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ÖNSÖZ

5393 sayılı Belediye Kanunu ile Kent Konseylerimiz; yerellik ilkesi çerçevesinde 
katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmeyi amaçlayan, sivil 
toplum kuruluşlarından kamu kurumlarının temsilcilerine, muhtarlardan 
vatandaşlara kadar söyleyecek sözü olan tüm fertlerimizin katılımına açık, siyaset 
üstü yapılardır. Kent Konseyleri; kadın, genç, çocuk ve dezavantajlı grupların da 
söz hakkı bulduğu, toplumu ve kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerini ifade 
ederek karar mekanizmalarına etkin katılım sağladıkları yapılardır. Kent Konseyleri 
bu yapısıyla toplumsal eşitlik ilkesi temelinde yerel yönetimlerin daha saydam ve 
herkes için erişilebilir hizmetler sunmasına zemin hazırlamaktadır.

Şehri için dertlenen, şehrinin geleceğine katkı sunmak isteyen gönüldaşların 
katılımcılık ve istişare kültürü altında buluşma noktası olan Kent Konseyleri, 
gönüllülük ilkesi temelinde çalışmalarını yürütmektedir. Bireyin vakit ve çabasını, 
bilgi ve becerisini karşılıklı rıza temelinde sunması olarak tanımlanabilecek olan 
gönüllülük kavramı Kent Konseylerimizin katılımcılık mekanizmasını oluşturan 
temel ilkedir.

Bu çerçevede gönüllü ve gönüllülük kavramını ulusal ve uluslararası tanımına 
ulaştırmak, gönüllülük süreçlerinin güçlendirilmesi ve gönüllü sayısının 
artmasına destek vermek, kent konseylerinin kendine özgü yapısı altında 
gönüllülük süreçlerinde kullanabileceği bir kaynak olması amacıyla bu rehber 
hazırlanmıştır. Rehberin bir diğer amacı da gönüllülük bilincini yerleştirmek ve 
Kent Konseylerinde gönüllü olmak isteyenlerin doğru bilgiye doğru kaynaktan 
ulaşmasını sağlamaktır. Ülke çapındaki tüm kent konseylerimizin gönüllülüğe 
olan yaklaşımını netleştirmek ve bu konuda uzman görüşlerini ortaya koyarak 
önyargı oluşumuna sebep olan soruları çözüme kavuşturmak noktasında köprü 
niteliği taşımasını umduğumuz bu yayının hayırlı olmasını diliyoruz.

Rehberin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği
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1.1  KENT KONSEYLERİNİN KURULUŞ SÜRECİ ve AMAÇLARI

Ülkemizde gerçekleştirilen Yerel Yönetim Reformu çerçevesinde 2005 yılında 
yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu ile “Kent Konseyi” yapılanmaları 
hayatımıza yasal olarak girmiştir. Daha öncesinde Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı ile yapılan uluslararası anlaşma kapsamında “Türkiye Yerel Gündem 
21 Programı” altında sınırlı bir düzeyde varlığını sürdüren kent konseyleri, 2005 
yılındaki bu düzenleme ile hukuki bir çerçeve kazanmıştır.

Kent konseylerinin kuruluş amaçları; mevcut yasal mevzuattaki maddeler ve 
kent konseylerinin birlikte hazırladığı sonuç bildirgelerindeki ilkeler göz önünde 
bulundurularak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

•Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi 

•Kentin hak ve hukukunun korunması 

•Kentin sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim 
ilkelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlaması

•Yerel demokrasinin güçlenmesi ve yönetişim anlayışının her kademede egemen 
olmasına katkı sağlaması
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Türkiye
Yerel

Gündem 21
 Programı

Nedir?
1997 yılı sonunda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP – UNDP)’nin 
desteğiyle, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge 
Teşkilatı’nın (UCLG–MEWA) koordinatörlüğünde yürütülen “Türkiye’de Yerel 
Gündem 21’lerin Teşviki ve Geliştirilmesi Projesi” ile başlamış bir projedir. 
Yerelde sivil toplumun karar alma mekanizmalarına katılımını ve yerel yatırımları 
etkilemