr 

Deniz ve kıyıların korunmasını ulusal bir öncelik hâline 

getirerek, gelecek nesillere, kalkınmada sürdürülebilirlik 

hedefine ulaşmış, yaşanabilir bir Türkiye bırakmak temel 

amacıyla kurulmuştur. 

2,3,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,17 

Yuva Derneği, 2010, 

www.yuva.org.tr  

Dünyayı daha iyi, daha adil ve daha sürdürülebilir bir yer 

yapmak ve tüm canlılar için bir yuva olarak kalmasını 

sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

1,2,3,4,6,7,8,9,

10,11,12,13,14,

15,16,17 

 

Bu toplulukların bazıları özellikle gençlerin gönüllü olarak destek verdikle-

ri veya gençlere yönelik yaptıkları SKH’ne ilişkin yaptıkları projelerle fark ya-

ratmaktadır. Bu toplulukların yaptığı projelere ilişkin detaylar bir sonraki bö-

lümde paylaşılmaktadır. 

3.1.1. Ulusal Gönüllülük Komitesi İş Birliği ile Gençlerin Sür-

dürülebilir Kalkınma Hedefleri Için Gönüllü Olduğu Pro-

je Geliştiriciler ve Projeler 

a. Alternatif Yaşam Derneği, AYDER  

AYDER, Birleşmiş Milletler’in “Global Compact” (Küresel İlkeler) söz-

leşmesini imzalayan ilk sivil toplum örgütüdür. Kurulduğundan itibaren yeni-

likçi ve sürdürülebilir projeler üreterek en başta hedeflediği “Engelsiz Türki-

ye”ye ulaşmak için ilk adımları atmış, belli sayıda engelli ve sosyal dezavantajlı 

grupların hem üretici hem de tüketici olarak ekonomik hayata kazandırılmaları-

nı sağlayacak bir platform hâline gelmiştir (AYDER, 2005). 

Topluluk farklılıklara saygı, gönüllülük, yenilikçi üretim, pozitif düşünce, 

kültürler, arası etkileşim, evrensel tasarım, karşılıksız paylaşım ilkelerini be-

nimseyerek özellikle dezavantajlı genç yetişkinlere sürdürülebilir bir hayat 

sunmak ve sürdürülebilir hayatla tanıştırdığı bu gençlerin desteği ile yeni proje-

ler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.  

Bu projelerden özellikle gençlere yönelik olanları için “Düşler Akademisi, 

Düşler Akademisi Kaş, Alternatif Kamp, Düşler Mutfağı, Best Buddies Turkey, 

Social Inclusion Band, Kızlar Atakta, D-Film, Düşler Ajans, Düşler Kumpanya-

sı” projeleri örnek gösterilebilir. 
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b. Gençlik Servisleri Merkezi, GSM 

Gençlik Servisleri Merkezi, ülkede gençlerin ve gençlik politikalarının geli-

şimesine katkıda bulunmak için, çeşitli kurum ve kuruluşlarla (kamu kurumları, 

uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları) ortak çalışmalar 

yaparak, gençlere ilişkin etkinlikler ve projeler oluşturmaktadır. Bunun yanında 

genç nüfusu toplumsal ve sosyal yaşamda aktif rol alan bireyler hâline dönüş-

türmeyi hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirebilmek amacıyla çeşitli çalış-

malar yapmaktadır.  

GSM’nin projeleri arasında “Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları, 

Gençlik Çalışmaları Eğitim Programları, Gençlik Değişim Programları, Genç-

lik Politikaları Gelişimi, Gençlik Bilgilendirmesi, Küresel Eğitim” projeleri 

vardır.  

Özellikle Küresel Eğitim projesi, toplumun sürdürülebilir kalkınma amaçla-

rı konusunda farkındalık kazanması için bireyleri eğitmeyi amaçlamaktadır ve 

SKH’nin amaçlarından biridir. Bireylerin, küresel sorunları kavrayabilmesi için 

gerekli olan bilgi, beceri, değer ve davranışları kazanabilmelerini ve dünya me-

selelerini anlamalarını kolaylaştıran, Birleşmiş Milletler tarafından da destekle-

nen Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ortak programıdır (GSM, 2018). Küresel 

Eğitim, gelişen küresel ve yerel gerçeklikler arasındaki bağlantılara yönelik 

yenilikçi bir pedogojik yaklaşımdır. Günümüz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 

bir perspektife sahiptir. Gençlerin küresel konularda zihnini açan bir araç olarak 

ortak sorunlara çözüm üretmesini amaçlar.  

c. Habitat 

Habitat Derneği özellikle sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil 

toplum kuruluşudur. Kuruluş vizyonu dünya gençliği ile Türkiye gençliği ara-

sında iletişim köprüsü kurmak olan Habitat, bu vizyon doğrultusunda gençlerin 

kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına birçok proje 

ve program geliştirmiştir. 

Örgütlü ve gönüllülük bilinci ile hareket eden toplumların etkinliğine ina-

nan Habitat, “Kent Konseyi, Gençlik, Kadın, Engelli ve Çocuk Meclisleri ile 

Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun” kurulmasına öncülük etmiştir. Bununla 

birlikte “TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları” gibi birçok mekanizma-

nın oluşmasına destek vererek SKH’ne gençlere yönelik ve gençlerin görev 

aldığı birçok proje ile toplumda öncülük yapmıştır. 
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Habitat, 1997’den bu yana Türkiye’nin 81 ilinde binlerce genç gönüllüsü 

ile din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş ayırımı yapmaksızın top-

lumdaki tüm dezavanatjlı gruplara yönelik çalışmış, yönetişim, bilişim, finansal 

bilinç ve girişimcilik alanlarında kapasite artırıcı projeler uygulamış, yerel, ulu-

sal ve küresel düzeyde kamu politikalarına katkıda bulunmuştur. 

Habitat SKH’ne yönelik “Dijital Dönüşüm, Finansal Bilinç, Girişimcilik, 

Sosyoekonomik Uyum” ana proje başlıkları kapsamında çalışmalarına devam 

etmektedir.  

Tablo 3. Habitat Projeleri 

Habitat Projeleri (https://habitatdernegi.org/projeler/, 2020) 

D
iji

ta
l 

D
ö
n
ü
şü

m
 

Değişen ve gelişen dünyada bilgiye ulaşım 

kanallarının kullanımını yaygınlaştırarark, 

bireylerin dijital becerilerini geliştirecek 

eğitimlerle, dijital haklar konusunda  

toplumun bilgi ve farkındalığının artmasını 

hedefleyen proje ve/veya kampanyalar 

geliştirilmesi. 

Yeni Nesil Gelecek 

Yarını Kodlayanlar 

Minik eller Kod yazıyor 

Kontrol Bende 

Kadın İçin Teknoloji 

İstanbul Blockchain Okulu 

Geleceğini Tasarla 

Dijital Ben 

Bilişimde Genç Hareket 

(devam eden bu projelerin öncülü niteliğinde 8 

sona eren proje) 

Fi
n
an

sa
l 

B
ili

n
ç 

Mali kaynakların doğru planlanmasını 

ve yönetimini, kayıt dışı ekonomi ile 

mücadele konularında bilgi sahibi 

olmalarını ve finans hizmetlerini doğru 

kullanım farkındalığını hedefleyen proje 

ve/veya kampanyalar geliştirilmesi. 

Paramı Yönetebiliyorum 

Geleceğini Şimdi Yönet 

G
ir
iş

im
ci

lik
 

Girişimcilik algısının gelişimini, yenilikçi 

fikir üretiminin artışını ve sürdürülebilir iş 

modellerinin yapılandırılmasını hedefleyen 

proje ve/veya kampanyalar geliştirilmesi, 

girişimcilerin mentor ve yatırımcılar ile 

buluşmasında aracı olunması, projeler 

dâhilinde kuruluş ve geliştirme hibeleri 

sağlanması. 

Kız Kardeşim 

İnternetle Hayat Kolay 

Tekno Kadın 

Kariyerist 

Uluslararası Girşimcilik Merkezi 

İstanbul Girişimcilik ve İnkübasyon Merkezi 

So
sy

o
ek

o
n
o
m

ik
 

U
yu

m
 

Mültecilerin ekonomiye katılım ve 

katkılarını sağlamak, sosyal hayata 

uyumu desteklemek amacıyla girişimcilik, 

iş geliştirme ve istihdamı hedefleyen proje 

ve/veya kampanyalar geliştirilmesi. 

İmece 

RIAC- Bölgesel Entegrasyon Hızlandırma Programı 

Suriyeli Kadınların, Kız Çocuklarının ve Ev Sahibi 

Toplumun Dayanıklılığının Artırılması 

BPRM-Sosyal Uyum Projesi için İş Mentorları 
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d. Toplum Gönüllüleri Vakfı – TOG 

TOG gençlerin sosyal sorumluluk bilinci ile gönüllü bir şekilde toplumdaki 

yardım çalışmalarına katılmasını sağlayarak kişisel gelişimlerine katkı sağlama-

yı amaçlamanktadır. Bu şekilde gençlerin gönüllü olarak toplumsal katılımlarını 

arttırarak farkındalıklarını artmasına katkıda bulunmak istemektedir. Genç ku-

şapın çalışmalarının temelinde ve yetişkin kuşağın rehberliği ve desteği ile top-

lumsal ve evrensel barış, dayanışma ve dönüşümü hedef alır. TOG gençleri, 

eğitim aldıkları kurumlarda bir araya gelerek, tespit ettikleri ihtiyaçlara yönelik 

sürdürülebilir sosyal sorumluluk çalışmaları yaparlar. Yapılan bu çalışmalarla, 

gençlerin topluma katkı sağlamasının ötesinde yaşadıkları topluma ilişkin far-

kındalıklarının artarak toplumda ve sosyal sorumluluk alanında aktif bireyler 

hâline gelmelerini ve kişisel gelişimlerini destekler.  

Tüm ülkede gönüllü gençlerin öncülüğünde ve destekleri ile bölgesel, ulu-

sal ve evrensel sosyal sorumluluk projesi/etkinliği/kampanyası gerçekleştiren 

TOG, bölgesel kaynakları tetikleyerek bölge vatandaşlarının da sağlamaktadır. 

Toplumsal barışı sağlamak ve gençlerin birbirinden öğrenebileceği alanlar 

oluşturmak için gençliğin gücü adına gurur duyulacak projeleri hayata geçirme 

prensibiyle; TOG gençlerinin ilkeleri, farklılıklara saygı, şeffaflık ve hesap vere-

bilirlik, yerel katılım, ekip çalışması, yaşam boyu öğrenme ve girişimciliktir. Bu 

ilkeler doğrultusunda çalışmalarına 7 alanda devam etmektedir. Bu alanlar; “TOG 

Toplulukları, Gençlik Konseyi, Projeler, Eğitim Faaliyetleri, Gençlik Merkezleri, 

Uluslararası Hareketlilik, Gençlik Araştırmaları ve Politikaları, Gençlik Destek 

ve Burs Programları”şeklinde gruplanmıştır. 

e. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma 
Vakfı, TEMA 

TEMA Vakfı internet sitesinde açıkça belirtildiği üzere; vakfın temel hede-

fi, öncelikle topluma, toplum temsilcilerine, siyasal partilere ve hükûmetlere, 

resmî ve özel kuruluşlara, eğitim kurumlarına, basın yayın organlarına, toprak 

erozyonunun nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkenin çöl olma tehlikesini 

anlatmaktır (TEMA, 2020). Bu sebeple çıkış noktası erozyon sorunu olmakla 

birlikte tüm çevresel sorunlara karşı toplumda farkındalık oluşturmaya çalış-

maktadır. Bu bağlamda TEMA’nın hedefi; 
 

 Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat 

çekmek ve bu mücadelenin bir devlet politikası hâline gelmesine katkı 

sağlamak, 
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 Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, bi-
yolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve insan kaynaklı 

iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması 

için çalışmak, 

 Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışma-
ları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak, 

 Tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek, amacı dışında 
kullanılmasını önlemek, 

 Doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli 
yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek, destek vermek. 

 

şeklinde açıklanmaktadır (TEMA, 2020). Vakfın hedeflerine bakıldığında 

SKH çerçevesinde belirlenmiş sorunlara çözüm bulmayı 2015 yılından yaklaşık 

20 yıl önce amaç edindiği görülmektedir. Bu amaç çerçevesinde “ Ağaçlandırma, 

Kırsal Kalkınma, Biyolojik Çeşitlilik Koruma, Çölleşmeyle Mücade, Arazi Kulla-

nımı, Toprak Koruma, Enerji ve Madencilik Politikaları, İklim Politikaları” alan-

larından birçok proje yapmıştır. SKH çerçevesinde tüm bu alanlarda uluslararası 

ortaklıklara imza atmış ve yerel projeleri uluslararası ölçeğe taşımıştır. Bu bağ-

lamda uluslararası ölçekte “Çölleşmeyle Mücadele, İklim Değişikliği, Biyolojik 

Çeşitlilik” projelerinde yer almıştır. Ayrıca bu konularda farkındalık ve sürdürü-

lebilirlik yaratılması için “Çocuk ve Gençlik Eğitimi, Yeşil Yaka, Yetişkin Eğiti-

mi, İçerik Geliştirme ve Yayınlar, Çevre Kütüphanesi, Bilim Kurulu, Gençlere 

Burs Olanakları” başlıklarını içeren projelerine devam etmektedir. Tema çevre ile 

SKH’ne yönelik yaptığı projelerle dünyanın öncü kuruluşlarından biridir. 

Bunların yanında gençlerin farkındalığını arttırmak ve hedefler bağlamında 

çalışmalarına ortak etmek için Genç TEMA ve genç yetişkinler için Mezun TE-

MA topluluklarını da bünyesinde barındırmaktadır.  

Genç TEMA Vakfın, üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü örgütlenme-

sidir. Vakıf gençlerin gönüllü olarak; yaşamlarını sürdürdükleri bölgedeki çevre-

sel sorunlara karşı farkındalıkları olan, bu sorunlara ilişkin bulunabilecek çözüm 

önerilerinde ve çözülmelerinde aktif rol oynamalarını sağlayacak çalışmalar ger-

çekleştiren, ekolojik bakış açısı gelişmiş bireyler olmaları yolunda onlara destek 

olmayı hedefler. 

Genç TEMA yüksek öğretim kurumlarında, kulüp veya öğrenci toplulukları 

kurarak örgütlenmektedir. Projelerde gönüllü olarak yer almak isteyen gençler, 
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Genç TEMA yönergesi çerçevesine bağlı kalarak kulüp veya öğrenci topluluğu 

kurabilmektedir. Yönerge kapsamında üniversite yönetiminin de desteğini ve 

onayını almak zorunda olan bu birimler, ilk çemberden başlayarak il TEMA 

Temsilciliği ve ikinci çemberde ise TEMA Vakıf Merkezi ile iş birliği içinde 

çalışmalarına devam eder.  

Genç TEMA gönüllü öğrencilerin yapmak istedikleri çalışmalar doğrultu-

sunda da zenginleşebilme olanağının yanı sıra; 
 

 Stant / tanıtım faaliyetleri ile diğer öğrencilere de Genç TEMA’yı ta-

nıtma ve katılımlarını sağlama, 

 Bilgilendirme çalışmaları kapsamında seminer ve panel düzenleme, 

 Fidan dikim etkinlikleri düzenleme, 

 İl ve ilçedeki TEMA Temsilciliklerinin/İlçe Sorumluluklarının çalışma-
larına destek olma, 

 TEMA Vakfı kampanyalarını yaygınlaştırma, 

 Çevre ile ilgili özel günlerde etkinlikler düzenleme, 

 Doğa gezileri düzenleme, 

 Genç TEMA Toplantıları’na katılım sağlama, 

 TEMA Vakfı’na yeni gönüllüler kazandırma faaliyetleri sürdürmektedir 
(TEMA, 2020). 

 

Ayrıca Genç TEMA Topluluklarında en az bir dönem aktif rol oynamış gö-

nüllülerin mezun olup iş hayatına başladıktan sonra dâhil olabildikleri Mezun 

TEMA örgütlenmesi de aynı hedeflerle benzer faaliyetler sürdüren Genç TE-

MA’nın devam örgütlenmesidir.  

Mezun TEMA da Genç TEMA gibi gönüllülerin yapmak istedikleri çalış-

malar doğrultusunda zenginleşebilme olanağının yanı sıra; 
 

 Mezun TEMA İletişim Ağına katılma, 

 İl Temsilcisi/ İlçe Sorumlusu olarak görev alma, 

 İl ve ilçedeki İl Temsilciliklerinin/İlçe Sorumluluklarının çalışmaların-
da aktif görev alma, 
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 TEMA Vakfı kampanyalarını yaygınlaştırma, 

 İl ve ilçedeki İl Temsilciliklerinin/ İlçe Sorumluluklarının toplantılarına 
katılım sağlama, 

 TEMA Vakfı’na yeni gönüllüler kazandırma, 

 İl ve ilçelerindeki Genç TEMA çalışmalarına destek olma, 

 Bulundukları kurumlarda TEMA Vakfı faaliyetlerini yaygınlaştırma, 

 TEMA Vakfı yayınlarını ve sosyal medya hesaplarını takip etme faali-
yetleri sürdürmektedir (TEMA, 2020). 

 

f. Deniz Temiz Derneği, TURMEPA 

Turmepa’da TEMA Vakfı gibi SKH belirlenmeden 15 yıl önce deniz ve kı-

yıların korunmasını ulusal bir öncelik hâline getirerek, gelecek nesillere, kal-

kınmada sürdürülebilirlik hedefine ulaşmış, yaşanabilir bir Türkiye bırakmak 

temel amacıyla 2000 yılında kurulmuş ve SKH’nden Sudaki Yaşam ve Temiz 

Su ve Sanitasyon hedefleri için çalışmalarına başlamış bir dernektir. 
 

 Denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemek, 

 Kirlilikle mücadeleyi özendirmek, geliştirmek ve halk katılımını sağ-

lamak, 

 Gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ortam bırakmak (TURMEPA, 

2020), 
 

hedefleri ile koruma ve eğitim çalışmaları, farkındalık ve iletişim kampan-

yaları, gönüllü programları ve eko çözümler ile ile ilgili birçok proje yapmış, 

SKH belirlendirkten sonra uluslarası projelerini de artırmıştır.  

Devam eden “İstanbul’un Çocukları Denizle Buluşuyor, Sabri Ülker Çevre 

Ödülü, Her Kulaç Denize Bir Nefes, Bitkisel Atık Yağ Projesi” başlıklı ulusal 

projelerinin yanında “Prens 2. Albert Vakfı- Plastiksiz Muğla Projesi, Uluslara-

rası Mavi Çözüm Platformu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Clean Up The Med, 

ICC - Akdeniz`i Temiz Tutalım”başlıklı uluslararası projelerini de sürdürmektedir. 

Tüm projelerinde gençlere yönelik ve gençlerle çalışmalar yapmasının 

temel nedeni ise sürdürülebilirliğin sağlanması için gençlerin farkındalığını 

ve gönüllüğünü ön plana almasıdır. Bu bağlamda yaptığı tüm projelerini 
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eğitimlerle desteklemektedir. 2020 yılına kadar “Çanakkale Deniz Aşıkları, 

Ergene Projesi, Karadeniz Havzası Eğitim Projesi, Kendini Keşfet Projesi, Ma-

vi Kuşak Hareketi Projesi, Sınırsız Mavi” başlıklı SKH konusunda farkındalığı 

artırmaya yönelik 6 farklı eğitimi tamamlamıştır. 2020 yılında devam eden 

“Çocuklar Suyu Kodluyor, Masmavi Deniz Eğitim Kampı, YEĞİTEK, Sualtı 

Atık Sergisi Ve Eğitim Atölyesi, Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağı-

mız, Deniz Eğitim Atölyeleri” başlıklarıyla 6 eğitimi daha bulunmaktadır. 

Bunların yanında, tüm dünyanın gündeminde olan denizlerimiz ve okya-

nuslardaki plastik kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Sürdürülebilir eğitim kap-

samında 2018 yılında “Mavi Gezegen mi, Plastik Gezegen mi?” başlıklı semi-

nerleri başlatmıştır. Bu seminer ile özel şirketler aracılığıyla aşağıdaki konular-

da toplumsal farkındalık seviyesinin artırılması hedeflenmektedir: 
 

1. İnsan Tükettikçe Tükeniyor! - Aşırı tüketim ve çevre kirliliği. 

2. Plastikler Vazgeçilmez Değil - Günlük hayatımızın her aşamasında bu-

lunan plastikler ve zararları. 

3. Okyanuslardaki Büyük Tehlike - Okyanus ve denizlerde tehlikeli bo-

yutlara ulaşan plastik kirliliği. 

4. Boğazımızdan Geçenler - Besin zinciri yoluyla insan ve sucul canlılara 

mikroplastiklerin yaşamsal etkisi.  

5. Dikkat Denizde Yaşam Var - Yaşam alanı denizler olan canlıların üze-

rindeki plastik kirliliği tehdidi. 

6. Denizlerimizde Sizin de Tuzunuz Olsun - Plastik kullanımını sınırlaya-

rak ve plastikleri geri dönüşüme göndererek ilk adımı atalım. 
 

Yine sürdürülebilir eğitimler kapsamında “Ekolojik Ayak İzimiz” başlığı ile 

interaktif bir seminer düzenlemektedir. Bu bağlamda ekolojik ayak izi, bireyle-

rin ekosisteme yaptığı baskının boyutunu gösteren ve bireylere bilinçli tüketim 

alışkanlıkları kazandıran etkili bir hesaplama aracıdır. 
 

Seminer, aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır: 
 

Mavi Yeşil Dönüşüm - Mavi Bir Gelecek, Yeşil Bir Türkiye İçin! 
 

1. “Tüketirken tükeniyoruz!” 
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2. “Yenilenemiyoruz – Bencilliğimize yeniliyoruz!” Sınırlı doğal kaynak-

larımızı hoyratça tüketiyoruz. 

3. “Geleceğimizden çalıyoruz” - 2018 yılı kaynak stoğumuz 1 Ağustos ta-

rihinde bitti. 

4. Ekolojik Ayak İzimiz (A – Karbon Ayak İzimiz, B – Su Ayak İzimiz) 

5. Değişimi – Dönüşümü başlatalım! (TURMEPA, 2020). 
 

Özel sektörde ve üniversitelerde verilmekte olan ekolojik ayak izi semineri 

ile çevre sorunlara yönelik tutum ve davranışları dönüştürmek, farkındalık dü-

zeyini artırmak hedeflenmektedir. SKH’nden 7, 11,12,13,14,15 ve 16 hedefleri-

ne yönelik olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca özellikle gençlerin 

teknoloji kullanımı göz önünde bulundurularak ekolojik ayak izi konusudna 

çeşitli mobil aplikasyonlar geliştirilerek farkındalığa katkı sağlanmasına çalı-

şılmaktadır. 

3.2. Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüler 

Genç Gönüllüler Platformu, Spor ve Gençlik Bakanlığı öncülüğünde, 

SKH’ne ulaşmada gönüllü arayan kurum ve kuruluşlarla gönüllü adaylarını bir 

araya getirmek amacıyla “Sen de Gönül Ver” sloganıyla kurulmuştur. Afet ve 

Acil Durum, Eğitim, Çevre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm, 

Spor olmak üzere 6 kategoride gönüllülerle gönüllü arayan kurum ve kuruluşları 

bir araya getirmektedir. 

Genç Gönüllüler Platformunun kuruluşunda, SKH’nin ortaya çıkmasının 

nedeni olan, dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunların, hiçbir ülkenin ya da hiç-

bir insanın tek başına çözüme kavuşturabileceği düzeyde olmaması; daha iyi bir 

gelecek için herkesin dayanışma içinde birlikte harekete geçmesi gerekliliği 

vurgulanmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 yılını “Gönüllülük Yılı” ilan 

ettiğinde platformun kuruluşunu ve hedefini; “Dünyada 1 milyardan fazla gö-

nüllü var. İş gücü olarak bu rakam 109 milyon tam zamanlı çalışana eşdeğer bir 

potansiyeldir. Bunun yanında daha yaşanabilir bir dünyanın gençliğin omuzla-

rında ve onlara güvenerek yükselebileceği anlayışıyla, bütün dünyada insanlığın 

geleceği bakımından gençlik vazgeçilmez güç olarak kabul ediliyor. Bu bakım-

dan bu süreçte gençlere çok önemli bir görev düşmektedir. Gönüllülük kültürü-

nün geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde gençler çok önemli bir konuma sahip-

tir. Bu bağlamda; Türkiye, 20 milyonu aşan genç nüfusu ile Avrupa’nın en genç 
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ülkesi olmasından dolayı Gençlerin, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için 

katma değer yaratması sağlanmalıdır.” şeklinde açıklamıştır. 

Sürdürebilir kalkınmada en önemli unsurun gençler olduğuna dikkat çekile-

rek; platformun ve bakanlığın en önemli hedefinin, gençlerin insani değerlere 

sahip, millî değerlere faydalı, çevre ve tabiata saygılı, toplumsal hayata aktif 

şekilde katkı sağlayan, temel hak ve hürriyetlerini etkin kullanan, uluslararası 

alanda akranlarıyla mücadele edecek şekilde yetişmelerini sağlamak olduğu 

belirtilmiştir (Kasapoğlu, 2019). 

Bu çerçevede platformda SKH’ne ulaşmada gençlerin farkındalığını artıra-

rak gönüllü hizmetlerde bulunabilecekleri projelere erişimlerinin sağlanması 

adına hizmet edilmektedir. Platformun çalışmaları sayesinde 81 ilde 311 Genç-

lik Merkezi’nin yanı sıra üniversite gençliği de harekete geçirilmiştir. Mobil 

uygulaması hizmete giren platform ile 120 bin bireysel ve 2 binin üzerinde ku-

rumsal üyeye ulaşılmıştır. 

Bu kapsamda 2019 yılı boyunca, 100 binin üzerinde gönüllü genç, potansi-

yelini faydaya dönüştürmüştür. Platform kapsamında gerçekleştirilen Gençlik 

Kampları’nda SKH’ne yönelik projeler üretilmekte ve farklı aktiviteler hayata 

geçirilmektedir. Ayrıca farklı kurumlarla yapılan ortaklıklar sayesinde bu proje-

ler artırılmaktadır. Bunlara örnek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle 

düzenlenen fidan dikim etkinliği kapsamında 2 milyon 19 bin ağaçla Guinness 

Rekorlar Kitabı’na aday olunması, Yüksek Öğrenim Kurumu iş birliğiyle üni-

versitelerde Genç Ofisler açılması ve Gençlik Merkezleri’yle iş birlikleri sağ-

lanması, çeşitli üniversitelerle Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü imza-

lanması, Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol sayesinde, sanat ve 

sporda yeni oluşumların hayata geçmesi projesiyle okul ve mahallelerin spor 

kulüpleri kurabilmesi, Tasarım-Beceri Atölyeleri’nde gençlerin hayallerine 

adım atabilmesi gösterilebilir.  

3.3. SDSN Youth 

2012 yılında BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun tarafından Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerinin oluşumuna yardımcı olması için Sürdürülebilir Kalkın-

ma Çözümler Ağı Gençlik - Sustainable Development Solutions Network-

Youth (SDSN) kurulmuştur. Columbia Üniversitesi ile ortaklaşa kurulan bu ağ 

içerisinde 2019 yılında 700’den fazla üniversite ve araştırma merkezi yer al-

maktadır. 20’den fazla bölgede aktif olarak çalışan SDSN; gençliğe ulaşmak, 
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onları bilinçlendirmek ve harekete geçirmek için küresel projeler ve programlar 

oluşturmaktadır (SDSN, 2020). Bu ağ, kurulduğu her bölgede, öncelikle SKH 

konusunda gençlerin önündeki engelleri ortaya koyarak ve bu engellere çözüm 

önerileri sunarak işe başlar. 

SDSN, eğitimsizliğin ve bilinçsizliğin bu hareket için en önemli engel ol-

duğunu ortaya koymaktadır. Bu durumu, çoğu gencin sürdürülebilirlik ve sür-

dürülebilir kalkınma hakkında bilgili olmamasının yanında, okullarda ve üni-

versitelerde gerekli eğitimin verilmiyor oluşu nedeniyle; gençlerin, sürdürüle-

bilirlik hareketinin gelecek için değerini görememesine neden olduğu şeklinde 

açıklamaktadır. 

Üniversitelerimizde Sürdürülebilir Kalkınma alanında çalışan ve gençli-

ğimizi bu alanda temsil edebilecek, onları birleştirecek, harekete geçirebilecek 

bir yapının eksikliğinden dolayı organize olunamasını ise bir başka engel ola-

rak görmektedir. 

Bunlara ek olarak SDSN, farkındalığı yüksek olan gençlerin ise eğitim 

kurumlarında, veya ülke genelinde gördüğü sorunlara çözüm üretmemesi ya 

da ürettiği çözümlerin de projelendirme becerisindeki eksiklikler yüzünden 

uygulanamamasından dolayı sorunların çözümsüz kalmasına ve inancın olum-

suz yönde etkilenmesine sebep olduğunu raporlamıştır. Buna karşın sürdürü-

lebilirlik alanında kurumların, (özellikle özel sektörün) gençlere yönelik pro-

jelerinin kısıtlı sayıda olması ise gençlerin hareket darlığına neden olduğu için 

farklı bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. 

Engelleri aşmak için “Bir başka dünyamız, bir B Gezegenimiz yok.” slo-

ganıyla çalışan SDSN’in, gençleri SKH’nde işe koşmak adına bir dizi öneride 

bulunulmuştur. Bu öneriler; genelde gençlerin farkındalığının artırılmasına 

ilişkin çevrecilik, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik dersleri, seminer ve paneller 

olarak sıralanabilir.  

Bu bağlamda 9 üniversite ve 2 araştırma merkezi ile 20’den fazla bölge-

de aktif rol alarak çalışmalarını sürdüren UN-SDSN Türkiye 2014 yılında 

Boğaziçi Üniversitesi öncülüğünde kuruldu. Tüm çalışmalarının ana amacı 

gençliğe ulaşmak, onları bilinçlendirmek ve harekete geçirmektir. Bu doğ-

rultuda küresel olarak projeler ve programlar oluşturmaktadır. Bu ana amaç-

lar için SDSN Eğitim - İleişim - Destek olmak üzere 3 temel üzerine yapı-

lanmıştır.  
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Bu 3 temelin organize bir şekilde sürdürülebilmesi için, üniversitelerde sü-

rekli olarak artmakta olan sürdürülebilirlik temalı öğrenci kulüplerine yardımcı 

olmak; onlara hem internet üzerinden hem de yüz yüze eğitimler vermek, kay-

naklar ve içerikler sağlamak ve onların diğer topluluklarla iletişime geçmelerine 

yardımcı olmak şeklinde çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca belirli aralıklarda kon-

feranslar, seminerler ve çözüm atölyeleri düzenlenmektedir. Bu çalışma süreci 

ve çıktıları 3 adımda gelişmektedir. SDSN bu adımları özetleyen bir bilgi grafi-

ği yapmıştır. 

Şekil 3. SDSN Eylem Grafiği 

 

Üniversite öncesi süreçte eğitimlerine devam eden öğrenciler için de “Kü-

resel Okullar Programı” ile müfredata eklenebilecek eğitim materyelleri ve kay-

nakları oluşturur, öğretmenlere sınıflarında kullanabilecekleri içerikler sağla-

maya çalışır. 
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Görsel 1. Küresel Okul Programı 

 

Bu çalışmaların hepsini belirli dönemlerde hazırladığı Gençlik Çözümleri 

Raporu (Youth Solution Report) ile tüm dünyadaki gönüllü gençlerin bölgesel 

sorunlarına sağladıkları katkıları özetleyerek; benzer problemlerle karşılaşan ve 

çözüm arayan gönüllülere referanslar sunulur. 

3.4. AIESEC 

AIESEC, farklı ülkelerden 7 gencin kültürlerarası etkileşimin gerçekleşme-

si düşüncesiyle 2. Dünya Savaşı bitişinde 1948’de kurulmuştur. 1954 yılında 

Nihat Gökyiğit, Nejat Eczacıbaşı ve Ali Osmanoğlu’nun öncülüğünde Türkiye 

ayağı kurulmuştur. AISEC, 2015’te Birleşmiş Milletler’le iş birliğine girerek 

hedeflerinin arasına Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ilişkin dünya çapında 

farkındalık oluşturulmasında gençlerin katılımının sağlanmasını eklemiştir. Bu 

iş birliği sayesinde AIESEC’in gençliğe ve dünyaya olan katkısı her zamankin-

den daha da net hâle gelmiştir (AISEC, 2020). 

AISEC, tüm gençlerin sorumluluklarından birinin sürdürülebilir bir yaşam 

için aktif rol almaları olduğunu düşünmektedir. Bu çerçevede AISEC, gençlerin 

sahip oldukları bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanması için şansı ve gerekli 

aracı hak etmesi gerektiğine inanır. AISEC, gençlere, bir yandan evrensel ve 

uygulamalı deneyimler sağlayarak dünyaya farklı açılardan değerlendirmelerini 

amaçlarken, bir yandan da değişime açık bireyler olmalarına katkı sağlar. Bu 

bağlamda AISEC’in temel amacı gençlerin ileriki yaşamları için doğru temeller-

le yaşamlarını sürdürmelerine destek olmak şeklinde açıklanabilir.  
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“Global Volunteer, Global Entrepreneur, Global Talent, Global Home” 

olmak üzere 4 türde çalışmalarına devam eden AISEC ile projeye dâhil olma 

süreci, gençlerin kayıt olması, projelerini bulmaları, mülakata girmeleri ve pro-

jeye gidişleri şeklinde 4 adımda tamamlanır. 

Bu çalışmaların içinde Global Volunteer; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefle-

ri’ne katkıda bulunan en büyük uluslararası programdır (AISEC, 2020). Liderlik 

becerileri kazanmak ve evrensel problemlere katkıda bulunmak isteyen gençler 

için planlanmış kültürler arası bir projedir. Bu proje ile gençler, farklı kültürler-

de gönüllü olarak 6-8 hafta süren sosyal sorumluluk çalışmalarına katılım göste-

rerek dünyaya evrensel katkı sağlarlar. Bu süreçte gençler SKH için çalışmanın 

yanında kendi güçlü ve zayıf yönlerini tecrübeler yaşayarak keşfeder, katıldıkla-

rı projelerdeki bireylere kendi kültürlerini tanıtır ve toplumsal gerçekleri yaşa-

yarak öğrenir. 

AISEC, dünya çapında Global Volunteer projeleri yapmasının nedenini şu 

şekilde açıklamaktadır. “AIESEC olarak attığımız adımları dünyanın ihtiyaçla-

rına göre şekillendiriyoruz. Bu nedenle tüm dünyadaki projelerimizi 17 Küresel 

Hedeften biri veya birkaçına hizmet edecek şekilde tasarlıyoruz. Küresel Hedef-

ler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların 

barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısıdır. Biz 

de Global Volunteer projeleri ile 2030 yılına kadar hedeflere ulaşmak ve dün-

yayı daha yaşanılabilir bir yer hâline getirmek amacıyla bir gençlik hareketi 

yaratmak istiyoruz.” 

Bu konuda daha fazla bilgi almak isteyen gençler için UNDP’nin hazırla-

mış olduğu küreselamaçlar.org sitesine yönlendirilmektedir. 

3.5. Küresel Amaçlar.org – Herkese Anlat Hareketi 

UNDP’nin Herkese Anlat sloganıyla SKH konusunda farkındalık yaratmak 

için oluşturduğu site SKH’ne ilişkin ayrıntılı bilgiler vermekte ve farkındalık 

hareketi yaratmaya çalışmaktadır. Sitenin mesajı “Dünya Liderleri önümüzdeki 

10 yıl içinde 3 önemli işi başarmak için 17 küresel amaç üzerinde uzlaştı. Aşırı 

yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele, iklim değişik-

liğini düzeltme, sürdürülebilir kalkınma için Küresel Amaçlar bu taahhütleri 

gerçekleştirebilir. Bütün ülkelerde, tüm insanlar için, bunların gerçekleşmesi 

için herkesin bu hedefleri bilmesi gerekiyor, HERKESE ANLATIN.” Şeklinde 

kısa ve etkili olarak giriş sayfasında yer almaktadır.  
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Herkese Anlat” hareketi, hedeflerin daha çok insan tarafından öğrenilmesi 

gerekliliğini belirterek, ne yapılabileceğini kısaca açıklamaktadır. Temel hedefi, 

sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçları ne kadar çok kişi bilirse, o kadar 

başarılı olacaktır düşüncesi ve bireysel olarak ne kadar çok çabalanırsa bunun 

gerçekleştirilebileceğine inançla oluşturulmuş bir farkındalık oluşturma projesi-

dir. Küresel Amaçlar’ı, billboardlarda, her TV kanalı ve radyo istasyonunda, her 

sinema ve sınıfta, her toplulukta ve her cep telefonunda göstermek için ortak 

çalışmayı teklif etmektedir. Buna ek olarak bunun da yeterli olmayacağını 

amaçları paylaşmak için tüm dünya yurttaşlarının yardımına ihtiyaç olduğunu 

vurgular. Bunun için de sohbette, e-postada, tartışmada, ürünlerde, evde, iş ye-

rinde, okulda, nerede olursa olsun herkese anlatmanın önemini açıklamaktadır. 

Bunun için 6 farklı yol önermektedir. 

 

1. Uygulamayı indir herkese anlat 

2. Küresel amaçlarınla bir selfie çek ve herkese anlat 

3. Dizzy Goal oyununu oyna ve herkese anlat 

4. Bir video çek, paylaş ve herkese anlat 

5. Bizi sosyal medyada paylaş ve herkese anlat 

6. Yaratıcı ol ve amacını istediğin şekilde paylaşarak herkese anlat 

 

Harekete geçmek için herkesin yapabileceği birşeyler olduğuna vurgu ya-

pan site “Tembel İnsanın Dünyayı Kurtarma Rehberi” başlıklı sayfasında çok 

basit ama SKH için temel olan ve bireysel olarak yapılabilecek adımları listele-

miştir.  

Küresel Amaçlar kampanyasının gerçekleşebilmesi için kampanya ortakla-

rının desteğini alan proje bu ortaklıklarla da çeşitli projeler yapmaya devam 

etmektedir.  

 

 

 

 



Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında - SivilAnT® 

196 

Görsel 2. Küresel Amaçlar projesi ortakları 

 

3.5.1. Dünyanin En Büyük Dersi 

Dünya’nın En Büyük Dersi Platformu; Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir 

Kalkınma için Küresel Amaçlar planını desteklemek adına hazırlanmış, Nitelikli 

Eğitim (4) ile Amaçlar için Ortaklıklar (17) amaçlarını başarmak için hayata 

geçirilen iş birliğine dayalı bir eğitim projesidir (Dünyanın en büyük dersi, 

2020). 

Dünyanın En Büyük Dersi, tüm dünyadaki çocuklara SKH’ni anlatarak, 

2015’in Eylül ayındaki lansmanından bu yana 130’dan fazla ülkeye ve milyonlar-

ca çocuğa ulaşmıştır. 
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Öğretmenlerin derslerini desteklemek ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaç-

ları ile ilgili öğrencileriyle projeler yürütmelerini sağlamak amacıyla nitelikli 

ve yaratıcı problem çözme becerilerini geliştiren kaynaklar üretmektedir. 

Kaynaklarımızın özünde Aardman Animasyon’un canlandırdığı ve Emma 

Watson, Serena Williams ve Malala Yousafzai gibi tüm dünyada öğrencilerin 

bildiği ve saygı duyduğu ünlüler aracılığıyla tanıtılan, eğitim lideri Sör Ken 

Robinson tarafından yazılmış animasyon filmleri yer almaktadır. Bu filmler, 

Küresel Amaçlar için bir bağlam oluşturmaktadır. Ayrıca öğrencilere yaratıcı 

güçlerini kullanmaları ve harekete geçmeleri için ilham vermektedir (Dünya-

nın en büyük dersi, 2020). 

Platformdaki tüm içerikler “Ticari olmayan Creative Commons Lisansı” 

altında “Açık Kaynak” olarak lisanslanmıştır. Bu sebeple herkes, içerikleri 

“ticari amaçla kullanım dışında” paylaşabilir. 

Project Everyone tarafından üretilen bu platform UNICEF, UNESCO 

gibi pek çok sivil toplum kuruluşu, özel sektör kuruluşu ve vakıf ile ortaklaşa 

yürütülmekte ve çok farklı kanaldan öğrencilere ulaştırılmaktadır. Ülkelerin 

eğitim bakanlıkları her yıl Dünya’nın En Büyük Dersi’ne katılmak üzere davet 

edilir. Dünya’nın En Büyük Dersi’nin Türkçe içerikleri ise “Herkes için Nite-

likli Eğitim” hakkını tüm Türkiye’de mümkün kılmaya çalışan bir sosyal 

girişim olan SOGLab Sosyal Girişim Laboratuvarı tarafından “gönüllülük 

esasıyla” tasarlanmakta ve küresel platformda olduğu gibi “Açık Kaynak” 

prensibiyle “Hedefler için Ortaklıklar” yapılarak yaygınlaştırılmaya çalışıl-

maktadır (Dünyanın en büyük dersi, 2020). 

Proje kapsamında ayrıntılı ders planları, posterler, her yıl yenilenen ma-

teryaller, ve gıda projesi yer almaktadır. 

Son Söz 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine erişmek ve dünyanın sürdürülebilirli-

ğini sağlamak için gönüllü hareketler ve özellikle gençlerin gönüllülüğü üzerine 

yapılan projeler büyük öneme sahiptir. Bu konuda Türkiye’de yapılan projelerin 

artarak katılımın genişlemesi için herkesin katkı sağlaması düşünüldüğü kadar 

zor olmamakla birlikte gençlerin farkındalığı ve cesareti tüm topluma örnek 

olacak niteliktedir. 
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DİJİTAL İLETİŞİM ORTAMLARINDA 

MAHREMİYET 

“Gençler Dijital Ortamda 

Mahremiyeti Nasıl Algılıyor?” 

Çiğdem Karakaya - Fulya Erendağ Sümer 

 

Giriş 

Günümüz paradigmalarının yeniden tanımlanmasına neden olan teknolojik 

değişim özellikle iletişim sürecini etkilemekte ve iletişim alışkanlıklarını dönüş-

türen belirleyici bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilişim teknolojileri ve 

internetin bireyleri dijital hayata entegrasyonunda sosyal medya araçlarının çok 

kritik bir rolü bulunmaktadır (Barkuş ve Koç, 2019; Correa, vd. 2010). Bireyle-

rin internet kullanımları ve dijital platformlarda online olmaları artık temel bir 

gereksinime dönüşmüştür (Tan ve Pivot, 2015). Bireyler haberdar olmak, ileti-

şim içinde kalmak, paylaşmak ve var olmak için kendilerini bu sistemin içinde 

olmak zorunda hissetmektedirler (Utma, 2018). Dijital ortamın bireylere kendi-

lerini görünür kılma ve kimliklerini kamuya sunma alanı yaratması özellikle 

gençleri etkilemektedir (Barkuş ve Koç, 2019). Kimliğin inşa döneminde dijital 

ortamda kurulan ilişkiler ve sosyal ağlarda şekillenen kişilikler gençler için çok 

daha hızlı gelişmektedir (Sığın, 2019). Bu süreçte teknolojik gelişmeleri kendi 

yararı doğrultusunda kullanmak uygulamada çok kolay olmamakta, bilgi güven-

liğinin yok olmasına neden olmakta ve özellikle kişisel mahremiyeti zedelemek-

tedir (Bitirim-Okmeydan, 2017). Günlük yaşamlarının neredeyse her anını sos-

yal ağlarda takipçileriyle paylaşan bireyler (Akyazı, 2019); bu mecralar da ne 

kadar çok görünür olurlarsa mahremiyet sınırlarını da o kadar ortadan kaldır-

maktadırlar (Türk ve Demirci, 2016). Çünkü, bu mecralarda yapılan kişiye özel 

bilgi paylaşımları dijital ortama yeni bir bilgi koyarak ve üçüncü kişilerin veri 

toplanmasına izin vererek dijital mahremiyete zarar vermektedir (Berkup, 
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2015). Nitekim, bireyin kendi yaşamını diğer kişilerle hangi ölçüde paylaşabile-

ceğine karar verme hakkı olarak ifade edilen mahremiyet kavramı (Yüksel, 

2003) değişen ve yeniden tanımlanan bu iletişim ortamlarında detaylı olarak 

incelenmesi ve tartışılması gereken bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Dijital Mahremiyet 

Bireye özgü bir olgu olan; bireyin özel yaşam alanı, kişisel gizliliği olarak 

ifade edilen (Kütükoğlu, 2019), özellikle bedensel gizlilik ile ilişkilendirilen 

mahremiyet kavramı teknolojiyle birlikte yeniden tanımlamakta; internet giz-

liliği, kişisel verilerin gizliliği gibi kavramlarla ilişkilendirilmektedir (Eroğlu, 

2018). Gerçek hayatta mahremiyet “kişinin tek yönlü belirlediği alanlar” ola-

rak tanımlanırken; dijital mahremiyet teknoloji ile birlikte üreten ve tüketen-

den ortaya çıkan çok yönlü bir durum olarak tanımlanmaktadır (Barkuş ve 

Koç, 2019). Dijitalleşme ile birlikte kişisel verilerin toplanması, saklanması 

ve yönetilmesi, mahremiyet kavramını önceliklendirmektedir (Tataroğlu, 

2013: 263). Nitekim, bireyler sosyal ağlara giriş yaptığında, konumu herkes 

için tanımlanabilir hâle getirmekte (Pagani ve Malacarne, 2017); diğer ağlar 

arasında bağlantılar kurarak görünür olmakta (Halverson, vd., 2016) ve başka-

ları tarafından geri bildirim elde edebilmektedir (Haythornthwaite, 2002). 

Dolayısıyla, bireyin dijital ortamda gerçekleştirdiği her iletişim ağda iz bı-

rakmaktadır (Karaarslan vd., 2014; Livberber-Göçmen, 2018). Bireylerin diji-

tal ortamlar üzerinden gerçekleştirdiği alışveriş, bankacılık işlemleri, ticari 

işlemler, vatandaşlık hizmetleri ve sosyal ağ etkileşimi gibi faaliyetler kişisel 

bilgilerin toplanması, işlenmesi ve dağıtıma olanak vererek (Eroğlu, 2018) bu 

izleri kalıcı hâle getirmektedir. Woo (2006) da dijital ortamlarda özellikle 

çerez yazılımlarının kullanılmasıyla ziyaret edilen tüm dijital platformlarda 

bireyle ilgili bilgilerin arşivlendiğini vurgulamaktadır. Artık kullanıcılara ait 

bilgiler metalaşmakta (Yılmaz ve Biricik, 2017), bireylerin dijital hareketlili-

ğinden toplanan verilerle ilgileri belirlenmekte (Berber, 2014) ve tercihleri 

kayıt altına alınmaktadır (Yıldız, 2007). Dijital iletişim ortamının yarattığı bu 

kayıt altına alma gözetim ve mahremiyet sorunsalının geldiği noktaya işaret 

etmekte; güvenlik gerekçesiyle bireyin yaşamında neredeyse her alanı şeffaf 

hâle getirerek özel ve kamusal alan kavramlarının iç içe geçmesini ortaya 

koymaktadır (Livberber-Göçmen, 2018).  

Bireyin mahremiyet alanı ailesi ve arkadaşları ile sınırlanan saklı bir yaşam 

bölgesi; kamu alanı da herkesin denetimine açık bir alan olarak tanımlanmaktadır 
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(Sennett, 2013). Mahremiyet alanı kişiye kişisel özgürlüğünü belli sınırlar 

içinde yaşama olanağı sunarken; belirli ve ancak kendisine yakın olan kimse-

lerle paylaştığı ya da paylaşmak istediği durumları ortaya koymaktadır. Ka-

musal alanın özelliği ise bireylerin düşüncelerini açıkça söyleyebildiği ve bu 

konuda özgür hissedebildikleri ve diğerlerine de açık alanlar olmasıdır (Yük-

sel, 2003). Teknoloji ve modernizmle birlikte özel alan kamusallıkla örtüşme-

ye başlamıştır (Colomina, 2011; Avcı, 2017; Çaycı ve Karagülle, 2014; Şener, 

2013; Peltekoglu ve Peltekoglu, 2015). Bireyler artık özel alanlarında çekilen 

fotoğraf ve videoları günlük rutinleri olarak sosyal ağlarda takipçileriyle pay-

laşmaktan kaçınmamakta hatta daha özgür hissederek cesur paylaşımlarda 

bulunmakta (Akyazı, 2019) bu paylaşımlarla da görünür olmayı amaçlamak-

tadırlar (Budak, 2018). Ayrıca, bireyler kamuya açık bilgilerin kamusal niteli-

ğe sahip olduğunu bilerek özel yaşamlarını dijital platformlarda görünür kıl-

maktadırlar (Peltekoglu ve Peltekoglu, 2015). Dolayısıyla, sosyal ağlarda yap-

tıkları bu paylaşımlarla kendilerine ait mahrem ve kişisel bilgileri gönüllü 

olarak kamusallaştırmaktadırlar (Avcı, 2017). Sennett (2013) bu durumu, za-

man içerisinde kamu yaşamının aşınması, mahrem duyguların sınırlarının 

kaybolması ve toplumun kendisini temsile dönüştürmesi ile açıklamaktadır. 

Thompson (2008) da kamusal ve özel alan karmaşasını mahremiyete karşı 

kamusallık, gizliliğe karşı açıklık ve görünmezliğe karşı görünürlükle ilişki-

lendirmiştir. Nitekim, özel alan, özelin teşhiri ile kamusal alana, kamusal alan 

da bireylerin gözetimine açılarak mahremiyetin yaşanma biçimi de değiştir-

miştir (Çakır, 2015). Bireylerin en mahrem olarak nitelenen faaliyetleri bile 

artık sorgulanmayarak, her paylaşımla bu görüntüler çoğalmaktadır (Livber-

ber-Göçmen, 2018). Kaplan’ın (2016) da ifade ettiği gibi dijital gelişim özel 

alan ve kamusal alan kavramlarının içini boşaltarak insanın değerlerine müda-

hale etmektedir. Bireyler kişisel sunum kültürü ve içsel benliği kamusal alan-

da sergileme dürtüsü ile dijital platformlarda popüler olmak istemektedirler 

(Akikol, 2018).  

Bu süreçte en önemli paydayı oluşturan gençler küresel olarak dijital 

medyada oluşturulan kültürün de temel unsuru hâline gelmiştir (Sığın, 2019). 

Prensky’nin (2001) belirttiği gibi dijital kültür ile eş zamanlı dünyaya gelen, 

bu ortamın içine doğan gençlik de dijital iletişim ortamlarını en aktif kullanan 

kitle olarak dijitale dair belirleyici ve söz sahibidir. Bu grup diğerlerinin tersi-

ne her şeyin sürekli kaydedildiği dijital bir dünyada yaşamakta ve bunu kendi-

lerini ifade etmenin önemli bir yolu olarak adlandırmaktadırlar (Karabulut, 

2015). Dahası, sosyal medyayı ayrı bir gerçeklik alanı olarak görmeyerek, 
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mahremiyetlerini gerçek hayatta paylaştığı oranda sosyal medya üzerinden de 

paylaşmaktadırlar (Bostancı, 2019). Ayrıca gençler dijital platformlarla öyle 

bütünleşmişlerdir ki ağın içindeki ve dışındaki kimlikleri ayırt edemez duruma 

gelmişler (Palfrey ve Gasser, 2008), gerçek dünyayı unutarak parmaklarının 

ucundaki dijital dünyada yaşamaya başlamışlardır (Dutta, 2011). Dış dünya 

onlar için aile, arkadaş ve komşudan oluşan geleneksel yapı yerine sanal dün-

yaya açılan bir pencere hâline gelmiştir (Dijk, 2016). Dolayısıyla, dijitale dö-

nüşüm tüm toplumu etkilemesine rağmen en kritik etkiyi de bu platformların 

ilk kullanıcıları olan gençler üzerinde bırakmaktadır (Sığın, 2019). Bu çalış-

mada da dijitale dönüşümün odağında yer alan gençlerin dijital ortamlarda 

mahremiyeti nasıl algıladığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Kullanıcıların 

mahremiyetlerine dair endişe duyduklarını belirtmelerine rağmen pratikte 

kendi mahremiyetlerini isteyerek paylaştıkları (Livberber-Göçmen, 2018) bir 

ortamda, mahremiyet sorunsalının dijital platformların belirleyicileri olan 

gençler üzerinden değerlendirilmesi önemlidir. Nitekim McLuhan ve Quen-

tin’in (2005) ifade ettiği gibi, bireyleri iletişimin içeriği değil; iletişim süre-

cinde kullandıkları iletişim ortamlarının doğası biçimlendirmektedir.  

Yöntem 

Araştırmanın amacı gençlerin dijital ortamlarda mahremiyeti nasıl algıla-

dıklarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma soruları 

oluşturulmuştur: 

 

AS1: Gençlerin dijital mahremiyete ilişkin kaygı düzeyleri nasıldır? 

AS2: Gençlerin dijital ortamda mahremiyet davranışları nasıldır? 

AS3: Gençlerin dijital mahremiyete ilişkin kaygı düzeyleri ile mahremiyet 

davranışları arasında ilişki var mıdır? 

 

Veriler alan araştırması yöntemi ile 2019 yılı Eylül ve Ekim aylarında Antal-

ya ilinde toplanmıştır. Uygunluk örneklemi kullanılarak 318 üniversite öğrencisi 

araştırmaya dâhil edilmiştir. Betimsel türde bir alan araştırması olan çalışmanın 

temel kısıtı araştırmanın sadece Antalya’da gerçekleştirilmiş olmasıdır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket for-

mu üç bölüm ve 33 sorudan oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik özelliklere 
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ilişkin 5 soru; ikinci bölümde dijital mahremiyet kaygısına ilişkin 16 soru ve üçün-

cü bölümde dijital mahremiyet davranışlarına ilişkin 12 soru yer almaktadır. Buc-

hannan vd.’nin 2007 yılında geliştirdikleri, online mahremiyet konusunda geçerli-

liği ve güvenirliği test edilmiş, dijital mahremiyet kaygı düzeyi ve dijital mahremi-

yet davranışı ölçekleri kullanılmıştır. Demografik sorular hariç ankette yer alan 

tüm sorular için 5 noktalı Likert ölçeği kullanılmıştır.  

Bulgular 

Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan 318 gencin %42si kadın; %58’si erkektir. Yaşları 17 ile 

28 arasında değişmekte; yaş ortalaması 22’dir. Aylık ortalama gelirleri 500 TL 

ile 10000 TL arasında değişmekte, ortalama gelirleri 3900 TL’dir. Gençlerin 

%28’i 1. sınıf, %27’si 2. sınıf, %26’sı 3. sınıf, %19’u 4. sınıf öğrencisidir. 

Gençlerin %40’ı sosyal bilimler, %36’sı fen bilimleri, %24’ü de sağlık bilimleri 

alanlarında öğrenim görmektedir.  

Ölçme aracının Geçerliliği ve Güvenirliği  

Ankette yer alan ölçeklerin güvenirliğini test etmek amacıyla Cronbach 

Alpha değerleri hesaplanmıştır. Dijital mahremiyet kaygı ölçeği için Cronbach 

Alpha değeri .88; dijital mahremiyet davranış ölçeği için Cronbach Alpha değe-

ri .90 olarak tespit edilmiştir. Her iki ölçeğin de güvenilir olduğu sonucuna ula-

şılmıştır.  

Ankette dijital mahremiyet kaygısı ölçeğinde yer alan16 ifadeye varimax 

rotasyonlu faktör analizi uygulanmış ve 3 boyutlu anlamlı bir faktör yapısına 

ulaşılmıştır3 (Tablo 1). Bu üç faktörün toplam varyansı açıklama oranı %66, 

KMO 0.867 ve Bartlett Küresellik testi değeri (p0.00) olarak tespit edilmiştir. 

KMO değerinin 0.70 üzerinde olması bu örneklem için yapılan faktör analizinin 

güvenilir ve ayırt edici bir özelliğe sahip olduğunu göstermektedir (Hair vd., 

2006).  

                                                             
3  Bu aşamada ölçek iyileştirmesine ihtiyaç duyulmuş, orijinal ölçekte yer alan 16 soru ile yapılan ilk 

faktör analizinde toplam varyans açıklama oranı %63.5 olarak tespit edilmiştir. Communality de-
ğerleri en küçük olan ifadeler dikkate alınarak sırası ile 18. ve 28. sorular dışarıda bırakılmıştır. Bu 
14 soruluk ölçeğin toplam varyans açıklama oranı %66 olarak tespit edilerek ölçeğin geçerliliği 
sağlanmıştır.  



Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında - SivilAnT® 

206 

Tablo 1. Dijital Mahremiyet Kaygısına İlişkin Faktör Analizi 

 FAKTÖR 

1 

FAKTÖR 

2 

FAKTÖR 

3 

23 Birine gönderdiğim bir mailin iznim olmadan başkalarına 

iletilebileceğinden endişe duyarım  

,809   

25 Bilgisayar virüslerinin adıma mail göndermesinden endişe 

duyarım 

,762   

24 Birine gönderdiğim bir mailin başkalarının görebileceği 

yerde çıktısının alınmasından endişe duyarım 

,751   

27 görünüşe göre yasal olan bir internet içeren mailin sahte 

olup olmadığından endişe duyarım  

,682   

26 şahsıma gelen maillerin göndericilerinin iddia ettikleri kişi 

olup olmadıklarından endişe duyarım 

,660   

22 gönderdiğim bir mailin alıcıdan başka birileri tarafından 

okunmasından endişe duyarım 

,648   

13 internet kullanırken gizliliğimden endişe duyarım  ,788  

15 online alışveriş sitelerine kaydolurken veya alışveriş yapar-

ken kişisel bilgilerimin çokça sorulmasından endişe duyarım 

 ,764  

14 online kuruluşların iddia ettikleri kişi olmamasından endişe 

duyarım 

 ,752  

17 Çevrim içi ortamda insanların söyledikleri kişi olup 

olmadığından endişe duyarım  

 ,679  

16 Çevrim içi kimlik hırsızlığı konusunda endişeliyim  ,672  

20 İnternetten alışveriş yaparken kartımı kullandığımda kart 

numaramın başkaları tarafından bilinmesinden endişe 

duyarım 

  ,820 

19 Tanımadığım kişilerin sanal ortam aracılığıyla kişisel 

bilgilerime ulaşmasından endişe duyarım 

  ,809 

21 İnternetten alışveriş yaparken kartımdan fazla para 

çekileceğinden endişe duyarım 

  ,729 

Varyans açıklama oranı 46.1 11.2 8.5 

Cronbach Alpha ,86 ,84 ,83 

 

Her bir faktörü oluşturan ifadelerin ortak özellikleri dikkate alınarak adlan-

dırılmaya çalışıldığında Faktör 1 “üçüncü kişilere ilişkin kaygı”; Faktör 2 “ge-

nel kaygı” ve Faktör 3 “kişisel kaygı” olarak adlandırılmıştır. Orijinal ölçekte 

tek bir boyutta “kaygı” adı adlında yer alan ölçeğin bu çalışmada üç faktörlü bir 
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yapı oluşturması ve kaygı kavramının kendi içerisinde üç farklı başlık altında 

değerlendirilmesi kavramı daha detaylı ortaya koyması açısından önem taşı-

maktadır.  

Ankette dijital mahremiyet davranışı ölçeğinde yer alan 12 ifadeye varimax 

rotasyonlu faktör analizi uygulanmış ve 3 boyutlu anlamlı bir faktör yapısına 

ulaşılmıştır (Tablo 2). Bu üç faktörün toplam varyansı açıklama oranı %69.3, 

KMO 0.867 ve Bartlett Küresellik testi değeri (p0.00) olarak tespit edilmiştir. 

Yine bu ölçek için de KMO değerinin 0.70 üzerinde olması bu örneklem için 

yapılan faktör analizinin güvenilir ve ayırt edici bir özelliğe sahip olduğunu 

göstermektedir (Hair vd., 2006). 

Tablo 2. Dijital Mahremiyet Davranışına İlişkin Faktör Analizi 

 FAKTÖR 

1 

FAKTÖR 

2 

FAKTÖR 

3 

6 lisans sözleşmelerini kabul etmeden önce tamamen okurum ,861   

4 bilgilerimi kaydetmeden önce web sitesinin gizlilik politika-

sını okurum 

,814   

5 bilgilerimi kaydetmeden önce web sitesinin gizlilik sertifikası 

olup olmadığına bakarım 

,788   

7 iletişime geçmek istemediğim kişi ve kurumlardan gelen 

mesajları/mailleri engellerim 

,682   

3 sadece gizlilik politikası bulunan web sitelerine kaydolurum ,626   

8 insanların bana çevrim içi olarak gönderdiklerini kontrol 

ederim 

,624   

10 açılır pencere engelleyici kullanırım  ,822  

11 tarayıcı/internet geçmişimi düzenli olarak temizlerim  ,813  

9 bilgisayarımda casus yazılım olup olmadığını kontrol ederim  ,748  

12 çerezleri kaldırırım  ,746  

1 önemli belgelerimi yırtarak/parçalayarak atarım   ,896 

2 bankamatik kullanırken / alışveriş yaparken kart şifremi 

gizlerim 

  ,876 

varyans açıklama oranı 44.9 13.2 11.1 

Cronbach Alpha ,87 ,83 ,82 
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Her bir faktörü oluşturan ifadelerin ortak özellikleri dikkate alınarak adlandı-

rılmaya çalışıldığında Faktör 1 “genel önlem”; Faktör 2 “teknik önlem” ve Faktör 

3 “kişisel önlem” olarak adlandırılmıştır. Faktör 1 ve Faktör 2 orijinal ölçekte 

“genel önlem” ve “teknik önlem” isimleri ile yer alan faktörlerle tutarlılık sağla-

maktadır. Ayrıca, orijinal ölçekte Faktör 1 içerisinde yer alan iki ifade “önemli 

belgelerimi yırtarak/parçalayarak atarım” ve “bankamatik kullanırken / alışveriş 

yaparken kart şifremi gizlerim” bu çalışmada katılımcılar tarafından homojen 

algılanarak “kişisel önlem” adı ile başka bir faktör altında değerlendirilmiştir.  

Araştırma Sorularının Test Edilmesi 

Gençlerin dijital mahremiyete ilişkin kaygı düzeylerin nasıl olduğunu orta-

ya koymak amacıyla kaygı ölçeğinde yer alan tüm ifadeler için frekans, ortala-

ma ve standart sapma değerleri bulunarak en güçlü olumlu ve olumsuz algıla-

malar saptanmıştır (Tablo 3).  

Tablo 3. Dijital Mahremiyet Kaygısına İlişkin Frekans, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
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23 Birine gönderdiğim bir mailin iznim olmadan başkalarına 

iletilebileceğinden endişe duyarım  

45.1 17.1 37.8 3.1 1.1 

25 Bilgisayar virüslerinin adıma mail göndermesinden endişe 

duyarım 

49.7 20 30.3 3.3 1.1 

24 Birine gönderdiğim bir mailin başkalarının görebileceği 

yerde çıktısının alınmasından endişe duyarım 

41 20 39 3.0 1.1 

27 görünüşe göre yasal olan bir internet içeren mailin sahte 

olup olmadığından endişe duyarım  

56.2 16.2 27.6 3.5 1.1 

26 şahsıma gelen maillerin göndericilerinin iddia ettikleri kişi 

olup olmadıklarından endişe duyarım 

53.9 16.1 30 3.4 1.1 

22 gönderdiğim bir mailin alıcıdan başka birileri tarafından 

okunmasından endişe duyarım 

44.4 18.5 37.1 3.1 1.1 

13 internet kullanırken gizliliğimden endişe duyarım 60.6 14.4 25 3.5 1.1 

15 online alışveriş sitelerine kaydolurken veya alışveriş 

yaparken kişisel bilgilerimin çokça sorulmasından endişe 

duyarım 

62 13.2 24.8 3.6 1.1 

14 online kuruluşların iddia ettikleri kişi olmamasından 

endişe duyarım 

57.5 13.2 29.3 3.4 1.1 
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17 Çevrim içi ortamda insanların söyledikleri kişi olup 

olmadığından endişe duyarım  

59.3 20.7 20 3.6 1.0 

16 Çevrim içi kimlik hırsızlığı konusunda endişeliyim 59.8 15 25.2 3.5 1.0 

20 İnternetten alışveriş yaparken kartımı kullandığımda kart 

numaramın başkaları tarafından bilinmesinden endişe 

duyarım 

54.1 21.3 24.6 3.4 1.0 

19 Tanımadığım kişilerin sanal ortam aracılığıyla kişisel 

bilgilerime ulaşmasından endişe duyarım 

49.2 23.2 27.6 3.3 1.0 

21 İnternetten alışveriş yaparken kartımdan fazla para 

çekileceğinden endişe duyarım 

48.7 22 29.3 3.3 1.1 

 

Tablo 3’teki bulgulara göre ilk dikkat çekici bulgu dijital mahremiyet kay-

gısına yönelik frekans değerlerinin %41 ile %62; ortalamanın da 3.1 ile 3.6 

arasında değiştiğidir. Bu bulgulara göre gençlerin dijital mahremiyet kaygı dü-

zeylerinin ne çok güçlü ne de çok zayıf olmadığı, orta düzeyde kaygılarının 

olduğu görülmektedir. Nitekim gençlerin dijital kaygı düzeyi ortalamaları 3.4 

(St. Sp. 0.7) olarak tespit edilmiştir.  

Gençlerin en çok kaygı duydukları ifadeler “genel kaygı” alt boyutunda 3.6 

ortalama ile “online alışveriş sitelerine kaydolurken veya alışveriş yaparken 

kişisel bilgilerimin çokça sorulmasından endişe duyarım” ve yine 3.6 ortalama 

ile “çevrim içi ortamda insanların söyledikleri kişi olup olmadığından endişe 

duyarım” ifadeleridir. Ez az kaygı duydukları ifadeler de “üçüncü kişilere iliş-

kin kaygı” alt boyutunda 3.1 ortalama ile “gönderdiğim bir mailin alıcıdan baş-

ka birileri tarafından okunmasından endişe duyarım” ve yine 3.1 ortalama ile 

“birine gönderdiğim bir mailin iznim olmadan başkalarına iletilebileceğinden 

endişe duyarım” ifadeleridir.  

Dijital mahremiyet kaygısına ilişkin ifadeler alt boyut ortalamalarına göre 

ele alındığında ortaya çıkan bulgular Tablo 4’teki gibidir:  

Tablo 4. Dijital Mahremiyet Kaygısı Alt Boyut Ortalamaları 

Alt Boyutlar  Ort. St. Sp 

Üçüncü Kişilere İlişkin Kaygı 3.2 0.9 

Genel Kaygı 3.5 0.8 

Kişisel Kaygı 3.3 0.9 
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Tablo 4’te de görüldüğü gibi gençlerin en çok kaygı duydukları boyutlar sıra-

sı ile Genel Kaygı, Kişisel Kaygı ve Üçüncü Kişilere İlişkin Kaygı boyutlarıdır.  

Gençlerin dijital ortamda mahremiyet davranışlarının nasıl olduğunu ortaya 

koymak amacıyla dijital mahremiyet davranışı ölçeğinde yer alan tüm ifadeler 

için frekans, ortalama ve standart sapma değerleri bulunarak en güçlü olumlu ve 

olumsuz algılamalar saptanmıştır (Tablo 5).  

Tablo 5. Dijital Mahremiyet Davranışına İlişkin Frekans, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
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6 lisans sözleşmelerini kabul etmeden önce tamamen 

okurum 

40 18.9 41.1 2.9 1.3 

4 bilgilerimi kaydetmeden önce web sitesinin gizlilik 

politikasını okurum 

49.4 13.6 37 3.1 1.3 

5 bilgilerimi kaydetmeden önce web sitesinin gizlilik 

sertifikası olup olmadığına bakarım 

45.4 15.6 39 3.1 1.3 

7 iletişime geçmek istemediğim kişi ve kurumlardan 

gelen mesajları/mailleri engellerim 

48.6 18 33.4 3.2 1.2 

3 sadece gizlilik politikası bulunan web sitelerine kaydo-

lurum 

51.1 13.7 36.2 3.2 1.3 

8 insanların bana çevrim içi olarak gönderdiklerini 

kontrol ederim 

49.2 17 33.8 3.2 1.1 

10 açılır pencere engelleyici kullanırım 59 17.1 23.9 3.5 1.1 

11 tarayıcı/internet geçmişimi düzenli olarak temizlerim 62.2 14.2 23.6 3.6 1.2 

9 bilgisayarımda casus yazılım olup olmadığını kontrol 

ederim 

57.1 15.8 27.1 3.4 1.2 

12 çerezleri kaldırırım 60 16.4 23.6 3.5 1.1 

1 önemli belgelerimi yırtarak/parçalayarak atarım 65.7 12.3 22 3.6 1.1 

2 bankamatik kullanırken / alışveriş yaparken kart şifremi 

gizlerim 

66.7 17.9 15.4 3.7 1.0 

 

Tablo 5’teki bulgulara göre yine ilk dikkat çekici bulgu dijital mahremiyet dav-

ranışına yönelik frekans değerlerinin %40 ile %67; ortalamanın da 2.9 ile 3.7 ara-

sında değiştiğidir. Bu bulgulara göre gençlerin dijital mahremiyet davranışlarının 
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orta düzeyde olduğu görülmektedir. Nitekim gençlerin dijital mahremiyet davranışı 

ortalamaları 3.3 (St. Sp. 0.8) olarak tespit edilmiştir.  

Gençlerin en sık gerçekleştirdiği dijital mahremiyet davranışı “kişisel ön-

lem” alt boyutunda 3.7 ortalama ile “bankamatik kullanırken / alışveriş yapar-

ken kart şifremi gizlerim” ifadesidir. En az gerçekleştirdiği dijital mahremiyet 

davranışı ise “genel önlem” alt boyutunda 2.9 ortalama ile “lisans sözleşmeleri-

ni kabul etmeden önce tamamen okurum” ifadesidir. 

Dijital mahremiyet davranışına ilişkin ifadeler alt boyut ortalamalarına göre 

ele alındığında ortaya çıkan bulgular Tablo 6’daki gibidir:  

Tablo 6. Dijital Mahremiyet Davranışı Alt Boyut Ortalamaları 

Alt Boyutlar  Ort. St. Sp 

Genel Önlem 3.1 1.0 

Teknik Önlem 3.5 0.9 

Kişisel Önlem 3.7 1.0 

 

Tablo 6’da da görüldüğü gibi gençlerin en sık gerçekleştirdikleri mahremi-

yet davranışına ilişkin boyutlar sırası ile Kişisel Önlem, Teknik Önlem ve Genel 

Önlem boyutlarıdır.  

Gençlerin dijital mahremiyete ilişkin kaygı düzeyleri ile mahremiyet dav-

ranışları arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymak için hem alt boyutlar 

arasında hem de dijital mahremiyete ilişkin kaygı düzeyleri ile mahremiyet dav-

ranışları arasında korelasyon analizleri yapılmış, bulgular Tablo 7 ve Tablo 8’de 

verilmiştir.  

Tablo 7. Dijital Mahremiyet Kaygısı ve Dijital Mahremiyet Davranışı Korelasyon Analizi 

 dijital mahremiyet davranışı 

dijital mahremiyet kaygısı Pearson Korelasyonu 

 sig. (2-tailed) 

 N 

,686 

,000 

304 

korelasyn 0.01 seviyesinde anlamlıdır (2 kuyruklu) 
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Tablo 7’de yer alan korelasyon analizi bulgularına göre dijital mahremiyet 

kaygısı ile mahremiyet davranışı arasında p=0.01 seviyesinde pozitif yönlü 

(r=,686) anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Gençlerin dijital mahremiyet kaygısı 

arttıkça dijital mahremiyet davranışları da etkilenmektedir. Nitekim aynı durum 

dijital mahremiyet kaygısı alt boyutları ile mahremiyet davranışı alt boyutları 

arasında da görülmektedir (Tablo 8).  

Tablo 8. Dijital Mahremiyet Kaygısı ve Dijital Mahremiyet Davranışı Alt Boyutları Korelasyon Analizi 

 Genel 

Önlem 

Teknik 

Önlem 

Kişisel 

Önlem 

Üçüncü Kişilere İlişkin Kaygı Pearson Korelasyonu 

 sig. (2-tailed) 

 N 

,452 

,000 

298 

,473 

,000 

301 

,216 

,000 

307 

Genel Kaygı Pearson Korelasyonu 

 sig. (2-tailed) 

 N 

,465 

,000 

301 

,638 

,000 

304 

,308 

,000 

309 

Kişisel Kaygı Pearson Korelasyonu 

 sig. (2-tailed) 

 N 

,359 

,000 

304 

,418 

,000 

307 

,227 

,000 

313 

 korelasyn 0.01 seviyesinde anlamlıdır (2 kuyruklu) 

 

Tablo 8’de yer alan korelasyon analizi bulgularına göre dijital mahremiyet 

kaygısı alt boyutları ile mahremiyet davranışı alt boyutları arasında p=0.01 se-

viyesinde pozitif yönlü anlamlı bir ilişkiler tespit edilmiştir. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Dijitalleşme süreci bireylerin hayatına yön veren paradigmaları değiştirir-

ken (Bitirim- Okmeydan, 2017) dijitale dönüşüm bireyleri sistemin içine çek-

meye ve dijital ortamlar üzerinden iletişimi sürdürmeye zorlamaktadır (Utma, 

2018). Bu süreçte kişisel enformasyon sergilenerek bir tür toplumsal görünürlük 

kazanılırken (Şener, 2010) göz önünde olmak kaçınılmaz hâle gelmektedir (Er-

dem, 2010). Nitekim, bu yeni iletişim ortamlarının bireylere sağladığı bu özgür, 

esnek ve görünür ortamda (Barkuş ve Koç, 2019) dijital mahremiyet dikkat 

edilmesi gereken en kritik unsurların başında gelmektedir. Bu çalışmada da 
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dijitale dönüşümün odağında yer alan gençler üzerinden dijital ortamlarda mah-

remiyet kavramı değerlendirilmiştir.  

Gençlerin dijital ortamlarda mahremiyeti nasıl algıladıklarını ortaya koyma-

yı amaçlayan bu çalışmanın en dikkat çekici sonucu gençlerin hem dijital mah-

remiyete ilişkin kaygı düzeylerinin hem de dijital ortamda mahremiyet davranış-

larının ne çok güçlü ne de çok zayıf olmadığıdır. Gençlerin dijital ortamda mah-

remiyet algıları ortalamayı yansıtmaktadır. Oysa ki literatürde gençlerin dijital 

ortamları ayrı bir gerçeklik alanı olarak görmeyerek, mahremiyetlerini gerçek 

hayatta paylaştıkları oranda dijital ortamlar üzerinden de paylaştıkları vurgusu 

güçlü bir şekilde öne çıkarken, bu gençlerin mahremiyet kaygılarının daha zayıf 

olduğu ve dolayısıyla da daha çok görünür oldukları görüşü benimsenmektedir 

(Çaycı ve Karagülle, 2014; Palfrey ve Gasser, 2008, Karabulut, 2015; Akyazı, 

2019; Bostancı, 2019; Sığın, 2019); Bu çalışmada ise gençlerin dijital ortamlar-

daki mahremiyet kaygı ve davranışları bu durum ile örtüşmemektedir. Bu çalış-

mada ortaya çıkan durum bir taraftan gençlerin teknolojinin içine doğmalarından 

dolayı dijitalle bütünleşmiş (Palfrey ve Gasser, 2008), dijital yetkinliğe ulaşmış 

(Heverly, 2008) ve dijitali en aktif kullanan grup (Prensky, 2001) olma özellikle-

rini sergilerken, diğer taraftan da farklı iletişim ortamları içinde sosyalleşmiş ve 

ilişki kurmayı öğrenmiş, otoriteye saygılı, teknolojik gelişmelere mecbur kalma-

dıkça uyum sağlama eğiliminde olmayan ve kendi geleneksel dünyalarını devam 

ettirmeye çalışan (Palfrey ve Gasser, 2008) bir kuşak ile bir arada yaşadıkları 

görüşü ile açıklanabilir. Nitekim dijital medya araçlarıyla sosyalleşmeyi tercih 

eden gençler her ne kadar yeniliklere açık (Heverly, 2008) ve diğer kuşaklara 

göre daha özgür ve teknolojiyle yaşıyor (Akyazı, 2019) olsalar da kendilerinden 

bir ya da iki kuşak farklı olan aileleri ile çerçevelenmişlerdir. Kendilerine göre 

daha geleneksel, daha korumacı ve zor kabul eden bu kuşağın (Heverly, 2008) 

öğretileriyle şekillenmektedirler. Dahası salt bu kuşağın öğretilerinin değil içinde 

bulundukları makro bağlamın davranış kodlarının da bu durum üzerinde etkili 

olduğu söylenilebilir. Özetle bu bulgu mahremiyet davranışının salt kişisel bir 

deneyim olarak (Epstein, 2016) sadece bireyin vitrinini yansıtmakla (Livingsto-

ne, 2008) kalmadığı, bu davranışın aynı zamanda toplumsal bağlamı yansıttığını 

da göstermesi açısından dikkat çekicidir.  

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç da gençlerin dijital mahremiyete 

ilişkin kaygı düzeyleri ile mahremiyet davranışları arasında bir ilişkinin oldu-

ğudur. Gençlerin dijital mahremiyete ilişkin kaygı düzeyleri arttıkça mahre-

miyet davranışları da değişmektedir. Bu durum Govani ve Pashley’in (2007) 
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mahremiyet kaygılarına yönelik farkındalıkların dijital platformların kullanım 

şekillerine yansıdığı görüşü ile de örtüşmektedir. Nitekim kültürden kültüre, 

kuşaktan kuşağa farklılık gösteren mahremiyet kavramının sınırlarını ve kap-

samını bireyler oluşturmaktadır (Akyazı, 2019). Dolayısıyla gençlerin mahre-

miyete ilişkin kaygı düzeyleri değiştikçe mahremiyet davranışlarının da deği-

şeceğini söylemek mümkündür.  

Çalışmanın ortaya çıkan sonuçlarından bir diğeri de kullanılan ölçeklere 

yöneliktir. Bu çalışma bağlamında kullanılan kaygı ölçeği üç farklı alt boyut 

oluşturmuş ve “üçüncü kişilere ilişkin kaygı”, “genel kaygı” ve “kişisel kaygı” 

olarak adlandırılarak çalışma yöntemsel olarak da literatüre katkı sağlamıştır. 

Aynı durum mahremiyet davranışına ilişkin ölçek için de geçerlidir. Temelde 

iki alt boyut ile kullanılan ölçek bu çalışmada “kişisel önlem” alt boyutunu da 

literatüre eklemlemiştir. Nitekim mahremiyet konulu çalışmalarda kişisel olan 

bilgilerin paylaşılmasının bireyin gerçek hayatını büyük ölçüde yansıttığına 

vurgu yapılırken kişisel yaşamlara ilişkin verilerin açığa çıkmasının kaygı dü-

zeyini etkilediği ifade edilmektedir (Eroğlu, 2018).  

Dijital mahremiyet konulu yapılacak yeni çalışmalarda araştırmacılara için-

de bulunulan makro bağlamın nitel tasarımlarla da desteklenerek araştırma kap-

samına alınması önerilir. Ayrıca gençleri temel alan çalışmalarda özellikle aile-

lerinin onların mahremiyet kaygılarına ve mahremiyet davranışlarına olan mev-

cut etkilerini ortaya koymaya yönelik tasarımlar önceliklendirilebilir.  
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SOSYAL MEDYA DETOKSU VE GENÇLER 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 

YÖNELİK BİR UYGULAMA 

Ersin Diker 

 

Giriş 

Gelişen her teknoloji insan hayatını kolaylaştırmak için çözümler üretmek-

tedir. Gelişen teknoloji sayesinde üretilen araçlar hayatımızı daha kolay hâle 

getirmek, zamanı iyi kullanmak, yaptığımız işlerde başarıya uluşmak, iletişim 

araçları ile daha hızlı ve esnek iletişim kurmak için çabalıyoruz. İşte bu bağ-

lamda her geçen gün bize yeni fırsatlar sunan sosyal medya araçları da gelişen 

bilgi ve iletişim teknolojisinin bir parçasıdır. Akıllı telefonlar, tabletler, bilgisa-

yarlar ve sosyal medya araçları gibi dijital teknolojiler artan kablosuz internet 

erişimi sayesinde insanları sürekli olarak dijital dünyaya bağlanmasına imkân 

sağlamaktadır.  

Kullanımı ve yaygınlaşması her geçen zaman daha da artan sosyal medya 

araçları hayatımızı kolaylaştırmanın yanı sıra bizlere olumsuz anlamda etkiledi-

ği yönleri de oluyor mu? Ya da gece uyumadan önce son bir kez daha sosyal 

medya hesaplarımızı kontrol etmek için girdiğimizde ne kadar zaman geçiyor? 

Sabah uyandığımızda kaç saniye içerisinde cep telefonumuzu elimize alıp sos-

yal medya hesaplarımıza bakıyoruz? Gün içerisinde kaç dakikada bir gerek 

telefonumuzdan gerekse bilgisayarımızdan ne kadar süre sosyal medyada vakit 

geçiriyoruz? Kendimize hiç bu soruları sorduk mu? Yapılan araştırmalar sosyal 

medyanın aşırı kullanımı, problemli kullanımı, zorlayıcı kullanımı veya sosyal 

medya bozukluğu gibi durumlarda kişileri psikolojik bağlamda olumsuz yönde 

etkilediğini belirtmektedir. Sosyal medyanın aşırı kullanımı sonucunda ortaya 

çıkan durumun başında sosyal medya bağımlığı gelmektedir.  



Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında - SivilAnT® 

220 

Sosyal medyanın aşırı kullanımı sonucunda meydana gelen sosyal medya 

bağımlığının yaratmış olduğu olumsuz durumların farkına varmak, bu olumsuz 

durumlardan kurtulmak, sosyal medya araçlarında fiziksel ve zihinsel olarak ayrı 

kalmak adına yapılan uygulamalardan biri olan “Sosyal Medya Detoksu” bu ça-

lışmanın kapsamanı oluşturmaktadır. Böylece bu çalışmada dijital detoks, sosyal 

medya detoksu ve sosyal medya bağımlılığı üzerine kavramsal açıklamalar getiri-

lip, günümüzde sosyal medyayı en çok kullanan demografik kitle olan gençler 

üzerinde yapılan sosyal medya detoksu araştırmasının bulgularına yer verildikten 

sonra araştırmanın sonuçları değerlendirilip bazı öneriler sunulmuştur. 

1. Kavramsal Çerçeve 

Günümüz çağı “ Dijital Çağ” olarak da adlandırılmaktadır. Dijital teknolo-

jilerin günlük yaşantımızda kullanımları ilişkin bilgiler ve sosyal ilişkilerimize 

olan faydaları bilinmektedir. Dijitalleşen dünyada insanların çalışma ve iş tarz-

ları, öğrenme biçimleri, iletişim şekilleri, davranışları, tutumları, satın alma 

kararları, sosyal ilişkileri, bireysel yaşamları ve konfor düzeyleri dijitalleşmenin 

etkisiyle değişmektedir. Bununla birlikte dijital teknolojilerin ya da dijital araç-

ların insanlar üzerindeki olumsuz etkileri de araştırılmaktadır. Dijital teknoloji-

lerin insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini araştıran konuların başında; kaygı, 

stres, yalnızlık, depresyon (Elhai vd., 2016; Tams vd, 2018; Diker ve Taşdelen, 

2017; Baltacı, 2019; Öner, 2015; Xu ve Tan, 2012) akademik performansın 

düşüşü (Anderson, 2001; Kubey vd., 2001, Elmas vd., 2015; Gür vd., 2018) 

internet ve sosyal medya bağımlığı (Ümmet ve Ekşi, 2016; Çifçi, 2018; Kırık 

vd., 2015; Longstreet ve Brooks, 2017; Andreassen, 2015) gibi konular gelmek-

tedir. Dijital teknolojilerin bu olumsuz etkilerini azaltmak veya kurtulmak için 

hangi eylemlerin yapılacağı hâlâ tartışılmakta ve önerilmektedir. Öneriler ey-

lemlerin biri de “Dijital Detoks” tur.  

Latince kökenli bir kavram olan “Detoks”, detoksikasyon kavramının kısal-

tılmış hâlidir ve vücutta bulunan zararlı maddeleri dışarı atmak için kullanılan 

doğal bir tedavi yöntemidir (Küçükaltan ve Dilek, 2017: 173). Bu kavram gü-

nümüzde artık teknoloji, internet veya sosyal medya bağımlığını azaltmak veya 

ortadan kaldırmak için kullanılan bir yöntem olarak da kabul edilmektedir.  

Sosyal medya detoksu kavramını açıklamadan önce dijital detoks kavramı-

nı açıklamak yerinde olacaktır. Dijital detoks, "Bir kişinin fiziksel dünyadaki 

stresi azaltma veya sosyal etkileşime odaklanma fırsatını yakalaması için akıllı 
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telefonlar veya bilgisayarlar gibi elektronik cihazları kullanmaktan kaçındığı bir 

dönem" (lexico.com) olarak tanımlanmaktadır. Dijital detoks, çevrim içi veya 

dijital medya araçlarından uzun veya kısa bir süre için ara verme çabalarının 

yanı sıra akıllı telefonların ve dijital araçların kullanımını kısıtlamaya yönelik 

diğer çabaları da açıklayan bir kavramdır (Syvertsen ve Enli, 2019: 2). Dijital 

detoks, bireyin aşırı dijital cihaz kullanımı tarafından kaynaklanan stres ve kay-

gıyı hafifletmesini sağlayan bir tekniktir (techopedia.com). Dijital detoks; stresi 

azaltmak, gerçek sosyal etkileşime daha fazla odaklanmak ve fiziksel dünyadaki 

doğa ile daha fazla bağlantıda kalmak için bir fırsat olarak kabul edilmektedir. 

Dijital detoks ile birlikte kişinin çevresini genel olarak daha iyi değerlendirdiği, 

kaygı ve stres durumunda azalmanın farkına varabileceği de ifade edilmektedir 

(Pathak, 2016: 60). 

Dijital detoks aynı zamanda terminolojide “Dijital Diyet” anlamıyla da kul-

lanılmaktadır (PwC, 2018). Dijital detoks dönemleri, cep telefonu olmadan bir iki 

saat geçirmekten birkaç haftalık detoks süresine kadar değişmektedir. Dijital de-

toks sosyal medya gibi çevrim içi medya araçları, dijital araçlar ve oyunları kul-

lanmaktan kaçınma anlamına gelse de, kimi zaman televizyon gibi diğer medya 

araçlarından kaçınmayı da ifade edebilmektedir (Syvertsen ve Enli, 2019: 3).  

Günümüzde her yaştan birey sosyal medyada var olmaktadır. Sosyal med-

yanın hızlı, kolay ve bedava erişebilen bir araç olması bu mecrayı çekici kıl-

makta ve doğal olarak yeniliklerden haberdar olma ihtiyacını da karşılamaktadır 

(Erdem vd., 2017: 9). Bireyler sosyal medyayı farklı amaçlar için kullanmakta-

dırlar. Boş vakit geçirme, eğlenme, iletişim kurma, yeni arkadaşlıklar kazanma, 

bilgi alışverişi, gündemi takip etme, sosyalleşmek, topluluklar kurmak ve oyun 

oynamak başlıca amaçlar arasındadır.  

Özellikle sosyal medyada çok fazla zaman geçiren gençler, bu mecralarda 

geçirmiş oldukları zamanın farkında değildirler (Kırık vd., 2015: 112). Günü-

müzde her ne kadar gençler dışında birçok insan sosyal medyayı alışkanlıktan 

dolayı kullansa da sosyal medyanın aşırı ve kontrolsüz kullanımı sosyal medya 

bağımlılığına neden olabilir. Andreassen and Pallesen (2014: 4054) sosyal 

medya bağımlılığını, kontrol edilemeyen bir şekilde sosyal medyada oturum 

açmak veya sosyal medyayı kullanmak, kişinin hayatında diğer önemli yaşam 

alanlarını etkileyecek kadar sosyal medyada çok fazla zaman ve çaba harcamak 

ve sosyal medyaya girilmediği zamanlarda endişe duymak olarak tanımlamak-

tadır. Bir kişi sosyal medya bağımlısı riskini taşıyıp taşımadığını kendisine aşa-

ğıdaki şu sorulara yanıt vererek te tahmin edebilir (addictioncenter.com):  
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 Sosyal medyayı kullanmak veya sosyal medyayı düşünmek için çok 

zaman harcıyor muyum? 

 Sosyal medyayı planladığım zamandan daha fazla mı kullanıyorum? 

 Sosyal medyayı kontrolsüz bir şekilde mi kullanıyorum? 

 Sosyal medya kullanım süresini azaltmak için çaba sarf ettiğimde başa-

rısız mı oluyorum? 

 Kişisel sorunlarımdan kurtulmak için sosyal medya kullanıyor muyum? 

 Sosyal medya kullanmadığım zamanlarda kendimi huzursuz ya da ra-

hatsız hissediyor muyum? 

 Sosyal medyayı günlük iş, okul veya diğer çalışmalarım üzerinde olum-

suz bir etkiye sahip olacak kadar kullanıyor muyum?  
 

Yukarıdaki soruların yarısından fazlasına evet cevabı veriliyorsa, kişi de 

sosyal medya bağımlılığı riski oluşuyor diyebiliriz. Bu riskten kurtulmak için 

önerilen yöntemlerden biri de dijital detokstur. Akıllı telefon, bilgisayar, tablet, 

internet gibi dijital cihazların ve teknolojilerin aşırı kullanılması sonucu ortaya 

çıkabilecek stres, kaygı, depresyon vd. durumların hafifletilmesi için dijital de-

toks önerilmektedir. Dijital detoks geniş bir uygulamayı kapsamaktadır. Sosyal 

medya dâhil dijital tüm araçlardan belli bir süre zihinsel ve fiziksel olarak ayrı 

kalmak gerekir. Sosyal medya detoksunda ise, kişiler sadece kullandıkları sosyal 

medya araçlarından belli bir süre fiziksel ve zihinsel olarak ayrı kalmaktadırlar. 

Böylece bu çalışmada, araştırmaya katılan gençlerden sadece sosyal medya araç-

larından belli bir dönem fiziksel ve zihinsel olarak ayrı kalmaları istenmiştir. 

Başka bir ifade ile sosyal medya detoksu uygulamasında gençlerin; bilgisayarla-

rından, akıllı cep telefonundan ve tabletlerinden uzak kalmaları değil sadece 

kullandıkları sosyal medya araçlarından uzak kalmaları gerekmektedir. 

Sosyal medya detoksunun ne kadar sürmesi gerektiğine yönelik kesin bir 

zaman aralığı yoktur. Sosyal medya detoksu uygulaması kişinin sosyal medya 

bağımlılık seviyesi durumuna göre değişebilir. Sosyal medya detoksuna ilişkin 

yapılan bazı araştırmalar farklı günler aralığında uygulanmıştır. Sosyal medya 

detoksunda amaç, sosyal medyanın insana vermiş olduğu fiziksel ve zihinsel 

zararlardan kurtulmak için sosyal medyayı terk ederek gerçek hayattaki insan 

iletişimine, etkileşime ve sosyalleşmeye odaklanmaktır. Kişi aynı zamanda gün-

lük yaşamındaki aktivitelerine ve çalışma hayatına daha fazla vakit ayırabilmek 
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için de sosyal medya detoksu yapabilir. Öte yandan sosyal medya detoksu, sos-

yal medyayı günlük yaşamdan tamamen kaldırmak yerine sosyal medyadaki 

harcanan zamanın sınırlandırılmasıyla da gerçekleştirilebilir. Sosyal medya 

detoksuna ilişkin literatürdeki bazı araştırmalar ise şunlardır:  

Lepik ve Mengel’in (2019) 42 gönüllü üniversite öğrencisinin katılımıyla 

yaptığı bir araştırmada, öğrencilerden beş gün boyunca sosyal medya detoksu 

uygulamalarını istemişlerdir. Öğrenciler bu beş gün boyunca sosyal medya 

detoksuna ait deneyimlerini bir günlük olarak tutmuşlardır. Araştırma sonu-

cunda, bu beş günlük sosyal medyadaki geçici kopukluğa rağmen, katılımcılar 

sosyal medyadan maruz kalmanın getirdiği endişe ve olumsuz duyguları ifade 

etmişlerdir. Aynı zamanda katılımcılar zamanın yavaşladığını, can sıkıntısı 

yaşadıklarını ve sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu adı verilen 

FOMO (Fear of Missing Out) durumunu yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

Tromholt’un (2016) Danimarka’daki Facebook kullanıcılarının (516 kişi 

Facebook kullanımına ara vermiş, 372 kişi ise kontrol grubu olarak Facebook 

kullanmaya devam etmiştir) katılımıyla yaptığı bir araştırmada ise, Facebook 

kullanımına bir hafta ara veren katılımcıların, Facebook kullanmaya devam 

eden katılımcılara göre yaşam memnuniyetlerinin arttığını ve duygularının daha 

olumlu hâle geldiği sonucuna ulaşmışlardır.  

Hunt ve arkadaşlarının (2018) 143 üniversite öğrencisinin katılımıyla yap-

mış olduğu araştırmada, Facebook, Instagram ve Snapchat kullanımı üç hafta 

boyunca günde 10 dakika ile sınırlandırılmıştır. Araştırmacılar bu sınırlı kulla-

nım grubunda, araştırmadaki kontrol grubuna kıyasla yalnızlık ve depresyon 

belirtilerinde azalmalar görüldüğünü ifade etmişlerdir.  

Gökdaş’ın (2019) 109 üniversite öğrencisinin katılımıyla yapmış olduğu 

başka bir araştırmada ise, öğrencilerin sosyal ağlardan yoksun kalma durumla-

rındaki deneyimlerini betimlemişlerdir. Katılımcıların bu süreçte güzel bir dene-

yim yaşadıkları, sosyal ağ kullanım biçimlerini ve amaçlarını sorgulama şansı 

yakaladıkları ve farkındalık yarattığı araştırmada belirtilmiştir. Araştırmadaki 

diğer önemli bir bulgu da, katılımcılar sosyal ağların dikkatlerini dağıtması ve 

gereksiz zaman harcamalarına neden olması gibi olumsuz durumlardan uzaklaş-

tıklarını ve bundan kurtulmanın da rahatlattığını vurgulamışlardır. Araştırmada 

ayrıca katılımcılar kitap okuma, enstrüman çalma ve hobilerini gerçekleştirme 

gibi kişisel gelişimleri için zaman ayırdıklarını, yüz yüze iletişime daha çok 

imkân tanıdıklarını ve derslerine de daha çok zaman ayırdıklarını ifade etmişler-
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dir. Bu sonuçların da sosyal ağ diyetinin katılımcılara sağladığı katkılar olarak 

değerlendirilebileceği araştırmada belirtilmiştir. 

2. Yöntem 

Bu çalışmanın amacı sosyal medya bağımlısı olan gençlerin, sosyal medya 

araçlarından fiziksel ve zihinsel olarak ayrı kalmak olarak tanımlayabileceğimiz 

“Sosyal Medya Detoksu” sürecindeki yoksunluk duygularına, ne düşündüklerine, 

ne hissettiklerine ve bu süreçte gerek bireysel gerekse sosyalleşme bağlamında 

neler yaptıklarına ilişkin tespitlerde bulunmak ve bu tespitlere ilişkin betimsel 

analiz ile değerlendirmeler yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda Gümüşhane Üni-

versitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde 2019-2020 Güz 

döneminde sosyal medya dersini alan öğrencilerden 36 gönüllü öğrenci katılımıy-

la 10 gün süren «Sosyal Medya Detoksu» uygulaması yapılmıştır 4 öğrenci uygu-

lamayı çeşitli nedenlerden dolayı tamamlayamamış, detoksu yarıda bırakmıştır. 

Böylece sosyal medya detoksu uygulamasına 32 öğrenci katılmış ve bu öğrenciler 

araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem türü amaçlı 

örneklemdir. Sosyal medya detoksu uygulaması 5-14 Aralık 2019 tarihleri arasın-

da yapılmıştır. Bu süreçte öğrencilerden 10 gün boyunca üyesi ve aktif oldukları 

sosyal medya hesaplarını kullanmamaları ve uzak kalmaları istenmiştir.  

Araştırmada nicel ve nitel yöntem olmak üzere karma yöntem kullanılmıştır 

ve araştırma iki bölümden oluşmaktadır. Sosyal medya detoksu uygulamasına 

geçmeden önce araştırmanın nicel yöntem bölümünde kullanılmak üzere bir 

anket formu hazırlanmıştır. Bu anket formu araştırmanın yapıldığı dönemde 

sosyal medya dersini alan öğrencilerden 78’ine uygulanmıştır. Anket analizinin 

sonuçlarına göre sosyal medya bağımlısı olan ve gönüllü olarak sosyal medya 

diyeti uygulamasına katılmak isteyen 32 öğrenciyle araştırma yapılmıştır. Anket 

formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin sosyal medya 

bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi için Ünal ve Deniz’in (2016) “Üniversite 

Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi başlıklı makalesindeki 

41 sorudan oluşan 5’li likert ölçekli “Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği” kulla-

nılmıştır. Bu ölçeğe göre; alınabilecek en düşük puan 41, en yüksek puan ise 

205’tir. En yüksek puanın en düşük puandan çıkartılması sonucunda elde edilen 

aralık uzunluğu, ölçme aracı 5’li derecelendirildiğinden dolayı 5’e bölünerek 

aralık katsayıları elde edilmiştir. Buna göre, ölçeğin geneli için belirlenen ara-

lıklar aşağıdaki Tablo 1.’de gösterilmiştir. Bu ölçek sayesinde araştırmaya katı-

lan öğrencilerin sosyal medya bağımlılık düzeyleri belirlenmiştir. Sosyal medya 
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detoksu uygulamasına sadece sosyal medya bağımlısı öğrencilerin katılımı is-

tendiği için bu ölçek aracılığıyla öğrencilerin sosyal medya bağımlılık seviyeleri 

belirlenmiştir. Anketin ikinci bölümünde araştırmaya katılanların sosyal medya 

kullanım durumlarına ilişkin sorular yer almaktadır. Son olarak anketin üçüncü 

bölümünde ise araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet ve yaş durumlarını be-

lirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. 

Tablo 1. Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğine Göre Bağımlılık Seviyeleri  

Bağımlılık Seviyesi SMBÖ (Toplam) 

Bağımlılık Yok 41-73 

Az Bağımlı 74-106 

Orta Bağımlı 107-139 

Yüksek Bağımlı 140-172 

Çok Yüksek Bağımlı 173-205 

Kaynak: Ünal ve Deniz, 2016: 161.  

Araştırmanın nitel yöntem bölümünde ise fenomenoloji (olgubilim) yönte-

minden yararlanılmıştır. Bu yöntem; “Bir kavram, durum, olay vb. ilgili olarak 

bireylerin ya da grupların deneyimlerini betimlemek amacıyla kullanılan nitel 

araştırma yöntemidir” (Christen, Jhonson ve Turner, 2015 ve Start, 2015’ten 

akt., Gökdaş, 2018: 581). Olgular, yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, 

algılar, yönelimler ve kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2008: 72). Fenomenoloji araştırmaları nitel araştırmaların doğası gereği 

kesin ve genellenebilir sonuçlar ortaya koymayabilir. Ancak bir olguyu daha iyi 

tanımamıza ve anlamamıza yardımcı olacak sonuçlar ortaya koyacağından hem 

literatüre hem de uygulamaya önemli katkılar sunabilir (Yıldırım ve Şimşek, 

2008: 75). Araştırmanın iç geçerliliğini sağlamak amacıyla, Gökdaş’ın (2018) 

“Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimledikleri Sosyal Ağ Diyetiyle İlgili 

Görüşle” başlıklı makalesindeki iç geçerlilik yöntemi uygulanmıştır. Buna göre 

araştırmacı; araştırmanın yapıldığı dönemde araştırmaya katılan öğrencilerin 

sosyal medya derslerini yürütmüş, bunun dışında araştırmaya katılan öğrencile-

rin aynı dönemdeki başka bir dersini daha yürütmüştür. Bu bağlamda derslerde 

gerekli kontrol yapılmıştır. Ayrıca araştırmacı ders ve ders dışında da sosyal 

medya detoksuna ilişkin öğrenci görüşlerini, araştırma sürecine ilişkin düşünce-

lerini ve sosyal medya detoksuna devam edip etmeyeceklerine ilişki görüşlerini 
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de almış ve gerekli kontrolleri yapmıştır. Bu şekilde araştırmada iç geçerlilik 

sağlanmaya da çalışılmıştır. Nitel araştırma sürecinde verileri toplamak için nitel 

araştırma tekniklerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Doküman 

incelemesi, “Araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren 

yazılı materyallerin analizini kapsar” (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 187). Dokü-

manlar, kamuya ait tutanaklar, fiziksel materyaller ve kişisel dokümanlar olarak 

ayrılmaktadır. Kişisel dokümanlar, insanların davranışlarını, deneyimlerinim ve 

inançlarını açıklamada ve anlamada önemli bir veri kaynağıdır (Hodder, 2000 ve 

Merriam, 1998’den akt., Deveci ve Ay, 2009: 170). Böylece araştırmaya katılan 

öğrencilerden sosyal medya detoksu sürecinde yaşadıkları deneyimleri bir kişisel 

doküman hâline getirerek detoks bitiminde araştırmacıya ulaştırmaları istenmiş-

tir. Araştırmacı da öğrencilerin kişisel dokümanları üzerinden veri analizini ger-

çekleştirmiştir. Verilerin çözümlenmesi sırasında katılımcıların gerçek isimleri 

gizlenmiş ve etik olması bakımından kadın katılımcılar K1, K2,K3….. erkek 

katılımcılar ise E1, E2, E3…. şeklinde isimlendirilmiştir. 

Nitel araştırmalar birtakım sınırlılıkları da beraberinde getirmektedir. Nitel 

araştırmaların doğası gereği, araştırma sonuçlarının genellemesi sınırlıdır. Bu 

araştırmada bu sınırlılık geçerlidir. Karataş’a göre (2015: 77), nicel araştırma-

larda araştırma sonuçlarının genellemesi doğrudan olabiliyorken nitel araştırma-

larda genelleme dolaylı olarak yapılabilir. Nitel araştırmalarda geleceğe ilişkin 

tahminlerde bulunulmaz. Bunun yerine ele alınan olay ya da duruma ait ilişkile-

rin derinlemesine analiz edilmesi amaçlanır (Patton, 2002: 14). Aynı zamanda 

bu araştırmanın diğer bir sınırlılığı da, araştırma sonuçlarını sosyal medya de-

toksuna katılan öğrencilerden elde edilen bulguların kapsaması ve bu uygula-

maya sadece sosyal medya bağımlısı olan gençlerin katılmasıdır. Bu araştırma-

da aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 
 

1. Araştırmaya katılanlar sıklıkla hangi sosyal medya araçlarını kullan-
maktadırlar? 

2. Araştırmaya katılanların günlük ortalama sosyal medyada harcadığı 
zaman ne kadardır? 

3. Araştırmaya katılanlar sosyal medyayı hangi amaçla kullanmaktadırlar? 

4. Araştırmaya katılanlar sosyal medya detoksu sürecinde bireysel olarak 
günlük yaşamlarında hangi aktivitelerde bulunmuşlardır? 

5. Araştırmaya katılanlar sosyal medya detoksu sürecinde günlük yaşam-
larında sosyalleşmek adına neler yapmışlardır? 
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6. Araştırmaya katılanlar sosyal medya detoksu sürecinde psikolojik ve 
davranışsal olarak ne tür duygu durumları yaşamış, hissetmiş ve neler 
düşünmüşlerdir? 

2.1. Araştırmanın Bulguları 

Bulgular başlığı altında önce nicel analiz verileri ve daha sonra nitel analiz 

verilerine yönelik bulgular verilmiştir.  

2.1.1. Araştırmaya Katılanların Kişisel Bilgileri ve Sosyal Medya 

Kullanımları 

Sosyal medya detoksu uygulamasına katılan 32 öğrencinin 20’si kadın 

12’si erkek öğrencidir. Araştırmaya katılan öğrenciler 20-23 yaş aralığında olup 

ortalama yaş ise 21’dir. Sosyal medya bağımlılık ölçeğine göre; sosyal medya 

detoksu uygulamasına katılan öğrencilerin bağımlılık seviyeleri Tablo 2’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 2. Sosyal Medya Detoksu Uygulamasına Katılan Öğrencilerin Sosyal Medya Bağımlılık Seviyeleri 

Bağımlılık Seviyesi Öğrenci Sayısı 

Az Bağımlı 13 

Orta Bağımlı 11 

Yüksek Bağımlı 6 

Çok Yüksek Bağımlı 2 

Toplam 32 

 

Tablo 2.’ye göre, sosyal medya detoksu uygulamasına katılan öğrencilerin 

13’ü az bağımlı, 11’i orta bağımlı, 6’sı yüksek bağımlı ve 2’si ise sosyal med-

yaya çok yüksek seviyede bağımlıdır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin en sık kullandıkları sosyal medya araçları 

ise (isterlerse birden fazla seçenek işaretlemeleri istenmiştir) sırasıyla What-

sApp (n=32), Instagram (n=32), YouTube (n=31), Twitter (n=28) ve Facebook 

(n=20). Diğer sosyal medya araçlarını kullanan öğrenci sayıları ise çok düşük-

tür. Buna göre araştırmaya katılan öğrencilerin tümü WhatsApp ve Instagram 

kullanmaktadırlar.  



Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında - SivilAnT® 

228 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyal medyayı hangi amaçlarla kullandık-

ları analiz edildiğinde (birden fazla seçenek işaretleyebilecekleri belirtilmiştir) 

sosyal medyayı daha çok sırasıyla; gündemi takip etme, arkadaşlarla iletişime 

geçme, eğlence, serbest zaman geçirme ve fotoğraf video vb. içerik paylaşma 

amacıyla kullandıkları görülmüştür. Gündemi takip etme ve arkadaşlarla ileti-

şime geçme amacının dağılımı diğerlerine göre yüksektir. 

Araştırmaya katılanların sosyal medyayı kaç yıldır kullandıkları analiz 

edildiğinde; 7-9 yıl (n=11), 9 yıldan fazla (n=8), 1-3 yıl (n=7) ve 4-6 yıl arası 

(n=6)’dır. Buna göre sosyal medya detoksu uygulamasına katılan öğrencilerin 

uzun süre sosyal medya kullanıcıları olduğu söylenebilir. Sosyal medya detoksu 

uygulamasına katılan öğrencilerin günlük sosyal medya kullanım süreleri analiz 

edildiğinde ise günde ortalama üç saat kullandıkları görülmüştür.  

2.1.2. Nitel Araştırma Bulguları 

Sosyal medya detoksu uygulamasına katılan öğrencilerin, bu uygulama so-

nucunda araştırmacı tarafından istenilen kişisel dokümanlarına ait analiz bulgu-

ları aşağıda belirtilmektedir. 

Sosyal medya detoksu sürecinde öğrencilerin bireysel olarak günlük yaşamla-

rında hangi aktivitelerde bulunduklarını tespit etmeye yönelik araştırma sorusuna 

katılımcıların yazmış olduğu cevaplardan öne çıkanların bazıları şunlardır: 

E1: Detoks süreci boyunca ödevlerime ağırlık verdim. Okumak istediğim 

ama bir türlü okumak için zaman ayıramadığım kitaplarımı okumaya 

başladım. Kimi zamanlarda da televizyonda dizilere ve varsa filmlere 

baktım. Gündemi takip ettim. Eskiden gündemi sosyal medyada ta-

kip ederken, detoks boyunca gazetelerin internet sitelerine ya da ha-

ber portallarına baktım. 

E3: Bu süreçte birkaç kitap okudum. Erken uyudum ve uyku düzenimde ya-

vaş yavaş oturmaya başladı. Ayrıca bu sosyal medya detoksunun bana 

en büyük faydası da bu süreçte kendimle çok daha fazla ilgilendim. 

E6: Uyku düzenim oluştu. Günde okuduğum kitap sayısı arttı ve sabahları 

erken kalkıp kahvaltı etme alışkanlığı kazandım. Sosya medyaya gir-

me alışkanlığım olduğundan ilk zamanlar sabahları kalktığımda tele-

fonumda uygulamaları aradım ama bulamadım. Sonra detoksta oldu-

ğumun farkına vardım. Kahvaltımı yaptıktan sonra televizyon izleyip 
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günde 100 sayfa kitap okumaya başladım. Gece olduğunda da erken 

uyuma gereği duydum. 

K5: Ben normal zamanda günümün yarısını sosyal medyada geçiriyordum. 

Sosyal medya hesaplarımın hiçbirine giremeyince boşluğa düştüm 

sanki. Ama bu süreçte ödevlerimle ilgilendim. Çok fazla televizyon iz-

leyen biri değildim ama film ve dizileri takip etmeye başladım. 

K9: Zamanın geçmesi için kendimi kitap okumaya, derslerime ve ödevle-

rime verdim. Bu beni bir nebze de olsa rahatlattı. Detoksun iyi taraf-

ları da oldu; bir ayda okuyabileceğim kitabı üç günde bitirdim. En 

çok ders çalışma saatinin rekorunu kırdığıma inanıyorum. YouTube 

yüzünden geceleri geç vakit yatıyordum. Detoks sayesinde erken 
yatmaya başladım. Erken kalkıp kahvaltımı düzenli yapıyordum. Bu 

da benim zihnimi açık tuttu. 

K12: Bu süreçte kitap okudum ve dizi izledim. Uzun bir aradan sonra ken-

dime zaman ayırdım. Şunu da dile getirmek isterim ki; hiç fotoğraf 

çekmek istemedim. Sosyal medyada paylaşamayacak olmam büyük 

bir şey sahibi. Kendi kendime bir şeyler yapıyorken anı yaşadığımın 

farkındaydım.  

K19: Sosyal medya hesaplarıma girmek yerine ne yaptım. Haber sitelerine 

sardım ve daha meraklı olmaya başladım. Güncel olaylarla ve haber-

lerle daha yakından ilgilenmeye başladım. Hemen aklıma bir şey ge-

liyordu ya da merak ettiğim bir konu oluyordu hemen oturup saatler-

ce onu araştırıyordum. 
 

Araştırmaya katılan gençlerin sosyal medya detoksu süresince bireysel ola-

rak günlük yaşamlarında hangi aktivitelerde bulunduklarının değerlendirilmesi-

ne yönelik soruya verdikleri cevaplar analiz edildiğinde; öğrencilerin bu süreçte 

gündemi takip etmek için sosyal medya hesaplarının yerine haber sitelerine 

baktığı, kitap okuma alışkanlığı kazandıkları ya da kitap okumaya ayırdıkları 

sürünen arttığı, verilen ders ödevlerini yapmaya ağırlık verdikleri, günlük ya-

şamlarını istedikleri yönde düzene soktukları (uyku düzeninin yerine gelmesi, 

planlı çalışmak, erken kalkıp kahvaltı etme alışkanlığı vb), film ve dizi izleme 

gibi aktivitelerde bulundukları görülmüştür.  

Sosyal medya detoksu uygulamasında öğrencilerin günlük yaşamlarında 

sosyalleşmek adına neler yaptıklarına ilişkin araştırma sorusuna katılımcıların 

verdikleri cevaplardan öne çıkanların bazıları şunlardır:  
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E1: Arkadaşlarımla sohbet etmek için daha fazla zamanım oldu. İlk baş-

larda sıkıldım, sosyal medyayı çok aradım çünkü iki dakika konuşup 

Instagram’a girmeye alışmışız. Ama detoksta olduğumuz için sosyal 

medyayı kullanmıyordum ve buna daha sonralarda alıştım artık tele-

fonu taşımaz hâle geldim ve sohbet etmek güzel bir hâl aldı. 

E3: Sosyal medya araçlarından mesajlaşamadığımız için onun yerine ar-

kadaşlarımı ve ailemi telefonla arayarak konuşma fırsatını yakaladı-

ğımı düşünüyorum. Yüz yüze iletişim olmasa da, karşımdaki insanın 

sesini duyarak telefonla konuşmak keyifliydi. Arkadaşlarımla daha 

fazla vakit geçirmek için bir araya gelip sohbet ettik. Hatta uzun za-

mandır sinemaya gitmiyordum. Arkadaşlarımla bir araya geldiğimiz-

de sinemaya da gittik.  

E4: Sinemaya gittim, kitap okudum ve bowling gibi oyunlar oynadım. 

Çevremdeki insanlarla daha fazla iletişim kurdum, aileme ve sevdik-

lerime zaman ayırdım. Bu zaman diliminde hayatımı gözden geçir-

dim sevdiklerimi sevmediklerimi her şeyi. Kendimle arkadaş oldum. 

Sosyal ağlar dışında yapılacak aktivitelerin olduğunu fark ettim. 

K4: Sosyal medya kullanmadığım bu süre zarfında kendime ayıracak da-

ha çok vaktim oldu ve bu boş vakitlerimi genellikle arkadaşlarımla 

geçirdim. Sosyal medyayı kullanmamanın bana tek artısı arkadaşla-

rımla daha çok zaman geçirdim özellikle oda arkadaşlarımla eğlene-

bildiğimi fark ettim. Ayrıca sosyal medyayı kullanmadım ama tele-

fon rehberimdeki insanları sıs sık arayarak rahatsız ettim.  

K11: Bu süreçte sosyalleşmek adına şunları yaptım. Arkadaşlarımla birkaç 

kez sinemaya gidip filmler izledik. Arkadaşlarımla bir araya gelip 

ödevlerimizi nasıl yapmamız gerektiği adına konuştuk. Detoks önce-

si bunu daha çok WhatsApp grubunda yapıyorduk. Arkadaşlarla bir 

araya gelip konuştuğumuzda ödevlerimizin daha iyi olduğunu dü-

şündüm. Yurtta aynı odada kaldığım arkadaşlarımla elimizde sürekli 

telefonlarımız olurdu, Instagram, Twitter, WhatsApp gibi sosyal 

medya araçlarına bakardık. Ben bu süreçte onları da dâhil etmeye ve 

odada telefonlarımızla uğraşmak yerine sohbet etmeye teşvik ettim. 

Birbirimizi daha iyi tanıdık. 

K18: Sosyalleşmek konusunda dışarı daha çok çıktım. Genelde dışarı çık-

mayı seven bir insan değildim ama sıkıldığım için hep yurt arkadaş-

larımı çağırdım beraber kafeye gittik, oturduk, konuştuk ve oyunlar 
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oynadık. Ailemle daha çok iletişim kurdum, aradım ve onlarla ko-

nuşmak istedim. Bir de şunu fark ettim. İnsan çevresinden çok etki-

leniyor. Çevremizdeki insanların telefona bağımlılığı artınca sen de 

direkt bağımlı olmaya başlıyorsun.  
 

Araştırmaya katılanların sosyal medya detoksu uygulaması boyunca günlük 

yaşamlarında sosyalleşmek adına neler yaptıklarını değerlendirmeye yönelik 

soruya verilen yanıtlar analiz edildiğinde; öğrencilerin bu süreçte arkadaşlarıyla 

daha fazla vakit geçirdikleri, sinema ve kafe gibi mekânlara gidip eğlendikleri, 

aile ve arkadaşları gibi yakın çevreleri ile yüz yüze olmasa da telefonla iletişim 

kurarak sohbet ettikleri ve sosyal ağlarda zaman harcamaktansa yapılacak başka 

aktivitelerin de olduğunu fark ettikleri görülmüştür. 

Araştırmaya katılanların sosyal medya detoksu sürecinde psikolojik ve dav-

ranışsal olarak ne tür duygu durumları yaşadıklarına, hissettiklerine ve düşünce-

lerine dair araştırma sorusuna verdikleri yanıtlarından öne çıkanların bazıları 

şunlardır:  
 

K4: Hayatımda sosyal medya olmadan olmuyor. Çünkü ister istemez in-

san o mecralarda gezmek istiyor. Ve kendimi yalnız hissettim, kaygı-

landım ve sosyal medyada paylaşımlardan habersiz olduğum için çok 

merak ettim. Bu arada her geçen gün sosyal medyaya girme isteğim 

azalmıyor aksine artıyordu. 

K7: Detoksun ilk gününde sabah uyandığımda her zamanki gibi telefonu 

elime alıp gelen mesajlara bildirimlere bakmak istedim ama ekranı 

açtığımda uygulamaların olmadığını fark ettiğimde kendimi bir boş-

lukta hissettim. Sanki ıssız bir adaya düşmüş gibi ne bir mesaj ne bir 

bildirim yoktu. 

K8: Detoksa başladığım ilk gün elim beş dakikada bir telefona gidiyordu 

ve telefonun içinde hiçbir uygulama olmayınca kendimi kötü hisset-

tim. Sanki boş bir odada gibiydim hiçbir şey yoktu. İlk üç gün sosyal 

medyadan uzaklaştığımda kendimi çok yalnız hissettim. O zaman an-

ladım ki sosyal medya artık bizim bir parçamız hâline gelmiş. Beş 

parmağının birisini kaybettiğinde üzüntü duyarsın ya işte ben de o 

hâle geldim, moralim bozuldu. 

K18: Sosyal medyam yokken kendimi yalnız hissettim. İstediğim kişilere 

mesaj atamadım. Konuşabilirdim ama yazışmak daha kolay kimseyi 
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rahatsız etmiyorsun bu yüzden yalnızlık hissi çok yaşadım. Sevme-

diğim ortamlarda sıkıldığım için telefonda arkadaşlarımla yazıştığımı 

fark ettim ve kendimi soyutluyormuşum. Gerçek ortamda bu da endi-

şe, kaygı ve yalnızlık gibi duygular yaşamama sebep oldu.  

K19: Sosyal medya kullanmadığım günlerde doğruyu söylemek gerekirse, 

çok sıkıldım ve zorlandım. YouTuba’a giremediğim için farklı mü-

zikler dinleyemedim ve abone olduğum hesapların neler paylaştığını 

merak ettim. Twitter’ı çok özledim. Normalde her gün tweet atardım 
ama tweet atamamak beni hayli zorladı. 

E3: Sosyal medyanın eksikliğini hissettim. Ancak fazla değil. Tek dü-

şündüğüm sosyal medyaya girmediğim süre boyunca sosyal medya-

da neler gerçekleştiği. Merak ettiğim tek şey buydu. 

E5: Ben anladım ki sosyal medya kullanmadan huzursuz oluyorum. Gi-

remediğim zamanlarda canım sıkıldı ve vakit geçiremedim. Sosyal 

medya kullanmayı bırakınca sanki boşluğu düştüm çünkü hayatım-

dan bir parça alınmış gibi hissettim. Telefonu elime her aldığımda 

refleks olarak sosyal medya ağlarına girecekmiş gibi hissediyordum. 

Oda arkadaşlarım sosyal medyayı çok aktif kullandıkları için kendi-

mi yalnız ve kötü hissettim. Uzun lafın kısası sosyal medyasız bir 

hayat düşünülemezmiş. 

E6: Yaptığım her şeyden sıkılıyordum, gündemden uzaklaşmak, hayattan 

uzaklaşmak kötü bir duygu, uzakta olan arkadaşlarımla sosyal medya-

yı kullandığım zaman ki gibi iletişime geçemedim, görsel olarak olan 

biteni takip edemedim, uzun zaman harcadığım sosyal medyada za-

manın nasıl gittiğini fark edemedim. Yıllarca aktif olduğum sosyal ağ-

ları birden bırakmak çok kötü oldu. Gündemi takip eden ve gelişmeleri 

yakından ilgilenen biri olarak sonuç kötü bir düşüş oldu diyebiliriz. 

E10: Sosyal medya detoksu çok zor geçti. Nerdeyse gününün yarısından 

fazlası içerisinde gezindiğimiz, paylaşım yaptığımız Facebook, Ins-

tagram, Twitter ve YouTube başta olmak üzere tüm sosyal medya 

araçlarına 10 gün boyunca girmedik. İnsanın eli ister istemez telefo-

nuna gidiyor. Bu sosyal medya araçlarını telefonun içerisinde göre-

meyince bir üzgünlük belirtisi meydana geliyor. 
 

Sosyal medya detkosu süresi boyunca araştırmaya katılan öğrencilerin psiko-

lojik ve davranışsal olarak ne tür duygu durumları yaşadıklarına, hissettiklerine ve 
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düşüncelerine dair araştırma sorusuna vermiş oldukları cevaplar analiz edildiğin-

de; sosyal medya araçlarından yoksun bir şekilde yaşamanın zor olduğu (yoksun-

luk hissi), sosyal medya üzerinden haberleşme ve bilgi paylaşımından geri kal-

manın vermiş olduğu korku olarak adlandırılan FOMO (Gelişmeleri ve gündemi 

kaçırma korkusu), can sıkıntısı, kaygı, endişe, üzgünlük belirtisi, eksiklik, yalnız-

lık gibi durumları ve duyguları yaşadıkları görülmektedir.  

Sonuç 

Akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, internet ve sosyal medya araçları gibi 

dijital teknolojiler günlük yaşantımızın önemli bir parçası hâline gelip iletişim 

şekillerimizi de etkilemektedir. Aşırı veya kontrolsüz cep telefonu, internet ve 

sosyal medya kullanımı sonucu bireylerde dijital bağımlılık durumu meydana 

gelmekte ve bunun sonucu olarak da birtakım psikolojik ve davranışsal rahatsız-

lıklar belirmektedir. Dijital teknolojilerin kontrolsüz, aşırı veya problemli kulla-

nımı insanlar üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu olumsuz etkilerin 

başında; kaygı, stres, yalnızlık, depresyon, öğrencilerde akademik performansın 

düşüşü, internet, cep telefonu ve sosyal medya bağımlılığı gelmektedir. Dijital 

teknolojilerin bu olumsuz etkilerinden kurtulmak ya da etkisini azaltmak için 

önerilen tekniklerden biri de dijital detokstur. Sosyal medya bağımlılığı bağla-

mında konuya yaklaşıldığında ise sosyal medya detoksu uygulanmaktadır.  

Sosyal medya bağımlısı gençlerin, sosyal medya araçlarından fiziksel ve zi-

hinsel olarak on gün boyunca ayrı kalarak sosyal medya detoksu uyguladığı bu 

araştırmada; detoks süresince gerek bireysel gerekse sosyalleşme bağlamında 

neler yaptıklarının tespit edilmesi ve bu süreçteki duygularının, düşüncelerinin ve 

hissettiklerinin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultu-

sunda araştırma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmaya katılan-

ların sosyal medya bağımlılık seviyesini ölçmek için bir anket uygulanmış, ikinci 

bölümde ise on günlük detoks süresince yaşadıkları deneyimlerini kişisel dokü-

man hâline getirmeleri istenmiş ve bu kişisel dokümanlar analiz edilmiştir.  

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılan gençlerin en sık 

kullandıkları sosyal medya araçları sırasıyla ; Instagram, WhatsApp, YouTube, 

Twitter ve Facebook’tur. Gençler sosyal medyayı daha çok gündemi takip etme, 

arkadaşlarla iletişime geçme, eğlence, serbest zaman geçirme ve fotoğraf video 

gibi içerik paylaşmak amacıyla kullanmaktadırlar. Uzun süre sosyal medya 

kullanıcısı olan katılımcıların günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi ise 

yaklaşık üç saattir. 
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Sosyal medya detoksu uygulamasına katılan gençler bu süreçte; gündemi ta-

kip etmek için haber sitelerini takip ettiklerini, uyku düzenlerinin yerine geldiğini, 

kitap okuma alışkanlığı kazandıklarını, derslerine ve ödevlerine ağırlık verdikleri-

ni, aile ve arkadaşlarıyla daha fazla yüz yüze iletişim kurmaya imkân tanıdıklarını, 

bilinçli sosyal medya kullanımının farkına vardıklarını, sosyal medyayı sorgulama 

şansı yakaladıklarını, arkadaşlarıyla fazla vakit geçirdiklerini ve güzel bir deneyim 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. Aynı zamanda sosyal medya detoksu sürecinde; as-

lında sosyal medyada ne kadar çok zaman harcadıklarının farkına vardıklarını, bir 

hayli zorlandıklarını, telefonlarını eline aldıklarında sosyal medya hesaplarını ara-

dıklarını, boşluğa düşme, sıkılma, üzüntü, can sıkıntısı, kaygı, endişe, eksiklik, 

kendini yalnız hissetme gibi duyguları yaşadıkları ve televizyon, film ve dizi izle-

meye daldıkları görülmüştür. Ayrıca bu araştırmada gençlerde, sosyal medya üze-

rinden haberleşme ve bilgi paylaşımından geri kalmanın vermiş olduğu korku 

olarak adlandırılan FOMO (Gelişmeleri ve gündemi kaçırma korkusu) durumunun 

da ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır. Elde edilen bu sonuçlar literatürdeki bazı 

benzer araştırmalarla da örtüşmektedir (Gökdaş, 2019; Lepik ve Mengel, 2019). 

Öte yandan Hunt ve arkadaşlarının (2018) yaptıkları araştırmada ise, bu araştırma-

dan farklı olarak sosyal medya detoksu uygulayan üniversite öğrencilerinde dep-

resyon ve yalnızlık belirtilerinde azalmalar olduğu görülmüştür. 

Sosyal medya bağımlılığının getirmiş olduğu olumsuz etkilerden kurtulmak 

için önerilen tekniklerden biri de sosyal medya detoksudur. Ancak bu araştır-

mada elde edilen ve dikkat çeken önemli bir sonuç ise, araştırmaya katılan bazı 

gençlerin sosyal medyadan yoksun kalmaları sonucu boşluğa düşme, sıkılma, 

üzüntü, can sıkıntısı, kaygı, endişe, eksiklik, kendini yalnız hissetme, FOMO 

gibi olumsuz durumlarla karşılaştığı görülmüştür. Elde edilen bu sonuç, bu 

alandaki benzer çalışmaların ve tartışmaların daha fazla yapılması gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. Aynı zamanda bu alanda yapılacak benzer çalışmalarda 

örneklem grubunun farklılaştırılması veya genişletilmesi de önerilmektedir.  
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GENÇLER HANGİ İKNA STRATEJİLERİNDEN 

DAHA FAZLA ETKİLENİYOR? 

Mehmet Özer Demir 

 

Giriş 

Sivil süreçler hakkında bilgi edinme, sivil toplum kuruluşlarına katılım ve 

katılım becerileri ile karakterize edilen sivil katılım, ergenlikte merkezi bir geli-

şimsel görevi temsil eder (Kirshner, 2008). Ancak tek bir gençlikten söz etmek 

mümkün değildir, farklı sosyal sınıflara ait gençler farklı toplumsal değişimleri 

farklı şekillerde yaşarlar. Her ne kadar sivil toplum örgütlerine katılım desteklen-

se ve katılım gönüllülük esasına dayalı olduğundan dolayı herkese açık olsa da 

araştırmalar düşük gelirli gençlerin sivil toplum gelişimlerini destekleyen faali-

yetlere katılmak için daha az fırsata sahip olduklarını göstermektedir (Hart & 

Atkins, 2002). Gençler, siyaset ve kamusal hayata yetişkinlerden daha az ilgi 

duymakta ve daha az ilgilenmektedirler (Keeter, Zukin, Andolina, & Jenkins, 

2002), gençler apolitik olarak tanımlanmaktadır (Sener, 2014). Yaşamlarının 

odak noktası, sosyal ilişkileri ve akademik gelişimleridir. Gençler, sosyal sorun-

lara ilgi duymamakta ve sivil toplum kuruluşlarında görev alarak hayata hazır-

lanmamaktadırlar. Bu durum, birçok gencin etraflarında olup bitenlerden ayrık 

yaşamasına yol açmaktadır (Jenkins, Zukin, & Andolina, 2003). Yönlendirildik-

leri takdirde gençler sivil toplumu ilgilendiren olaylarda son derece başarılı ola-

bilmektedirler. Özellikle öğrencileri sosyal sorunlar konusunda bilinçlendiren bir 

eğitim sistemi ile desteklendiğinde gençler proje tabanlı çalışmalarda aktif roller 

üstlenebilmektedir. Gençlerin okul dışındaki sivil toplum kuruluşlarında görev 

almaları, onların formal eğitim sisteminde öğrenemeyecekleri bilgi ve becerileri 

edinmelerine yardımcı olmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarında rol alacak gençler 

bir ikilem ile karşı karşıya kalmaktadırlar; bir yandan kamusal düzeni anlayacak 
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ve sosyal sorunlara müdahale edecek kapasiteye sahiptirler, diğer yandan ise 

ciddiye alınmalarını sağlayacak ve politik kararları etkileyebilecek imkâna eri-

şememektedirler. Bu durumda genç aktivizminin (Eylemciliğinin) bir yetişkin 

rehberliğinde gerçekleştirilmesi gerekli olmaktadır (Kirshner, 2008). Gençliğin 

yetişkinliğe sivil toplum örgütlerine katılım alışkanlığı ile girmesi yeterli değil-

dir. Gençliğin ayrıca, yetişkinlikte karşılaşılan siyasi ve sosyal sorunların karma-

şıklığını göz ardı edebilecek sorgulanmamış davranışlarda bulunmak yerine, 

katılımın neden önemli olduğunu da öğrenmeleri gerekir (Jenkins et al., 2003).  

En yaygın olarak, gençlik, çocukluktan yetişkinliğe geçiş olarak insan yaşa-

mında bir dönem olarak tanımlanır ve belirli bir yaş grubuna (18-24) indirgenir. 

Ancak, gençlik yaşamın “en dinamik” aşamasıdır; gençler aynı zamanda geleceği 

ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi garanti etmenin anahtarıdır (Sener, 2014). 

Türkiye nüfusunun yaklaşık %16.1’i 18-24 yaş ve altında olmasına rağmen 

(TUİK, 2018), ne yazık ki gençlere yönelik sivil toplum örgütlerinin sayısı binde 

birin altındadır (Bakanlığı & Başkanlığı, 2016). Gençler, hayatlarıyla ilgili konu-

larda söz sahibi olmak ve değişim talep etmek için sosyal eyleme başvurabilirler, 

zor olan, gençleri sivil topluma katılım ve sosyal değişime dâhil etmenin ve onları 

güçlendirmenin yollarını bulmaktır (Lombardo, Zakus, & Skinner, 2002).  

İkna Teknolojileri 

2000’li yıllardan sonra bilişim ve haberleşme teknolojilerinde yaşanan geliş-

meler insan ile bilgisayar arasındaki etkileşimin önünü açmıştır. İletişimin ucuz-

laması ve herkesin her zaman online olması, mobil cihazların ve internet siteleri-

nin insanları ikna etmekte kullanılmasına imkân sağlamıştır. Bilgisayarların, cep 

telefonlarının, web sitelerinin ve diğer teknolojilerin insanların davranışlarını ve 

hatta tutumlarını etkileyecek şekilde tasarlanabileceği fikri ikna edici bilgisayarlar 

(persuasive computers) ismi ile ilk defa ortaya atılmış (Fogg, 1998) sonrasında 

isim ikna teknolojilerine (persuasive technologies) (Fogg, 2002) dönüşmüştür. Bu 

isim değişikliğinde bilgisayardan mobile geçişin rolü olduğu söylenebilir. Kul-

landığımız mobil uygulamalarda, internet sitelerinde, sosyal medyada izlediğimiz 

videolar ve içerikler insanları sistemi tasarlayanın arzu ettiği yönde bir tutum veya 

davranış değişikliğine yönlendirecek şekilde tasarlanmaktadır (Gök Demir, 2019). 

Günümüzde birçok şirket tutum ve davranış değişikliği amacını bir adım öteye 

taşıyarak sadece ikna edici değil, özellikle yeni alışkanlıklar oluşturmayı amaçla-

yan tasarımlar geliştirmeye çalışmaktadırlar. Farkında olunmasa da günümüzde 

ikna teknolojileri tarafından çevrelenmiş durumdayız. Web sayfaları insanların 
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her gün ziyaret etmelerini veya akıllı bileklikler (veya saatler) insanların daha 

fazla yürümelerini sağlayacak şekilde tasarlanmaktalar (Bartlett, Webb, & 

Hawley, 2017). İnsanlarda arzu edilen yönde bir davranış değişikliği sağlamanın 

yolu olarak ikna teknolojisi tasarlamak için Fogg Fogg (2009) tarafından 8 aşa-

malı ikna teknolojisi tasarlama aşaması önerilmiştir. 

1. Basit bir davranışın amaç olarak belirlenmesi: Bu çalışma kapsa-

mında gençlerin sivil toplum örgütlerine üye olmaları, gençlerin sivil 

toplum örgütlerinin toplantılarına katılımlarının sağlanması veya genç-

lerin sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine katılımının sağlanması ola-

bilir. Ancak bunlar karmaşık kararlar alınmasını gerektiren ve birbirini 

takip eden çok sayıda davranışı gerektiren nihai amaçlardır. Daha basit 

bir amaç olarak sivil toplum örgütünün web sayfasını ziyaret etmek ve-

ya mobil uygulamasını yüklemek olabilir. Hatta bu amaçlar da basite 

indirgenmeli ve arama (search) tuşuna basmak veya yükle (install) tu-

şuna basmaya indirgenmelidir. Bir sonraki basit davranışımız web say-

fası üzerinden kayıt olmalarını sağlamak olacaktır. Bir sonraki amacı-

mız etkinlik haberlerimizi okumalarını sağlamak olacaktır. Bir sonraki 

davranışımız etkinliğimize katılmalarını sağlamak olacaktır. Bir sonraki 

amacımız diğer insanlara sivil toplum örgütümüz hakkında konuşmala-

rını sağlamak olacaktır. Bir sonraki aşama ise bağış yap tuşuna basma-

larını sağlamak olmalıdır. İkna edici tasarımda yapılması gereken birbi-

rini tamamlayan davranış değişikliklerine insanları yönlendirmektir.  

2. Bir Hedef Kitle Seçmek: Her örgüt tek bir mesaj ile tüm insanlara 

ulaşmayı arzular, ancak pazarlama açısından bu tavsiye edilmemekte-

dir. Bunun yerine insanları kendi içlerinde homojen özelliklerdeki alt 

gruplara ayırmak, yani pazar bölümlendirme yapmak, ve sivil toplum 

kuruluşu tarafından bir veya birkaç tane alt grubun hedef kitle olarak 

seçilmesi başarı şansını arttıracaktır. Bu çalışmada gençlerin hedef kitle 

olarak seçildikleri varsayılmıştır. 

3. Hedef davranışı neyin engellediğini bulmak: Hedef kitle olarak genç-

leri seçtiğimizi ve istediğimiz basit davranış olarak da sivil toplum ör-

gütünün web sayfasını ziyaret etmelerini istediğimizi kabul edelim. 

Gençlerin web sayfasını neden ziyaret etmediklerini tespit etmek, arzu 

edilen nihai davranış değişikliğini elde etmenin ilk aşamasıdır. Örneğin, 

gençler sivil toplum örgütünün web sayfası adresini bilmediklerinden 

dolayı web sayfasını ziyaret etmiyor olabilirler. 
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4. Uygun bir teknoloji kanalı seçmek: Bu çalışma kapsamında ikna tek-

nolojileri mobil uygulama veya internet sitesi gibi dijital ortamları ele 

almaktadır, ancak unutulmamalıdır ki ikna mesajları sadece elektronik 

aygıtlar kullanılarak gönderilmez. Gazete, dergi, billboard, afiş, broşür, 

el kitabı vb. de ikna edici mesajların gönderilmesi için kullanılabilir. 

Uygun kanal seçiminde önemli olan hedef kitle olarak seçtiğimiz kitle-

nin takip ettiği, onların gönderilen mesajı okuyup, görüp anlayabilecek-

leri kanalı seçmektir. Gençler eğer televizyon seyretmiyor, bunun yeri-

ne sosyal medyayı takip ediyorlarsa televizyon reklamı vermek sivil 

toplum örgütünün amacına hizmet etmeyecektir. 

5. İkna edici teknolojinin ilgili örneklerini bulma: Her ne kadar yaratıcı 

fikirler ile ortaya çıkmak başarı şansını arttırsa da en güvenilir yol, daha 

önceden geliştirilmiş ve başarılı olduğu test edilmiş ikna mesajlarını 

kullanmaktır. Akademik literatürde çeşitli alanlarda ikna teknolojileri-

nin ve mesajlarının başarılı olup olmadığı yazarlar tarafından incelen-

mektedir (Lindgren, Søndergaard, Nelson, & Fogg, 2013; Wang et al., 

2019). Ancak diğer sivil toplum örgütlerinin kampanyaları da incelene-

bilir, özellikle yurt dışındaki örnekler incelenebilir. 

6. Başarılı örnekleri taklit etme: Taklit etmek ilk başta kulağa hoş gel-

mese de başarılı bir stratejidir, çünkü az kaynak harcayarak geçerliliği 

ve güvenilirliği test edilmiş bir yöntemi uygulamış olursunuz. Ancak 

unutulmamalıdır ki bulunacak olan örnek birebir sizin ihtiyacınıza uy-

gun olmayacaktır, bu nedenle sizin amaçlarınıza ve hedef kitlenize uy-

gun bir şekilde uyarlanması gerekli olacaktır. 

7. Hızlı bir şekilde test edin ve tekrarlayın: Bilişim sektöründeki geliş-

meler sayesinde dijitalleşen dünyada her şey hızlandı, mesela artık Tür-

kiye’den Amerika’ya bir mektup göndermek birkaç saniye sürüyor, in-

ternetten önce ise aylar sürerdi. Bu durum ilk harekete geçenin ve hızlı 

hareket edenin başarı şansını arttırmaktadır.  

8. Başarılı olursanız genişletin: Her şeyin istendiği gibi gerçekleştiğini 

ve arzu edilen yönde bir davranış değişikliği elde ettiğiniz varsayalım. 

Bu durumda mevcut durumunuzu bozmadan uyguladığınız yöntemi 

yaymanız gerekmektedir.  
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İkna Stratejileri 

Bir insanı arzu edilen yönde bir tutum veya davranış değişikliğine yönlen-

dirmenin yolunun basit hareketleri amaçlamaktan geçtiğini inceledik. İnsanları 

nihai amacımıza götürecek olan davranışları en basit hâline getirdikten sonra 

cevabını bulmamız gereken soru, basitçe, insanların düğmeye basmalarını nasıl 

sağlarız olmalıdır. Yazında insanları harekete geçirecek birçok ikna stratejisi 

önerilmiştir, ancak kullanımı ve anlaşılması kolay bir sınıflandırmayı Cialdini 

and Cialdini (1993) önermiştir. Modele göre insanları ikna etmek amacıyla kul-

lanılabilecek stratejileri 6 alt başlık altında toplamak mümkündür. 

1. Karşılıklılık 

Bu ilke başka bir kişinin bize neler sağladığını aynen geri ödemeye çalışa-

cağımızı söyler. Şimdi düşünün, birisi sizin için bir şey yaptığında, karşılık 

verme yükümlülüğü hissetmiyor musunuz? Karşılılık ilkesinin çalışma prensibi 

basittir, insanlar kendilerine yapılan bir iyiliği, hediyeyi, nezaketi karşılıksız 

bırakmak istemezler, en az aynı değerde bir davranış ile karşılık vermek isterler. 

İçerik bakımından küçük olsa da insanlara yapacağımız küçük bir iyilik, vere-

ceğimiz küçük bir hediye karşılıksız kalmayacak, insanları istediğiniz yönde 

harekete geçirecek en etkili silahlardan birisi olarak cephaneliğinizdeki yerini 

alacaktır. Cialdini’nin belirttiği gibi, bir şekerci dükkanında alışveriş yapanlara 

girişte ücretsiz sunulan bir çikolata örneğinden alanların, çikolata almayanlara 

göre şeker satın alma olasılığı % 42 daha fazladır. 

Bu ilkenin kullanımı için insanlara küçük, karşılıksızmış gibi görünen (ikna 

etmek istediğimiz için bir karşılık bekliyoruz) bir lütufta bulunmak gerekir, 

mesela onlara bir kalem hediye edin ve sizin imza kampanyanız olduğunu söy-

leyin. Tanımadığınız insanlar bile büyük ihtimalle sizin kim olduğunuzu sorgu-

lamadan harekete geçecektir.  

2. Bağlılık ve Tutarlılık 

Bağlılık ve tutarlılık ilkesi insanların daha önce söyledikleri sözler ve yap-

tıkları hareketlerle uyumlu olacak şekilde davranışlarda bulunduklarını söyler. 

İnsanlar daha önce söyledikleri bir söz ile çelişen bir davranışta bulundukların-

da, sosyal açıdan diğer insanlar tarafından güvenilir/tutarlı olarak görülmeyi 

istediklerinden dolayı, vicdani rahatsızlık hissederler ve bu durum strese yol 
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açar. Bu stresten kurtulmak için insanlar daha önce verdikleri sözler ile eylemle-

rinin aynı hizada olmasını, birbiriyle çelişmemesini isterler. 

Bu ilkenin kullanımında insanlardan önce bir söz almak, tercihen yazılı ola-

rak, daha sonra insanların sözünü ettikleri davranışı gerçekleştirme olasılığını 

arttırır. Örneğin, insanlara ilk olarak hiçbir sorumluluk yüklemeyen, ama önü-

müzdeki hafta yapılacak etkinliğe katılacakların listesine isimlerini yazdırdığı-

mızı varsayalım, dikkat edilmesi gereken nokta kişinin kendisinin ismini yaz-

masıdır. Bağlılık ve tutarlılık ilkesi derki listeye ismini yazan insanların etkinli-

ğe katılma olasılıkları daha yüksek olacaktır. 

3. Sosyal Kanıt 

Sosyal kanıt ilkesinde insanların sevdikleri diğer insanların beğenilerinden 

(veya beğenmediklerinden) etkilendiği öne sürülür. Bunun en güzel örneği ko-

medi dizileridir (sitcom), komedi dizilerinin arka planına gülme efekti verilmesi 

durumunda izleyiciler diziyi daha komik bulurlar ve daha fazla gülerler. Hiç 

kimse kendisine yakıştırmasa da bunun adı sürü psikolojisidir. Sosyal kanıt, 

yani diğer insanların davranış kalıpları, bize kararlarımız için geçerlilik ve uy-

gulanabilirlik sunar. Bir seçim yaparken aldığımız belirsizliği azaltır. Başkaları 

bizden önce bir şey yaptıysa, iyi olmalı değil mi. Majumdar and Bose (2018) 

ikna edici mesajın popülerliği ve (online ortamda) olumlu yorumlar alınmasının 

bağış miktarını arttırdığını göstermiştir.  

Uygulamada kimse boş bir imza listesine imzasını atan ilk kişi olmak istemez, 

ancak eğer yüzlerce, binlerce imza atılmış bir listeye imza atmakta o kadar sorun 

yaşamazlar. Pazarlamada müşteri değerlendirmelerinin çarşaf çarşaf yayınlanması 

veya bu üründen şu kadar adet satıldı denmesinin altında yatan mantık sosyal kanıt 

ilkesidir. Siz ikna etmeyin, bırakın diğer insanlar sizin yerinize ikna etsin.  

4. Beğenme 

Beğenme ilkesi insanların daha önceden bildikleri, sevdikleri ve güvendik-

leri kişilere daha fazla güvendikleri ve onlardan gelen mesajlardan daha fazla 

etkilendikleri varsayımına dayanır. Sevmediğimiz/beğenmediğimiz insanlardan 

gelen ikna mesajlarını ise, her ne kadar akla ve mantığa uygun olsalar da, göz 

ardı ederiz. Tanıdığımız ve sevdiğimiz birinin isteklerine evet demek daha ko-

laydır. Bu durumda imza listesinden sorumlu olarak diğer insanlar tarafından 

sevilen, beğenilen birisini oturtmak başarı şansınızı arttıracaktır. 
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İnsanların sizi beğenmesini sağlamak için ise karşınızdaki insan ile benzerlik-

lerinizi vurgulamak ve iltifat etmek işe yarar gözükmektedir (Hung & Wyer Jr, 

2014). İkna etmek istediğiniz insanın ses tonunu ve beden dilini taklit etmek veya 

ortak ilgi alanları ve hemşerilik gibi ortak bir zemindeki benzerlikler kullanılabilir. 

5. Otorite 

Otorite ilkesi eğer bir mesajın konusunda yetkili veya otorite olmuş bir kişiye 

veya yapılmış olan bir dizi araştırmaya dayanıyorsa, ikna etme gücünün daha yük-

sek olduğunu vurgular. Ancak bir kişinin otorite sayılabilmesi için o kişinin iki 

özelliğinin olması gerekir; uzmanlık ve güvenilirlik. Bu nedenle herhangi bir un-

vanı olan kişileri otoriter bulma eğilimdeyiz, o unvana sahip olabilmesi için konu-

sunda uzman ve güvenilir olmalı ki o unvan verilmiştir. Doktorların tavsiye ettikle-

ri marka iyidir, yoksa şüpheniz mi var? Otorite kazanmanın en iyi yolu bir derece 

(kıdem veya unvan) kazanmak veya bir tanıklık yoluyla ispattır. Uzmanlığınızı 

özgeçmişinizle, diplomanızla, duvara asılı yeterlilik belgesiyle veya diğer meslek-

taşlarınızın size referans olması ile sağlayabilirsiniz. Meslektaşınız size “alanında 

şehirdeki en iyi uzman doktora sizi yönlendireceğim” diyebilir mesela. Ancak 

güvenilirlik biraz daha karmaşık bir konudur. Birisinin güvenilir olması için bize 

verdiği bilgilerde dürüst ve tarafsız olması, çıkar çatışması olmaması gerekir. Bu 

nedenle satış temsilcilerinin verdikleri bilgiler doğru olsalar bile güvenilir bulun-

maz, çünkü satış temsilcileri tarafsız değillerdir ve alışverişe taraf olduklarından 

dolayı da çıkar çatışması vardır. Güven kazanmanın bir yolu önce bir zayıflık 

sunmak (ürünün kötü bir özelliğini belirtmek) ve hemen arkasından güçlü yönleri-

ni vurgulamaktır. “Fiyatımız yüksek, ancak uzun yıllar kullanacağınız için fiyatını 

karşılar, veya, Alış fiyatı yüksektir, ancak işletme maliyetlerindeki düşüklük bunu 

telafi eder” gibi cümlelerdeki “ancak” kelimesi güvenilirliği sağlar. 

6. Kıtlık 

Kıtlık ilkesi az bulunan, nadir veya bitmek üzere olan şeylere daha fazla 

değer verdiğimizi, insanların sahip olamadıklarını arzuladıklarını vurgular. Bu 

durum insanların sınırlı sayıda üretilen veya sınırlı bir süre geçerli tekliflerin 

çekici olmasına neden olur. Kıtlık ilkesi aslında bir şeyi kazanma ihtimalinden 

dolayı değil, çok daha güçlü bir duygu olan bir şeyi kaybetme ihtimalinden 

gücünü alır. Sınırlı sayıda veya sürede alınabilir olması, satın alınmaması du-

rumunda karşı karşıya kalacağınız kaçan fırsattır. Bir şeyin kıt olması ayrıca bir 
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öğenin değerini de artırır. Örneğin, bir bakkal müşteriler tarafından satın alına-

bilecek ürün sayısını sınırladığı ve müşteri başına yalnızca belirli miktarda ürün 

olduğunu belirtirse, mağazadaki herhangi bir sınırlama bulunmayan benzer 

ürünlere kıyasla bu ürünler için satışlar daha fazla artar. Size bitmek üzere olan 

ürünlere olan talebin çok olması mantıksız mı geldi, şunu asla unutmayın ki 

milli piyango bayilerinde “son bilet” asla bitmez. 

İnsanlarla konuşurken de aynı Kıtlık ilkesi kullanılabilir. Bir teklif için za-

man kısıtı veya belirli bir sayı gibi bir sınır belirleyin. İnsanlara bir şey yapmaz-

larsa fırsatı kaybedeceklerini hatırlatın. Mesela imza kampanyasının son günü 

olabilir, veya son imza föyü elinizde kalmıştır ve şimdi imzalamazlarsa imza-

lamak için başka şansları olmayacak gibi. 

Alan Çalışması 

Yöntem 

Kuşakların ikna stratejilerinden etkilenme eğilimlerini test etmek amacıyla 

Cialdini and Cialdini (1993) tarafından önerilen modele uygun olarak geliştiril-

miş olan ikna stratejilerine meyilli olma ölçeği (Kaptein, Markopoulos, de Ruy-

ter, & Aarts, 2009) kullanılmıştır. Amaca uygun örnekleme yöntemi ile X,Y ve 

Z kuşaklarından birbirine yakın sayıda denek çalışmaya dâhil edilmiştir (Tablo 

1). Günümüz birbirinden kesin çizgilerle ayırt edilen dört kuşaktan söz edilmek-

tedir. 1927-1945 doğumlu olanlar gelenekselci kuşak, 1946-1964 doğumlu 

olanlar bebek patlaması kuşağı, 1965-1980 yılları arasında doğanlara X kuşağı 

ve 1981-1999 doğumlu olan Y kuşağı ve 2000 yılından itibaren doğanlara ise Z 

kuşağı olarak adlandırılmaktadır (Çetin & Karalar, 2016). 2000 yılından sonra 

doğanların en yaşlısının 19 yaşında olması beklendiğinden, araştırmada genç 

kavramını Z kuşağı temsil etmektedir. 

Tablo 1. Katılımcıların Kuşaklara Göre Dağılımı 

Kuşak Sıklık Oran 

X Kuşağı 152 36,1 

Y Kuşağı 140 33,3 

Z kuşağı 129 30,6 

Toplam 421 100,0 
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Çalışmada ilk olarak keşfedici faktör analizi (AFA) uygulanmış ve ikna strate-

jilerinin faktörleşme yapısının yazın ile uygunluğu test edilmiştir (Tablo 2). Çalış-

mada kullanılan ölçeğin geçerliliğinin ölçütü olarak kullanılan AFA sonuçları “Be-

ğenme” (Liking) boyutunun ölçeğin geçerliliğini bozduğunu gösterdiğinden analiz-

lerden çıkartılmıştır. Güvenilirlik ölçütü olarak hesaplanan Cronbach’ın alfa katsa-

yısı en düşük Kıtlık boyutu için (0,668) ve en yüksek Bağlılık boyutu için (0,828) 

hesaplanmıştır. 

Tablo 2. AFA Sonucu Elde Edilen Faktör Yapısı 

 Otorite Karşılık Bağlılık Kıtlık Sosyal Kanıt 

Otorite3 ,770     

Otorite2 ,761     

Otorite4 ,707     

Otorite1 ,690     

Otorite5 ,488     

Karşilik4  ,774    

Karşilik5  ,768    

Karşilik3  ,735    

Karşilik1  ,670    

Karşilik2  ,607 ,444   

Bağlilik3   ,821   

Bağlilik1   ,800   

Bağlilik2   ,759   

Kıtlık3    ,731  

Kıtlık2    ,718  

Kıtlık5    ,609  

Kıtlık4    ,585  

Kıtlık1    ,567  

Sosyal kanıt2     ,797 

Sosyal kanıt1     ,698 

Sosyal kanıt4     ,658 

Sosyal kanıt3     ,510 

Cronbach’ın Alfa Katsayısı 0,814 0,827 0,828 0,668 0,692 

 

Geçerlilik ve güvenilirlik testlerinden sonra her bir boyutu oluşturan madde-

lerin aritmetik ortalamaları alınarak her bir ikna stratejisinden etkilenmeye meyilli 

olmayı temsil eden bir indis değeri hesaplanmıştır. Analizler bu indis değerleri 



Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında - SivilAnT® 

246 

üzerinden yapılmıştır. Çalışmada gençlerin ikna edilmelerinde hangi stratejilerden 

daha fazla etkilendiklerini tespit etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi (One-

Way_ANOVA) yöntemi kullanılmıştır (Tablo 3). Hangi kuşağın farklı olduğunu 

tespit etmek amacıyla Post-hoc testlerden Bonferroni testi uygulanmıştır (Tablo 4). 

H1: X, Y, Z kuşaklarından en az birisi Otorite boyutundan ikna olmaya 

meyilli bakımından farklıdır.  

H2: X, Y, Z kuşaklarından en az birisi Karşılık boyutundan ikna olmaya 

meyilli bakımından farklıdır. 

H3: X, Y, Z kuşaklarından en az birisi Kıtlık boyutundan ikna olmaya me-

yilli bakımından farklıdır. 

H4: X, Y, Z kuşaklarından en az birisi Bağlılık boyutundan ikna olmaya 

meyilli bakımından farklıdır. 

H5: X, Y, Z kuşaklarından en az birisi Sosyal Kanıt boyutundan ikna ol-

maya meyilli bakımından farklıdır. 

Tablo 3. ANOVA Anlamlılık Sonuçları 

ANOVA 

 Karelerin 

Toplamı 

df Karelerin 

Ortalaması 

F Anlamlılık 

Otorite Gruplar Arası 59,547 2 29,773 20,621 ,000 

Gruplar İçi 570,326 395 1,444   

Toplam 629,873 397    

Karşılık Gruplar Arası 1,560 2 ,780 ,390 ,677 

Gruplar İçi 795,404 398 1,999   

Toplam 796,964 400    

Kıtlık Gruplar Arası 3,593 2 1,797 ,942 ,391 

Gruplar İçi 749,362 393 1,907   

Toplam 752,955 395    

Bağlılık Gruplar Arası 22,057 2 11,028 6,109 ,002 

Gruplar İçi 729,389 404 1,805   

Toplam 751,446 406    

Sosyal 

Kanıt 

Gruplar Arası 13,709 2 6,854 4,222 ,015 

Gruplar İçi 642,896 396 1,623   

Toplam 656,605 398    
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Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre X, Y ve Z kuşaları Karşılık ve Kıt-

lık boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde farklılaşmamaktadırlar. 

Yani X, Y ve Z kuşakları Karşılık ve Kıtlık ikna stratejilerinden eşit şekilde etki-

lenmektedirler. Farklılık Otorite (F=20,621; df=2; p<0,001), Bağlılık (F=6,109; 

df=2; p<0,01) ve Sosyal Kanıt (F=4,222; df=2; p<0,05) boyutlarında olmaktadır. 

Kuşakların hangi boyutlarda farklılaştığını tespit etmek için post-hoc testler 

uygulanmıştır. Post-hoc analiz sonuçlarına göre Z kuşağı otorite boyutunda hem 

X hem de Y kuşağından daha az etkilenmektedir. Z kuşağı aynı zamanda Bağlılık 

ikna stratejisi bakımından Y kuşağından daha az etkilenmektedir. Z kuşağı sosyal 

Kanıt ikna stratejisi bakımından X kuşağından daha az etkilenmektedir.  

Tablo 4. Bonferroni Post-Hoc Testi Sonuçları 

Bağımlı Değişken (I) Doğum_Yılı (J) Doğum_Yılı Mean Difference (I-J) Sig. 

O
to

ri
te

 

X Kuşağı 
Y Kuşağı -,12223 1,000 

Z kuşağı ,77025* ,000 

Y Kuşağı 
X Kuşağı ,12223 1,000 

Z kuşağı ,89248* ,000 

Z kuşağı 
X Kuşağı -,77025* ,000 

Y Kuşağı -,89248* ,000 

K
ar

şı
lık

 

X Kuşağı 
Y Kuşağı -,14971 1,000 

Z kuşağı -,06120 1,000 

Y Kuşağı 
X Kuşağı ,14971 1,000 

Z kuşağı ,08851 1,000 

Z kuşağı 
X Kuşağı ,06120 1,000 

Y Kuşağı -,08851 1,000 

K
ıt
lık

 

X Kuşağı 
Y Kuşağı ,20654 ,657 

Z kuşağı ,19283 ,779 

Y Kuşağı 
X Kuşağı -,20654 ,657 

Z kuşağı -,01371 1,000 

Z kuşağı 
X Kuşağı -,19283 ,779 

Y Kuşağı ,01371 1,000 

B
ağ

lıl
ık

 

X Kuşağı 
Y Kuşağı -,43893* ,020 

Z kuşağı ,09901 1,000 

Y Kuşağı 
X Kuşağı ,43893* ,020 

Z kuşağı ,53794* ,004 

Z kuşağı 
X Kuşağı -,09901 1,000 

Y Kuşağı -,53794* ,004 
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Bağımlı Değişken (I) Doğum_Yılı (J) Doğum_Yılı Mean Difference (I-J) Sig. 
So

sy
al

K
an

ıt
 

X Kuşağı 
Y Kuşağı ,37245* ,050 

Z kuşağı ,40820* ,029 

Y Kuşağı 
X Kuşağı -,37245* ,050 

Z kuşağı ,03575 1,000 

Z kuşağı 
X Kuşağı -,40820* ,029 

Y Kuşağı -,03575 1,000 

Sonuç 

Bu çalışmanın amacı, gençlerin ikna edilmelerinde kullanılabilecek uygun 

stratejileri belirlemek ve kuşakların arasında farklılıkları ortaya koymaktır. Genç-

ler Türkiye nüfusunun önemli bir kısmını oluşturmalarına rağmen STK faaliyetle-

rine katılımları arzu edilen seviyelerde değildir. Çalışma gençlerin STKlara katı-

lımlarının sağlanamamasının nedeni olarak gençlere yönelik uygun ikna edici 

mesajların kullanılmaması olduğunu varsaymıştır. Çalışma X, Y ve Z kuşakları-

nın ikna stratejilerinden etkilenme meyillerini inceleyerek STKlar tarafından uy-

gun mesajlarda olması gereken stratejileri belirlemeye çalışmıştır. 

Araştırma bulgularına göre Z kuşağı diğer kuşaklar göre otoriter figürlerden 

gelen mesajlarla daha az ikna olmaktadır. Aynı zamanda Z kuşağı bağlılık ve 

sosyal kanıt içeren mesajlardan da diğer kuşaklara göre daha az etkilenmektedir. 

Bu durumda gençlere yönelik mesajların emredici olmaması, onları herhangi bir 

yükümlülük ile bağlayıcı olmaması ve herkes tarafından erişilebilir değil kişiye 

özel olması gerektiği sonucuna varılabilir. 

Kaynakça 

Bakanlığı, T. İ., & Başkanlığı, D. D. (2016). Derneklerin faaliyet alanlarına göre dağı-
lımı. In. 

Bartlett, Y. K., Webb, T. L., & Hawley, M. S. (2017). Using persuasive technology to 
increase physical activity in people with chronic obstructive pulmonary disease by 

encouraging regular walking: a mixed-methods study exploring opinions and pre-

ferences. Journal of medical Internet research, 19(4), e124.  

Cialdini, R. B., & Cialdini, R. B. (1993). Influence: The psychology of persuasion.  

Çetin, C., & Karalar, S. (2016). X, Y ve Z kuşağı öğrencilerin çok yönlü ve sınırsız 

kariyer algıları üzerine bir araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 157-197.  



Gençler Hangi İkna Stratejilerinden Daha Fazla Etkileniyor? 

249 

Fogg, B. J. (1998). Persuasive computers: perspectives and research diKARŞILIK-

tions. Paper presented at the Proceedings of the SIGCHI conference on Human 
factors in computing systems. 

Fogg, B. J. (2002). Persuasive technology: using computers to change what we think 

and do. Ubiquity, 2002(December), 2.  

Fogg, B. J. (2009). A behavior model for persuasive design. Paper presented at the 

Proceedings of the 4th international Conference on Persuasive Technology. 

Gök Demir, Z. (2019). Dijital Hikaye Anlatımı Kullanım Alanları ve Hazırlama Sü-
KARŞILIKi. In A. Ayhan (Ed.), Dijitalleşen İletişim (pp. 79-104). Konya: Lite-

ratürk Yayınları  

Hart, D., & Atkins, R. (2002). Civic competence in urban youth. Applied Develop-

mental Science, 6(4), 227-236.  

Hung, I. W., & Wyer Jr, R. S. (2014). Effects of self-relevant perspective-taking on 
the impact of persuasive appeals. Personality and Social Psychology Bulletin, 

40(3), 402-414.  

Jenkins, K., Zukin, C., & Andolina, M. (2003). Three core measures of BAĞLILIKu-
nity-based civic engagement: Evidence from the youth civic engagement indica-

tors project. Paper presented at the Child Trends Conference on Indicators of Po-

sitive Development, Washington, DC, Mar. 

Kaptein, M., Markopoulos, P., de Ruyter, B., & Aarts, E. (2009). Can you be persua-

ded? individual differences in susceptibility to persuasion. Paper presented at the 

IFIP Conference on Human-Computer Interaction. 

Keeter, S., Zukin, C., Andolina, M., & Jenkins, K. (2002). The civic and political 

health of the nation: A generational portrait. Center for information and research 
on civic learning and engagement (CIRCLE).  

Kirshner, B. (2008). Guided participation in three youth activism organizations: Faci-

litation, apprenticeship, and joint work. The Journal of the Learning Sciences, 
17(1), 60-101.  

Lindgren, P., Søndergaard, M. K., Nelson, M., & Fogg, B. (2013). Persuasive busi-

ness models. Journal of Multi Business Model Innovation and Technology, 1(2), 
70-99.  

Lombardo, C., Zakus, D., & Skinner, H. (2002). Youth social action: Building a glo-

bal latticework through information and BAĞLILIKunication technologies. He-
alth Promotion International, 17(4), 363-371.  

Majumdar, A., & Bose, I. (2018). My words for your pizza: An analysis of persua-

sive narratives in online crowdfunding. Information & Management, 55(6), 
781-794.  



Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında - SivilAnT® 

250 

Sener, T. (2014). Civic and political participation of women and youth in Turkey: An 

examination of perspectives of public Otoriteorities and NGOs. Journal of Civil 
Society, 10(1), 69-81.  

TUİK, T. İ. K. (2018). Gençlik Istatistikleri 2018. Retrieved from  

Wang, X., Shi, W., Kim, R., Oh, Y., Yang, S., Zhang, J., & Yu, Z. (2019). Persuasion 
for Good: Towards a Personalized Persuasive Dialogue System for Social Good. 

arXiv preprint arXiv:1906.06725.  

 

 

 

 



 

251 

KURUMSAL 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE 

GENÇLERİN YERİ? 

Yelda Özlem Kölgelier - Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç 

 

Giriş 

Bireyin yakın veya uzak çevresine, ait olduğu topluma ve içinde yaşadığı 

dünyaya karşı taşıması gereken sorumlulukları bulunmakta ve sözü edilen so-

rumlulukların bireysel olduğu kadar sosyal sorumluluğu da içine alan kurumsal 

boyutlara da sahip olduğu bilinmektedir. Çünkü bireyler gibi kurumlar da var 

oldukları topluma, ülkeye ve dünyaya karşı başta ekonomik, sosyal ve kültürel 

olmak üzere pek çok sorumluluğu yerine getirmekle yükümlüdür (Coşkun De-

ğirmen, 2016, s. 41). Modern çağda yoğun rekabet koşulları nedeniyle iş dünya-

sının içinde bulunduğu senaryonun giderek karmaşık bir hâle geldiği ve bu or-

tamda sosyal sorumluluğa verilen önemin de gitgide arttığı görülmektedir 

(Sharma ve Talwar, 2005, s. 35). “Kurumsal sosyal sorumluluk”, “sorumlu iş-

letmecilik”, “sorumlu kurumsallık”, “iyi vatandaşlık” gibi farklı adlarla anılan 

sosyal sorumluluğun içeriğini toplumsal faydayı sağlama ve topluma karşı du-

yulan vefa borcunu ödeme gereklilikleri oluşturmaktadır. Bu gerekliliklerin 

yerine getirilmesi ise işletmeleri değerli kılan ve rakiplerinden farklılaştıran 

yegâne güçtür (Özgen, 2007, s.1). Üretim faaliyetlerinden etkilenen bireylere, 

topluluklara ve çevreye hesap verme gerekliliği ile ortaya çıkan “sosyal sorum-

luluk”; işletmelerin kendi hedeflerine ve toplumun beklentilerine uygun politi-

kalar belirlemesi, uygulaması ve bu doğrultuda faaliyetler gerçekleştirmesi ile 

toplumsal yaşamı iyileştirmeye ilişkin yükümlülüklerin bütününü oluşturmakta-

dır (Sökmen ve Tarakçıoğlu, 2013, s.156). Demir ve Songür (1999)’ün işletme-

nin ekonomik faaliyetlerinin toplumun tümünün çıkarlarına zarar verilmeden 
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yönetilmesi olduğunu ileri sürdüğü sosyal sorumluluğu E. Eren (1990) işletme-

lerin ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, iç ve dış çevresindeki kişilerin 

veya kurumların beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi sergilemesine ve 

insanları mutlu/memnun etmesine ilişkin” bir girişim şeklinde değerlendirmiştir 

(Demir ve Songür, 1999, s. 15; Eren,1990, s.110). İşletmeler için ise sosyal 

sorumluluk “işletmelerin hukuksal sorumlulukları dışında kendi iradesi ve isteği 

doğrultusunda hem sosyal, ekonomik, ekolojik hem de etik (ahlaki) boyutlarda 

alınması gereken; işletmenin etkileşimde bulunduğu iç ve dış çevresine yönelik 

belli bir memnuniyetin yanında belli bir işletme karlılığını da hedefleyen; işlet-

meyi tün çevresi ile birlikte geleceğe taşıyabilecek faaliyetlerin planlanıp uygu-

lanmasını kapsayan bir kavram”dır (Ceritoğlu, 2011, s. 23).  

İşletmenin sosyal sorumluluğu, toplumun belirli bir zaman diliminde ken-

disinden karşılamasını istediği ekonomik, yasal, etik ve gönüllü/hayırseverlik 

beklentilerini kapsamaktadır (Carroll, 1979: 500). Bir başka ifadeyle bir top-

lumda herhangi bir zaman diliminde toplumun önemli kurumları ve insanlar 

arasında genel kabul görmüş ilişkileri, zorlamaları ve görevler sistemini oluştu-

ran “toplumsal sözleşme”nin somut kısmıdır (Ural, 2003, s. 90). Genel anlamda 

işletmelerin sosyal sorumluluk bilincine sahip olmasının kendileri ve faaliyet 

gösterdikleri toplum için önemli bir kazanım olduğunu söylemek mümkündür. 

Ancak bu bilince sahip olmak işletmenin öncelik verdiği ekonomik misyonunu 

terk etmesi gerektiği şeklinde yorumlanamaz. Buradan sosyal sorumluğa önem 

vermeyen işletmelerin, önem veren işletmeler kadar kârlı olamayacakları anlamı 

çıkarılamaz. Zira sosyal sorumluluk, işletmelerin kâr elde etmekle bu karı elde 

etmek için katlandığı maliyetler arasında denge kurmayı gerektirmektedir. Bazı 

işletmeler işletmenin sosyal konulara eğilerek sosyal sorumlu olmak için kayda 

değer bir çaba harcandığında hem kurumun hem de toplumun kazançlı çıkaca-

ğına inanırken; bazı işletmeler de bunun rekabetçi güçlerini zayıflatacağını sa-

vunmaktadır (Dalyan ve Gökbel, 2005, s.1). Kuşkusuz bu noktada işletmenin 

bakış açısı, sosyal sorumluluk alanındaki duruşunu belirleyecektir. Bu duruş 

ülkenin ve dünyanın genel konjonktüründen etkilenecektir. 

Küreselleşmenin ve bilgi iletişim teknolojilerindeki değişimin etkisiyle piyasa-

ya sunulan ürünler arasındaki somut farklılıklar ortadan kalkmaya; rekabet ivme 

kazanmaya ve kurumsal hedefler eskiye oranla farklılaşmaya başlamıştır. Böylece 

ekonomik kazanımların yanında sosyal fayda yaratma hedefleri de artan önemiyle 

işletmelerin gündemlerini meşgul eder olmuştur. Bu durum işletmelerin ulusal ve 

uluslararası pazarda kendilerini yalnızca mal veya hizmet üreten birimler olarak 
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değil aynı zamanda çalışanlarının mutluluğunu düşünebilen, toplumsal olaylara 

duyarlı tavırlar sergileyebilen, dünyanın doğal dengesini bozmadan üretim gerçek-

leştirmek suretiyle çevreye verdiği zararı minimize edebilen, tüketiciye kaliteli 

ürünler sunabilen yapılar olarak konumlandırmasının gerekliliğini ortaya koymuş-

tur. Yazın dilinde işletmelerin teknik ve ekonomik kuruluşlar olmakla birlikte aynı 

zamanda sosyal boyutu olan kuruluşlar olduklarına yapılan vurgu bu gerekliliği 

vurgulamaktadır (Sabuncuoğlu, 2008, s. 31-32). İlgili çevrelerin işletmeden beklen-

tilerinin günden güne artması işletmelerin sosyal sorumluluk kavramına bakış açısı-

nı değiştirerek konuya daha stratejik yaklaşılmasını ve halkla ilişkiler uygulamala-

rının önemli bir parçasını oluşturmasını beraberinde getirmiştir (Bahar, 2014, s. 

144). Böylece hedef kitlelerin geribildirimlerinin (talep, öneri ve beklentilerinin) 

öğrenilerek işletme üst yönetimine aktarılması suretiyle karar verme mekanizması 

üzerinde söz sahibi olmayı misyon edinen halkla ilişkiler birimlerinin yapılandırdık-

ları toplumsal fayda odaklı sosyal sorumluluk anlayışları rekabet koşullarını kurum 

lehine çevirmenin ve fark yaratmanın koşullarından biri hâline gelmiştir (Okay ve 

Okay, 2007, s. 507). Bu bağlamda sosyal sorumluluğun önemini kavrayan ve bu 

anlayışı bir halkla ilişkiler politikası olarak benimseyen pek çok işletmenin kazanç-

larının bir bölümünü sosyal sorumluluk odaklı etkinliklere ayırmak suretiyle toplu-

ma geri döndürmekten kaçınmadığı gözlenmektedir (Biber, 2007, s. 99).  

1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Gelişimi 

Kurumsal sosyal sorumluluktan izler taşıyan sosyal sorumluluk yazını, 20. 

yüzyılın özellikle de geçmiş 50 yılın ürünü olarak tanımlanmakla birlikte tarihsel 

geçmişini daha da gerilere götürmek mümkündür. Söz gelimi 1930-1940 yılları 

arasında Chester Barnard’ın (1938) “Yönetimin İşlevi”-Function of Executive, 

J.M.Clark’ın (1939) “İşin Sosyal Kontrolü” ve Theodore Kreps’in (1940) “İşin 

Sosyal Performansının Ölçümü” kitapları, dönemin kayda değer eserleri olarak 

bilinmekte ve sosyal sorumluluğa göndermelerde bulunmaktadır. Kavramın; geli-

şimine zemin oluşturan ve modern çağın başlangıcı olarak değerlendirilen 

1950’lerde “kurumsal sosyal sorumluluk”tan daha çok “sosyal sorumluluk” adıyla 

anıldığı ve tanımlandığı dikkat çekmektedir. Bu tanımlamayı o dönemin koşulları 

gereği işletme kurgusunun ve hâkimiyetinin henüz oluşmamasına bağlamak müm-

kündür (Carroll, 1999, s. 268). 

1950’li yıllarda kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramından ilk söz 

eden 1953’te Howen R. Bowen olmuştur. Öncü ve özgün çalışmaları nedeniyle 

“Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Babası” olarak adlandırılan Howard R. Bowen 
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(1953)’in önemli eseri “İş Adamının Sosyal Sorumlulukları”, o dönemin mi-

henk taşı ve modern başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bowen, eserinde 

yüzlerce büyük ölçekli işletmenin önemli bir güce/ kaynağa sahip olduğunun ve 

alınan kararların hayati niteliğinin altını çizmiş ve bu işletmelerin pek çok boyu-

tuyla insan hayatına dokundukları gerçeğinden yola çıkarak “İş adamlarının 

topluma karşı ne gibi sorumlulukları olmalı/vardır? sorusunun üzerinde durmuş-

tur. Bu soru kurumsal sosyal sorumluluğun kilit argumanını oluşturmuştur. 

Bowen, firmaların atacakları her adımda toplumun firmaya vereceği geribildi-

rimlerin olumlu olabilmesi için toplum yararını göz önünde bulundurmaları 

gerektiğine dikkat çekmektedir. Ayrıca Bowen 1953 yılında iş adamlarının top-

lumun değer yargıları ve amaçlarıyla örtüşen sosyal sorumluluk faaliyetleri ile 

ilgilenmeleri gerektiğini savunan bir sosyal sorumluluk tanımlamasıyla da gün-

deme gelmiştir. Zira ona göre sosyal sorumluluk, her derde deva olmamakla 

birlikte iş dünyasına rehberlik etmesi gereken boyutuyla algılanmalıdır (Bowen, 

1953, s. 11-44; Carroll, 1999, s. 268-270). 

Kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili yazın 1960’larda önemli ölçüde geliş-

miştir. Kavrama ilişkin tanımlamaların çoğunda Davis, Frederick, McGuire ve 

Walton gibi dönemin öncü akademisyenlerinin ismi geçmektedir (Carroll, 1999, 

s. 292). 1960’lı yıllarda kavrama ilişkin ilk tanımı dönemin öne çıkan ismi Keith 

Davis, “kurumsal sosyal sorumluluk, şirketin (kısmen de olsa) dolaysız olarak 

ekonomik veya teknik çıkarları gereği aldığı kararlar ve davranışlardır” şeklinde 

yapmıştır. Davis, sosyal sorumluluğun göreceli olduğunu, ancak yönetimsel bağ-

lamda ele alınması gerektiğini savunmuştur. Ayrıca bazı işletmelerin sosyal so-

rumlulukları doğrultusunda aldıkları kararların, uzun vadede getireceği ekonomik 

kazanımın işletme açısından bir şans olduğuna ve karmaşık bir anlamlandırma 

sürecine sahip olan sosyal sorumluluk bilincinin işletmeler tarafından haklı bir 

duruş olarak sergilenebileceğine vurgu yapmıştır. Öte yandan Davis, günümüzde 

“işadamlarının sosyal sorumlulukları, sosyal güçleriyle orantılı olmalı” şeklin-

deki yaklaşımı içeren “Sorumluluğun Demir Kanunu”nu ile ses getirmiştir (Da-

vis, 1960, s. 70-73). Carroll 1999’da kaleme aldığı “Corporate Social Responsibi-

lity Evolution of a Definitional Construct” makalesinde 1960’larda sosyal sorum-

luluk tanımına katkıda bulunan bir diğer önemli kişinin de Joseph W. McGuire 

olduğundan söz etmektedir. Ona göre McGuire, Business and Society (1963) adlı 

kitabında, “Sosyal sorumluluk fikri, işletmenin sadece ekonomik ve yasal yüküm-

lülükleri değil, aynı zamanda bu yükümlülüklerin ötesinde topluma karşı sorum-

lulukları da olduğunu varsayar” açıklamasında bulunarak önceki tanımlardan çok 

daha net bir yaklaşım sergilemiştir. Kitapta bu sorumlulukların neler olduğuna yer 
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vermese de şirketlerin siyasetle, toplumun refahıyla, eğitimle, çalışanlarının mut-

luluğuyla ve tüm sosyal alanlarla ilgili olması gerektiğinin altını çizmiştir (Car-

roll, 1999, s. 271-272). 

1970’lerde Kurumsal sosyal sorumluluk tanımları çoğalmaya başlamış ve 

daha belirgin hâle gelmiştir. Bu yıllarda kurumsal sosyal duyarlılık ve KSP gibi 

alternatif vurgulamalar da yaygınlaşmıştır. 1970’lerde tanımsal yapıya en önem-

li/kayda değer katkı; Johnson, CED, Davis, Steiner, Eells ve Walton, Sethi, 

Preston ve Post, ve Carroll’un eserleri olmuştur. Bu dönemde Harold John-

son’ın (1971) “Çağdaş Toplumda İş Dünyası: Temel Yapı/Çerçeve ve Konu” 

başlıklı eserinde çeşitli tanımlarla gündeme gelmiştir. Eserde ancak yönetim 

kadrosunun farklı çıkarları dengeleme başarısını gösterdiği firmanın sosyal so-

rumluluğu olan bir firma olarak değerlendirilebileceğine vurgu yaparak işletme-

lerin sadece hissedarlarının kâr marjını yükseltmek için çabalamak yerine; çalı-

şanlarını, tedarikçilerini, bayilerini, yerel halkı ve toplumun çıkarlarını da göz 

önünde bulundurması gerektiğini ifade etmiştir. Bu noktada “paydaş yaklaşımı” 

ve “çıkarların çokluğunun” önemi ortaya çıkmıştır. Ayrıca sosyal sorumlulu-

ğun; işletmelerin kâr elde edebilmek için sosyal programlar yürüttüklerini belir-

terek “uzun vadeli kâr maksimizasyonu” olarak algılanması ve işletmenin sade-

ce maksimum kâra değil, birden fazla hedefe odaklanarak asıl motivasyonu olan 

“fayda maksimizasyonu”nu esas alması gibi birbiriyle çelişkiliymiş gibi görü-

nen iki görüşle adından söz ettirmiştir. Son olarak Johnson sosyal sorumluluğa 

getirdiği “lügatsal fayda” yaklaşımıyla; kâr amacı güden firmaların sosyal so-

rumluluk sahibi davranışlarda bulunabileceğini, kârlılığa ulaştıklarında ise onlar 

için bir anlamı olmasa da sosyal sorumluluk önemli bir hedefleriymiş gibi dav-

ranabileceklerini savunmuştur (Johnson 1971’den aktaran Carroll, 1999, s. 273-

274). Yine 1971’lerde kurumsal sosyal sorumluluğun gelişiminde önemli bir 

katkısı bulunan Ekonomik Gelişmeden/Kalkınmadan Sorumlu Komite (CED); 

bu kavramı “üç çember modeli” ile açıklamıştır. Bu modelde iç çember işletme-

lerin büyüme, ürün, iş gibi temel ekonomik fonksiyonlarını yerine getirmesine; 

orta çember ekonomik fonksiyonların değişen sosyal değerleri ve öncelikleri 

değiştirebilecek kadar duyarlı bir farkındalıkla yürütülmesine; dış çember ise 

işletmelerin topluma katkı boyutunda daha aktif rol oynayarak yeni ortaya çıkan 

ve belirsizliğini koruyan toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmasına 

yönelik sorumluluklara vurgu yapmaktadır. Bu gelişmelerden sonra kavramın 

odak noktasının birçok akademisyen tarafından sosyal sorumluluktan, sosyal 

farkındalığa/duyarlılığa doğru kaydırıldığını söylemek mümkündür (Carroll, 

1991, s. 39-40; Carroll, 1999, s. 270-274). 
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Sosyal sorumluluk kavramının 1960’lı yıllar itibarıyla köklü bir değişime 

uğradığını ve 1970’li yıllardan sonra ise kamuoyundan ve akademik çevrelerden 

büyük bir ilgi gördüğünü söylemek mümkündür. Ancak 1980’li yıllara kadar 

sosyal sorumluluk kavramında hayati atılımlara tanık olunmamıştır. 1980’lerde 

KSS ye ilişkin orijinal tanımlara daha ender rastlanır olmuş daha çok kurumsal 

sosyal sorumlulukla ilgili ölçme ve araştırma girişimleri gerçekleştirilerek bu 

kavram alternatif tematik bir çerçevede ele alınmıştır. Öte yandan işletmelerce 

benimsenen ve kurumsallaşmaya başlayan kurumsal sosyal sorumluluk kavramı 

asıl önemini 1980’li yıllarda ortaya koymaya başladığı görülmüştür. Bu önemi 

teknolojik ve ekonomik açıdan toplumların refah düzeylerinin yükselmesi ve 

işletmelerin toplum üzerinde etkin hâle gelmesi ile açıklamak mümkündür. Zira 

bu dönemde toplumların yaşam standartları yükselmiş ve toplumun temel ku-

rumlarının işletmelerden talepleri artış ve çeşitlenmiştir. Bütün bu gelişmelerin 

sonucunda sosyal sorumluluk anlayışının benimsenmesi zamanla işletmelerin 

varlıklarını sürdürebilmeleri açısından zorunlu bir hâl almıştır (Güven, 2011, s. 

54-55; Carroll, 1999, s. 292-293). 

1990’lı yıllara kadar daha çok sosyal paydaşlarına yönelik sorumluluklarına 

odaklanan işletmeler, "sürdürülebilir kalkınma" ve "işletmelerin sürdürülebilirli-

ği" konularının gündeme yerleşmesiyle sosyal paydaşlarına ayırdığı kaynağı art-

tırmıştır. Böylece tarihin ilk dönemleri itibarıyla bireysel bazda gerçekleştirilen 

hayırseverlik, işletmelerin ortaya çıkmasıyla kurumsal kimlik kazanarak kurumsal 

sosyal sorumluluk girişimleri içinde önemli bir rol üstlenmeye başlamıştır. 

1990’lardan sonra da ise kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik faaliyetlerde "ha-

yırseverlik" yerine “strateji” ön plana çıkmaya başlamış ve kavram esas görünü-

müne bürünmüştür (Lembet, 2020, s. 24). Bu dönemde kurumsal sosyal sorumlu-

luk kavramı; paydaş teorisi, iş etiği teorisi, kurumsal sosyal performans ve ku-

rumsal vatandaşlık gibi alternatif temalar da önem kazanmıştır. Dönemin yazarla-

rı kurumsal sosyal sorumluluk kavramını reddetmemekle birlikte yazına herhangi 

bir katkıda bulunmamış ve yeni tanımlar eklememiştir. 1990’ları kapatıp yeni 

milenyuma doğru yol alırken, ölçüm girişimlerine en az teorik gelişmeler kadar 

önem verilmesi beklenmektedir. Bu kavramların daha da gelişebilmesinde ve 

uygulamanın teori ile bağdaştırılmasında ampirik araştırmalara ihtiyaç duyulmak-

tadır. Zira günümüz toplumunun iş dünyasından beklentileriyle uyumlu yapısıyla 

dikkat çeken kurumsal sosyal sorumluluk ileride de özellikle küresel ölçekte geli-

şen teknolojiyle hayatımıza yeni giren alanlarda ve ticari uygulamalarda paydaşı 

olan topluma karşı işletmenin sorumluluğunu yansıtması noktasında diğer birçok 

teorinin de temel dayanağını oluşturacaktır. (Carroll, 1999, s. 293). 
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2000’li yılların başlarında literatürde giderek daha belirgin hâle gelen kurumsal 

sosyal sorumluluk söylemi, işletmelerin kısa vadeli kazançlarını, toplumun uzun 

vadeli kazanımlarıyla dengede tutmaya çalışmalarının bir sonucu olarak “içinde 

bulunulan ve hizmet verilen çevre ve toplumun iyileşmesi için gönüllü olarak katkı-

da bulunma” olarak yer bulmaya başlamıştır (Bryane, 2003, s. 115; Görpe, 2007, s. 

173; Görpe, 2001, s. 91). İşletmenin uzun vadeli stratejik çıkarlarını içeren kurum-

sal sosyal sorumluluğu P. Kotler ve A. Lee “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” adlı 

kitaplarında; “isteğe bağlı iş uygulamaları ve kurumsal kaynakların katkıları aracı-

lığıyla toplumun refahını iyileştirmek üstlenilen bir yükümlülük” olarak tanımla-

maktadır. Tanımda geçen “isteğe bağlı” ifadesiyle, gerçekleştirilecek uygulamaları 

seçerken ve hayata geçirirken ortaya konan gönüllü taahhütlerin gerekliliğinin “top-

lumsal refah” sözüyle de; hem insani hem de çevresel konulara odaklanılmasının 

önemi vurgulanmaktadır (Hartman, Rubin, Dhanda, 2007, s. 77; Kotler ve Lee, 

2005, s. 3). Kurumsal sosyal sorumluluğu önemli bir kalkınma stratejisi olarak de-

ğerlendiren Avrupa Birliği de 2001 yılında “Avrupa Açısından İşletme Sosyal So-

rumluluğuna Yönelik Çerçeve Geliştirme” başlıklı “Green Paper (Yeşil Kitap)” adı 

verilen bir kitapta söz konusu kavramı “işletmelerin sosyal ve çevresel kaygıları, 

kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve tüm paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline 

getirmesi” olarak tanımlamaktadır (Karsak, 2016, s. 30-31). Ayrıca Yeşil Kitap, her 

geçen gün giderek artan sayıda Avrupalı şirketin, sosyal, çevresel ve ekonomik 

baskılara cevaben kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerini desteklediklerinin ve 

böylelikle çalışanlar, hissedarlar, yatırımcılar, tüketiciler, kamu kurumları ve 

STK’lar gibi etkileşimde bulundukları çok sayıda paydaşa önemli mesajlar gön-

dermeyi amaçladıklarının altını çizmektedir. İşletmelerin geleceklerine yatırım 

yaparak kabul ettikleri gönüllü taahhütlerin kârlılıklarını arttıracağına inanmaları bu 

yaklaşıma dayanak oluşturmaktadır (Green Paper, 2001, s. 1). Öte yandan Avrupa 

Komisyonu kurumsal sosyal sorumluluğu “sürdürülebilir kalkınmaya destek olan 

Avrupa’nın yaratıcı potansiyelini ve rekabetçiliğini geliştiren bir strateji”; (EC 

[2006]). Avrupa Birliği ise girişimci işletmelerin paydaşlarıyla ilişkilerinde mev-

zuata ve kanunlara tam anlamıyla uyum göstermesi anlamında ele almaktadır (Ger-

gely, 2012, s. 23). Zira işletmelerin kendi faaliyet ve ilgi alanları çerçevesinde sos-

yal refahın korunması ve geliştirilmesi için yapmak zorunda olduğu faaliyetleri 

kapsayan kurumsal sosyal sorumluluğun özünde işletme faaliyetlerinin genel kabul 

görmüş sosyal ve ekolojik standartlara uyumu ve hukuksal sorumlulukların yerine 

getirilmesi bulunmaktadır. İşletmeler gönüllü olarak kamusal yarar sağlayacak ko-

nularda yatırımlar yapmak suretiyle sosyal sorumluluk alanlarını genişletme şansına 

sahiptir (Ceritoğlu, 2011, s. 23; Halıcı, 2001, s. 11).  
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Son yıllarda; akademisyenler, araştırmacılar ve yöneticiler kurumsal sosyal 

sorumluluğu ve faaliyetlerini tanımlamanın ötesine geçerek onun işletmeler üze-

rindeki stratejik etkilerine dikkat kesilmişlerdir (McWilliams, Siegel, Wright, 

2006, s. 1). Çünkü kurumsal sosyal sorumluluk, artık sadece sosyal sorumluluk 

demek değildir. Sosyal sorumluluğun yanı sıra kurumların ekonomik, etik ve 

hukuksal sorumluluklarını da kapsamakta ve geniş bir yelpazede ele alınmak 

durumundadır. Bu bağlamda sosyal sorumluluk projeleriyle seslerini duyurmaya 

çalışan, diğer sorumluluklarını yerine getirmekten aciz işletmelerin sığ bir yakla-

şım içinde olduğunu söylemek mümkündür. Zira Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerde her alanda çözülmesi gereken büyük sorunlar bulunmakta ve bu durum 

bir yandan işletmeleri ürkütücü bir tabloyla karşı karşıya bırakırken diğer yandan 

da onlara katkıda bulunabilecekleri sınırsız alternatifler sunmaktadır. İşletmelerin 

payına düşen ise bu alternatifleri verimli olabilecekleri alanlarda değerlendirmek-

tir (Balta Peltekoğlu, 2008, s. 188).  

Kavrama yönelik tanımlar irdelendiğinde ortak anlayışın kurumun merkez-

deki konumu olduğu kurumsal sosyal sorumluluk; genelde gönüllülük esasına 

dayalı ve geniş kapsamda yasalarla denetlenen boyutlarıyla dikkat çekmekte ve 

uygulamanın başarı kriterlerini; sürdürülebilirlik ve hesap verebilirlik oluşturmak-

tadır (Gürel Boran, 2016, s. 16-17; Ural, 2006, s. 36). Sürdürülebilirlik, sosyal 

sorumluluk adına gerçekleştirilen faaliyetlerdeki istikrarla ilgilidir. İşletmelerin 

yasal zorunluluklar, maddi nedenler ve yeni kaynaklar oluşturma amaçlarıyla 

yöneldikleri kurumsal sosyal sorumluluğun sürekliliği önem arz eden bir konudur. 

Çünkü bir defaya mahsus gerçekleştirilen sponsorluk faaliyetlerini, hayır işlerini, 

pazarlama etkinliklerini, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti olarak değerlen-

dirmek doğru değildir. Söz konusu faaliyetlerin sürekli olması gerekmektedir. 

Hesap verilebilirlik ise; işletmelerin sorgulanmaya açık olduklarını ve kendi çı-

karlarından öte toplumsal çıkarlara hizmet ettiklerini kamuoyuna duyurmalarını 

ve her faaliyetlerinin hesap verilebilir nitelikte olduklarını göstermektedir (Cay-

maz, Soran, Erenel, 2020, s.1; Kuşat, 2012, s. 229). İşletmelerin sosyal sorumlu-

luklarını yerine getirirken bu unsurlara uygun tutum ve davranışlar sergilemeleri 

başarılarının teminatı olacaktır. 

2. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Unsurları 

Toplumun iş dünyası ile ilişkilerini önemli ölçüde etkileyen ve tarafların birbi-

riyle ilgili endişelerini ele alan kurumsal sosyal sorumluluk kavramının, parlak bir 

geleceğe sahip olduğu düşünülmektedir (Carroll, 1999, s. 293). Yazın dilinde bu 
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özellikleriyle göz dolduran kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin bütün paydaş-

larına karşı sorumluluklarını yerine getirmek için gerçekleştirdikleri gönüllü giri-

şimler olarak üç önemli unsurun varlığıyla açıklanmaktadır. Bu unsurlar; “gönüllü-

lük/voluntarism”, “ağ oluşturma/networking” ve “paydaş yönetimi/stakeholder 

management” olarak sıralanmaktadır (Çetindor ve Husoy, 2007, s. 65).  

2.1. Gönüllülük (Voluntarism) 

Yaşadığımız dünyadaki sosyo-kültürel değişimin ve paydaş beklentilerindeki 

farklılaşmanın işletmeler üzerindeki baskısıyla kurumsal sosyal sorumluluk faali-

yetlerine dâhil olmak rekabet üstünlüğü için zorunluluğa dönüşse de yasalar sos-

yal katkı konusunda işletmeleri zorunlu tutmamakta faaliyetler gönüllülük esasına 

bağlı gerçekleştirilmektedir (Öksüz ve Selvi, 2015, s. 57). Gönüllü olarak gerçek-

leştirilen kurumsal sosyal sorumluluk yasalarla denetlenen boyutlarıyla işletme 

faaliyetlerinin satın alma, üretim ve ARGE gibi aşamalarında sosyal duyarlılıkları 

esas alan, şirket kârlılığını arttıran ve kurumsal itibara katkı sağlayan temel bir 

yönetim anlayışına ve iş stratejisine işaret etmektedir (Gürel Boran, 2016, s. 16-

17). Öte yandan her ne kadar gönüllülük özelliği ile anılsa da kâr amacı güden 

işletmelerin çoğunda sosyal sorumluluk kavramının ekonomik amaçlarla ilintili 

olduğu dikkat çekmektedir. Çünkü işletmelerin temel amaçları kâr elde etmek ve 

varlıklarını devam ettirmektir. Ancak toplumun çıkarlarını dikkate almayan bir 

işletmenin kâr elde etmesi ve devamlılığını sağlaması da oldukça zordur. Zira 

yaşadığımız çağın yoğun rekabet ortamında tüketiciler için benzer ürünler arasın-

da seçim yapmak kolay değildir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler 

tüketicileri daha bilinçli satın almaya ve toplumsal çıkar odaklı düşünmeye zorla-

dığından dolayı topluma karşı sorumluluğunu yerine getiren işletmeler, tüketici-

nin zihninde yarattıkları olumlu imajla marka/ürün tercihlerini kendi lehlerine 

çevirme şansına sahip olmaktadır (Bahar, 2014, s. 142). 

2.2. Ağ Oluşturma (Networking) 

Bilgi ve iletişim, odak noktası paylaşım olan dijital dünyanın önemli kav-

ramlarındandır. Özellikle bilginin farklı birimler arasında aktarımı, kaynakların 

pek çok kişi tarafından yer/zaman kısıtlılığı olmadan paylaşılması ve haberleş-

me olanaklarındaki artışla, ağ oluşturma (networking) her alanda ön plana çık-

mıştır (http://www.megep.meb.gov.tr). Kurumsal sosyal sorumluluk alanında 

çalışan birimler arasındaki bağlantı, ağ oluşturma vasıtasıyla sağlanmaktadır. 



Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında - SivilAnT® 

260 

İşletmeler bu alanda hizmet veren network şirketleri aracılığıyla web sitelerini, 

gazete ve dergileri, ilgili bilimsel çalışmaları ve başarılı uygulamaları inceleye-

bilmektedir. Ayrıca organize edilen oturumlar, konferanslar ve seminerler aracı-

lığıyla bir araya gelme, diğer işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerini kendi 

faaliyetleri ile kıyaslama ve potansiyel iş ortakları ile iletişim kurma şansına 

sahip olabilmektedir. 

2.3. Paydaş Yönetimi (Stakeholder Management) 

İşletmelerin sadece finansal ortaklarına ve hissedarlarına karşı değil üretim 

faaliyetlerinin sonucundan direkt/dolaylı olarak etkilenen tüm kesimlere karşı 

sorumlu oldukları gerçeği kurumsal sosyal sorumluluk için “paydaş” kavramını 

giderek daha önemli hâle getirmektedir. Paydaş, özünde ortakları ve yatırımcıları 

içeren ancak daha genel bir ifadeyle bir firma ile ilişkileri olan, olması gereken ve 

onların işlerinden etkilenen/etkilenecek hedef kitleleri de kapsayan genel bir te-

rimdir (Görpe, 2001, s. 93). Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları alanında 

ise paydaş “kampanya sürecinde yapılan tüm faaliyetlerin yönlendirildiği bu 

süreçte kendisinden kurum ya da paydaş odaklı değişim beklenen, kampanya 

mesajlarının ulaşması amaçlanan kişi ya da gruplar”dır (Karakaya Şatır, Eren-

dağ Sümer, Gök Demir, 2015, s. 56). İşletmenin paydaşları; “kurum içi paydaşlar 

(kurucu ana sahipler, hissedarlar, yöneticiler ve çalışanlar)” ve “kurum dışı pay-

daşlar (toplum, devlet, tüketiciler, tedarikçiler, rakipler, doğa ve çevre vb.)” ol-

mak üzere iki grupta ele alınmaktadır. İşletmenin kurum içi sorumluluk alanının 

içinde çalışanlara, hissedarlara ve yöneticilere karşı sorumluluklar yer alırken; 

kurum dışı sorumluluk alanında ise rakiplere, tüketicilere, tedarikçilere çevreye, 

topluma ve hükûmete karşı sorumluluklar bulunmaktadır (Aktan ve Börü, 2007, s. 

5). Hangi kitleye seslenilirse selenilsin kurumsal sosyal sorumluluk, işletme faali-

yetlerinin paydaşların çıkarları ile dengeli bir şekilde yönetilmesini zorunlu kıl-

makta ve kolay olmayan bu dengenin kurulmasına yönelik çabaların merkezinde 

güçlü bir iletişim ağı oluşturmak bulunmaktadır. Bu noktada sosyal sorumluluk 

faaliyetleri konusunda aktif işletmelerin paydaş yönetimine ihtiyaç duyduğu gö-

rülmektedir. Carroll (1991) paydaş yönetimini, “yöneticilerin karar verme süre-

cinde kendi amaçları ile paydaşlarının beklentilerini uyumlaştırması” olarak 

tanımlamaktadır. Kuşkusuz söz konusu süreçte işletmelerin ve muhatap aldığı 

tüm paydaşların aynı anda kazanması mümkün olmamakta ve bu durum işletme-

leri uzun vadeli kazanımlara yöneltmektedir. Paydaş çıkarlarının ve beklentileri-

nin değişken olması ise işletmelerin amaçlarına ulaşırken değişen beklentileri 
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karşılama çabalarını arttırmaktadır. Bu bağlamda paydaş beklentileri, işletmelerin 

ürün ve hizmet yelpazelerini şekillendirmekle kalmamakta; onları sosyal çabalara 

da yöneltmektedir. Ayrıca bazı paydaşlar işletmeler için öncelikli görülmekte ve 

söz konusu önceliğin isabetli belirlenebilmesi için paydaşların şimdiki etkilerinin 

ve gelecekteki güçlerinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir (Bayraktaroğlu, 

İlter, Tanyeri, 2009, s. 9-10). 

3. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Boyutları 

İş dünyasında işletmeler birbirinden farklı nedenler ve düzeylerde paydaşla-

rına karşı sorumluluk yüklenmektedir. Sosyal sorumluluk yüklenme; kimi zaman 

kendini gösterme ve gerçekleştirme arzusu kaynaklı, kimi zaman kurumsal çıkar-

ların gereği kimi zaman da bu iki nedenin karışımı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ancak yüklenilen sorumluluğun kaynağı ne olursa olsun ekonomik kaygıların 

varlığı kaçınılmazdır ve bu kaygılar kâr amacı güden işletmeler ile gütmeyen 

işletmeler arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Öte yandan işletmelerin sosyal 

sorumluluk üstlenirken ahlaki, sosyal ve yasal açıdan toplumun beklentilerine 

uygun davranmaları gerekmekte ancak her işletmenin bu konuya aynı özeni gös-

terdiğini söylemek pek mümkün olmamaktadır. Hatta pek çok işletmenin ekono-

mik çıkarları ahlaki, sosyal ve yasal sorumlulukların önünde tuttuğu da dikkatler-

den kaçmamaktadır. Bu anlamda işletmelerin yükleneceği sosyal sorumlulukların 

kapsamına ve boyutuna ilişkin fikir birliğine varılmamış olmakla birlikte bazı 

çalışmalarda işletmelerin sosyal sorumluluk yüklenme düzeylerine göre sınıflan-

dırıldıkları görülmektedir (Smith, 2003, s. 53; Bayraktaroğlu, İlter, Tanyeri, 2009, 

s. 20). Kuşkusuz bu sınıflandırmaların başında A. Carroll’un “Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk Piramidi” yer almaktadır.  

Carroll 1979 yılında kaleme aldığı “The Pyramid of Corporate Responsibi-

lity: Toward The Moral Management of Organizational Stakeholders” makale-

siyle geliştirdiği modeli detaylandırarak yazın dilindeki tanımsal akımların açıklı-

ğa kavuşturulmasını ve birleştirilmesini sağlamaya çalışmıştır. İşletme ve toplum 

bilim alanında en çok alıntı yapılan makalelerden biri olan bu çalışma; oldukça 

pragmatik hedeflerle kaleme alınmıştır. Başlıca hedefi akademisyenlere kurumsal 

sosyal sorumluluk hakkında farklı fikirlerin ortaya konulduğu kapsamlı bir çerçe-

ve sunmak, yöneticilere ise toplumsal konularda sorunlarla karşı karşıya kaldıkla-

rında sistematik düşünebilmelerine yardımcı olacak bir araç sunmak olmuştur 

(Lee, 2008, s. 60). Organizasyonel sorumluluklar arasında ayrım yapan ilk aka-

demisyen olarak bilinen Carroll işletmelerin sosyal sorumluluğunun toplumun 
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ekonomik, yasal, etik ve hayırsever beklentileriyle tarafından kuşatıldığını sa-

vunmaktadır. Bu beklentileri karşılamak üzere işletmelerin topluma karşı daha 

geniş sorumluluk alanlarının olması gerektiğini vurgulayan Carroll kurumların 

sadece ekonomik ya da yasal yükümlülükleri değil aynı zamanda etik ve hayırse-

verlik yükümlülüklerinin de olduğunun iddia ederek 4 boyutlu bir sosyal sorumlu-

luk piramidinden bahsetmektedir. Ona göre işletmenin sadece ekonomik boyutu 

değil piramidin temelini oluşturan dört boyutu da içermesi gerekmektedir. Söz 

konusu boyutlar ve modeli resmeden piramidin detayları Şekil 1’de gösterilmek-

tedir (Ersöz, 2007, s. 29-30). Carroll, 1991, s. 42). 

Şekil 1. Archie Carroll’un “Sosyal Sorumluluk Piramidi” 

 
Kaynak: Carroll, A. B (1991); The Pyramid of Corporate Responsibility: Toward The Moral Management 

of Organizational Stakeholders, Business Horizons 34 (4), 42. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi’ne göre; işletmeler tarafından eko-

nomik sorumluluğa etik sorumluluktan daha fazla ağırlık verilmesinden dolayı 

her bir boyutun önemi farklılık gösterebilmekle birlikte tüm boyutlar işletmenin 

sosyal sorumluluğunun ayrılmaz bir parçasıdır (Lee, 2008, s. 60). Öte yandan 

Hayırseverlik Sorumlulukları/Boyutu 

İyi bir kurumsal vatandaş ol! 

Kaynaklarını toplumun yaşam kalitesini yükseltmek
adına topluma aktar.

Etik Sorumluluklar/ Ahlaki Boyut 

Etik/Dürüst ol! 

Zarar vermekten kaçın. Doğru ve adil olanı yap.

Yasal Sorumluluklar 

Kanunlara uy! 

Kanun toplumun doğru ve yanlış algısıdır. Oyunu 
kuralına göre oyna. 

Ekonomik Sorumluluklar 

Kâr odaklı ol!/Kârlılık.

Kârlılık KSS piramidinde yer alan tüm diğer 
ögelerden önce gelir/ önemli olanıdır. 
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ekonomik boyut/sorumluluklar piramidin tabanında yer almakta ve diğer sorum-

lulukların temel dayanağını oluşturmaktadır. Onun üstünde yasal boyut bulun-

makta ve ekonomik sorumluluklarını yerine getirmelerinin dışında toplumun ka-

bul edilebilir ve kabul edilemez davranışlarının temelini oluşturan yasalara uyma-

ları da beklenmektedir. Üçüncü olarak ahlaki boyutun varlığında söz edilmekte ve 

işletmelerden doğruluk, adalet ve dürüstlük gibi etik sorumluluklarını yerine ge-

tirmeleri ve paydaşlarına zarar vermekten kaçınmaları istenmektedir. Son olarak 

hayırseverlik boyutu gereği işletmelerden iyi bir kurumsal vatandaş olmaları, 

finansal ve beşeri kaynakları ile topluma ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yar-

dımcı olmaları beklenmektedir. Görüldüğü üzere Carroll’un sosyal sorumluluk 

piramidi, kurumsal sosyal sorumlulukları belirli bir öncelik sırasına göre vermek-

te ancak tüm bu sorumlulukların eşzamanlı olarak yapılmasının işletme başarısın-

da olumlu etki yaratacağını vurgulamaktadır (Carroll, 1991, s. 40-42). 

 Ekonomik Boyut/Sorumluluklar: İşletmenin ilk ve aynı zamanda en 

önemli sorumluluğu doğası gereği ekonomik sorumluluktur ve diğer so-

rumlulukların hepsi ekonomik sorumluluğun varlığına dayanmaktadır 

(Carroll, 1979, s. 500). Sosyal sorumluluk piramidinde de bunu destek-

ler şekilde işletmelerin en önemli amaçlarının kâr elde etmek olduğuna 

ve bu amacın aynı zamanda kendi sürekliliklerini sağlayabilmelerinin 

tek koşulu olduğuna yer verilmektedir. Carroll’a göre bir işletmenin ba-

şarılı olduğunu söyleyebilmek için o işletmenin ekonomik boyutunu 

oluşturan faktörlere bakmak gerekmektedir. Bu boyutu karakterize eden 

özellikler aşağıda sırasınca özetlenmektedir (Carroll, 1991, s. 40- 41): 

 İşletmenin hisselerini büyük ortaklar ve küçük hissedarlar için maksi-

mim kazanç getirebilecek seviyeye çıkartan faaliyetlerde bulunması, 

 Yüksek hacimli faaliyet verimliliğine ulaşılması ve bu faaliyetlerden en 

yüksek kârlılık seviyesine çıkılması, 

 İşletmelerin iyi bir kurumsal vatandaş olması,  

 İşletmelerin finansal/beşeri kaynakları ile toplumsal katkıda bulunması 

ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olması. 

 Yasal Boyut/Sorumluluklar: Toplum, işletmelerin faaliyetlerinden kâr 

sağlamalarını, hatta maksimum kara ulaşmalarını kabul ederken, bu ka-

bulü işletmenin çalışmasına dair temel kuralları-kanun ve yönetmelikler-

le-belirleyen “toplumsal sözleşme” ile koşulsuz olarak onaylamaktadır 
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(Carroll, 1979, s. 500). Dolayısıyla toplumsal konulara duyarlılığı içeren 

kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin performansını etkileyen eko-

nomik, yasal, etik ve gönüllü faaliyetlerin düzeyini gösteren bir kavram 

olarak değerlendirilmektedir. Zira işletmeler, kurumsal sosyal sorumlu-

luklarının çoğunu günlük işlerde karşılaşılan yasal ve düzenleyici gerek-

liliklere uygun gerçekleştirmek durumundadır. Çünkü bu gerekliliklere 

uymama, yasaları çiğneme anlamına geldiği için yasalara uygun davran-

ma işletme için önemli bir sorumluluktur. Bu noktalardan hareketle top-

luma karşı sorumlulukların olmazsa olmazı olan yasal sorumluluklar, iş-

letmelerin faaliyetlerini yerine getirirken içinde bulunduğu toplumun dü-

zenleyici hükümlerine (kanunlarına, tüzüklerine, yönetmeliklerine) uy-

gun şekilde hareket etmesinin gerekliliğini ifade etmektedir. Böylece 

gerçekleştirilecek olan çalışmaların çerçevesini belirleyerek işletmelere 

çalışma disiplini oluşturmaları konusunda yol göstermektedir (Ersöz, 

2007, s. 27; Akıncı Vural ve Bat, 2013, s. 111; Bahar, 2014, s.146).  

 Ahlaki Boyut/ Etik Sorumluluklar: Gerek ekonomik, gerekse yasal so-

rumluluklar etik değerleri kapsasa da bunlara dâhil olan ve yasalarla be-

lirtilmediği hâlde işletmelerin uyması beklenen davranışlar söz konusu-

dur. Bu davranışlar, etik sorumlulukları oluşturmaktadır. Etik sorumlu-

luklar, doğru düzgün tanımlanamadığı için iş dünyasının uygulamakta en 

fazla zorlandığı alanı olarak bilinmektedir (Carroll, 1979, s. 500). Özünü, 

toplumun işletmelerden yasal yükümlülüklerin ötesinde beklentileri bu-

lunması ve bu beklenti doğrultusunda işletmelerin faaliyette oldukları sü-

re boyunca amaçlarına ulaşmaya çalışırken ahlaki/etik sorumluluk duy-

gusuyla hareket etmek zorunda olması oluşturmaktadır. Bu anlamda iş-

letmelerin amaçları uğruna tüm isteklerini hayata geçirme lüksleri olma-

dığı gibi kendilerini çevreleyen hedef kitlelerin istek ve şikâyetlerini göz 

ardı etme şansları da yoktur. Etik sorumluluk kapsamında işletme tara-

fından paydaşlara taahhüt edilen ve bağlı olunan ahlaki/etik anlayış, bir 

yandan çalışanların ve ailelerinin yaşam kalitesini iyileştirmek diğer yan-

dan da ait olunan toplumun genelinin ekonomik gelişimine katkıda bu-

lunmak durumundadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi işletmeler 

için çok önemlidir ve bu sorumluluğun en büyük garantörü işletmelerin 

halkla ilişkiler birimleridir (Bülbül, 2004, s. 278; Bryane, 2003, s. 115).  

 Hayırseverlik Boyutu/Gönüllü Sorumluluklar: Gönüllü sorumlu-

luklar, toplumun iş dünyasına yönelik hâlihazırda net bir mesajının 
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olmadığı kişisel yargılara ve seçimlere dayanan sorumluluklardır. Hatta 

bunları sorumluluk olarak adlandırmanın doğru olup olmadığının bile tar-

tışılması gerekir, çünkü yerine getirilip getirilmemeleri işletmelerin takdi-

rindedir. Yani işletmeler isterlerse toplumsal beklentileri karşılamak üze-

re (gönüllülük esasıyla) sosyal roller üstlenmektedir (Carroll, 1979, s. 

500). Bu bakımdan yasal bir zorunluluk olarak ele alınmayan hayırsever-

lik, işletmenin topluma yaptığı doğrudan veya dolaylı katkıların bir ifa-

desidir. Bu sorumluluğunun farkındalığıyla iyi bir kurumsal vatandaş 

olan işletme; toplumsal sorunlarla ilgilenme, toplumun refahını yükselt-

me ve toplumsal beklentilere cevap verme odaklı varlığını sürdüren iş-

letmedir (Özüpek, 2005, s. 76-82). Böylece gönüllü sorumluluklar, işlet-

menin toplumda oluşturduğu iyi niyeti güçlendirerek içinde yer aldığı 

sosyal çevrede iyi bir kurumsal vatandaş olarak algılanmasını destekle-

yen faaliyetlerle adından söz ettirmektedir (Sökmen ve Tarakçıoğlu, 

2013, s.156). Gönüllü sorumluluk faaliyetlerine; hayırsever yardımlar 

yapmak, uyuşturucu bağımlıları için kurum içi programlar yürütmek, 

uzun dönem işsiz olan kişileri eğitmek veya çalışan anneler için gündüz 

bakım merkezleri sağlamak gibi ek çok örnek vermek mümkündür (Car-

roll, 1979, s. 500). 

Toplumun işletmelerden beklentisi iyi bir kurumsal vatandaş olması yolun-

dadır. Bu anlamda günümüz rekabet koşullarında işletmeler için neyin iyi ve doğ-

ru, neyin kötü ve yanlış olduğunu araştıran, amaçları doğrultusunda toplumun etik 

kodlarını gözeten ve iyi bir kurumsal vatandaş olmayı başarabilen bir yapıya sa-

hip olunması önemlidir. Bir başka ifadeyle iyi bir kurumsal vatandaş olmak; gün-

cel değerleri ve değişen normları fark edebilmek ve bu kodlara saygı duyan ku-

rumsal bir yapıyı oluşturabilmektir aslında (Akıncı Vural ve Bat, 2013, s. 112). 

İşletmeler Toplumun refahını arttırmak için aktif bir şekilde hayırseverlik faali-

yetleri düzenleyerek kendi finans kaynaklarıyla sanata, eğitime veya topluma 

katkıda bulunarak ne kadar iyi bir kurumsal vatandaş olduklarını sergileme yolu-

na giderler (Akıncı Vural ve Coşkun, 2011, s. 73-74). Bu faaliyetler işletmeler 

için önemlidir çünkü yapılan araştırmalar tüketicilerin özellikle eğitim, sağlık, 

çevre, kültürel ve tarihi değerleri koruma gibi konularda duyarlı olmayan (sosyal 

anlamda sorumlu davranmayan) işletmeleri cezalandırdıklarını; satın alma tercih-

lerini sözü edilen konularda duyarlı bir tavır sergileyen işletmelerin ürün ve hiz-

metlerinden yana kullandıklarını ortaya koymaktadır. Zira toplumun çıkarlarını 

gözetmeyen, insan ve çevre sağlığına özen göstermeyen, çalışan haklarına saygı 

duymayan işletmeler itibar kaybetmektedir. Bu durum işletmelerin yürüttükleri 
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sosyal sorumluluk çalışmalarını ekonomik kaygılarla bir zorunluluğa dönüştür-

mektedir. Öte yandan bu sorumluluğun yerine getirilmesinde dikkatli olunması 

gerektiği de ortadadır. Çünkü işletmelerin gönüllü sorumluluklar kapsamında 

gerçekleştirdikleri faaliyetler zaman zaman reklam aracı gibi lanse edilebilmekte, 

ürün ve marka sosyal sorumluluğun önüne geçerek gönüllülük ve hayırseverlikle 

çelişebilmektedir. Bu durum işletme lehine sonuçlanabilecek pek çok çabayı iş-

letme aleyhine çevirebilmektedir (Bahar, 2014, s. 148).  

4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanları 

İşletmeler açık sistemler olmaları nedeniyle toplumdan ayrı varlıklarını 

sürdürememekte; faaliyetleri ile kendilerini çevreleyen ve başarılarında/ başarı-

sızlıklarında payı bulunan pek çok kesimi etkileyerek onlardan etkilenmektedir 

(Tengilimoğlu ve Öztürk, 2004, s. 123). Bu yönüyle işletmelerin ilişkide bulun-

dukları ve sosyal sorumluluk duydukları kesimleri, işletmelerin sosyal sorumlu-

luk alanları olarak değerlendirmek mümkündür. “Hedef kitle” ya da “paydaş” 

şeklinde de tanımlanabilen bu alanlar, işletmelerin iletişim kurmak ve mesaj 

iletmek istedikleri kişi ve kuruluşların tümünü ifade etmektedir (Aydede, 2007, 

s. 101).  

İşletmelerin ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik sorumluluklarını eşza-

manlı bir şekilde yerine getirmek durumunda olması kurumsal sosyal sorumlulu-

ğun çerçevesinin hedef kitleler/ sosyal sorumluluk alanları bağlamında ele alın-

masını gerekli kılmaktadır. Zira toplumların sürekli değişim ve gelişim içinde 

olması işletmeleri her geçen gün biraz daha farklı alanlarda daha fazla sorumluluk 

taşımak zorunda bırakmaktadır. Bu bağlamda işletmelerin kendi sorumluluk alan-

larını; ekonomik refah, toplumsal kalkınma, sosyal adalet vb. amaçlarını göz 

önünde bulundurarak belirlemesi, iç ve dış sorumluluk alanlarının bir arada de-

ğerlendirmesi ve üstlenmesi gereken sorumlulukları tüm alanlara yönelik olarak 

tasarlaması önemlidir (Akıncı Vural ve Coşkun, 2011, s. 74). İşletmelerin sosyal 

sorumluluk alanları işletme içi ve işletme dışı olmak üzere iki grupta ele alınmak-

tadır. İşletme içi sorumluluk alanları; çalışanlara karşı sorumluluk ve hissedarla-

ra/yatırımcılara karşı sorumluluk; işletme dışı sorumluluk alanları ise rakiplere, 

tüketicilere, tedarikçilere, topluma, çevreye ve devlete karşı sorumluluklar başlık-

ları altında ele alınmaktadır. İşletmeler, sosyal sorumluluk duydukları bu alanlarla 

uzun vadeli, güvene dayalı ve sağlıklı ilişkiler geliştirebilmek için onlara olan 

sorumluluklarını titizlikle yerine getirmek durumundadır. Sözü edilen sosyal so-

rumluluk alanları aşağıda kısaca özetlenmektedir: 
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4.1. İşletme İçi Sorumluluk Alanları 

İşletme içi sorumluluk alanları; işletmenin beşeri varlığını oluşturan çalı-

şanlardan ve hissedarlardan oluşmaktadır. Sözü edilen iki kesim de işletmenin 

faaliyetlerinden doğrudan etkilendiği için onlarla sürekli olarak iletişim hâlinde 

bulunulması ve beklentilerinin karşılanmaya çalışılması işletme içi sorumluluk-

ların gereği olarak değerlendirilmektedir (Sökmen ve Tarakçıoğlu, 2013, s. 140) 

4.1.1. Çalışanlara Karşı Sorumluluklar 

İşletmelerin temel paydaşı olan çalışanlar, işletmenin tüm birimlerinde en üst 

düzey yöneticilerden en alt hizmetlilere kadar tüm personeli kapsamaktadır (Balta 

Peltekoğlu, 2006). İşletmenin hedef kitleleri ile ilişkilerinde temsilci görevi gören 

çalışanlar; üretilen mal ve hizmetin kalitesini belirleyen, kurum imajını derinden 

etkileyen, müşteri tatminin önemli parçasını oluşturan ve “iç müşteri” olarak ad-

landırılan grubu oluşturmaktadır. Çalışanlar; sorumluluk duyulan diğer gruplardan 

farklı olarak bazen işletmeye hizmet eden bir personel, bazen bir temsilci ya da 

tüketici, bazen de toplumun bir üyesi rolüyle işletmenin ekosistemi içinde yer al-

maktadır. Ayrıca işletmelerin amaçlarına ulaşmalarını sağlayan önemli kesimler 

arasında yer alan çalışanların; bir yandan kararların alınmasında katılımcı; diğer 

yandan da uygulanan kararların en çok etkilenen tarafı olarak sosyal sorumluluk 

sürecinin öncelikli boyutunu oluşturduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla 

işletmelerin çalışanlarına karşı sorumlulukları geniş bir yelpaze içinde titizlikle ele 

alınmalıdır. İşletmelerin çalışanlarına yönelik öncelikli sorumluluğu onların moti-

vasyonlarını arttırarak daha etkin ve verimli çalışmalarına ortam hazırlamaktır. 

Bunun için iş yerinde adil bir işe alım, ücretlendirme ve terfi sistemi uygulamak ve 

pozitif bir çalışma ortamı oluşturmak; çalışanların iş güvenliklerini sağlamak, ça-

lışma koşullarını iyileştirmek, eğitim ve kariyer olanaklarıyla gelişimlerini destek-

lemek, işletme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak, fikirlerini öz-

gürce belirtmelerine imkân tanımak, onlara yetki ve sorumluluk vermek, sendika 

kurma ve grev yapma haklarına saygı duymak gerekmektedir. Öte yandan çalışan-

lara mobbing uygulamamak ve iş yerinde çalışmaya engel olan olumsuz şartların 

oluşmasına fırsat vermemek de işletmelerin çalışanlarına karşı sorumlulukları ara-

sındadır (Torlak, 2014, s. 38-40). Çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine geti-

ren ve onlarla sağlıklı ilişkiler geliştirebilen işletmelerin daha kalifiye iş gücü is-

tihdam etme şansı yüksektir. Zira çalışanlar sosyal sorumluluk kapsamında değer-

lendirildiğinde işletme içi sorumluluk alanları arasında yer almakta, halkla ilişkiler 
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disiplini açısından ise sürekli iletişim hâlinde bulunulması gereken hedef kitleler-

den birini oluşturmaktadır. Halkla ilişkilerin kurumun içinde başladığı düşünülür-

se; çalışanlarıyla ilişkilerinde başarısız olan bir kurumun dış hedef kitleleriyle kur-

duğu iletişimde başarıya ulaşmasını beklemek pek mümkün gibi görünmemekte-

dir. Ayrıca çalışanların işletmelere karşı sorumlulukları da en az işletmelerin çalı-

şanlarına karşı sorumlulukları kadar önemlidir. Tüm çalışanlar; bağlı bulundukları 

işletmeye karşı pek çok sorumluluğu yerine getirmek durumundadır. Üstlendikleri 

görevlerin gereğini yerine getirmek, sahip oldukları yetkileri kötüye kullanmamak, 

gizli tutulması gereken bilgileri başkalarıyla paylaşmamak, kaynakları verimli 

kullanarak israftan kaçınmak ve kuruma sadık olmak bu sorumluluklardan sadece 

birkaçıdır. Bu noktada sorumlulukların yerine getirilmesinde karşılıklılık önem 

kazanmaktadır (Bahar, 2014, s. 151). 

4.1.2. Hissedarlara Karşı Sorumluluklar 

İşletmenin en önemli büyük varlığı sermayesidir. Dolayısıyla sermayeyi sağ-

layan hissedarlar işletmeye yatırdıkları paranın karşılığında yatırımcısı oldukları 

işletmeden paralarının en iyi şekilde değerlendirilmesini ve kâr getirerek kendileri-

ne pay edilmesini beklemektedir. Bu beklenti hissedarların paralarını alternatif 

değerlendirme yollarından vazgeçerek işletmenin kurulması ve büyümesi için 

kullanabilmesinin yegâne koşuludur (Kırel, 2000, s. 83; Eren, 1990, s. 114). Eko-

nomik getirilerin maksimize edilmesi ve hisse senetlerinin değerlerinin arttırılması 

dışında hissedarların işletmelerden en önemli beklentisi ise; işletme üzerindeki 

sahiplik haklarının korunmasıdır. Ayrıca hissedarların; kendilerine ait hisseleri 

satma, genel toplantılarda oy kullanma, işletme hakkında bilgi alma, yasalara aykı-

rı uygulamalarından ve topluma zarar veren faaliyetlerinden dolayı işletme yöneti-

cilerine dava açma gibi hakları bulunmaktadır. İşletmeler hissedarların haklarına 

karşı saygılı davranmak ve dürüst olmak, karşılıklı güvene dayanan etkili bir ileti-

şim süreci oluşturmak sorumluluklarını üstlenmek durumundadır. Zira bu sorum-

lulukların yerine getirilmemesi durumunda işletmeler; hissedarların desteğini geri 

çekmesi ve sermaye kaybı gibi olumsuz durumlarla karşılaşabilmektedir Öte yan-

dan hissedarların da işletmeye karşı; kısa dönemli/uzun dönemli kârlılık sağlanma-

sına katkıda bulunmak, işletmenin menfaatine hareket etmek, etkin ve profesyonel 

bir yönetimin gerçekleşmesine destek olmak, finansal durum ve sermaye kullanımı 

hakkında doğru bilgi vermek gibi sorumlulukları bulunmaktadır. Her iki taraf da 

hak ve sorumlulukları konusunda birbirine karşı hassas davranmak durumundadır 

(Torlak, 2014, s. Bayraktaroğlu, İlter, Tanyeri, 2009, s. 10). 
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4.2. İşletme Dışı Sorumluluk Alanları 

İşletme içi sorumluluk alanlarının dışında, ilişki içerisinde olunan işletme 

dışı sorumluluk alanları da bulunmaktadır. Bu alanlar işletme içi alanlara göre 

çeşitlilik göstermekte, işletmenin konumu ve karar mekanizması üzerinde daha 

belirleyici bir rol oynamaktadır (Sökmen ve Tarakçıoğlu, 2013, s.140). İşletme 

içi sosyal sorumluluk alanlarını; tüketiciler, rakipler, toplum, çevre, devlet/kamu 

kuruluşları, tedarikçiler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları olarak sıra-

lamak mümkündür. 

4.2.1. Tüketicilere Karşı Sorumluluklar 

Küreselleşme ve rekabet, üreticinin sahip olduğu gücün yönünü ürünlerin 

alıcısı ve kullanıcısı konumunda olan tüketicilere doğru kaydırmıştır. Bu bağ-

lamda pazar ekonomilerinde işletmenin başarısını etkileyen temel unsurlardan 

biri olarak tüketiciler; işletmenin varlığı ve sürekliliği üzerinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu yüzden tüketicilere karşı sorumluluklarının farkında olması 

ve bu sorumlulukları yerine getirmesi işletmeler adına büyük bir gerekliliktir 

(Kağnıcıoğlu, 2007, s. 25). Söz gelimi üretim hataları, aldatıcı reklamlar, doğru 

bilgilendirilmeme, satın almaya zorlayıcı uygulamalar yapma, uygunsuz/kötü 

ambalajlama ve etiketleme, nitelikte ve malın güvenliğinde ortaya çıkan yeter-

sizlikler, sunum ve onarım olanaklarındaki hatalar, kullanım süresince sunulan 

sınırlı/yetersiz güvence gibi durumlar tüketicilerin tepkilerine neden olmakta 

işletmeler kendilerinden kaynaklanmasa da tüketicilerin karşılaştığı bu olum-

suzlukları sosyal sorumluluklarının bir gereği olarak ortadan kaldırmaya çalış-

mak zorunda kalmaktadır (Karalar, 2002, s. 96). 

4.2.2. Rakiplere Karşı Sorumluluklar 

Günümüzün küreselleşen dünyasında işletmeler açısından bir gereklilik 

hâline gelen toplumdan aldığını topluma geri vermek ve toplum yararını gözet-

mek ilkelerine dayanan kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı; işletmelerin ürün-

lerini ideal şartlarda pazara sunmaları ve marka imajını güçlendirmeleri açısın-

dan önem taşımaktadır. Zira rakiplerinden üstün olmak isteyen işletmeler ku-

rumsal sosyal sorumluluğu fark yaratmak ve marka imajlarını farklılaştırmak 

amacıyla kullanabilecekleri bir uygulama olarak görmeye başlamışlardır. Çünkü 

günümüzde markalar, toplumsal sorunlara getirdiği çözümler vasıtasıyla marka 

imajlarını geliştirmekte ve ürettiği ürünlere kattıkları artı değer sayesinde rakip-
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leri arasında fark edilebilir hâle gelerek tercih edilebilirliğini arttırma şansını 

yakalamaktadır (Özdemir, 2009, s. 57). Ancak bunu yaparken işletmeler yerel 

ve küresel ölçekte rekabet ettiği rakiplerine karşı bazı sorumlulukları yerine 

getirmek durumundadır. Söz gelimi üretim faaliyetlerini aynı sektörde göster-

meleri nedeniyle rakip işletmelerin bazen rekabet ortamını ortadan kaldırmak 

için aralarında kartel, tröst gibi örgütler kurdukları görülmekte ve bu oluşumlar 

haklı rekabet ortamı çerçevesinde kabul görmekle birlikte sektörde zaman za-

man haksız rekabet ortamına zemin hazırlayan uygulamalara da başvurulduğu 

dikkat çekmektedir. Dolayısıyla piyasa koşulları çerçevesinde tüm işletmelerin 

rakiplerine karşı haksız rekabetten uzak durulması, rakipleri kötülemek, karala-

mak ve iftiraya maruz bırakmak gibi eylemlerden kaçınılması, rakiplere ait gizli 

belgelerin ele geçirilmeye çalışılmaması veya şirket sırlarının dışarı sızdırılma-

ması, rakiplerin çevreye ve insan sağlığına zararlı uygulamalarına göz yumul-

maması, gizli fiyat anlaşmalarına gidilmemesi gibi pek çok sorumluluğu olduğu 

bilinmektedir (Torlak, 2014, s. 43)  

4.2.3. Topluma Karşı Sorumluluklar 

Hızlı bir değişim sergileyen iş dünyası ve içinde ticari faaliyetlerini gerçek-

leştiren işletmeler boşlukta faaliyet göstermemektedir. Bu gerçekle yüzleşen 

işletmeler hayatta kalabilmek için sadece ekonomik açıdan güçlü olmalarının 

yeterli olmadığını ve toplumla sağlıklı ilişkiler kurmalarının en az kârlılık kadar 

gerekli olduğunu kısa sürede kavramışlardır. Öte yandan küreselleşme ve bilgi 

teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler ile artan rekabet, toplumu oluşturan 

tüketicilerin talep, istek ve beklentilerini de farklılaştırmıştır. Tüketiciler eski-

den alışveriş yaparken ürünlerin kalitesiyle ve fiyatıyla ilgilenirken şimdilerde 

üretici işletmenin etik değerlere sahip olup olmadığını, topluma hizmet edip 

etmediğini, çevresine karşı duyarlı davranıp davranmadığını da önemsemekte 

ve bilinçli satın alma davranışları gerçekleştirmektedir. Yani bireysel bilinçlen-

me artmış ve toplum işletmelerden tıpkı bireyler gibi kendilerine hizmet etmele-

rini beklemeye başlamıştır. Artan sosyal sorumluluk farkındalığıyla her geçen 

gün daha fazla birey ve kurum ait oldukları topluma hizmet ederek sosyal so-

rumluluklarını yerine getirmeye yönelmiştir. Böylece kurumsal sosyal sorumlu-

luk; kurum ve kuruluşların gerçekleştirdiği topluma hizmet çalışmalarının ifade-

si hâline gelmiştir (Saran vd., 2011, s. 37-34). Bu anlamda işletmelerin topluma 

yönelik sosyal sorumlulukları, “toplumun içinde bulunduğu şartların düzeltil-

mesine ve iyileştirilmesine katkı sağlamak” görevini yerine getirmektedir. Söz 
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konusu görevle işletmeler bir yandan ticari faaliyetlerini içinde bulundukları 

ülkenin kurallarına göre gerçekleştirirken diğer yandan da toplumun değerlerine 

uygun girişimlerde bulunma eğilimiyle topluma katkı sağlayan sosyal sorumlu-

luk projelerine dâhil olmaktır. Dâhil olunan çalışmaların ele aldığı temel top-

lumsal sorunlar aşağıda sunulmaktadır (Torlak, 2014, s. 41-42): 
 

 Açlık ve yetersiz beslenme,  

 Fakirlik ve gelir düzeyinin düşük olması,  

 Engelli sorunları ve engellilere yönelik istihdam edilebilirlik,  

 İşsizlik ve işsizliğin azaltılmasına yönelik faaliyetler, 

 Eğitim konulu etkinlikler,  

 Aşırı nüfus artışını düzenlemeye yönelik uygulamalar,  

 Şiddeti önleme çalışmaları,  

 Madde bağımlılığını engelleme çalışmaları,  

 Yaşlılara yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetleri,  

 Çevre koruma ve çevre bilinci geliştirme faaliyetleri.  
 

İşletmeler çoğu zaman sosyal sorumluluklarını yukarıda sunulan sorunlu 

alanlara yatırım yapmak ve sorunların çözümüne destek sağlamak amacıyla 

kurulan kâr amacı gütmeyen örgütlere destek vermek şeklinde ortaya koymak-

tadır. Dolayısıyla hayır kurumlarına, eğitim ve sağlık çalışmalarına, sanatsal 

faaliyetlere destek vermek suretiyle topluma olan sorumluluklarını yerine ge-

tirmeye çalışan işletmeler için sosyal sorumluluk, sözü edilen tüm sosyal so-

rumluluk alanlarına karşı üstlenilmesi gereken yükümlülükleri kapsayan bir 

iletişim biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır (Karsak, 2016, s. 30). Bu iletişim 

biçimini kullanarak işletmeler topluma karşı sorumluluklarını, toplumun içinde 

bulunduğu şartların ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayarak yeri-

ne getirmektedir (Coşkun Değirmen, 2016, s. 67).  

4.2.4. Çevreye Karşı Sorumluluklar 

İşletmeler, kurumsal faaliyetlerini çevreye ve insan sağlığına zarar vermek-

sizin sürdürerek amaçlarına hizmet etme yükümlülüğündedir. Bu anlamda doğal 
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kaynakları korumak/kirletmemek ve çevrenin gelişimine katkıda bulunmak 

işletmenin çevreye karşı sorumluluklarını oluşturmaktadır. Ancak işletmelerin 

çevreye karşı sorumluluklarını bunlarla sınırlandırmak mümkün değildir. Zira 

işletmelerin ürün üretimi, kullanımı veya tüketimi sırasında çevreyi tehdit eden 

faaliyetlerde bulunması günden güne artmakta ve günümüzde küresel boyutla-

rıyla tartışılmaktadır. Pek çok boyutuyla gündemi sürekli meşgul eden çevre 

konusunda işletmelerin üstlenmesi gereken görevler de giderek çeşitlenmekte-

dir. Tüketicilerin çevre konusunda duyarlılığa sahip işletmelerin ürün ve hiz-

metlerini tercih ettiklerinin araştırma sonuçlarıyla desteklenmesiyle de çevre 

alanındaki sorumlulukların yerine getirilmesinde geçmişteki uygulamalardan 

çok daha kapsamlı etkinliklere ihtiyaç duyulduğu gerçeğiyle karşı karşıya ka-

lınmıştır. Dolayısıyla önceleri çevreci işletme algısının yaratılmasında ağaçlan-

dırma, çevre kirliliğinin önlenmesi vb. yeterli olurken günümüzde işletmelerin 

üretim sürecinde çevreye verdikleri zararı minimum seviyeye indirme, var olan 

doğal kaynakları verimli ve ekonomik bir şekilde kullanma, yol açtıkları olum-

suzlukları ortadan kaldırma, verdikleri zararı telafi etme, çevresel koşulların 

iyileştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalar ortaya koyma, bilinçli tasarımlara 

imza atarak ekolojik dengenin korunmasına destek olma gibi pek çok sorumlu-

luğu da üstlenmesi gerekmektedir. Bu durum sosyal sorumluluk bağlamında 

bireysel ve kurumsal bazda gerçekleştirilen çevre odaklı projeleri de zorunlu 

kılmaktadır. Aksi takdirde üretim faaliyetleri sonucunda çevreye zarar veren ve 

insan hayatını tehdit eden işletmelerin faaliyetlerine yasalar ve toplumsal duyar-

lılığın geliştirilmesiyle sınırlamalar getirilmesi ve yasaklar konulması söz konu-

su olabilmektedir. Zira işletmelerin çevreye karşı en büyük sorumluluğu çevre-

nin bozulmasına neden olmayacak şekilde faaliyetlerini sürdürmektir (Coşkun 

Değirmen, 2016, s. 68; Torlak, 2014, s. 42).  

4.2.5. Devlete/Kamu Kuruluşlarına Karşı Sorumluluklar 

Hızla değişen dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler, toplumun ihtiyaç 

ve beklentilerini de arttırmaktadır. Artan nüfus, küresel problemler ve çevresel 

sorunların doğurduğu sonuçlar artık yalnızca bireysel çabayla giderilemedi-

ğinden dolayı devlet/kamu kuruluşları bu beklentilerin çoğunu karşılayama-

maktadır. İşletmelerin olanakları ölçüsünde içinde faaliyet gösterdikleri top-

luma katkıda bulunmaları ve değer yaratmaları devlete/kamu kuruluşlarına 

sağlayacağı fayda bu bakımdan çok önemlidir (Çelik, 2009, s. 1-2). Kuşkusuz 

kurumsal devamlılığın ve sürekli gelişimin temel dayanaklarından biri olarak 
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tüm kurumların toplumsal, ekolojik ve sektörel çevreye duyarlı olması gerekmek-

tedir. Ancak kamu kuruluşları kâr amacı gütmemeleri nedeniyle söz konusu tüm 

duyarlılıkları taşımakla beraber toplumsal faydaya çok daha fazla öncelik tanıya-

rak hizmet üretmek zorunda olan işletmelerdir. Zira kamu kuruluşlarının toplum-

sal fayda odaklı olarak sosyal sorumluluk ilkesiyle hareket etmesi onların meşru-

luklarını ve verimliliklerini daha da artıran bir unsurdur (Güllüpınar, 2010, s. 33). 

Bu bakımdan toplum faydası amacıyla sosyal sorumluluk projelerinde işletmeler 

ve kamu kuruluşları arasında gerçekleştirilen iş birlikleri her geçen gün biraz daha 

önem kazanmaktadır. Kamu kuruluşları, işletme dışı önemli sorumluluk alanla-

rından birini oluşturmaktadır İşletmeler bu kuruluşlarla sağlıklı ilişkiler geliştir-

meli ve var olan ilişki ağını genişletmeye çalışmalıdır (Kırel, 2000, s. 82). Çünkü 

kamu kuruluşlarının desteğini alan faaliyetler, işletmelerin amaçlarına ulaşabilme-

lerinde etkin bir rol oynadığı için kurulacak iyi ilişkilerin önemi büyüktür. Vergi 

hesaplamalarında dürüst olunması, yasal sorumluluklara önem verilmesi ve top-

lumsal sorunların çözümüne katkıda bulunulması gibi işletmelerin devlete ya da 

onu temsil eden kamu kurumlarına karşı sorumlulukları söz konusu işletme-devlet 

ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

4.2.6. Tedarikçilere Karşı Sorumluluklar 

Her işletme kendisine ham madde/yarı işlenmiş/işlenmiş madde, araç/gereç, 

malzeme, yiyecek/içecek satan işletmelerle her gün ilişki kurmaktadır. Böylece 

kârlılıklarını düşünerek ürettikleri malın/hizmetin aynı kaliteyle üretilmesini 

sağlamak ve geleceğe taşınmasını mümkün kılmak adına tedarikçiler, dağıtım 

kanalları, bayiler, satıcılar vb. pek çok diğer işletme ile ilişkiler geliştirmekte ve 

bu kesimlerin beklentilerini karşılama çabasına girmektedir. Bu kesimleri “iş 

ortakları” olarak tanımlamak mümkündür. Tedarikçiler, günümüz piyasa koşul-

larında başarıyı etkileyen temel unsurlardan olan iş ortakları arasında önemli bir 

rol üstlenmektedir. Dolayısıyla işletmelerin tedarikçilerle iyi ilişkiler geliştirme-

si ve iş birliği yapması kendi menfaatlerinin gereğidir. Ürün ve hizmet siparişle-

ri alarak firmanın başarısına katkıda bulunan tedarikçilerin işletmelerden söz-

leşme yapma, adil bir anlaşmaya imza atma, adaletli bir şekilde muamele gör-

me, sadakat ve diğer tedarikçilerle aralarında ayrım gözetilmemesini isteme gibi 

beklentileri vardır. Her iki kesim de başarıya ulaşmak için birbirlerine bağımlı 

olarak hareket etmek durumunda olduğundan işletmeler sözü edilen beklentileri 

karşılamakla yükümlüdür. Zira tedarikçiler tüketicilerinin siparişleriyle hareket 

etmekte, satın alan işletmeler ise tedarikçilerine faaliyetlerini sürdürmelerini 
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sağlayacak ürün ve hizmetleri temin etme konusunda onlara güvenmektedir 

(Sabuncuoğlu, 2008, s. 31; Torlak, 2014, s. 43). 

4.2.7. Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Karşı 

Sorumluluklar 

İşletmeler; kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri üzerinde etkili olan mes-

lek odalarına ve sivil toplum kuruluşlarına karşı da birtakım sorumlulukları yerine 

getirmek durumundadır. Sözü edilen iki gruba destek olması işletmelerin aynı 

zamanda topluma karşı olan sorumluluklarını da yerine getirmesi anlamına gel-

mektedir. Sözgelimi işletmelerin üye oldukları meslek odalarına karşı öncelik 

odanın aldığı kararlara uymak, aidat ödemelerini zamanında yapmak, düzenlediği 

toplantılara, seminerlere katılmak ve faaliyetlerini/etkinliklerini desteklemek ol-

mak üzere pek çok sorumluluğu bulunmaktadır. İşletme sözü edilen bu sorumlu-

lukları yerine getirerek üye işletmelerini farklı platformlarda temsil etmek suretiy-

le kendi yararına çalışmalar yürüten meslek odalarının daha sağlıklı çalışabilme-

sini sağlamaktadır (Torlak, 2014, s. 44). Diğer taraftan meslek odaları gibi sivil 

toplum kuruluşları da işletmeler için oldukça önemlidir. Çünkü sivil toplum kuru-

luşları bir yandan faaliyetlerini topluma duyarlı bir şekilde sürdürmeleri konusun-

da işletmelere baskı uygularken diğer yandan kurumsal sosyal sorumluluk uygu-

lamaları için onlara yol göstererek rehberlik yapmaktadır (Ersöz, 2007, s. 127). 

Bilindiği gibi günümüz dünyası; doğal afetler, terörist saldırılar, yoksulluk, işsiz-

lik, salgın hastalıklar, çevre sorunları, insan hakları gibi her gün giderek artan ve 

çözüm bekleyen sosyal sorunlarla boğuşmaktadır. Bu sorunların tek bir sektöre 

mal edilmesi ve çözümünün söz konusu sektörden beklenmesi doğru bir yaklaşım 

değildir. Çözüm bulunması için devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 

iş birliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle devlet ve özel sektörün arasında gö-

rülen sivil toplum kuruluşlarının uygulamaları, sosyal sorunların çözümünde 

önemli rol oynamakta ve sorunlar karşısında çaresiz kalan devlete yardımcı olma-

sı beklenen sivil toplumun önemini arttırmaktadır (Kümbül Güler, 2020, s. 95-

96).  

Sivil toplum kuruluşları, işletmelerin dâhil oldukları kurumsal sosyal sorum-

luluk faaliyetlerinin toplum tarafından benimsenmesinde oldukça etkilidir. Bü-

yük ölçekli sivil toplum kuruluşları ulusal/uluslararası toplantılar/seminerler 

organize ederek, komisyonlar kurarak, kamu-özel sektör ortaklığını destekleye-

rek, yenilikçi kurumsal sosyal sorumluluk projelerine bağışta bulunarak işletme-

lerin ve yöneticilerin kurumsal sosyal konularına dikkatlerini çekmeyi başarmak-
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tadır. Ayrıca etkinlikler düzenleyerek hükûmetlere/parlamenterlere önerilerde 

bulunma, akademisyenler ve uzmanlar aracılığıyla işletmelere eğitim verme, veri 

toplama ve diğer ülkelerdeki örnek çalışmalarla ilgili bilgi derleme gibi somut 

faaliyetlerle kurumsal sosyal sorumluluğun gelişimine katkıda bulunmaktadır. 

Özetle sivil toplum kuruluşları, kurumsal sosyal sorumluluğun gündeme gelme-

sinde, yasal ve kurumsal çerçevesinin çizilmesinde ve biçimlendirilmesinde 

önemli katkılarda bulunmaktadır (Ersöz, 2007, s. 127-128). Bütün bu katkıların-

dan dolayı işletmelerin yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde sivil 

toplum kuruluşlarının ortaklığı ve iş birliği sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Zira 

gelecekte kurumsal sosyal sorumluluğa yön verecek güçlerin günümüzde baş 

tacı konumunda algılanan tüketiciler ve giderek daha fazla güç kazanan sivil 

toplum olacağı ön görülmektedir (Lembet, 2020, s. 24). 

5. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri 

Günümüz yoğun rekabet ortamında işletmeler, artık sadece mal/hizmet üre-

timi ve sunumu gerçekleştirerek kâr elde eden ekonomik kuruluşlar olarak algı-

lanmamaktadır. Ekonomik sorumluluklarının dışında dünyanın daha yaşanılır 

bir hâle gelmesi, toplumun her alanda kendini geliştirmesi, sınırlı kaynakların 

verimli kullanımının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması vb. konularda da sosyal 

sorumlulukları olan yapılara dönüşmüşlerdir. İşletmelerin ekonomik ve sosyal 

tüm bu sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmaları ise kurum imajlarını ve 

itibarlarını, çalışan tatminlerini, hedef kitle etkileşimlerini, çevreye olan katkıla-

rını ve ilgili çevreleri üzerinde yarattıkları bütünsel algıyı olumsuz yönde etki-

lemektedir (Güzelcik Ural, 2006, s. 34). Dolayısıyla işletmeler sosyal sorumlu-

luk anlayışlarını görünür kılmak için faaliyet alanlarıyla ilgili pek çok alanda 

projelere dâhil olmaya ve bunu bir rekabet unsuru hâline dönüştürmeye başla-

mışlardır. Böylece sosyal sorumlulukları kapsamında faaliyet gösterdikleri alan-

larla ilgili projeler yürüten işletmeler bir yandan seslendikleri hedef kitleleri 

bilinçlendirmeyi diğer yandan da sözü edilen hedef kitlelerin sosyal ihtiyaçlarını 

karşılamayı amaçlamışlardır. Bu anlamda sosyal sorumluluk projelerini, kuru-

mu veya markayı stratejik olarak ilgili gönüllü bir kuruluşa veya sosyal bir 

amaca fayda sağlamak için konumlandırmanın önemli bir aracı olarak değerlen-

dirmek mümkündür (Coşkun Değirmen, 2016, s. 61-62). 

İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluğa başvurma nedenleri genel olarak 

sosyal sorumluluğun gösterilmesi, kurum imajının geliştirilmesi, yeni kaynaklara 

ulaşılmasının kolaylaştırılması ve rekabet gücü elde edilmesi olarak özetlenmek-
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tedir (Ersöz, 2007, s. 24). Ancak bu girişimi sözü edilen nedenlerle sınırlandırmak 

da pek mümkün değildir. Başarılı sosyal sorumluluk uygulamaları; işletmelere 

sayısız fayda sağlamakta ve bulunmaz fırsatlar sunmaktadır. Öncelikle sosyal 

sorumluluk uygulamaları ile işletmeler, hedef kitleleriyle iyi ilişkiler geliştirmekte 

ve amaçlarına ulaşmakta zorlanmamaktadır. İkinci olarak hedef kitleleri üzerinde 

olumlu bir imaj ve itibarlı bir algılama oluşturarak onu ilgili çevrelerin zihninde 

diğer işletmelerden farklılaştırmaktadır. Üçüncü olarak bu uygulamalar işletmele-

re güven, sempati, bilinirlilik ve marka değeri kazandırmaktadır. Böylece işletme-

ler kendilerini rakipleri karşısında konumlandırma şansı yakalamaktadır. Dördün-

cü olarak sosyal sorumluluklarının bilincinde olan işletmeler müşteri tatmini yara-

tarak mal veya hizmetlerinin tercih edilebilirliklerini ve markaya olan sadakatleri-

ni arttırmaktadır. Bunun yanında sosyal sorumluluk uygulamalarına verilen önem 

işletmelere kısa vadede satışları arttırarak kârlılığı maksimize etmekte, uzun va-

dede yarattığı olumlu imaj ile rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Son olarak başarı-

lı sosyal sorumluluk uygulamalarıyla işletmeler desteğini aldıkları çevreler saye-

sinde kriz dönemlerini atlatmakta zorlanmamaktadır. Genel olarak “işletmelerin 

topluma sürdürülebilir katkılar sağladıkları faaliyetler” olarak tanımlanan kurum-

sal sosyal sorumluluk projeleriyle elde edilen bu kazanımlar işletmelerin halkla 

ilişkiler vizyonundan yararlanmasıyla elde edilmektedir. Geri dönüştürülebilir ve 

kalıcılık özellikleri sayesinde uzun vadede işletmeye büyük katkılar sağlamakta-

dır (Bitirim, 2011, s. 171; Sökmen ve Tarakçıoğlu, 2013, s. 152; http://ingev.org/ 

raporlar/Ingev-Rapor-KSS.pdf). Sözü edilen sosyal sorumluluk projelerinin layı-

kıyla hayata geçirilebilmesi ise; işletmenin yönetim tarzının uygunluğuna, yöneti-

cilerinin ahlaki ve vicdani değerlerinin yeterliliğine, topluma karşı sorumlulukla-

rın bilincinde olunmasına ve sosyal sorumluluk girişimleri için gönüllülüğe bağlı 

olmaktadır (Bayraktaroğlu, İlter, Tanyeri, 2009, s. 2). 

5.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerine Gençlerin 

Katılımı 

Yaşadığımız dünyanın kültürel, çevresel ve ekonomik sorunlarına duyarlı 

bireyler olarak sorunların çözümü konusunda çaba harcamak için gönüllü olmak 

sosyal sorumluluğun genel çerçevesini oluşturmaktadır. Bu amaçla gerçekleşti-

rilen sosyal sorumluluk projelerinde, toplumun ana bileşenlerindeki dengeyi 

sağlamak hedeflenmekte, kişisel çıkarların bir kenara bırakılarak toplumsal 

fayda ve katkıya odaklanılmakta ve kâr amacı güdülmemektedir. Kurumsal 

katılım boyutta ele alındığında ortak çabanın ve planlı bir sürecin ürünü olan her 
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projenin hayata geçirilmesinde sivil toplum kuruluşlarının veya işletmelerin 

önemli katkıları bulunmaktadır. Bireysel katılım boyutunda değerlendirildiğinde 

ise projeler, bireylerin yaşam boyu edindikleri bilginin ve yeteneklerinin tekrar 

toplum yararına kullanmasına olanak sağlayan yapısıyla dikkat çekmektedir. Bu 

nedenle projelerde görev alanlar, bireysel gelişimlerini desteklemekte kendileri-

ni geliştirerek süreç boyunca pek çok kazanım elde etmektedir. Özellikle genç-

lerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde dâhil edilmesi gün geçtikçe 

yaygın hâle gelmektedir (https://abainnolab.com/sosyal-sorumluluk-projelerinin 

-gencler-uzerindeki-etkisi/). Kuşkusuz bu katılımın özünü gençlerin gönüllü 

girişimleri oluşturmaktadır. Genel anlamıyla gönüllük, gençlerin herhangi bir 

karşılık beklemeksizin kendi iradeleri ile toplumsal yarara hizmet eden faaliyet-

lere destek vermesini ifade etmektedir. Dolayısıyla gönüllülük kavramının içeri-

sinde maddi çıkar, bireyin kendi iradesi dışında zorlama, baskı gibi unsurlar 

bulunmamaktadır. Gençlerin gönüllü faaliyetlere katılımı, kişisel gelişimlerini 

sağlamanın yanı sıra toplumsal yapının güçlendirilmesine de katkı sağlamakta-

dır. (Balaban Yönten ve Çoban İnce, 2015, s. 149-150). Bu noktada gençlik 

döneminin kendine has özelliklerini bilmek değer kazanmaktadır.  

Bireylerin doğumuyla başlayan toplumsallaşma süreci, çocukluk, gençlik, ye-

tişkinlik ve yaşlılık gibi isimlerle anılan ve aralarına kesin sınırlar koyulamayan 

dönemleri içermektedir. İçinde bulunulan dönemin özellikleri ve yaşanmışlıkları, 

kendisinden sonraki dönemin özelliklerine ve yaşanmışlıklarına eklemlenerek bire-

yin kişiliğini ve toplumsal gelişimini şekillendirmektedir. Bu bağlamda, bireyin 

yaşadığı dönemsel geçişleri yalnızca fiziksel bir değişim süreci olarak görmemek 

gerekmektedir. Bilakis her dönemin yaşantısı toplumsal, psikolojik ve kültürel fak-

törlerin etkisiyle değişen ve dönüşen bir zinciri oluşturmaktadır (Alptekin, 2011, s. 

90). Gençlik dönemi, sözü edilen dönemler içinde özel bir yere sahiptir. Gençliği 

belirleyen yaş aralıkları üzerinde görüş birliğine varılamamış olmakla birlikte en 

çok kabul görenler UNESCO tarafından 15-25 yaş aralığını, Birleşmiş Milletler 

Örgütü (BM)’nün ileri sürdüğü 12-24 yaş aralığını kapsayan genç tanımıdır. Türki-

ye, BM’nin belirlediği 12-24 yaş arasını gençlik dönemi olarak kabul etmektedir. 

Bu kabule göre gençlik dönemi, ergenlik yaşına girilmesiyle başlamakta 18 yaşın-

dan sonra da göreli olarak yetişkinlik dönemine adım atılmasıyla sona ermektedir 

(http://www.hugaum.hacettepe.edu.tr/). Yani sözü edilen yaş aralığı, gençlerin eği-

tim aşamalarının sonuna ve hayata atılma yaşlarının başlangıcına denk gelmektedir. 

Yetişkinlik öncesi dönemde gençlerden okulda aldıkları eğitim ve kazandıkları 

bilinçle toplumsal konularda daha duyarlı olmaları ve görüşlerini özgürce ile getir-

meleri beklenmektedir. Ancak bu farkındalık, sadece eğitim öğretim kuramlarında 
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elde edilecek bir kazanım değildir. Dolayısıyla gençlerin katılımını arttırmak adına 

merkezi-yerel yönetim ve sivil inisiyatif tarafından teşvik edilmeleri ve kendilerine 

yönelik hazırlanacak programlarla katılım konusunda yönlendirilmeleri gerekmek-

tedir (Özer, 2011, s. 43). Zira gençlik, insan hayatının odaklanma sorunu yaşadığı 

ve yönlendirmeye ihtiyaç duyulan en hareketli zaman dilimidir. Bu hareketliliğin 

etkin ve verimli kullanımı için doğru yönlendirilmeleri şarttır (Baş, 2017, s. 255). 

Hareketliliğin dışında gençleri diğer toplum kesimlerinden ayıran başlıca özellikler 

sahip oldukları enerji, heyecan ve cesarettir. Sözü edilen özellikler, doğru yönde 

kullanıldığında ortaya harika işler çıkacağı aşikârdır. Bu bakımdan gençlere özgü 

olumlu özelliklerin toplum içinde beğenilmeyen unsurları eleştirmekle yetinmeyip 

değiştirmeyi hedefleme, sorumluluk bilinciyle hareket ederek toplumsal duyarlılık 

projeleri geliştirme yönünde değerlendirilmesi sadece toplumun geleceğine değil 

aynı zamanda gençlerin kişisel gelişimine de önemli katkılarda bulunmaktadır. 

Ayrıca gençlerin sosyal sorumluluk çalışmalarında rol almaları bir yandan topluma 

gençlerle ilgili ön yargılarının kırılmasını ve güven tazelemelerini mümkün kılacak 

bir ortam hazırlarken; diğer yandan da gençlere kendilerine fırsat verildiğinde neler 

yapabileceklerini gösterme şansı tanımaktadır (https://www.egitimsistem.com/ 

gencleri-diger-toplum-kesimlerinden-ayiran-ozellikler-neler-olabilir-72068h.htm). 

Kuşkusuz sosyal sorumluluk projelerinin gençler üzerindeki olumlu etkilerini bun-

larla sınırlandırmak mümkün değildir. Bu kapsamda değerlendirilebilecek diğer 

olumlu etkiler aşağıda kısaca özetlenmektedir (https://abainnolab.com/sosyal-

sorumluluk-projelerinin-gencler-uzerindeki-etkisi/; https://classroom.synonym.com/ 

youth-social-responsibility-8039901.html; https://www.e-koc.org/gencler-neden-

sosyal-sorumluluk-projelerinde-yer-almali/): 
 

 Kendini Tanıma Fırsatı Yaratır: Sosyal sorumluluk projelerine dâhil ol-

dukları süreç boyunca gençler, hangi konularda yeterli, hangi konularda 

eksik olduklarını görmekte ve artılarıyla eksileriyle kendilerini daha iyi ta-

nıma fırsatı yakalamaktadır. Ayrıca bu tür projelerde yer alan gençlerin li-

derlik özelliklerinin gelişeceğini, sorumluluk duygularının artacağını ve 

kendilerini daha iyi idare etmeyi öğreneceklerini söylemek mümkündür. 

 Okul ve İş Hayatında Başarı Sağlar: Katıldıkları sosyal sorumluluk 

projeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler; gençlere diğer kişiler-
le iletişim kurmayı, iş birliği yapmayı, birlikte hareket ederek takım 

çalışması gerçekleştirmeyi öğretmektedir. Bu öğrenim gençler için 

okul yıllarında ve iş hayatında başarılı olmak için önemli bir deneyimi 
oluşturmaktadır. Zira ileride okul sınavlarında veya işe kabul görüşme-
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lerinde bu tür projelerde yer almış gençler sivil farkındalıkları, zaman 
yönetimindeki başarıları, sorumluluk sahibi yapıları ve problem çözme 

becerileri sayesinde diğer gençlerden her zaman bir adım önde olmakta 

ve bu emeklerinin karşılığını almaktadır. Böylelikle sosyal sorumluluk 
faaliyetlerinde bulunmak gençlere sunulan kariyer fırsatlarını arttır-

makta ve okul/iş hayatındaki başarılarına başarı katmaktadır. 

 Suçtan Uzak Durmalarına Yardımcı Olur: Sosyal sorumluluk proje-

lerinde yer almak, gençlerin uyuşturucu ve alkol gibi bağımlılık yapan 
zararlı alışkanlıklarına karşı alternatif bir alan oluşturarak bu alışkanlık-

lardan kurtulmalarına yardımcı olmaktadır. Çünkü bu tür projelerle far-
kındalıkları artan gençlerin bilinçli tutumlar sergilemesi ve kendilerini 

zararlı maddelerin yıkıcı etkilerinden koruması kolaylaşmaktadır.  

 Sosyal Becerilerini Geliştirir: Toplum dışında bireysel bir hayat sürme-

nin mümkün olmadığı günümüz koşullarında; gençlerin başkalarına karşı 

duydukları şefkat ve saygı sosyal sorumluluklarını geliştirmeleri için te-
mel altyapıyı oluşturmaktadır. Bu bakımdan sosyal sorumluluk projeleri-

ne katılımın, gençlerin toplumsal bağlılık ve aidiyet duygularını geliştir-
diğini söylemek mümkündür. Bu duygularla toplumsal sorunları konu 

alan projelere dâhil olan gençler; evsizlere, hasta ve yaşlılara vb. ihtiyaç 
sahiplerine yönelik faaliyetlerde bulunarak toplumun birçok kesiminden 

kişilerin sorunlarıyla ilgilenmekte, empati kurarak onlara yardım etmekte 
ve sosyal becerilerini geliştirmektedir. Böylece içinde yaşadıkları toplu-

mu daha yakından tanımakta ve ona hizmet etmektedir. 

 İletişim Ağları Kurmalarını Sağlar: Sosyal sorumluluk projeleri; genç-

lere sosyal hayatlarında ve iş hayatında iletişim ağları kurma imkânı ta-

nımaktadır. Bu sayede farklı çevrelerden ve kültürlerden insanlar tanıma 
şansına sahip olan gençler kültürel bir zenginlik de kazanmış olmaktadır. 

Dahası projelerin sunduğu katılım platformları gençlere ulusal ve ulusla-
rarası arenalarda kendilerini gösterme ve pratik yapma şansı vermektedir. 

 Mutluluk Aşılar: Bireysel mutluluk ile yardım etme arasındaki güçlü bağ 
olduğu ileri sürülmektedir. Buna göre gönüllü olarak sosyal sorumluluk 

projelerinde yer alan gençlerin gerçekleştirdikleri faaliyetlerle başkalarını 

mutlu ederek ruhsal açıdan doyuma ulaştıklarını ve içsel huzura kavuşarak 
daha mutlu olduklarını söylemek mümkündür. London School of Econo-

mics’te görev yapan araştırmacıların Amerikalı bireylerle gerçekleştirdiği 
çalışma bunu destekler niteliktedir. Gönüllü çalışma ile mutluluk oranı ara-

sındaki ilişkinin ortaya koyulmaya çalışıldığı araştırma sonucunda kişilerin 
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gönüllü çalışmalarda bulunma sayısının arttıkça kendilerini mutlu hissetme 
oranının da arttığı tespit edilmiştir. Bu sonuç daha önce hiçbir gönüllü pro-

jede yer almayan kişilerle kıyaslandığında; ayda 1 kez gönüllü çalışmada 

bulunanların %7, 2-4 haftada bir gönüllü çalışanların %12 oranında kendi-
lerini daha mutlu hissettikleri görülmüştür. Her hafta gönüllü çalışmalarda 

bulunanların ise hiç gönüllü çalışmada bulunmayanlara göre %16 oranında 
kendilerini çok daha mutlu hissettikleri dikkat çekmiştir. Araştırma sonuç-

larından yola çıkarak sosyal sorumluluk projelerinin bir parçası olmanın 
gençlere mutluluk aşıladığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

 Süreç Yönetimini Öğretir: Gençler sosyal sorumluluk projeleri üzerin-
de çalışırken süreç yönetimini ve iş hayatının temelini oluşturan “plan 

neden/nasıl yapılır?, projelendirme nedir?, iş takibi nasıl yapılır?, neden 
sonuç ilişkileri nasıl kurulur?” gibi soruların cevabını bulmaya odaklan-

mayı öğrenmektedir. Üstelik sözü edilen konularda kazanılan farkındalık 

ve içselleştirilen bilgi, uygulama esnasında kendiliğinden öğrenildiği için 
kısa sürede kalıcı olarak zihinlere kazınmaktadır. 

5.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinde Gençlerin Yeri4 

Kurumsal sosyal sorumluluk, her ölçekte ve her tür faaliyet alanına sahip iş-

letmeye uygulanabilecek özelliktedir. Projelerde ele alınan konular, organize edi-

len faaliyetler ve uygulama biçimleri de işletmenin iç/dış dinamiklerine göre de-

ğişkenlik göstermektedir (Kumar ve Tiwari, 2011, s. 11). Türkiye’de kurumsal 

sosyal sorumluluk projeleri geniş bir yelpazede ve gönüllülük vurgusuyla gerçek-

leştirilmekte ve 2000’li yıllardan itibaren pazarlama uygulamaları içindeki yerini 

giderek sağlamlaştırmaktadır. Bu artışta; uluslararası alanda faaliyet gösteren 

işletmelerin/büyük ölçekli şirketlerin etik kaygılarla toplumun eksikliğini hissetti-

ği alanlara yönelmesi, toplumun işletmelerden olan beklentilerinin artması ve 

ekonomik konjonktür etkili olmuştur. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin; 

toplum nezdinde kurumsal kimliğin ve markanın güçlenmesine katkıda bulundu-

ğunun bilinmesi de işletmeleri ilgili vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş bir-

liği yaparak görünürlüğü yüksek ve imajlarını güçlendirici toplumsal alanlara 

yönelik projeler yapmaya itmiştir. İnsani gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla 

                                                             
4  Bu başlık altında Türkiye’deki kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde gençlerin yerine ilişkin 

değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Bu değerlendirmelerin sadece ülkemizi kapsadığını ve ulusla-
rarası ölçeğe yansıtılamayacağını belirtmek yerinde olacaktır  
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kurulan İnsani Gelişme Vakfı5 (İNGEV)’in Türkiye’deki kurumsal sosyal sorum-

luluk projelerine ilişkin 2019 yılı “Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Al-

manak Çalışması” raporu projelerin ülkemizdeki durumunu açıkça ortaya koy-

maktadır. İNGEV Raporu6 2019 itibarıyla Türkiye’de yürütülen 746 adet sosyal 

sorumluluk projesini değerlendirerek genele ilişkin sonuçlar çıkarmaya odaklanan 

bir çalışmadır. Çalışma; örneklem kapsamında ele alınan 746 kurumsal sosyal 

sorumluluk kampanyasının en fazla eğitim alanına (%38) yöneldiğini göstermek-

tedir. Eğitim alanını sırasıyla çevre (%14) , sosyal destek (%13), kültür-sanat 

(%12), sağlık (%8), ekonomi (%7) , spor (%5), farkındalık (%1) ve şiddet (%1) 

alanları izlemektedir (http://ingev.org/raporlar/Ingev-Rapor-KSS.pdf). Sonuca 

ilişkin durum, Grafik 1’de sunulmaktadır: 

Grafik 1. Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Alanları 

  
Kaynak: http://ingev.org/raporlar/Ingev-Rapor-KSS.pdf 

                                                             
 

6  İNGEV Raporu’nun hazırlanmasına ilişkin detaylar şöyle özetlenebilir: İNGEV tarafından kurulan 
kurumsal sosyal sorumluluk araştırma ekibi, konuyla ilgili literatür ve kaynak taraması yaparak değer-
lendirme ölçütlerini belirlemiştir. İNGEV araştırması kapsamında, Capital dergisinin 2017 yılında ya-
yınlamış olduğu Türkiye’deki en büyük 500 şirketin Kurumsal İletişim/Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
bölümleriyle 2018 yılının Ağustos-Kasım ayları arasında temas kurulmuştur ve online platformda ku-
rumsal sosyal sorumluluk projelerinin bilgilerini paylaşmaya davet edilmişlerdir. Online platform ara-
cılığı ile bilgi paylaşmayan şirketlerin ise kurumsal web sayfaları incelenmiş ve kurumsal sosyal so-
rumluluk projelerinin dökümü elde edilmiştir. Araştırmamız kapsamında, 2018 itibarıyla 237 şirketin 
kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında ilan ettiği 1420 proje değerlendirmeye alınmıştır. İNGEV 
ekibi tarafından içerik bakımından yapılan değerlendirme sonrası, 171 şirkete ait 746 kurumsal sosyal 
sorumluluk projesinden oluşan 2017 KSS Veri Tabanı oluşturulmuştur.  
(http://ingev.org/raporlar/Ingev-Rapor-KSS.pdf, Erişim Tarihi: 01.07.2019) 
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INGEV Raporu’na göre, örneklem dahlinde ele alınan kurumsal sosyal so-

rumluluk projelerinin en çok yöneldiği alan eğitimdir. Eğitim alanının ağırlıklı 

hedef kitlesini ise çocuklar, gençler, engelliler ve kadınlar oluşturmaktadır. Bu 

veri, çalışmamızın odak noktasını oluşturan kurumsal sosyal sorumluluk proje-

lerinde gençlerin durumunu gözler önüne sermekte ve projelerde gençlere yöne-

lik eğitim faaliyetlerinin azımsanmayacak bir oranda olduğunu göstermektedir. 

Yeterli olmamakla birlikte, gençlerin toplumun lokomotifi olduğu gerçeğinin 

gün geçtikçe biraz daha farkına varan işletmelerin projelerinde gençlere yönelik 

eğitim faaliyetlerine kayda değer bir oranda yer vermesinin ülkemiz adına se-

vindirici bir gelişme olduğunu söylemek mümkündür. Üstelik çocukların, yarı-

nın gençleri oldukları düşünüldüğünde onlara yönelik eğitim faaliyetlerinin de 

gençler üzerinde olumlu yansımaları olacağı ortadadır. Bu bakış açısıyla proje-

ler kapsamındaki eğitim süreçlerinde çocuklara ayrılan payın da ileriki dönem-

lerde dolaylı olarak gençlere kazanım olarak döneceğini düşünmek yanlış olma-

yacaktır.  

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde en çok görülen faaliyet alanının 

eğitim olması akıllara söz konusu faaliyetlerin neler olduğu sorusunu getirmek-

tedir. INGEV Raporu, bu konuya da açıklık getirerek eğitim alanında en fazla 

kaynak aktarımının çocuklara ve gençlere yönelik bilinçlendirme ve kişisel 

gelişim burslarına, okul yenileme çalışmalarına, eğitim kurumlarına atölye ve 

laboratuvar kurma çabalarına, fen ve matematik gibi alanlardaki bilgilendirme-

lere, toplumsal yaşam/kültür ve sanat/çevre/sürdürülebilir enerji konularındaki 

eğitimlere yapıldığını ortaya koymaktadır. Engellilerle ilgili eğitim çalışmala-

rında en çok işletmelerin istihdam ettikleri engelli personele yönelik duyarlılık-

larını artırmaya ve engellilerin iş hayatında katılımını kolaylaştırmaya; kadınlar-

la ilgili eğitim çalışmalarında ise kurum içinde kadına sorunlarına ilişkin far-

kındalığı arttırmaya ve kurum dışında kadınların meslek sahibi olmaya odaklı 

kurslara yer verildiği görülmektedir. Rapor, sosyal sorumluluk projelerinin en 

çok yöneldiği ikinci alanın çevre olduğuna işaret etmektedir. Çevre alanında; 

toplum geneli, çocukları ve hayvanları hedef kitle olarak belirleyen projeler 

bulunmaktadır. Çalışma konuları olarak ağaçlandırma, geri dönüşüm, çevre 

farkındalığını arttırma, hayvanları koruma, tarımı geliştirme ve enerji verimliliği 

vb. konular ön plana çıkmaktadır. İşletmelerin projelerde en çok yöneldiği 

üçüncü alan sosyal destektir. Sosyal destek alanında işletmelerin yaşlıların, 

çocukların, engellilerin, kadınların ve hayvanların sorunlarına eğilerek çözüm 

yolları arandığı ve bu amaçla huzurevi ziyaretleri, yardım projeleri, kısıtlı grup-

lara yönelik kurslar düzenleme gibi faaliyetlere ağırlık verdiği görülmektedir. 
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Dördüncü alan olan kültür-sanatta; çocukların sanatsal alanlara yönlendirilmesi 

ve bu alanlardaki yeteneklerinin geliştirilmesi, arkeolojik ve turistik öneme 

sahip alanların korunması, ücretsiz tiyatro/sinema ve konser gibi aktivitelere 

katılmaya teşvik edilmesi gibi faaliyetler ön planda tutulmaktadır. İşletmelerin 

sözü edilen dört alan dışında giderek azalan oranda sağlık, ekonomi, spor, far-

kındalık ve şiddet alanlarında da faaliyetlerde bulundukları dikkat çekmektedir 

(http://ingev.org/raporlar/Ingev-Rapor-KSS.pdf). 

Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin seslendiği hedef kitle-

ler değerlendirildiğinde ise; şirketlerin en çok toplumun en hassas grubu olarak 

görülen çocuklara yöneldiği bilgisine ulaşılmaktadır. Hedef kitle sıralamasında 

ikinci sırayı toplumun geneli (%30), üçüncü sırayı gençler (%14), dördüncü 

sırayı engelliler (%12) oluşturmaktadır. Sözü edilen hedef kitleleri sırasıyla 

kadınlar (%8), hayvan hakları (%2), tarım-hayvancılık (%2), yaşlılar (% 1) ve 

mülteciler (%0) takip etmektedir Söz konusu durum Grafik 2’de gözler önüne 

serilmektedir (http://ingev.org/raporlar/Ingev-Rapor-KSS.pdf): 

Grafik 2. Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Hedef Kitleleri 

 
Kaynak: http://ingev.org/raporlar/Ingev-Rapor-KSS.pdf 

İNGEV Raporu genel olarak değerlendirildiğinde; örneklem kapsamında ele 

alınan kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin hedef kitle olarak büyük oranda 

çocuklara seslendiği ve özellikle çocukların eğitimine yöneldiği dikkat çekmekte-

dir. İkinci sırada görülen toplumun geneline yönelik projelerde çevre temasının 
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ağırlığı hissedilmektedir. Üçüncü sırada yer alan gençlere yönelik projelerde ise 

eğitim alanındaki projelere odaklanıldığı görülmektedir. Rapor sonucunda Türki-

ye’de yürütülen ve irdelenen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri içinde yaşlı 

bakımı, tarım ve hayvanların korunması, mülteciler, çevre ve geri dönüşüm gibi 

konuları hedef alan projelerin gelişim için önemli fırsatlar sunduğu hâlde diğerle-

rine oranla daha az gündeme alındığı ortaya çıkmıştır. Oysa sözü edilen bu alanlar 

Türkiye’nin geleceği açısından önem verilmesi gereken, eksik kalan ve aynı za-

manda aciliyet arz eden alanları oluşturmaktadır. Bu noktada gençlere yönelik 

faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve gençlerin hedef kitle olarak seçildiği projelerin 

ilk üç sırada olması ve ihmal edilen bu alanlar arasında yer almamasını ülkemiz 

adına olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek mümkündür. INGEV Raporu; 

Türkiye’de gençlere yönelik gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 

ele alındığında en çok yoğunlaşılan faaliyet alanını eğitimin (%77) oluşturduğunu 

göstermektedir. Eğitim alanını, eşit oranlarıyla dikkat çeken ekonomi (%11) ve 

spor (%11) alanları izlemektedir. Kültür/sanat (%3) ve sosyal destek (%1) alanları 

ise sıralamanın sonunda yer almakta ve en az odaklanılan faaliyet alanlarını oluş-

turmaktadır. İçerik itibarıyla değerlendirildiğinde gençlere yönelik eğitim alanının 

büyük oranda lise ve üniversite düzeyinde meslek eğitimine hizmet eden okulların 

ve donanımlarının yenilenmesi, teknoloji ve fen alanlarına yönlendirmesi, burslar 

verilmesi ve öğrenci yurdu yapılması gibi projeleri içerdiği görülmektedir. Bu-

nunla birlikte ekonomi alanının istihdama yönelik iş planlarına ve girişimciliğe 

destek veren faaliyetlere; spor alanının ise projelerde daha çok spor salonlarının 

inşası, spor kulüplerinin kurulması ve spor teçhizatlarının sağlanması gibi girişim-

lere ağırlık verdiği dikkat çekmektedir. Grafik 3’te bu durum gösterilmektedir 

(http://ingev.org/raporlar/Ingev-Rapor-KSS.pdf): 

Grafik 3. Türkiye’de Gençlere Yönelik Gerçekleştirilen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri 

 
Kaynak: http://ingev.org/raporlar/Ingev-Rapor-KSS.pdf 



Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinde Gençlerin Yeri 

285 

Grafik 2 ve Grafik 3’te sunulan veriler karşılaştırıldığında şu sonuçlara 

ulaşmak mümkündür: Grafik 3’te gösterilen gençleri hedef kitle olarak belir-

leyen kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde tıpkı Grafik 2’de sunulan 

genel kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde olduğu gibi en çok yoğunlaşı-

lan alan eğitimdir. Bu sonuç; niceliksel olarak kurumsal sosyal sorumluluk 

projelerinde gençlerin eğitimle özdeşleştirildiğini ve projelerdeki eğitim 

odaklı faaliyetlerin istikrarla sürdürüldüğünü ortaya koymaktadır. Bilindiği 

gibi isabetli faaliyet alanlarının seçilmesi ve bu faaliyetlerde istikrar sağlan-

ması sosyal sorumluluğun başarısını arttıran “sürdürülebilirlik” ilkesini yan-

sıtmaktadır. Çünkü bir defalık yapılan sponsorluk faaliyetlerini, hayır işlerini, 

pazarlama etkinliklerini, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti olarak değer-

lendirmek mümkün değildir (Kuşat, 2012, s. 229). Ancak her ne kadar veriler 

niceliksel olarak eğitime önem verildiğini gösterse de önemli olanın nicelik-

ten çok nitelik olduğu unutulmamalıdır.  

 Günümüz ortamında bilgi iletişim teknolojilerindeki değişimin etkisiyle 

hayata bakışları, ilgileri, alışkanlıkları, tüketimleri, öğrenme biçimleri ve eği-

limleri eskiye oranla bir hayli değişen genç kuşak pazarlama çabalarında he-

def kitle olarak gençleri seçen işletmeleri kendilerine uyum sağlamak zorunda 

bırakmıştır. Gençlerin katılımları ve sıklıkla hedef kitle olarak seçilmeleri 

nedeniyle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri de bu gelişmeden; fazlasıyla 

nasibini almıştır. Dolayısıyla artık işletmeler için literatürde 1980-1996 yılları 

arası doğan, şu an muhtemelen okullardan mezun olmuş ve çalışan, idareci, 

hatta işveren durumdaki bireyleri tanımlayan “Y Kuşağı” ve 2000 yılından 

sonra doğan ve tamamen teknolojinin içinde yetişmiş yeni nesli temsil eden 

gençleri kapsayan “Z kuşağı” gençlerini iyi tanımanın gerekliliği daha çok 

hissedilmektedir. Bu durum, dinamik ve genç bir nüfusa sahip olduğu bilinen 

ülkemizin nüfusunun neredeyse 50’lik kısmını oluşturan X ve Y kuşağının 

karakteristik özelliklerinin incelenmesinin, kuvvetli ve zayıf yönlerinin belir-

lenerek toplumsal hayata ve ülke ekonomisine nasıl kazandırılacağının plan-

lanması önem kazanmıştır. Sözü edilen gelişmelerden yola çıkılarak Y ve Z 

kuşakları arasındaki önemli karakteristik farklılıklar Tablo 1’de gösterilmiştir 

(Seymen, 2017, s. 469): 
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Tablo 1. Y ve Z Kuşakları Arasındaki Önemli Karakteristik Farklar 

Y Kuşağı Z Kuşağı 

Teknolojiyi iyi kullanan İleri derecede teknoloji kullanan 

İki ekran aynı anda ve paylaşıma açık Beş ekran aynı anda açık ve paylaşıma açık 

Oturarak çalışmayı seven Aktive ve gönüllü olarak çalışan 

Çok-kültürlü toleransa sahip Birliktelik ve beraberliğe inanan 

Kendinden emin değil Kendinden emin 

Yazılı olarak iletişimde olan İmaj/video ve görsellerle iletişimde olan 

Malzeme ve konuları paylaşan Malzeme ve konuları yaratan 

Öz güven yetersizliği olan Alçak gönüllülüğe sahip 

Şimdiye odaklanan Geleceğe odaklanan 

İyimser Gerçekçi 

Keşfedilmeyi bekleyen Başarılı olmak ve kazanmak için çalışan 

Takım çalışmasına müsait Birlik ve beraberlik ruhu taşıyan 

Kaynak: Seymen A. F (2017). Y ve Z Kuşak İnsanı Özelliklerinin Millî Eğitim Bakanlığı 2014-2019 Stratejik 

Programı ve TÜBİTAK Vizyon 2023 Öngörüleri İle İlişkilendirilmesi Kent Kültürü ve Yönetimi 

Hakemli Elektronik Dergi | Cilt: 10 Sayı: 4, Kış. 

Tablo 1’de sunulan Y ve Z kuşağına ilişkin karakteristik özelliklerin özüm-

senmesi ve birbiriyle karşılaştırılması; başta en çok odaklanılan eğitim, ekono-

mi, spor olmak üzere kültür/sanat ve sosyal destek alanlarında kurumsal sosyal 

sorumluluk projelerinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin ve organizasyonların 

başarı oranını arttıracaktır. Ayrıca söz konusu tablonun gençlerin sosyal sorum-

luluk projelerine katılımı konusunda da önemli ipuçları içerdiği bir gerçektir. 

Zira her gencin kendine has özellikleriyle kampanyaya sunacağı katkı birbirin-

den farklı ve kendine özgü olacaktır. Bu anlamda işletmelerin, gençleri sosyal 

sorumluluk projelerine dâhil ederken onlardan en verimli sonucu almak için 

sahip oldukları sosyal kültürel özellikler ve yetenekler doğrultusunda yönlen-

dirmede bulunmaları en doğru yaklaşımı oluşturmaktadır. Tablo 1’den okunan 

sonucu ayrıntılandıran ve kuşaklar arasındaki farklılıkları ortaya koymayı amaç-

layan pek çok araştırmanın varlığından söz etmek mümkündür. Sözgelimi Da-

nışmanlık firması EY’nin yürüttüğü kuşaklar arası farklılıkları belirlemeye 

odaklanan “Next-Gen Workforce: Secret Weapon Or Biggest Challenge?-

Gelecek Kuşak İşgücü: Gizli Bir Silah mı?, En Büyük İmtihan mı? Bu rapor :“Y 
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kuşağını yetiştiren baby boomerlar hayattaki tehlikelere karşı her zaman aşırı 

korumacı davrandılar ve onlara ne kadar özel ve yüksek potansiyelli olduklarını 

aşıladılar. Bunun yanında, Y kuşağı kendinden önce gelen X kuşağına göre 

ekonomisi daha stabil bir dünyada büyüdü. Bunun sonucunda bazılarına göre 

yüksek hedefleri olan, bazılarına göre de gerçekçi olmayan hedefleri olan bir 

jenerasyon ortaya çıktı. Ancak şu bir gerçek ki, özellikle Y kuşağının daha ileri 

yaştaki temsilcileri iş dünyasında işverenlerden büyük beklentileri olan çalışan-

lar oldu ve onların talepleriyle birlikte ofisler daha esnek ve açık işyerlerine 

dönüştü” şeklindeki ifadeleriyle konuya açıklık getirmektedir. Rapora göre Y 

kuşağının en genç temsilcilerinin ve Z kuşağının daha gerçekçi beklentileri ve 

hedefleri bulunmaktadır. Dijital teknolojilerle dolu bir dünyaya doğan Z kuşağı, 

kendinden önceki kuşaklara göre farklı yetkinliklere, değerlere, yaşam hedefle-

rine ve taleplere sahip olduğu ve bu dünyada aradıkları her bilgiye internet üze-

rinden istedikleri an ulaşabildiği için daha çok ‘kendin yap’ mantığıyla hareket 

etmektedir. Bu açıklamalara paralel olarak Universum Orta Doğu Direktörü ve 

Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı Evrim Kuran da kuşakları oluşturan genç-

lerin güncel davranış kalıplarına dayanarak artık daha yaratıcı, sahici ve daha 

uyumlu bir dönemin başladığına dikkat çekmiş ve düşüncelerini “Z kuşağı ya-

şam tarzı ve hayatı ele alış biçimi ile belirgin farklılıklarla geliyor. Tüketimde, 

iletişimde, yaşamsal beklentilerde daha sade, daha sakin, daha net bir kuşak 

bekliyorum. Z Kuşağının ergin bireyler haline geleceği yakın gelecekte, sade-

leşme, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve sivil toplum inisiyatiflerinin değer kaza-

nacağını, doğa dostu ürünler, barışçıl bir dil ve yaratıcı zekânın her zamankin-

den daha kıymetli olacağını düşünüyorum” şeklinde ifade etmiştir. E. Kuran’a 

göre Z Kuşağı, Y Kuşağı’nın araladığı kapıdan gireceği için çok şanslı bir ku-

şaktır. İki kuşağın ortak özelliği dev bir küresel köyün dijital vatandaşları olma-

ları, farklılıkları ise hayatı ele alış şekilleri ve yaşam tarzlarıdır. Kendi içerikle-

rini kendileri yaratmak isteyen ve bu sebeple işletmelerin sunduklarının “tüketi-

cisi değil türeticisi” olmayı talep eden yepyeni bir kuşak yetişmekte ve Y Kuşa-

ğının tüketici merkezli yaklaşımının yerini bağlam merkezliliğe bıraktığı bir 

dönem başlamaktadır. Bu durum müdürleri, öğretmenleri, fikir liderlerini, mar-

kaları, şirketleri sahnedeki bilge kişilik olmak yerine kolaylaştırıcı bir rehber 

olmaya zorlayacaktır. Bu yeni dönem eğitimden tüketime, üretimden iletişime 

her süreçte hegemonyanın ezberlerinin bozulduğu ve “fark yaratmak” yerine 

“birlikte değer yaratmak” odak noktasını önem kazandığı bir dönem olacaktır 

(Türsen, 2019, s. 1). Dahası teknolojiyle iç içe yaşayan Y kuşağı gençlerinin 

uygulamalı ve doğrudan öğrenmeye daha yatkın, iletişim kurma ve hak arama 
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konularında başarılı, toplumsal olaylar, sivil toplum, sürdürülebilirlik, doğayı 

koruma konularındaki duyarlı yapıları sürdürülebilir bir dünya için tüm dünya-

nın umudunu yeşertecektir (Taşbaşı, 2019, s.1). 

6. Türkiye’nin En Başarılı Sosyal Sorumluluk Projeleri 

Üzerinde Gençler Odaklı Bir Değerlendirme 

Çalışmanın bu bölümünde kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde 

gençlerin yerine ilişkin saptamalar yapmak üzere “Kurumsal Sosyal Sorum-

luluk Araştırması 2018 Raporu”nda yer alan en başarılı 10 kurumsal sosyal 

sorumluluk projesi ele alınacaktır. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması 

2018 Raporu”, dünyada hızla yükselen kurumsal sosyal sorumluluk faaliyet-

lerinin Türkiye’deki etkinliğini halk ve iş dünyası nezdinde nasıl algılandığı-

nı ortaya çıkarmak amacıyla GfK tarafından Capital Dergisi için hazırlanarak 

2018 Mart ayı itibarıyla kamuoyuna sunulan bir çalışmadır. Raporun halk 

araştırması kapsamında elde edilen veriler; 7 Aralık 2017- 9 Ocak 2018 tarih-

leri arasında çok aşamalı yarı tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 15 yaş 

üstü 1.347 kadın ve erkek katılımcıdan oluşan örneklem grubuna bilgisayar 

destekli yüz yüze görüşme tekniği ile ulaşılarak elde edilmiştir (https:// 

www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/TR/GfK_Capital_Kurumsal 

_Sosyal_Sorumluluk_Arastirmasi_2018.pdf). Araştırmanın sonuçları, örnek-

lem grubu için geçerli olmakla birlikte başarılı kurumsal sosyal sorumluluk 

projelerinde katılımcı olarak gençlerin yer alıp almadığı, projelerde gençlere 

yönelik etkinliklere yer verilip verilmediği, projelerin doğrudan veya direkt 

olarak gençleri kapsayıp kapsamadığı gibi detaylarıyla çalışmanın özünü 

oluşturan kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde gençlere ilişkin önemli 

ipuçları içermekte ve fikir vermektedir. Bu sebeple öncelikle söz konusu 

rapora göre 2018’in en başarılı kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin neler 

olduğuna ve özetlerine yer verilecek, sonrasında söz konusu projeler genç 

odaklı bir yaklaşımla değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

6.1. “2018’in En Başarılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri” 

“Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması 2018 Raporu”nda yer alan en ba-

şarılı 10 kurumsal sosyal sorumluluk projesi ve proje sahibi şirketler aşağıdaki 

Tablo 2’de sunulmaktadır (https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_ 

content/TR/GfK_Capital_Kurumsal_Sosyal_Sorumluluk_Arastirmasi_2018.pdf). 
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Tablo 2. 2018’in En Başarılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri 

2018 

1   81 İlde 81 Orman (İş Bankası) 6   Engelsiz Eğitim Programı (Turkcell) 

2   Temiz Çevre (Carrefour) 7   Kadın Usta Klübü (Kale Grubu) 

3   Günışığı (Türk Telekom) 8   Engeli Olan Çocuklar (UNICEF) 

4   Gönül Ağacı (Petrol Ofisi) 9   Geleceğin Mucileri (Samsung) 

5   Sarı Bisikler (Eti) 10   Annem ve Ben Projesi (TİKAV) 

Kaynak: https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/TR/GfK_Capital_Kurumsal_Sosyal_ 

Sorumluluk_Arastirmasi_2018.pdf 

6.2. 2018’in En Başarılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Projelerinin Özetleri 

“Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması 2018 Raporu”nda yer alan en 

başarılı 10 kurumsal sosyal sorumluluk projesinin özetlerine aşağıda yer veril-

mektedir:  

6.2.1. 81 İlde 81 Orman Projesi (İş Bankası) 

İçinde yaşadığımız dünyayı her geçen gün daha 

fazla tehdit eden küresel ısınmanın başlıca nedeni sera 

gazlarının atmosferde hızla artmasıdır. Bu bakımdan 

çevresel etkileri itibarıyla giderek önem kazanan küre-

sel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili bireysel ve ku-

rumsal önlemlerin alınması hayati bir önem taşımakta-

dır (http://anatolianpr.com/kurumsal-sosyal-sorumluluk/). Ülkemizde hayata 

geçirilen en büyük ağaçlandırma projesi olarak bilinen “81 İlde 81 Orman Pro-

jesi”, İş Bankası tarafından 2008 yılı sonunda çevrenin korunması ve Türk hal-

kının çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla TEMA Vakfı ile Tarım ve 

Orman Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında toplam 81 

ilde yaklaşık 1.500 hektar alana 2.205.000 adet fidan dikilmiştir. Fidan dikimi 

tamamlanan sahalarda ise 5yıl boyunca bakım çalışmaları yapılmış, düzenli 

olarak kontrol edilen sahalarda tutmayan, kuruyan veya hayvan tahribatına ma-

ruz kalan fidanların yerine yeni fidanların dikimi gerçekleştirilmiştir. Tamam-

lama dikimleri ile birlikte dikilen fidan adedi 3.000.000’u aşmış, bu sayede 

dikim sahalarının ormana dönüş oranı %93’ün üzerine çıkmıştır. Böylece orman 
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alanlarında canlı yaşamının ve ekosistemin oluşmasına destek olunmuştur 

(https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/81-ilde-81-orman). 

6.2.2. Temiz Çevre Projesi (Carrefour) 

Çevresel farkındalık yaratmak ve çevreyi koruma 

bilinci oluşturmak amacıyla CarrefourSA’nın öncülü-

ğünde hayata geçirilen “Temiz Çevre Engelsiz Hayat” 

projesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Türki-

ye Çevre Koruma Vakfı tarafından desteklenmiştir. 

Proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki 244 

CarrefourSA mağazasında oluşturulan toplama noktalarında biriktirilen bitkisel 

atık yağlar geri dönüşüme tabi tutulmuştur. Atık yağlardan elde edilen gelirin 

bir kısmı engelli vatandaşların akülü tekerlekli sandalye, protez, işitme cihazı 

gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılarak ülke ekonomisine katkıda bulu-

nulmuş ve gençlere daha temiz bir gelecek bırakma yolunda adımlar atılmıştır 

(https://www.perakende.org/carrefoursa-temiz-cevreyi-destekliyor). 

6.2.3. Günışığı Projesi (Türk Telekom) 

Türk Telekom ve Engelsiz Yaşama Derneği (EY-

DER) iş birliği ve Gazi Üniversitesi Görme Engelliler 

Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Turan Deli-

mehmetoğlu’nun koordinatörlüğünde hayata geçirdiği 

Günışığı Projesi kapsamında az gören çocuklar için 

alanında dünyada ve Türkiye’de bir ilk olma niteliği taşıyan “Günışığı Oyun 

Uygulaması” geliştirilmiş ve böylelikle az görenlerin eğitiminde yeni bir dönem 

başlatılmıştır. Türk Telekom’un “Herkes için erişilebilir iletişim” prensibi doğ-

rultusunda, hayata geçirdiği Günışığı sosyal sorumluluk projesinde; az gören 

çocukların, “erken müdahale eğitimi” ile mevcut görme becerilerini geliştirerek 

görmeyi öğrenmelerine, böylelikle bağımsız hareket eden bireyler hâline gele-

rek hayata akranları gibi eşit koşullarda katılım sağlamalarına destek olmak 

amaç edinilmiştir. Uygulama, şekiller, rakamlar ve harflerin olduğu 3 ayrı bö-

lüm ve 20 ayrı seviyeden oluşan oyunlar Mobil, Web ve Windows platformları 

üzerinden Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle Türkiye ile aynı anda tüm dün-

yada ücretsiz olarak hizmete sunulmuştur (https://medya.turktelekom.com.tr/ 

turk-telekomun-az-goren-cocuklar-icin-gunisigi-oyun-uygulamasi-yayinda/). 
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6.2.4. Gönül Ağacı Projesi (Petrol Ofisi) 

OMV Petrol Ofisi’nin sürdürülebilirlik projesi “Gö-

nül Ağacı”, 13. Uluslararası İş Ödülleri’nde “Avrupa’da 

Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” kategorisin-

de Altın Stevie Ödülü’nün ve Uluslararası Halkla İlişki-

ler Derneği (IPRA) tarafından da halkla ilişkiler alanı 

“Toplum İlişkileri” kategorisinde dünyanın en prestijli 

ödülü olan Altın Küre Ödülü’nü kazanmıştır. Gönül 

Ağacı”, el işlerini ekonomik bir kaynağa dönüştürmek isteyen kadınların emekle-

rini değerlendirmek üzere Petrol Ofisi tarafından Kadın Emeğini Değerlendirme 

Vakfı (KEDV) iş birliği ile 2014 yılında hayata geçirilmiştir. Petrol Ofisi’nin ku-

rumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında tasarlanan projenin temel amacı; 

istihdama katılım güçlüğü yaşayan, el emeği ile yarattıkları ürünlerini gelire dö-

nüştürme olanağı bulamayan kadınlara destek sağlamak ve kadınların istihdama 

katılım güçlüğü konusunda kurumsal ve toplumsal farkındalık yaratmaktır 

(http://anatolianpr.com/kurumsal-sosyal-sorumluluk/). Üreten kadınların el emeği 

ile hayat bulan Gönül Ağacı Projesi; geleneksel malzemelerin işlevsel ürünlere 

dönüştürülmesine, başta kişisel aksesuar, banyo, ev/mutfak, ofis/kırtasiye, araba 

aksesuarları ve oyuncak olmak üzere farklı kategorilerde toplam 93 ürünün tasar-

lanmasına ve Petrol Ofisi istasyonlarında satışa sunulmasına imkân sağlamıştır. 

Ayrıca proje kapsamında tasarlanan gönül ağacı ürünlerine www.gonulagaci. 

com’dan ulaşılabilmesi ve bu siteden yapılan yönlendirmeyle çeşitli online siteler-

den de ürün satışı yapılabilmesi sağlanarak sanal ticaret alanında da faaliyete ge-

çilmiştir (http://www.aydanoner.com/portfolio/petrol-ofisi-gonul-agaci-;projesi/ 

http://www.halklailiskiler.com/gonul-agaci-projesi-hizla-buyuyor.html). 

6.2.5. Sarı Bisiklet Projesi (Eti) 

ETİ ve Aktif Yaşam Derneği iş birliğiyle hayata 

geçirilen “Sarı Bisiklet Projesi” ile sağlıklı bir yaşam 

için hareket etmenin gerekliliği konusunda farkındalık 

yaratmak ve hareket etmenin eğlenceli yollarından biri 

olan bisiklet kullanımını teşvik ederek Türkiye’de hare-

ketli yaşama liderlik etmek amaçlanmıştır. 2014 yılında 

Eskişehir’de başlayan ve 2015 yılında İstanbul’a taşınan proje kapsamında, “ha-

reketlilik” kavramını bisiklet aracılığı ile toplumun her kesimine yayabilmek için 
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bugüne kadar gerçekleştirilen ilkokullardaki güvenli bisiklet sürüş eğitimlerinden 

semt pazarı etkinliklerine, kampüs içi bisikletle ulaşımdan toplu sürüş etkinlikle-

rine, mobil tamir aracı aktivitelerinden geri dönüşüm projelerine kadar çeşitli 

uygulamalar ile herkese bisiklet sevgisi aşılanmaya çalışılmaktadır (https://www. 

etietieti.com/eti-sari-bisiklet-projesi). 

6.2.6. Engelsiz Eğitim Programı Projesi (Turkcell) 

Turkcell öncülüğünde ve Millî Eğitim Bakanlığı 

himayesinde gerçekleştirilen “Engelsiz Eğitim Programı 

Projesi” kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan engelli 

bireylerin toplumsal yaşama katılmalarını sağlamak 

amacıyla, istihdama yönelik bilgi, beceri ve tutum ka-

zanmalarını sağlayacak düzeyde meslek atölyelerinin 

oluşturulması ve teknoloji sınıflarının donatımının sağlanması hedeflenmiştir. 

Türkiye genelinde bulunan Özel Eğitim Merkezleri’nde kurulan meslek atölyele-

rinde hafif zihinsel engelli öğrenciler, okul sonrası iş hayatına hazırlanmıştır. Öğ-

renciler konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri, el sanatla-

rı, müzik ve görsel sanatlar atölyelerinde edindikleri iş becerileri ile okul sonrası 

istihdam edilebilir hâle gelmiştir. 2015 Haziran ayında Millî Eğitim Bakanlığı 

himayesinde başlatılan program kapsamında, 40 ilde bulunan 80 okulda özel eği-

tim ihtiyacı olan engelli öğrencilerin eğitimine ve nitelikli istihdama yönelik geli-

şimlerine destek sağlanmıştır. Böylece engelli bireylerin sosyal hayata tam ve ba-

ğımsız katılımı hedef alınarak sunulan teknoloji aracılığıyla onlara fırsat eşitliği 

sunulmaya çalışılmıştır (https://engelsiz-egitim.turkcell.com.tr/hakkimizda). 

6.2.7. Kadın Usta Kulübü Projesi (Kale Grubu) 

Kale Seramik öncülüğünde uygulamaya konan 

“Kadın Usta Klübü Projesi”; dezavantajlı gruplara mes-

lek sahibi olma ve hayatlarını değiştirme şansı tanımayı 

amaçlamaktadır. Proje kapsamında, Kale seramik Eği-

tim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV), maddi ola-

nakları yetersiz kadınlara ve gençlere kendi alanında Avrupa Birliği sertifikalı 

usta olma imkânı sunmaktadır. AB onaylı usta sertifikasıyla dünyanın her tarafın-

da yer ve duvar karo döşemeciliği alanında iş bulmanın mümkündür. Bu noktadan 

hareketle Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde meslek edindirme kursları açan 
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KSV, bugüne kadar 4 bin 397 işsiz gencin meslek sahibi olmasına katkıda bu-

lunmuştur (https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2013/03/22/kalenin-kadin-ustalari 

-turkiyeye-yayiliyor). Projenin daha önce kadın istihdamını desteklemek maksa-

dıyla yapılan projelerden en önemli farkı, mesleki eğitim alan kadınların iş haya-

tına dâhil olması ile ilgili hiçbir kurguyu barındırmamış olmasıdır (http://www. 

sosyalsorumluluk.org/kadin-ustalar-projesi/). 

6.2.8. Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi 

Projesi (UNICEF) 

 

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre Türkiye’de 3-17 yaş aralığında 422.000 

engeli olan çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların çoğu ayrımcılığa maruz kalmak-

tadır (https://www.unicefturk.org/yazi/engeli-olan-cocuklar). Avrupa Birliği Tür-

kiye Delegasyonu ve Türk Hükümeti eş finansmanı ile Millî Eğitim Bakanlığı ve 

UNICEF’in iş birliğinde uygulanması planlanan “Engeli Olan Çocuklar İçin Kap-

sayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi” 6 ilde bulunan 90 okulda uygulanmaya 

başlanacaktır. Proje, engeli olan ve olmayan çocuklara gerek sınıflarında gerekse 

toplum içinde birlikte gelişme, öğrenme ve büyüme şansı tanıyacaktır. Bu giri-

şimle, erken çocukluk eğitimine katılan engeli olan çocuk sayısında da artış sağ-

lanması beklenmektedir. Proje, aynı zamanda ailelerin, çocukların bakımını üstle-

nen kişilerin, karar vericilerin ve toplum liderlerinin, kapsayıcı eğitim hakları ve 

fırsatları, okul-aile iş birliğinin önemi konusundaki farkındalık düzeyini de artıra-

cak, öğretmenlerin, idarecilerin ve diğer eğitim personelinin de kapsayıcı eğitim 

ortamlarını geliştirecek temel bilgi ve becerilerle donatılması sağlanacaktır 

(https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/engeli-olan-% 

C3%A7ocuklar-i%C3%A7in-kapsay%C4%B1c%C4%B1-erken-%C3%A7ocuk 

luk-e%C4%9Fitimi-projesi-90-okulda). 



Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında - SivilAnT® 

294 

6.2.9. Geleceğin Mucitleri Projesi (Samsung) 

Samsung tarafından hayata geçirilen “Geleceğin 

Mucitleri Projesi” ile Türkiye’deki parlak zekâları bul-

mak, desteklemek ve onları ülkeleri için geleceği inşa 

eden bireyler hâline dönüştürmek amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında düzenlenen “Samsung Geleceğin 

Mucitleri Bilim Yarışması “ ile özellikle çevre, enerji, 

sağlık konularında çığır açacak fikirleri olan gençleri bulmaya odaklanılmıştır ve 

onlara dünyayı daha iyi bir yer hâline getirebilmeleri için yeni bir kapı açılmıştır 

(https://www.samsung.com/tr/sosyal-sorumluluk/samsung-gelecegin-mucitleri/). 

6.2.10. Annem ve Ben Projesi (TİKAV) 

Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) ve Tür-

kiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şu-

besi iş birliğinde hayata geçirilen “Annem ve Ben Pro-

jesi” ile Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemato-

loji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi 

gören çocuklara ve onlara refakat eden annelerine des-

tek olmak ve bu alanda toplumsal duyarlılık bilincini 

geliştirmek amaçlanmıştır. Proje ile hastanede uzun 

süre tedavi gören çocuklar ve onlara refakat eden annelerle buluşulmuş, moral 

ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla fiziki nedenlerle uzak kaldıkları sosyal 

ve kültürel alanlara yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 

her ay düzenli olarak dans, tiyatro, ritim atölyesi gibi kültür-sanat çalışmaları, 

terapi programları, sihirbazlık gösterileri, drama, origami ve söyleşi programla-

rının yanı sıra özellikle anneler için yemek ve kuaför gibi farklı etkinlikler de 

düzenlenmiştir. Belirli aralıklarla annelerin ihtiyaçlarını karşılamak, çocukları 

ise gülümsetebilmek için ziyaretler gerçekleştirilmiş ve küçük armağanlarla 

götürülmüştür (http://lms.tikav.org.tr/contents/sitecontent.aspx?c=129). 

6.3. 2018’in En Başarılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Projelerinde Gençlere İlişkin Genel Bir Değerlendirme 

Başarılı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri seslendikleri hedef kitleler 

açısından irdelendiğinde; en fazla payı toplum geneline (3 proje) ve çocuklara 
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yönelik olarak (3 Proje) tasarlanan projelerin aldığı görülmektedir. Toplum 

geneline seslenen projeler doğayı koruma ve çevre bilincini arttırmaya yönelik 

yürütülen “81 İlde 81 Orman Projesi”,“Temiz Çevre Projesi” ve “Sarı Bisiklet 

Projesi”; çocuklara yönelik projeler ise engelli çocukların bedensel ve zihinsel 

gelişiminin desteklenmesi ve topluma kazandırılması amaçlarıyla yürütülen 

“Günışığı Projesi”, “Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eği-

timi Projesi” ve “Engelli Çocuk Engelsiz Eğitim Programı Projesi”dir. Bu pro-

jeleri hedef kitlelerini kadınlar olarak belirleyen ve kadın istihdamını arttırmayı 

amaçlayan “Gönül Ağacı” ve “Kadın Usta Kulübü” projeleri takip etmektedir. 

Aynı anda hem çocuklara hem de anne olmaları itibarıyla kadınlara yönelik 

hayata geçirilen “Annem ve Ben Projesi” ve hedef kitle olarak gençlere sesle-

nen “Geleceğin Mucitleri Projesi” ise araştırma sonuçlarına göre birer proje ile 

temsil edilerek en az seslenilen hedef kitleleri oluşturmuşlardır. Bu durum Gra-

fik 4’te sunulmaktadır: 

Grafik 4. 2018’in En Başarılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Seslendikleri Hedef Kitlelere 

Göre Dağılımı 

 

 

2018’in en başarılı 10 kurumsal sosyal sorumluluk projesi değerlendirildi-

ğinde, bu projelerden sadece 1 tanesinin gençleri hedef kitle olarak belirlediği, 

direkt olarak gençlere yönelik faaliyetlerde bulunan çok fazla projeye rastlan-

madığı, gençlere daha çok toplum genelini ve çocukları hedefleyen etkinliklerde 

dolaylı olarak yer verildiği dikkat çekmektedir. Bu üzücü sonuç INGEV Raporu 

sonuçlarıyla birlikte okunduğunda; gençlere yönelik olarak gerçekleştirilen 
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faaliyetlerin ve gençlerin hedef kitle olarak seçildiği projelerin niceliğinin kayda 

değer oranda olduğu ancak niteliğinin en başarılılar listesine girmeye layık bu-

lunur hâle gelemediği düşünülebilir. Dolayısıyla hedef kitlesini ya da temasını 

gençlerin oluşturduğu sosyal sorumluluk projelerinin oranında istikrarlı bir yük-

selmeye ve başarıyı arttıran bir faktör olarak sürdürülebilirlik kavramına özen 

gösterilmesine ihtiyaç varken; niteliğinde iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır.  

En başarılı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri değerlendirildiğinde bir 

başka dikkat çeken nokta da projelerin hepsinin sivil toplum kuruluşu ve kamu 

kurumu desteği ile gerçekleştirilmiş olmasıdır. Yani 2018’in en başarılı kurumsal 

sosyal sorumluluk kampanyaları arasında sivil toplum kuruluşu desteği olmaksı-

zın hayata geçirilen projeye rastlanmadığı projelerin çok büyük bir kısmına da 

kamu kuruluşları tarafından destek olunduğu dikkatlerden kaçmamıştır. Ayrıca 

bazı projelerde birden fazla sivil toplum kuruluşunun paydaş olarak belirlendiği 

de görülmüştür. Mesela “Annem ve Ben Projesi”ne aynı anda 2 sivil toplum kuru-

luşu birden destek vermiştir. Bu anlamda projelerin sivil toplum kuruluşu dökümü 

yapıldığında; 81 İlde 81 Orman Projesi’nde İş Bankası’nın TEMA Vakfı ile Ta-

rım ve Orman Bakanlığı; Temiz Çevre projesinde CarrefourSA’nın Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı 

ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı; Günışığı Projesi’nde Türk Telekom’un Engelsiz 

Yaşama Derneği (EY-DER); Gönül Ağacı Projesi’nde Petrol Ofisi’nin Kadın 

Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV); Sarı Bisiklet Projesi’nde ETİ’nin Aktif 

Yaşam Derneği; Engelsiz Eğitim Programı Projesi’nde Turkcell’in Millî Eğitim 

Bakanlığı; Uska Kadın Klubü Projesi’nde Kale Seramik’in Millî Eğitim Bakanlı-

ğı; Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’nde 

UNICEF’in Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Türk Hükümeti eş finansma-

nı ile Millî Eğitim Bakanlığı, Annem ve Ben Projesinde TİKAV’ın Türkiye Genç 

İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi’nin, Samsung öncülüğünde yürü-

tülen ve gençleri hedef alan Geleceğin Mucitleri Projesi”nde Yaratıcı Çocuklar 

Derneği ve Oflaz Medya Grubu’nun iş birlikleri ile karşılaşılmıştır. İşletme dışı 

sosyal sorumluluk alanları arasında önemli bir yeri bulunan sivil toplum kuruluş-

larına ve kamu kurumlarına bu kadar önem verilmiş olması, işletmelerin sosyal 

sorumluluk konusunda bilinçli adımlar attıklarının ve bu sorumluluğu hayırsever-

likten öte stratejik iş birlikler gerçekleştirmek çerçevesinde algılamaya başladıkla-

rının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Öte yandan bu sonuçlarla karşılaş-

manın aslında çok da şaşırtıcı olduğu söylenemez. Zira sosyal sorumluluk deyince 

akla ilk gelen sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşların gerçekleştirdiği projeler 
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olmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği ile ivme kazanan sivil toplum kuruluşları 

bugün ülkemizde toplumsal ihtiyaçların saptanması ve giderilmesi, sorunların 

tespit edilmesi ve çözümlenmesi, projelendirilme çalışmalarının gerçekleştirilme-

si bağlamında kayda değer birçok işlevi üstlenmiş durumdadır. 2000’li yılların 

başından beri Türkiye’de medyanın toplumsal sorunları sürekli olarak dile getir-

mesi, işletmelerin ve sivil toplum kuruluşlarının toplum yararına hizmet etmesi ve 

sorunlara eğilmesi girişimlerini arttırmıştır (Güven, 2011, s. 52).  

Son olarak 2018’in en başarılı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ara-

sında hedef kitle olarak genç kuşağa seslenen tek proje olan “Geleceğin Mucit-

leri Projesi”nin detaylarından da söz etmek yerinde olacaktır. Samsung’un 

gençlere bilimi sevdirerek onları yaratıcı düşünmeye ve yeni buluşlar yapmaya 

teşvik etmek üzere Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Oflaz Medya Grubu iş birli-

ğiyle hayata geçirdiği proje Türkiye çapında ortaöğretim düzeyinde öğrenim 

gören öğrencilerin; çevre, enerji, sağlık ve teknoloji dallarında katılabileceği 

bir yarışma organizasyonu odağında kurgulanmıştır. “Samsung-Geleceğin Mu-

citleri Bilim Yarışması” adı verilen bu yarışmaya 430 proje başvurusu gerçek-

leştirilmiştir. Kazanan projeler, Kidz TV’de videoları yayınlanan 10 finalist 

arasından geleceginmucitleri.com üzerinden halk oylaması sonuçları ve jüri 

değerlendirmesi sonucunda belirlenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda 

yarışmayı kazanan 3 genç büyük ödüle layık görülmekle beraber, yarışmada 

finale kalan tüm öğrenciler ve onlara rehberlik eden öğretmenler de ödüllendi-

rilerek yüreklendirilmiştir. Ödül töreninde konuşan Samsung Electronics Tür-

kiye Başkanı DaeHyun Kim, Samsung’un “Dünyaya ilham ver, geleceği tasar-

la” vizyonu doğrultusunda, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde çocuklara ve 

gençlere özel önem verdiklerini, değişimin en önemli unsurunun genç-

ler/çocuklar olduğuna inandıklarını ve yarınları onların şekillendireceğini bil-

diklerini dile getirdi. DaeHyun Kim, sözlerine “Türkiye, genç nüfusu, muazzam 

potansiyeli ile tüm dünyaya umut veren bir ülke. Yaratıcı Çocuklar Derneği ile 

birlikte sürdürdüğümüz Samsung Geleceğin Mucitleri projesi, çocuklarımız ve 

gençlerimiz hakkında düşündüklerimizin ne kadar doğru olduğunu bize her 

sene gösteriyor. Yarışmada ortaya çıkan dâhice fikirleri gördükçe bu projeye 

destek vermekten duyduğumuz mutluluk artıyor” şeklinde devam etti 

(https://www.haberler.com/gelecegin-mucitleri-yarismasi-nin-kazananlari-

9032242-haberi/). Bu ifadeler, sözü edilen projenin topluma duyarlılığını genç-

ler üzerinden sergilediğinin ve bunu bir işletme politikasına dönüştürdüğünün 

en güzel göstergesidir. Zira dünyada uzun yıllardır hayır işleriyle bağlantılı 

olarak görülen ve işletme yönetiminin bakış açısıyla ilerleyen kurumsal sosyal 
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sorumluluğun son dönemlerde işletmeler tarafından daha stratejik bir kavram 

olarak algılandığı ve ölçümleme odaklı bir yaklaşımla değerlendirildiği dikkat 

çekmektedir (https://www.capital.com.tr/is-dunyasi/arastirmalar/yeni-nesil-kss-

donemi). Gönül isterki gelecekte diğer işletmeler de aynı farkındalıkla ve du-

yarlılıkla gençlere sözde değil özde yer verdikleri projelerle adlarından sıkça 

söz ettirsinler, ulusal ve uluslararası arenada daha fazla projeyle en başarılılar 

listelerindeki yerlerini alsınlar. Zira Türkiye’nin Türk toplumunun bugününe 

ve geleceğine katkıda bulunmayı herkesten ve her şeyden çok isteyen bulun-

mayı isteyen pırıl pırıl bir gençliği var. İşletmelere düşen bu gönüllü gençliği 

keşfetmek ve onların da ait oldukları toplumu keşfetmesine olanak vermek. 

Sonuç 

Kurumsal sosyal sorumluluğun genel çerçevesinin çizildiği bu çalışmada 

pek çok veri ve proje örneğiyle uygulama alanından kesitlere de yer verilmiştir. 

Bu kesitler, sosyal sorumluluğun ve bu sorumlulukla gerçekleştirilen projelerin 

Türkiye’deki algısına ve uygulanma biçimlerine ilişkin fikir vermektedir. Aynı 

zamanda gençler odağında gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk projele-

rine de ışık tutulmaya gayret edilen bu çalışmayla projelerde gözlemlenen nice-

liksel ve niteliksel eksiklikler değerlendirilmiştir. Projeler değerlendirilmesiyle; 

Türkiye’de sosyal sorumluluk kampanyalarında gençlerin kayda değer bir oran-

da (katılımı sağlanan ve yönelinen hedef kitle olarak) yer aldığı ancak beklen-

timizin tam tersine bu yer alışın genellikle direkt olarak değil de dolaylı olarak 

gerçekleştiği ve çocukların gölgesinde kaldığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu so-

nuçlara en başarılı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri arasında çok az temsil 

edilmelerini de eklemek mümkündür. Bu sonuçlar bize gençlik odaklı yürütülen 

kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde niceliksel ve niteliksel pek çok iyileş-

tirmeye ihtiyaç duyulduğunu düşündürmüştür.  

Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu düşünülürse ne işletmele-

rin kurumsal sosyal sorumluluk kavramının ele alınmaya başladığı ilk zaman-

lardaki anlamı taşıdığını söyleyebiliriz, ne de gençlerin yıllar öncesinin özellik-

lerini taşıyan gençlik olduğunu. Bu bakımdan işletmelerin yerel ve küresel öl-

çekteki pek çok değişkeni göz önünde bulundurarak kendilerini sürekli yenile-

melerinde fayda bulunmaktadır. Zira genç nesil artık kuşaklarla ifade edilmekte 

ve birbirinden farklı özelliklerle toplum içinde varlıklarını sürdürmekte; sosyal 

sorumluluk ise işletmelerin hayırseverliklerini sergilemelerine ve vicdanlarını 

rahatlatmalarına aracılık eden bir uygulama olmaktan öte artık yeni bir yatırım 
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modeli olarak algılanmaktadır. İşletmelerin bu noktada yapması gereken yegâne 

şey öncülüğünü üstlendikleri sosyal sorumluluk projelerinde göstermelik değil 

topluma gerçek anlamda fayda sağlayan uygulamalara odaklanmak ve sosyal 

sorumluluğa daha stratejik yaklaşarak ölçülebilirliğini ihmal etmemeleri olacaktır. 
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KÜRESEL DEĞİŞİM SÜRECİNDE 

SOSYAL UYUM 

“Yabancı Uyruklu Gençlerin 

Sosyal Uyum Süreci” 

Fulya Erendağ Sümer - Çiğdem Karakaya 

 

Giriş 

Küreselleşmenin en önemli etkilerinden ve sonuçlarından birisi farklı kül-

türlerin ülkeler arası hareketliliğidir. Küreselleşme ile birlikte özellikle eğitim 

alanında hızlı bir değişim görülmekte, gençlerin eğitim amaçlı hareketliliği dik-

kat çekmektedir. Bu süreçte farklı bir ülkede eğitim görmeye başlayan gençler 

ilk olarak mekânsal değişikliklerle, ardından sosyal, kültürel, toplumsal farklı-

lıkla karşılaşmaktadır (Özçetin, 2013). Çünkü davranışının büyük bir bölümü 

yaşadığı çevrenin etkisiyle şekillenen ve yaşadığı toplumun beklentilerine uy-

gun davranarak sosyal davranış sergileyen bireyler farklı bir kültürde yaşamaya 

başladıklarında bu yeni kültürün beklentisi olan sosyal davranış kalıpları ile 

karşı karşıya kalırlar (Özkan, 2019). Kültürel farklılıklarla karşı karşıya kalınan 

bu süreçte bireyler yeni girdikleri kültüre karşı yabancılık hissetmekte, diğerle-

rinin kendisinden ne beklediğini, yeni toplum içindeki rolünün ne olduğunu, 

neyi nasıl değerlendirmesi ve nerede nasıl davranması gerektiğini bilememekte-

dirler (Aliyev ve Öğülmüş, 2015). Nitekim, Kağıtçıbaşı’nın (1988: 70) da belirt-

tiği gibi; her toplumun yapısı ve normları o topluma özgü, toplum değerleriyle 

uyumlu yaşayış biçimlerini oluşturur ve bireyler yaşadıkları bu toplumda kendi-

lerine yer bulabilmek için topluma uygun bu yaşayış biçimlerine uymak duru-

mundadır. Bu süreçte; yaşadıkları çevre ve sosyal düzen arasındaki ilişkiyi ifade 

eden sosyal uyum kavramı önemlidir. Bireyin kendisiyle beraber çevresiyle de 

olumlu ilişkiler kurması ve bu ilişkileri devam ettirilebilme süreci olarak tanım-

lanan (Özgüven, 1992) sosyal uyum kavramı, bireyin hayatının her evresinde 



Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında - SivilAnT® 

306 

devamlı bir değişim ve gelişim sergilerken; bu durum özellikle gençler için 

daha da önemlidir. Çünkü; gençlik dönemindeki temel problemler büyük ölçüde 

topluma uyum sağlama problemleridir ve bireyin sonraki tüm yaşamını etkile-

mektedir (Özkan, 2019). Gençler için kritik öneme sahip olan sosyal uyum kav-

ramı yabancı uyruklu öğrenciler için farklı bir kültürün onlara dayattığı sosyal 

davranış kalıpları nedeniyle daha da kritik olabilmektedir. Nitekim, bireyin 

karakteristik özelliklerine, zamana, mekâna, kültürel faktörlere ve olaylara göre 

değişim gösteren sosyal uyum süreci (Napoli, 1982) kendi ülkelerinden ayrılıp 

eğitim hareketliliği için başka bir kültürün içinde kendilerini bulan yabancı uy-

ruklu öğrenciler açısından öncelikle ele alınması gereken bir konudur. Bu doğ-

rultuda bu çalışmada da yabancı uyruklu gençlerin sosyal uyumlarının nasıl 

olduğunu ortaya koymak amaçlanmaktadır. 

Sosyal Uyum ve Gençler 

Bireylerin kendileri ve içinde bulundukları ortam ile olumlu ilişkiler kur-

ması ve bu ilişkileri sürdürebilmesi uyum olarak tanımlanmaktadır (Yavuzer, 

2003). Birey uyumu, kendi iç dünyası ve çevresinde oluşan değerler, inanç ve 

kurallar arasında kurduğu denge ile oluşturmaktadır (Özkan, 2019). Ergin ve 

Ermeğan (2011) uyumun bireyin kendisinden ya da çevresinden gelen talepler 

karşısında verdiği reaksiyon olduğuna dikkat çekerken; Çağlar (1981) bireyin 

yaşamını sürdürebilmesi için içinde bulunduğu ortam koşullarına adapte ola-

bilme yeteneği olduğunu ifade etmektedir. Nitekim, uyum bireylerin günlük 

yaşamlarında karşılaştıkları sorunları yönetebilmesini sağlayan bir süreçtir (Er-

doğan vd., 2005); ve bu süreçte uyumun sosyal, duygusal ve fiziksel boyutları 

önemli olsa da tüm bu boyutların ön koşulunu sosyal uyum kavramı oluştur-

maktadır (Mazaheri, Baghiyan ve Fatehizadeh, 2006). 

Sosyal uyum, bireyin içinde yaşadığı toplumsal ortamın özellikleri ve norm-

ları karşısında duyarlı olması, ilişki kurabilmesi, ortama uyumlu davranabilmesi 

ve toplum tarafından kabul gören davranış kalıplarını benimseyebilmesidir (Na-

dir, 2015). Böylece bireyin dış dünyayla olan ilişkilerinin niteliğini kapsayan 

sosyal uyum (Özgüven, 1992) içinde bulunulan toplumun sahip olduğu değerleri, 

inançları ve davranışları benimseyip bunlara uyumlu davranışlarda bulunuldu-

ğunda gerçekleşmektedir (Gander ve Gardiner, 2001). Dolayısıyla Yavuzer’in 

(2003) de vurguladığı gibi bireyin diğer bireylere karşı uyum içinde olması ve 

kendine özgü şekilde kendini gruba kabullendirmesidir. Bu da başkalarıyla tat-

min edici düzeyde ilişki kurabilmek, sosyal aktivitelerde başarılı olmak ve ortam 
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değişikliğinin getirdiği zorluklarla başa çıkabilmekle mümkündür (Baker ve 

Siryk, 1984). Nitekim bu durumda birey sosyal alan içerisinde benimsenmiş 

örüntülere uyum sağlayarak (Eripek, 1996) sosyal uyum becerilerini kazanmaya 

başlar. İletişim becerileri, kişilerarası ilişki becerileri ve kendini gerçekleştirme 

becerileri olarak ifade edilen sosyal uyum becerileri (Tapmaz, 2012) toplumda 

sosyalleşme ile gelişir (Öğreten, 2020). Böylece sosyal uyum bir koşul ya da 

durum değil birlikte yaşama arzusu içeren sosyalleşme sürecidir (Jenson, 1998) 

ve sosyal ilişkilerin, etkileşimlerin ve bağların güçlendirilmesiyle ilişkilidir 

(Berger-Schmitt, 2000). Sosyalleşme bireyin ortama uygun davranma bilincinin 

geliştiğini gösterirken (Cüceloğlu, 2010: 198), toplumun bireyden beklediği gö-

revleri yapabilmesi için gerekli olan yeteneklerin, değer yargılarının, benlik algı-

larının ve yatkınlıklarının gelişmesi ve benimsenmesine de olanak yaratır (Ken-

yon ve McPherson, 1973). Dolayısıyla birey toplum içerisinde kendine ait, top-

lumun onayını alan bir kimlik edinerek (Şahan, 2008) sosyal uyumu sağlayabilir 

(Öğreten, 2020). 

Sosyal uyumu sağlayan bireyler arkadaşlık kurma, başkalarının duygularını 

anlama, iş birlikçi davranışlar sergileme, kurallara uygun hareket etme ve sağlıklı 

iletişim kurma açısından daha başarılıdır (Ekinci Vural, 2006). Kendilerini özgün 

birer birey olarak gerçekleştirebilmekte (Aras, 2015), duygu ve düşüncelerini 

karşı tarafa daha rahat aktarabilmekte ve olumlu arkadaş ilişkileri kurmaktadırlar 

(Öğreten, 2020). Nasir ve Lin (2012) de, bireyin kişiliğinin, benlik kavramının ve 

etkileşimlerinin sosyal uyum düzeyinden etkilendiğini belirtmiştir. Ayrıca sosyal 

uyumun gerçekleşmiş olması entelektüel başarı ve akademik başarı için de des-

tekleyicidir (Aydoğdu, 2019; Reddy vd., 2011). Sosyal uyum sağlanamadığında 

ise bireyler sosyal dışlanma yaşamakta, toplumla olan bağları koparak toplumun 

bir parçası olmadıklarını düşünmektedirler (Karakuzu, 2019). Bu durum davra-

nışsal problemlere yol açmakta bireyler öz güven eksikliği yaşamakta, yalnızlaş-

makta, sosyal ilişkiler kurmakta zorlanmaktadır (Özkan, 2019). 

Tüm bu zorluklar karşısında günlük yasam içinde kendine yer bulamayan, 

yüz yüze iletişim kurmakta sorun yaşayan bireyler özellikle günümüzde bu zor-

lukları sosyal medya ile aşmak da ve geniş bir kitle içerisinde kendilerini ifade 

edebilme şansı bulmaktadır (Dagıtmaç, 2015). Bireylere online ortamlarda ileti-

şime geçme ve gruplara katılma imkânı sağlayan sosyal medya (Köksal ve Öz-

demir, 2013) özellikle bireylerin sosyal uyum sürecinde kurtarıcı bir rol oyna-

maktadır (Barkuş ve Koç, 2019). Nitekim, sosyal medyadaki iletişim bireylera-

rası yüz yüze iletişimin başarı ya da başarısızlığını belirleyen tüm kültürel ve 

öznel faktörlerinden uzak daha geçirgen ve zayıftır, dolayısıyla bu ortamlarda 
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grup üyelerini etkileyip bir grup içinde yer almak ve kendini kabul ettirmek daha 

kolaydır (Budak, 2018). Bu açıdan sosyal medyanın sağladığı bu esnek ortamda 

(Barkuş ve Koç, 2019; Peltekoglu, 2012; Eraslan, 2016) bireyler birbirleriyle 

daha rahat bağlantı kurmakta (Haythornthwaite, 2002) ve daha kolay iletişim 

başlatabilmektedirler (Lefebvre, 2007). Bu ortamların kullanıcılara sunduğu bi-

reysellik, kullanıcı merkezli uygulamalar ve içerik denetiminin kullanıcıların 

kontrolünde olma avantajları (Mavnacıoğlu, 2013) sosyal medyayı kullanıcılar 

için aidiyet duygusu yaşatan bir iletişim ortamına dönüştürmektedir (Şener, 

2010). Bu süreçte sosyal medya sosyal yönelimleri körükleyerek hiç iletişim 

kurmayacak kişileri bile yakınlaştırarak sosyalleşme sürecine de hizmet etmekte-

dir (Uyanık, 2013). Bu ortamları bireyler zaman geçirme, arkadaşlık, eğlence, 

bilgi edinme, sosyal entegrasyon ve sosyal kaçış (Balcı ve Ayhan 2007; Eldeniz, 

2010; Erdem, 2010; Flanagin ve Metzger, 2001; Papacharissi ve Rubin, 2000; 

Parker ve Plank 2000; Toprak vd., 2009; Zhang ve Zhang, 2013; Akikol, 2018, 

Kütükoğlu, 2019) gibi farklı amaçlarla kullanarak sosyalleşme sürecinde merkezi 

bir konuma yerleştirmektedirler (Ray, 2007). Bu açıdan sosyal medya, yüz yüze 

ilişkilerden farklı yeni bir iletişim ortamı yaratarak kullanıcılar arasında sosyal 

bağ kurmaya olanak tanır (Livberber-Göçmen, 2018) ve bireylere kendileri ve 

diğerleri arasında ilişkisel bağları kodlama, haritalandırma ve görme işlevi suna-

rak (Marwick, 2005) sosyalleştirir. Dolayısıyla birey kendisini daha rahat ve öz-

gür hissederek (Duran-Okur, 2016); daha çok kişiyle, direkt ve hızlı bir şekilde 

iletişim kurma olanağı da yakalarken (Akyazı ve Aslan, 2013), yüz yüze iletişim-

le sağlayamadığı bu çeşit görünürlüğü sosyal medya aracılığıyla inşa ederek (Ut-

ma, 2018) sosyal uyumu da bu ortamlar aracılığı ile sağlamış olur. 

Dolayısıyla, sosyal uyum ister yüz yüze iletişim süreci ile geliştirilsin, ister 

sosyal medya aracılığıyla sonuçta birey için biyolojik ihtiyaçlar kadar gereklidir 

(Nadir, 2015) ve kişinin hayatındaki en önemli kazanımlardan birisidir (Yavuzer, 

2003). Özellikle arkadaş çevresi, okul yaşamı, aile ve eğitmenlerin dâhil olduğu 

sosyal gruplarla bireyin sosyal uyumu şekillenir (Aydoğdu, 2019) ve temeli 

gençlik döneminde oluşur (Yavuzer,2003). Özçetin’in (2013) de ifade ettiği gibi 

gençlerin tüm yaşamlarını şekillendiren bu kazanımlar özellikle üniversite dö-

neminde elde edilir. Üniversite dönemi genel olarak sosyal, akademik ve kişile-

rarası beklentilerin karşılanmaya çalışıldığı bir dönemdir (Aras, 2015). Bu dö-

nemde birey kimlik arayışı içerisinde kim olduğunu sorgulamakta ve üniversite 

yaşamına daha iyi uyum sağlamak için sosyal çevresini oluşturmaya çalışmakta-

dır (Sağınç, 2011). Bu süreçte; dinamik, değişken ve yeniliklere açık olmalarına 

rağmen gençler başta eğitim-öğretim sorunları olmak üzere beslenme, barınma, 
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ulaşım, yalnızlık, boş vakti değerlendirmek gibi sorunlarla karşılaşmaktadır (Ay-

dın, 2012). Bu sorunlar karşısında geliştirdikleri sosyal uyum gençlerin yaşamla-

rındaki sosyal olaylara karşı adapte olabilme derecesini ifade eder (Rienties vd., 

2011). Önceki eğitim yaşantılarından farklı olarak kontrol artık gençlerin kendi-

sindedir, salt akademik değil kişisel ve sosyal amaçlarını da gerçekleştirmek iste-

mektedirler (Tutkun, 2006). Aksi takdirde toplum değerlerine uyum sağlayama-

yarak sosyal olgunluğa erişemeyecek ve gençler için üniversite stres ve kaygı 

kaynağına dönüşecektir. Üniversite eğitimi için yaşam alanını değiştirerek yeni 

girdiği üniversite yaşantısının sosyal çevresine uyum sağlayabilmek aynı ülkede 

ve kültürde yaşayan gençler için bile zorken (Baker ve Siryk, 1984; Çöllü ve Öz-

türk, 2010); bu durum yabancı uyruklu öğrenciler için daha da zor olabilmektedir. 

Nitekim, yurt dışına gitmek birey açısından sosyo-kültürel bir ortam değişimini 

ifade etmekte ve uyum sorunlarına yol açabilmektedir (Kuruüzüm, 2002). Yaban-

cı ülkelerden üniversite eğitimi için gelen öğrenciler farklı bir eğitim sistemi, 

farklı kültürde yaşama, Türkçeyi yeterli konuşamama, akademik başarı, ekono-

mik problemler, arkadaş ilişkileri ve güven gibi nedenlerle üniversiteye ve çevre-

ye daha zor uyum sağlamaktadırlar (Özçetin, 2013). Durum böyle olmasına rağ-

men yabancı uyruklu öğrenci sayıları üniversitelerde gün geçtikçe daha çok art-

maktadır. Dünyada yaklaşık dört milyon uluslararası öğrenci bulunmakta ve 2020 

yılı itibarıyla bu sayının 8 milyona ulaşması beklenmektedir (Çerçi, 2017). Ulus-

lararası eğitim hareketliliği ile yabancı bir topluma yeni gelen gençler uyum sağ-

lamalarını içeren kültürleşme, adaptasyon, entegrasyon gibi kavramları toplumla-

rın gündemine getirmiş ve yeni geldiği ülkeye uyum sağlama problemleri ile karşı 

karşıya kalmışlardır (Özçetin, 2013). Traş ve Güngör (2011) de üniversite öğren-

cilerinin farklı bir şehirdeki eğitim süreçlerinde bile karşılaştıkları sorunlara dik-

kat çekerken, yabancı uyruklu öğrencilerin farklı bir ülkedeki eğitim sürecinde 

sosyal uyumlarının daha kritik olduğunu ifade etmektedir. Bu kritik önemden 

dolayı bu çalışmada da yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal uyumları ele alınarak; 

bu öğrencilerin sosyal uyumlarının ve uyum sürecinde sosyal medya kullanımla-

rının nasıl oluğuna ilişkin bir profil ortaya koymak amaçlanmaktadır.  

Yöntem 

Araştırmanın amacı yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal uyumlarının nasıl 

olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma soruları 

oluşturulmuştur: 

AS1: Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal uyumları nasıldır? 
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AS2: Yabancı uyruklu öğrencilerin uyum sürecindeki sosyal medya kulla-

nımları nasıldır? 

Veriler alan araştırması yöntemi ile 2019 yılı Ekim ayında Antalya ilinde 

toplanmıştır. Uygunluk örneklemi kullanılarak 150 yabancı uyruklu öğrenci 

araştırmaya dâhil edilmiştir. Betimsel türde bir alan araştırması olan çalışmanın 

temel kısıtı araştırmanın sadece Antalya’da gerçekleştirilmiş olmasıdır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket 

formu üç bölüm ve 44 sorudan oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik özel-

liklere ilişkin 10 soru; ikinci bölümde sosyal uyum sürecine ilişkin 13 soru ve 

üçüncü bölümde dijital uyuma ilişkin 21 soru yer almaktadır. Ankette yer alan 

sorular Özçetin (2013); Cömert (2019) ve Kireççi’nin (2019) sosyal uyum ko-

nulu çalışmaları referans alarak oluşturulmuştur. 

Bulgular 

Demografik Bulgular 

 Araştırmaya katılan 150 öğrencinin %53’ü kadın; %47’si erkektir.  

 Yaşları 17 ile 30 arasında değişmekte; yaş ortalaması 23’tür. 

 Öğrencilerin %91’i bekar; %9’u evlidir. 

 Öğrencilerin %41’i 1. sınıf, %27’si 2. sınıf, %17’si 3. sınıf, %15’i 4. sı-

nıf öğrencisidir.  

 Öğrencilerin %55’i sosyal bilimler, %31’i fen bilimleri, %14’ü de sağ-

lık bilimleri alanlarında öğrenim görmektedir. 

 Öğrencilerin  

%46’sı Asya;  

%23’ü Balkanlar;  

%24’ü Afrika;  

%7’si Avrupa ülkelerden gelmektedirler. 

 Gelirleri Türkiye’deki ihtiyaçlarını karşılama konusunda;  

%42 yetersiz;  



Küresel Değişim Sürecinde Sosyal Uyum “Yabancı Uyruklu Gençlerin Sosyal Uyum Süreci” 

311 

%27 yeterli;  

%31 kısmen yeterlidir. 

 Öğrencilerin %83’ü burs alırken; %17’si burs almamakta; burs alanla-

rın da %81’i bursu Türkiye’den almaktadır.  

 Öğrencilerin %44’ü kamu yurdunda; %17’si özel yurtta; %39’u evde 

kalmaktadır. 

Sosyal Uyum Sürecine İlişkin Bulgular 

 Türkiye’de öğrenim görüyor olmak; 

%81 kendi tercihi 

%11 ailesinin tercihi 

%8 zorunluluk 

 Aldıkları eğitimden; 

%50 memnun 

%50 memnun değil 

 Aldıkları eğitimde en zorlandıkları konu; 

%37 eğitim sistemi farklılığı 

%27 dersi takip etme 

%20 dil farklılığı 

%11 diğer öğrencilerle iletişim kurma 

%5 diğer 

 Türkçe seviyesinden dolayı dersi anlamakta; 

%34 zorluk çekiyor 

%49 ara sıra zorlanıyor  

%17 zorluk çekmiyor 

 Türkiye ile gelinen ülke arasındaki en önemli farklılık 

%32 İnsan ilişkileri 
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%23 Eğitim 

%20 Dil 

%8 Ekonomi 

%6 İklim 

%4 Temizlik 

 Bu farklılıklardan kaynaklanan en önemli sorun; 

%42 Toplum yaşamı ile ilgili kurallar 

%30 Yemek kültürü 

%12 Karşı cins ile ilişkiler 

%7 Eğlence alışkanlıkları 

%7 Giyim alışkanlıkları 

 Türkiye’de bulundukları sürede en çok zorlandıkları konu; 

%31 Yurt yaşantısı 

%20 Türkçe konuşma 

%13 Yalnızlık 

%13 Arkadaş ilişkileri 

%13 İlgi alanına ilişkin etkinlik bulma  

%10 Kültürel farklılıklar 

 Bir problemle karşılaşınca; 

%78 Kendi başına çözmek  

%22 Mutlaka ilgili yerlerle başvurmak  

 Sorunla ilgili destek almak gerektiğinde; 

%65 Gelinen ülkeden arkadaşlardan destek 

%9 Öğretim elemanlarından destek 

%19 Türk arkadaşlardan destek 

%7 Danışman öğretim elemanından destek 
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 Türkiye’deki insanların tutumları; 

%78 Yardım sever 

%16 İlgisiz 

%6 Olumsuz 

 Türkiye’deki arkadaşlık ilişkileri; 

%45 Sorun yok 

%30 Yakın ve içten 

%15 Sınırlı 

%10 Yakın arkadaşım yok 

 Türk öğrencilerden beklentileri; 

%34 Arkadaş olmak 

%31 Beni rahatsız etmesinler yeter 

%20 Derslerimde yardımcı olmalarını isterim 

%9 Çevreyi birlikte gezmek 

%6 Sorunlarımı paylaşabilmek 

 Okul bitince Türkiye’de yaşama istekleri;  

%32 Kararsızım 

%27 İstemem 

%21 İsterim 

%11 İsterim ama Antalya’ da değil 

%9 Zaten kararım öyledir 

Sosyal Uyum Sürecinde Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Bulgular 

 İnterneti kullanma amaçları; 

%39 Sosyal medya  

%25 İletişim 

%17 Araştırma 
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 Öğrenciler günde 1 saat ile 10 saat arasında sosyal medyada vakit geçi-

riyorlar; ortalama 4,5 saat aktifler 

 Sosyal medya ağlarında arkadaş sayıları 60 ile 4000 arasında değişmek-

te; ortalama arkadaş sayıları 420 

 Sosyal medya ağlarında takipçi sayıları 30 ile 6000 arasında değişmek-

te; ortalama takipçi sayıları 1076 

 En sık takip edilen sosyal medya platformu; 

%39 Instagram 

%34 Facebook 

%14 Twitter 

%9 Youtube 

 Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal medya kullanım amaçlarını Tablo 

1’de görülmektedir:  

Tablo 1. Sosyal Medya Kullanma Amacı 

 Her 

zaman % 

Arasıra 

% 

Hiçbir 

zaman % 
Ort. St. Sp. 

Sosyal medyayı yeni arkadaş edinmek 

amacıyla kullanırım. 
41,3 19,3 39,4 3,7 1,4 

Sosyal medyayı arkadaşlarımla iletişim 

kurmak amacıyla kullanırım. 
71,4 22,6 6 4 0,9 

Sosyal medyayı akademik bilgi paylaşımı 

(ödev, proje vb.) amacıyla kullanırım. 
49,3 25,3 25,4 3,5 1,1 

Sosyal medyayı alışveriş tercihlerimi 

belirlemek amacıyla kullanırım. 
38,7 27,3 34 3,2 1,2 

Sosyal medyayı gündelik problemlerime 

çözüm bulmak amacıyla kullanırım. 
32 30 38 2,9 1,2 

Sosyal medyayı bilgiye erişim amacıyla 

kullanırım. 
48,4 27,5 24,1 3,4 1,1 

Sosyal medyayı kişisel gelişimime katkı 

sağlamak amacıyla kullanırım. 
39,3 30,7 30 3,2 1,1 

 

Tablo 1’de yer alan bulgulara göre yabancı uyruklu öğrenciler sosyal med-

yayı en çok arkadaşları ile iletişim kurmak amacı ile kullanmaktadır (%71).  
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 Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal medya ve uyum süreçlerine ilişkin 

bulgular Tablo 2’de görülmektedir: 

Tablo 2. Sosyal Medya ve Uyum 

 Her 

zaman % 

Arasıra 

% 

Hiçbir 

zaman % 
Ort. St. Sp. 

Sosyal medyayı eğlenceli zaman 

geçiriyorum. 
52 21 27 3,4 1,2 

Sosyal medyada boş zamanlarımı 

değerlendiriyorum. 
53,3 25,3 21,4 3,5 1,2 

Sosyal medyada kendimi özel ve 

önemli hissediyorum. 
24 26 50 2,6 1,2 

Sosyal medyada kendimi bir gruba 

ait hissediyorum. 
19 28 53 2,5 1,2 

Sosyal medyada yüz yüze iletişime göre 

kendimi daha rahat hissediyorum. 
28 32 40 2,8 1,2 

Sosyal medyada kendim gibi düşünen 

insanlarla biraraya gelebiliyorum. 
34 24 42 2,9 1,1 

Sosyal medyada düşüncelerimi özgür 

bir şekilde ifade edebiliyorum. 
38,7 28 33,1 3,2 1,2 

Sosyal medyada fikirlerimin dikkate 

alındığını düşünüyorum. 
36,7 34 29,3 3,1 1,1 

Sosyal medyayı uyum sağlamak 

amacıyla kullanırım  
38,7 22 39,3 3 1,3 

 

Tablo 1’de yer alan bulgulara göre yabancı uyruklu öğrenciler sosyal med-

yayı sıklıkla boş zamanlarını değerlendirdikleri (%52) ve eğlenceli zaman ge-

çirdikleri (%53) bir platform olarak değerlendirmektedirler.  

Sonuç ve Değerlendirme 

Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal uyumlarının nasıl olduğunu ve uyum 

sürecinde sosyal medya kullanım profillerini ortaya koymayı amaçlayan bu 

çalışmada bu öğrencilerin; sosyal uyumlarının çok güçlü olmadığı tespit edil-

miştir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye’de ihtiyaçlarını karşılama konusun-

da çok yeterli olmadıklarını, geldikleri ülke ve Türkiye arasında en önemli fark-

lılığın insan ilişkileri olduğunu ifade etmişlerdir. Bu öğrencilerin bu kültürde 
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özellikle bu farklılıkları açık bir şekilde görünür kılan yüz yüze iletişimin yerine 

sosyal medyayı kullanarak ortadan kaldırmaya çalışmaları; sosyal medyayı da 

en çok arkadaşlarıyla iletişim kurmak ve arkadaş bulmak amacıyla kullanmaları 

araştırmanın sonuçları açısından önemlidir.  

Nitekim sosyalleşme gençlerin içinde bulunduğu yüzyılın sunduğu iletişim 

ortamlarıyla şekillenirken; sosyal medya bu ortamlar içinde bu çağın gittikçe 

yalnızlaşan bireyi için çok kritik bir role sahiptir. Sosyal medya yüz yüze ilişki-

lerden farklı yeni bir iletişim ortamı yaratarak kullanıcılar arasında sosyal bağ 

oluşturmakta (Livberber-Göçmen; 2018), bu süreçte daha çok kişiyle doğrudan 

iletişim kurma olanağı sunarak ve dolayısıyla yüz yüze iletişimle sağlanamayan 

herkes tarafından görünür olma ve bu görünürlüğün birey tarafından şekillendi-

rilebildiği sosyal ağlar aracılığıyla inşa edilmesine olanak tanır. Bu nedenle 

yabancı uyruklu öğrenciler de sosyal medyayı öncelikle arkadaş edinmek ya da 

arkadaşlarıyla iletişimde kalabilmek ve gündemden haberdar olmayı sürdüre-

bilmek için tercih ederken, kendilerini sosyal medya ile iletişim kurmaya zorun-

lu hissetmektedirler.  

Ayrıcı yabancı uyruklu öğrencilerin; sosyal uyumlarının çok güçlü olmadı-

ğı bir kültürde sosyal medyayı sıklıkla eğlenceli zaman geçirdikleri bir platform 

olarak değerlendirmeleri; sosyal medyanın eğlence aracı olma özelliğiyle birey-

lere mekândan bağımsız aynı aktiviteyi paylaşarak süreklilik gösteren bir birlik-

telik sunma (Tokgöz-Bakıroğlu 2013) ve bireyin böylece topluma sosyal enteg-

rasyonunu sağlayan en önemli boyutlarından birini oluşturan kültürleşme süre-

cini de yansıtmaktadır (Şahin, 2010). Çünkü farklı bir kültürde bireylerarası 

iletişime yüz yüze girmeyi genellikle stresli bulan bu gençler, kültürel öğrenme 

sürecinde farklı bu iletişim ortamlarını ikame bir araç olarak değerlendirirler 

(Reece ve Palmgreen, 2000). Nitekim, bu durum bu araştırmanın sonuçlarında 

da ortaya çıkan farklı kültürlerden bireylerin sosyal medyayı kültürleşme ama-

cıyla kullandıkları yönündeki eğilimi de destekler. 

Sonuç olarak, yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal uyumlarının çok güçlü 

olmadığı ve sosyal uyum sürecinde zorluk yaşadıkları dikkate alınarak, araştır-

macılara Baker ve Siryk’in (1984) de belirttiği gibi yabancı uyruklu öğrencilerin 

üniversite sürecindeki uyumunu akademik uyum, sosyal uyum, kişisel-duygusal 

uyum, hedef ve kuramsal uyum alt boyutları ile çok boyutlu bir kavram olarak 

ele almaları önerilir. Üniversite yönetimleri kendi üniversitelerindeki bu öğrenci-

lerin sosyal uyum sorunlarını tespit ederek, bu sorunları ortadan kaldırmaya ve 

uyum sürecini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar planlayabilirler. Bu konuda 
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sivil toplum kuruluşları da yabancı uyruklu öğrencileri destekleyici olabilir. Sivil 

toplum kuruluşları bu öğrencileri gönüllüleri olarak projelerine dâhil edebilir ya 

da faaliyet alanlarına bu öğrencilerin sosyal uyum süreçlerini destekleme çalış-

malarını eklemleyebilir. 
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KÜLTÜREL KÜRESELLEŞME ARACI OLARAK 

NETFLIX’İN GENÇLİK KÜLTÜRÜNE ETKİSİ 

Zeynep Gizem Candan 

 

Giriş 

İletişim teknolojilerinin gelişimi ile dijitalleşen çağımızda insanların 

alışkanlıkları, yaşam biçimleri de bu gelişmelere paralel olarak değişime uğ-

ramıştır. Bir alt kültür olarak nitelendirilen gençlik de bu dönüşümün merke-

zinde yer almaktadır. İletişim teknolojilerine ve değişimlere en çabuk adapte 

olabilen kesimin genç nesil olduğu varsayılırsa, dijital teknolojilerin getirdiği 

yenilik ve avantajlardan da en çok yararlananların genç kesim olduğu söyle-

nebilir. 

Tüketim alışkanlıklarının ve dijitalleşmenin de etkisi ile geleneksel tele-

vizyon izleyicisi -özellikle genç ve orta yaş kesim- son yıllarda dijital plat-

formlara rağbet gösterince bu alanda yeni bir Pazar ortaya çıkmıştır. Amerika 

menşeili dijital platform Netflix de bu boşluğu en çok dolduran kuruluş ol-

muştur. Hulu, Amazon 2019 yılında kurulan ve BBC ve ITV’nin kendi yapım-

larından oluşan Britbox gibi dijital platformlar Pazarda yer alsa da Netflix 

bilinirliği ve küresel boyutta izler-kitlesi en çok olan dijital platform olma 

özelliğini korumaktadır.  

Bu çalışmada öncelikle bir alt kültür olarak gençlik tanımlanacak, ardın-

dan Netflix’in tarihsel gelişimi ve sahiplik yapısına değinilecek, son bölümde 

ise Netflix içeriklerinden gençlik temalı diziler incelenecek ve Sonuç bölü-

münde Netflix’in gençlik türündeki dizileri bağlamında gençlik kültürü değer-

lendirilecektir. 
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1. ‘Gençlik’ Kategorisi 

Gençlik dönemi insan yaşamı içinde önemli bir evreyi temsil etmesinden ötü-

rü çeşitli bilim dallarının araştırma kapsamına giren bir dönemdir. Multidisipliner 

olarak gençlik kavramına bakıldığında, biyolojik olarak biyogenetik faktörlere 

bağlı olduğu varsayılırken, tarihsel yaklaşıma göre gençlik kavramına yüklenen 

tanımın endüstri devrimi ile farklılaştığı kabul edilir. Psikolojik yaklaşım içinde 

geliştirilen gençlik teorilerinde gençlik dönemini etkileyen faktörler ve davranış-

ların açıklanması psikanalitik teori, sosyal psikoloji teorileri ve sosyal öğrenme 

teorilerinin çıkarımlarına dayanır [1]. Sosyolojik yaklaşımda ise gençlik dönemi-

nin belirleyicisi olarak sosyal çevre baz alınmıştır. Etnografik yaklaşımda da ben-

zer bir şekilde sosyal çevrenin; toplumdan topluma, kültürden kültüre değiştiği 

kabulünden yola çıkarak çocuğun kişilik gelişiminin belirlenmesine etki ettiği 

belirtilir.  

Görüldüğü üzere disiplinlerarası çalışmalarda gençlik kavramı üzerine çe-

şitli yaklaşımlar ortaya konmuştur. Genel olarak tanımlandığında ise gençlik; 

çocuklukla erişkinlik arasında yer alan, bireyin gelişme, kimlik bulma, yaşama 

hazırlık dönemidir. Bu kimlik bulma arayışı gençlerin kendi anlam dünyaların-

da, yetişkinliğin getirdiği hayat akışından uzakta ve kendi kültürel kodlarına 

sahip olmayı da beraberinde getirmektedir.  

Milletlerarası eğitim, kültür, bilim alanında iş birliğini gerçekleştirmek amaç-

lı kurulan UNESCO tarafından gençlik dönemi 15-25 yaş aralığı olarak belirle-

nirken, Birleşmiş Milletler Örgütü 12-24 yaş aralığını belirlemiştir. Türkiye ise 

BM’in belirlediği 12-24 yaş arasını gençlik dönemi olarak benimsemiştir [2]  

TÜİK’in 2018 verilerine göre, Türkiye toplam nüfusu 2018 yılı sonu itiba-

rıyla 82 milyon 3 bin 882 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 

bin 396’dir. TÜİK verilerine göre, genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15.8’ini 

oluşturmaktadır. Yine aynı verilere göre gençlerin bilişim teknolojileri kullanım 

araştırmaları sonucuna göre, internet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki genç-

lerde yüzde 93 oranındadır. İnternet kullanım oranı 2018 yılında genç erkekler-

de bir önceki yıla göre 3,6 puan artarak yüzde 96,9, genç kadınlarda ise 2,3 

puan artarak yüzde 89 olmuştur [3]. 

Bu bağlamda Türkiye nüfusu genç oranının yaklaşık 7’de 1’inin 15-24 yaş 

grubundaki gençlerden oluştuğunu göstermektedir. Bu oranın birçok ülkenin 

genç nüfus oranından fazla olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla Türki-

ye, genç nüfusu azımsanmayacak oranda olan bir ülkedir.  



Kültürel Küreselleşme Aracı Olarak Netflix’in Gençlik Kültürüne Etkisi 

325 

2. Küreselleşme, Kültür Endüstrisi ve Gençlik Kültürü 

1960’larda Mc Luhan’ın alana kazandırdığı ‘küreselleşme’ kavramı iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeleri değerlendirerek dünyanın küresel bir köye dönü-

şeceği varsayılarak ortaya çıkmıştır.  

Küreselleşme, iletişim teknolojindeki ortaya çıkan gelişmelerle birlikte 

dünya üzerinde sınırların kalktığı, her şeyin akış hâlinde olduğu ve anlam 

mekânlarının durağanlığını yitirdiği bir mekânın-mekânsızlığın dünyası olarak 

tanımlanmaktadır [4]. Harvey’in ‘zaman ve mekân sıkışması’ olarak betimlediği 

kavram Giddens’a göre “Dünyanın uzak yerlerini birbirine bağlayan toplumsal 

ilişkilerin yoğunlaşmasıyla kilometrelerce uzaktaki olayların yerel olayları, 

yerel olayların da kilometrelerce ötedeki olayları biçimlendirmesidir.” [5]. 

Bu bağlamda Giddens küreselleşme sürecini modernliğin gelişimine bağ-

lamıştır. Endüstri devrimi ile birlikte dönüşen ve küreselleşen dünya, iletişim 

teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte birçok değişimi beraberinde getirmiş, 

kavramlar da bu dönüşümden payını almıştır. ‘Gençlik’ kavramı da değişen 

dünyada dönüşüme uğramış; gençliğin üretim sürecinden koparılıp daha çok 

tüketim odaklı bir yaşam biçimiyle sınırlandırılmıştır. Sanayinin yetişmiş in-

san gücüne ihtiyaç duyması eğitim olgusunu sanayi sektöründe önemli bir 

yere koymuştur. Tüm bu gelişmelerle birlikte ‘gençlik kültürü’ kavramı ortaya 

çıkmış ve alt kültür başlığı altında incelenen bir alan hâline gelmiştir. Birçok 

farklı tanımlaması olan alt kültür kavramı, hâkim kültürden farklı olmayı ifade 

eden bir kavram olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda alt kültürler, genel olarak 

yaşadıkları toplumun; özel olarak ise ait oldukları toplumsal sınıfların kendile-

rine sirayet eden olumsuzluklarına karşı birer tepki hareketi olarak oluştukları 

varsayılır [6]. 

Alt kültür çalışmaları altında incelenen gençliğin, yaşam biçimleri çerçeve-

sinde, giyimlerinden saç kesimlerine, konuşma ve yazışma dilinden dinledikleri 

müziklere, izledikleri dizilere kadar kendilerine özel bir alan oluşturdukları 

görülmektedir. Bu alan dijital çağın etkileri ile gençlerin sosyalleşme pratikleri-

ne, alışkanlıklarına kadar her alanda etkisini göstermektedir. Gençliğin kendine 

ait bir kültüre sahip olması modernitenin sonuçlarından biri olmasının yanı sıra 

gençlik döneminin insanın hayatında kimlik kazanma, kimlik bulma dönemi 

olması ile de yakından ilgilidir. Tüm bunların yanı sıra küresel bir gençlik kül-

türünün oluşması dünyadaki birçok ülkede yaşayan gençlerin deneyimlerinin de 

birbirine giderek daha çok benzediğini göstermektedir. Bu tespit, özellikle daha 
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önce üzerinde tartışılan Frankfurt Okulu’nun önde gelen temsilcilerinin kitle 

toplumu eleştirileriyle de büyük ölçüde örtüşmektedir. 

Adorno ve Horkheimer, popüler kültür ya da kitle kültürü kavramsallaştır-

masından ziyade kültür endüstrisi kavramının üzerinde durmuşlardır. ‘Aydın-

lanmanın Diyalektiği’ adlı eserlerinin taslağında kitle kültürü kavramını kul-

lanmalarına karşın daha sonra bu kavramın yerine’kültür endüstrisi’kavramını 

tercih etmişlerdir. Bunun sebebi kültürün kitleler tarafından üretilmediği, kitle-

lerin kültür endüstrisinden etkilendiği, kültürün kültür endüstrileri tarafından 

üretildiğini vurgulamaktadır [7]. 

Horkheimer ve Adorno’ya göre sesli filmin ortaya çıkması ile kültür en-

düstrisinin yeniden üretimi sağlanmaktadır. Bu düşüncelerini ‘Aydınlanmanın 

Diyalektiği’ isimli eserlerinde ‘Kültür Sanayi-Kitlelerin Aldatılması Olarak 

Aydınlanma’ adlı makalesinde şu şekilde ifade etmişlerdir: ‘dünya, kültür sana-

yinin süzgecinden geçirilerek yönetilmektedir. Film üretiminin, ampirik nesne-

leri iki katına çıkaran teknikleri yoğun ve eksiksiz olarak işlemektedir. Bu da 

izleyicinin kolayca, filmde izlediğinin dış dünyanın devamı olduğu yanılgısına 

düşürmektedir. Bu en çok da, sesli filmin üretilmesinden bu yana olmaktadır: 

Eğilim, yaşamın artık sesli filmden farklı olmaması yönündedir.’ [8] Kültür 

endüstrisi teriminin 20.yy. başlarında Avrupa ve Amerika’da yükselen eğlence 

endüstrisinin kültürel biçimlerinin emtialaştırılmaları ve bu sayede kişilerin 

düzenin ürettikleri şeyler için duydukları arzu ve bu bir şeyleri tüketmeden al-

dıkları zevk yoluyla var olan düzene uydurulup ayarlandığı belirtilir [9] . Genç-

lik kültürü de kültür endüstrisinden beslenerek kültürel küreselleşme içinde 

yerini alır. 

Kültür endüstrisi Storey’e göre gençlerin duygu, düşünce ve davranışlarına 

ayna tutması ve aynı zamanda bu tavrın yansıyabileceği bir ifade edici alan ve 

semboller bütünü sunması açısından önemli bir işleve sahiptir. Storey ayrıca 

popüler kültürün doldurduğu bu alanın gençler açısından kendini ifade etme, 

ticari kuruluşlar açısından ise verimli bir kâr alanı oluşturduğunu belirtir. Tüm 

bu oluşumlar gençlik kültürü içerisinde evrensel sorunları da beraberinde getir-

mektedir [10]. 

Bu bağlamda gençlik sorunları iki kategoride sınıflandırılabilir. Birincisi 

geleneksel sorunlar olarak tanımlanabilecek psikolojik, fizyolojik, ekonomik, 

eğitim, cinsel, kuşaklararası anlaşmazlık, madde bağımlılığı, , işsizlik, sınıf 

ayrımı, barınma, beslenme ve sağlık vb. gibi sorunlardır. İkinci kategori ise 
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sosyal değişmelere bağlı olarak gelişen gelecek korkusu, değerlerin değişimi, 

amaçsızlık ve kuralsızlık anlamına gelen anomi durumu, yalnızlık, güvensizlik, 

şiddet vb. sosyokültürel güncel sorunlar olarak sınıflandırılabilir [11] .  

Küresel gençlik kültürü, gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte dünya bo-

yutunda gençler arasında giderek artan melez kültür ve yaşam tarzlarının yanı 

sıra bu ortak sorunları da içermektedir. Gençlik dizilerinde bu bağlamda gençle-

rin ortak sorunları, arzuları, yaşam biçimleri, kendilerini ifade etme biçimleri 

yer almaktadır. 

3. NETFLIX Kuruluşu ve Sahiplik Yapısı 

Netflix dünyanın internet üzerinden yayın yapan en önemli şirketlerinden 

birisidir. 1997 yılında Kaliforniya’nın Los Gatos şehrinde bir film kiralama 

şirketi olarak kurulan Netflix’in kurucusu ve CEO’su Reed Hastings’dir. Dün-

yanın birçok ülkesinde online yayın akış hizmeti veren şirket, kurulduğu yıldan 

bu yana düzenli bir şekilde büyüyerek üye sayısını her yıl arttırmayı başarmıştır. 

İlk kurulduğu yıl 30 çalışan ve 925 DVD ile kira başına ödeme sistemine 

başlamıştır. 2000 yılında aylık sınırsız DVD kiralama sistemine geçmiştir. 2007 

yılına gelindiğinde Netflix’in günümüzdeki yayın modeli şekillenmeye başlamış 

ve internet üzerinden yayın aktive edilmiştir. 2010 yılına gelindiğinde IOS uy-

gulaması da yayın alınmış ve ilk kez Amerika’dan sonra Kanada’da yayına 

girmiştir. 2011’de Netflix internet yayını ve DVD kiralama seçenekleri birbirin-

den ayrılmıştır. Aynı ay içerisinde ise Brezilya, Arjantin, Uruguay, Paraguay 

,Bolivya, Şili, Meksika, Peru, Ekvador, Karayipler’de faaliyet göstermeye baş-

lamıştır. 2012 yılında İngiltere ve İrlanda başta olmak üzere Avrupa’da yayına 

başlamıştır.  

2013 yılında ilk kez kendi orijinal televizyon dizisi olan Housa of Card’ı 

yayınlayarak yapım şirketlerinden dizi almanın yanı sıra kendi dizisini de çeker 

hâle gelmiş ve birçok ödül alan House of Cards dizisi ile birlikte Netflix hisse 

senetleri de daha çok değerlenmiştir. Aynı yıl Netflix’te tek seferde beş profil 

oluşturma özelliği aktif edilmiştir. Bu sayede bir Netflix üyeliği ile beş kişinin 

izlemesine elverişli hâle gelmiştir. 2014 yılında Avrupa kıtasında 6 ülkede daha 

faaliyete geçen Netflix, 2015’te Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’ya da 

uzanırken İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkelerde de yayınlanmasıyla Avru-

pa’daki genişlemesini de artırmış ve 2016 yılında da Türkiye’de ve tüm dünya-

da faaliyete geçmiştir [12]. 
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Platforma program detayları eklenmiş, tv görünümü değiştirilmiştir. 2016 

yılında çocuklar için özel içerikler eklenmiş, 2017’de interaktif izleme seçenek-

leri aktif edilmiş,2018’de bireysel kullanımlar için pin kodu özelliği ile ebeveyn 

korumasının artırılması sağlanmıştır. 2019 yılında 158 milyondan fazla üyeye 

sahip olduğu açıklanan Netflix’ in klasik bir küresel markaya dönüştüğü söyle-

nebilir [13] . 

Sadece Netflix’e abone olan üyeler tarafından Netflix içerikleri 190’dan 

fazla ülkede anında izlenebilmektedir. İzlenebilen içerikler bölgelere göre fark-

lılık gösterebilir ve zaman zaman değişebilir. Netflix, Kırım, Suriye, Çin ve 

Kuzey Kore haricinde dünyanın her yerinde yayın yapmaktadır [14].  

Aralık 2019’da Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş, Netflix’in 

Türkiye’de 1,5 milyondan fazla abonesinin olduğunu açıklamıştır. Aynı zaman-

da akıllı telefonlardan Netflix izlenme oranının en çok Türkiye’de olduğunu 

belirtmiştir. Türkiye’deki izlenme trendlerinin dünyadaki trendlerle eşgüdümlü 

olduğu, bütün dünyada ilgiyle takip edilen Stranger Things, Dark, Narcos, La 

Casa De Papel, Black Mirror gibi dizilerin Türkiye’de de çok izlendiğini açık-

lamıştır [15].  

Netflix, 2018 yılında ilk türk dizisi Hakan Muhafız’ı ‘The Protector’ adıyla 

yayınlamıştır. Ardından 2019 yılının son ayında türk dizisi ‘Atiye’ ve 2020 

yılının ilk ayında ise Rise of Empires:Ottoman isimli türk belgesel dizisi yayına 

girmiştir. 

4. NETFLIX Gençlik İçerikleri 

Günümüzde gençler zamanlarının büyük bir kısmını dijital iletişim ağların-

da özellikle sosyal ağlarda geçirmekte, izler-kitle olarak da aynı şekilde dijital 

platformlara rağbet göstermektedirler. Bir içeriği yüksek görüntü kalitesinde, 

arka arkaya, reklamsız ve istediği zaman izleyebilme özgürlüğü, platformdaki 

içerik zenginliği gençler için Netflix’i tercih edilir kılan bazı özelliklerdendir. 

Netflix ve diğer dijital platformlar izleyicilerin içeriklere yasal yoldan ulaşma-

sını sağlamakta ve korsan sitelere girişi bir ölçüde engellemektedir. Netflix’in 

tüketici kitlesini gören kuruluşlar Puhu Tv, Blue Tv gibi mecralarla dijital plat-

formlarda yer almaktadır. Bu zorunlu değişimle televizyonda yayınlanamayan 

içerikler dijital platformlarda yayınlanabilmekte, daha özgür senaryo ve replik-

ler kullanılabilmekte ve televizyonda yayınlanan uzun dizi saatlerinin kısalması 

da bu alanın tercih edilirliğini artırmıştır.  
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Gençlik dizisi kavramı ise 90’lı yıllarda yükselişe geçmiş, kavramın ilk örnek-

lerinden olan Beverly Hills 90210 (Türkiye’deki adıyla Evimiz Hollywood’da), İlk 

Öpücük, Gençlik Rüzgarları vb. gibi diziler ülkemizde de büyük bir hayran kitlesi 

edinmiştir. O zamanlar televizyonlarda yayınlanan ve sınırlı sayıda olan bu gençlik 

dizilerinin yerini şimdilerde sıklıkla dijital platformlarda ve birçok seçenekle sayıca 

fazla görmek mümkündür. Gençler dijital platformlar açısından en öncelikli tüketi-

cilerdir. Bu nedenle Netflix birçok gençlik temalı diziyi bünyesine almıştır. Gençlik 

temalı olmayan diziler de gençler tarafından rağbet görmektedir. 

Netflix Türkiye içeriklerinde Tür olarak ‘Genç’ içeriğinin yer aldığı görülmek-

tedir. Diğer türlere bakıldığında da genel olarak romantik, gizem, aksiyon, suç, 

komedi, korku, bilim kurgu ve fantastik türler, genç yetişkinlere yönelik filmler ve 

diziler, lise temalı gençlik drama dizileri, ülke bazlı türler görülmektedir. 

Aşağıdaki tabloda yer alan Netflix dizileri ‘Genç’ sekmesinde yer alan, gençlik 

dizisi olmasının yanı sıra gize, fantastik, dram vb. gibi diğer türleri de içinde barın-

dıran, ağırlıklı olarak lise temalı, birçok ülkenin gençlik dizisi olarak ürettiği ve 

Netflix platformunda yayınlanan dizilerdir.  

Tablo 1.  Netflix Gençlik Dizileri (Netflix,2020) 

Dizinin Adı Türü İçeriği 

Elite Gençlik 

İspanyol gençlik dizisi Elite’te, ülkenin en şeçkin okuluna gitmeye hak kazanan 

üç gencin hikâyesi işlenmektedir. Dizide sınıf eşitsizliği, yabancı düşmanlığı, HIV 

gibi konular yer almaktadır. Dizinin IMDb puanı 7,5. 

Everything 

Sucks 
Gençlik 

2018 yapımı olan dizi 1990’ların ortalarında gençlik kültürünü parodine eden 

Amerikan yapımı bir komedi gençlik dizisidir. Dizinin IMDb puanı 7,5. 

Love Alarm Gençlik 

2019 yapımı Güney Kore dizisi olan Love Alarm, aynı lokasyonda blunan bir 

grup gencin bir diğerine romantik duygular beslediğinde kullanıcıyı uyaran bir 

uygulama kullanmasını konu edinmektedir. Dizinin IMDb puanı 7,5. 

Trinkets Gençlik 

2019 yapımı lise gençlik dizilerinden biri olan Amerikan yapımı Trinkets’dır. 

Liseli üç genç kızın arasındaki dostluğu konu alan dizide karakterlerin aile, okul 

ve arkadaş sorunlarını birlikte aşma hikâyeleri konu edinmiştir. Dizinin IMDb 

puanı 7,2’dir. 

Greenhouse 

Academy 
Gençlik 

Yaşça küçük bir kitleye hitap eden bir çocuk-gençlik dizisi olan Greenhouse 

Academy, NASA’da çalışan mühendis bir anne ve FBI’da çalışan bir babanın 

çocuklarının okul hayatını konu alır. Dizinin IMDb puanı 7,1’dir. 

Degrassi: 

Next Class 
Gençlik 

Kanada yapımı genç drama dizisi olan Degrassi’de, lise öğrencilerinin akıl hasta-

lığı, homofobi, ırkçılık, uyuşturucu kullanımı, feminizm, cinsellik, din, taciz ve 

aile problemleri gibi konular yer almaktadır. Dizinin IMDb puanı 7,5. 



Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında - SivilAnT® 

330 

On My 

Block 
Gençlik 

Netflix’in bir başka gençlik ve lise temalı dizisi Los Angeles’ın yoksul kenar ma-

hallelerinden birinde yaşayan dört gencin liseye başlamaları ile gelişen olayları 

anlatmaktadır. Dizinin IMDb puanı 8,1. 

How to Sell 

Drugs 

Online 

Gençlik 

2019 Alman yapımı gençlik ve lise temalı dizide, eski kız arkadaşını geri kazan-

maya çalışan bir gencin internet üzerinden ecstasy satmaya başlaması ve Avru-

pa’nın en büyük uyuşturucu tacirlerinden biri hâline dönüşmesini konu almak-

tadır. Dizinin IMDb puanı 8,1. 

Atypical Gençlik 

Netflix’in sinema dizisi olan Atypical, otizm spektrumunda olan, hastalığını 

kabullenemeyen ve normal bir insan gibi yaşama isteğini ele alan 18 yaşında bir 

gencin yaşamına odaklanmaktadır. Dizinin IMDb puanı 8,1. 

The Stran-

ded 
Gençlik 

2019 yapımı olan ve Netflix’in ilk Tayland dizisi olan The Stranded, okul temalı 

gençlik dizilerinden biridir. Dizi, tsunaminin okullarının bulundukları adayı 

vurması ve gençlerin adada mahsur kalmasını konu alır. Dizinin IMDb puanı 6,5. 

The Society Gençlik 

Bilim kurgu türündeki gençlik dizisi olan The Society, yetişkinlerin olmadığı bir 

dünyada kendi düzenlerini kurmak zorunda kalan gençlerin hikâyesini konu alır. 

Dizinin IMDb puanı 7,1. 

Sex Educa-

tion 
Gençlik 

Gençlik ve okul temalı olarak nitelendirilen dizi, annesi cinsel terapist olan bir 

gencin okulda arkadaşlarına cinsel terapistlik hizmeti vermesi ile ilgili hikâyeleri 

anlatır. Dizinin IMDb puanı 8,4. 

13 Reasons  

Why-Ölmek 

için 13 

Sebep 

Gençlik 

Netflix’in orijinal dizilerinden biri olan 13 Reasons Why (Ölmek için 13 Sebep) 

bir roman uyarlamasıdır. Bir lise öğrencisinin intihar etmesinin üzerine intihara 

neden olan on üç sebebi konu almaktadır. Dizinin IMDb puanı 8,0. 

Quicksand Gençlik 

Bir roman uyarlaması olan İsveç gençlik dizisi Quicksand, Stockholm’un zengin 

bir bölgesinde bir okulda yaşanan toplu saldırı sonrasında yaşananları konu 

almaktadır.Dizinin IMDb puanı 7,6. 

Baby Gençlik 

Netflix’in İtalyan gençlik dizisi Baby, aileleri varlıklı iki genç kızın bulundukları 

ortamlarından sıkılıp, Roma’nın yeraltı dünyasına kapılmalarını konu alır. Dizinin 

IMDb puanı 6,8. 

Insatiable Gençlik 
Gençlik komedi dizisi olan Insatiable, genç bir kızın güzellik yarışmasına girmesi 

ile gelişen olayları konu alır. Dizinin IMDb puanı 6,6. 

Wir sind die 

Welle 
Gençlik 

Netflix’in Alman yapımı dizilerinden biri olan ‘Wir sind die Welle’ roman ve 

sinema uyarlaması, gerçek yaşamdan alıntı bir gençlik dizisidir. Tehlikeli Oyun 

isimli dizide, sisteme karşı gelen bir grup lise öğrencisinin hikâyesi anlatılmakta-

dır. Dizinin IMDb puanı 6,8. 

Sintonia Gençlik 

Brezilya yapımı gençlik dizisi ve suç draması türündeki Sintonia’da, bir gecekon-

du mahallesinde yaşayan üç gencin müzik, uyuşturucu ve dinin ağırlıkta olduğu 

bir ortamda hayallerinin peşlerinden gitme hikâyesi konu alınmıştır. Dizinin 

IMDb puanı 6,7. 

Les de 

I’hoquei 
Gençlik 

2019 yapımı Netflix İspanya yapımı gençlik dizisinde hockey kız takımı bağla-

mında okul, aile, ilişkiler hikâyeleştirilmiştir. Dizinin IMDb puanı 7,0. 
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Skins Gençlik 

Tartışmalara neden olan gençlik dizilerinden biri olan Skins’de, diğer lise dizile-

rinden farklı olarak eşcinsellik, bozuk aile ilişkileri, cinsellik, narsizm, antisosyallik, 

cinsel istismar gibi konular yer almaktadır. Dizinin IMDb puanı 8,2. 

Sassy, 

Go Go 
Gençlik 

Netflix Kore gençlik dizisi olan Sassy Go Go, yatılı bir lisede okuyan gençlerin 

hikâyelerini konu alır. Dizinin IMDb puanı 7,5. 

The a List Gençlik 
İngiliz gerilim gençlik dizisi olan The a list’te, ücra bir adada yatılı kampa katılan 

bir grup gencin hikâyesi anlatılmaktadır. Dizinin IMDb puanı 7,5. 

Selection 

Day 
Gençlik 

Kitap uyarlaması olan Hint gençlik dizisi Selection Day, iki genç kriket dehasının 

hayallerini gerçekleştirebilmek için otoriter babalarına ve sisteme karşı mücadele-

sini konu alır. Dizinin IMDb puanı 7,3. 

Daybreak Gençlik 
Amerikan gençlik dizisi Daybreak, okuduğu lisede sürekli dışlanan bir gencin 

kıyamet sonrası dünyada yaşadıklarını konu alır. Dizinin IMDb puanı 6,8. 

Meteor 

Garden 
Gençlik 

Asya gençlik dizisi Meteor Garden’ın hikâyesi, üniversiteye başlayan bir gencin 

başarılı ve elit bir gruptan birine aşık olması çerçevesinde gelişir. Dizinin IMDb 

puanı 8,2. 

%3 Gençlik 

Brezilya distopyası olan %3, toplumun yalnızca %3’ün refah ve bolluk içinde 

olacağı bir adada yaşayabilme hakkını kazanmak için çeşitli testlere girmesi konu 

alınmıştır. IMDb puanı 7,4. 

The Order Gençlik 

Gençlik ve fantastik dizi kategorisindeki The Order, annesinin ölümünün intika-

mını almak isteyen bir üniversite öğrencisinin gizli bir topluluğa katılarak kurt 

adamlar ve kara büyünün içinde kendisini bulması dizinin konusunu oluşturur. 

IMDb puanı 6,9. 

Scream Gençlik 

Bir antoloji dizisi olan Scream’de, bir grup genç maskeli bir katilin hedefi hâline 

gelince yaşadıkları kasabanın karanlık geçmişi ile yüzleşmelerini konu almıştır. 

IMDb puanı 7,2. 

The Prince 

of Tenis 
Gençlik 

Bir manga animesinden uyarlanan Asya yapımı dizide, tenis dehası bir gencin 

okul arkadaşları ile ilişkisi ve tenis tutkusu konu alınmıştır. IMDb puanı 6,2. 

Good 

Morning 

Call 

Gençlik 

Asya gençlik dizisi Good Morning Call, lise öğrencisi bir genç kızın okulun en 

popüler erkek öğrencisi ile aynı evi paylaşması ve bunu ebeveynlerinden sakla-

ması konu alınmıştır. IMDb puanı 7,8. 

Jinn Gençlik 

Netflix’in ilk Arap dizisi olan Jinn, iki cinin insanların alemine geçip okul gezisi 

yapan bir liseyi doğaüstü bir savaş meydanına çevirmesini konu almıştır. IMDb 

puanı 3,5. 

The 

Politician 
Gençlik 

The Politician, Amerikan Başkanı olmak isteyen zengin bir lise öğrencisinin, 

kendini kanıtlamak için Saint Sebastian Lisesi’ndeki seçimlere katılması ve ka-

zanmak için her yolu denemesi etrafında dönmektedir. IMDb puanı 7,6. 

Mortel Gençlik 

Fransa yapımı Mortel, iki lise öğrencisinin doğaüstü bir varlıkla anlaşma yaparak 

olağanüstü güçlere sahip olmasını ve bir cinayeti çözmesini konu almıştır. IMDb 

puanı 6,4. 

Derry Girls Gençlik 

İrlanda yapımı gençlik dizisi Derry Girls’te, 1990’lı yıllarda siyasi gerginlik içinde 

olan İrlanda’da beş lise öğrencisinin ergenlik sorunları ile başa çıkmasını konu 

almıştır. IMDb puanı 8,4. 
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Switched Gençlik 

Japonya yapımı gençlik dizisi Switched’te, bir lise öğrencisi genç kızın hep kıs-

kandığı okul arkadaşının bedenine girerek hayatını çalması konu alınmıştır. 

IMDb puanı 7,2. 

The Hockey 

Girls 
Gençlik 

İspanyol yapımı gençlik dizisinde, kız paten hockey takımında oynayan dört 

genç kızın aile, okul ve özel hayatları hockey tutkuları çerçevesinde konu alın-

mıştır. IMDb puanı 6,9. 

Re-Mind Gençlik 
Yine bir Japon gençlik dizisi olan Re-Mind, on bir lise öğrencisinin kaçırılarak 

büyük bir yemek salonuna hapsedilmesini konu almıştır. IMDb puanı 5,0. 

The Inno-

cents 
Gençlik 

Britanya gençlik dizisi The Innocents, aile baskısından kaçan iki lise öğrencisi 

aşıkların sıradışı olaylar ile doğa üstü güçlerini keşfetmelerini konu alır. IMDb 

puanı 6,3. 

American 

Vandal 
Gençlik 

Bir lisede gerçekleşen barbar bir eylem ve sonrasını konu alan American Vandal 

dizisi, şüpheli olarak görülen gencin suçsuz olduğunu iddia etmesi ve bunu 

kanıtlamak için müttefik olarak kendisine bir film yapımcısını seçmesini konu 

almıştır. IMDb puanı 8,2. 

[16].  

Sonuç 

Dijitalleşen çağımızda iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte in-

ternetin, akıllı telefonların, sosyal medyanın yaygın olarak kullanılması dünya-

nın her yerinden gençlerin bu teknolojiye katılımını sağlamakta ve böylece kü-

resel bir kitle kültürü yaygınlaşmaktadır. Bu bağlamda gençlerin günümüzde, 

önceki nesillere nazaran ortak bir kültürü daha fazla paylaştığı görülmektedir. 

Kuşkusuz bu durumda en büyük rolü internetin yaygınlaşması oluşturmaktadır. 

İnternet ve yeni iletişim teknolojileri küresel kültürün yayılmasında en önemli 

aracılardır. Bu sayede kapitalist pazarın hâkimiyeti de güçlenmektedir. 

Bugün tüm dünyada yayınlanan ve çok ciddi bir izler-kitlesi bulunan dijital 

platform Netflix, ürettiği birçok içerik ile her yaştan kesime hitap eden ve 21. 

yüzyıla damga vuran bir kuruluş hâline gelmiştir. Netflix; teknolojiye, yenilikle-

re adapte olma yetkinliğinin daha ileride olduğu kabul edilen gençler tarafından 

özellikle rağbet görmekte, bu bağlamda da genç kesim için içerik ve bu rağbeti 

karşılayacak türlere daha fazla yer vermektedir. 

Netflix içeriklerine bakıldığında genç kesim için üretilen içeriklerin ciddi bir 

oran olduğu görülmektedir. Gençlik dizileri kategorisinde yer alan içeriklerin 

yaklaşık yüzde otuzunun ABD yapımı olduğu, yaklaşık aynı oranda Avrupa ya-

pımlarının yer aldığı, geri kalan kısmında Japonya, Kanada, Asya, Hint ve Arap 

yapımı gençlik dizileri görülmektedir. Çalışmada özellikle lise temalı dizilere 
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genç kategorisinde yer verilmiştir. Bu dizilerin bir kısmı lise yaşamı ve arkadaşlık 

ilişkileri üzerine kurgulanırken, bir kısmı doğaüstü olaylar, bir kısmı ise distopya 

üzerine kurgulanmıştır. Evrensel sorunlar üzerine olay örgüsünü kuran dizilerin 

de görece az olmadığı belirtilebilir. Sınıf eşitsizliği, yabancı düşmanlığı, HIV, 

homofobi, ırkçılık, uyuşturucu kullanımı, feminizm, cinsellik, din, taciz, aile 

problemleri, narsizm, antisosyallik, değerlerin değişimi, anomi, otizm, vb. sosyo-

kültürel konuların işlendiği gençlik temalı dizilerle evrensel sorunlar, bir eğlence 

aracı olarak küresel bir platformdan küresel gençliğe ulaşmaktadır.  

Küreselleşmenin yükselişi ve enformasyon teknolojilerinin gelişimi ile 

oluşan gençlik kültürü, çok uluslu medya şirketlerinin stratejileri ile birlikte 

gençleri potansiyel tüketici konumuna getirmektedir. Aynı zamanda İçinde 

bulunduğu dönemin toplumsal, siyasal, ekonomik koşullarından etkilenen 

gençliğin önceki nesle göre daha karmaşık bir hayatla karşı karşıya oldukları 

da söylenebilir. İnternet kullanan bu siber nesil; teknolojinin, küreselleşmenin 

tüm etkilerini taşıyan ve sosyokültürel olarak da benzer sorunlara sahip bir 

nesildir. Günümüz gençliği aile boşanmaları, aile ile anlaşmazlık, uyuşturucu 

bağımlılığı, şiddet, hormonal değişiklikler, beslenme alışkanlıklarından kay-

naklanan obezite sorunu, eğitim masrafları, iş bulamama ve bunun gibi birçok 

sorunla karşı karşıyadır.  

Küresel bir dijital platform olan Netflix, içeriklerinde tüm bu sorunların da 

kurgulanarak işlendiği gençlik dizilerini bünyesinde barındırmakta, tüm dünya-

dan genç izler-kitlesine ulaşmaktadır.  
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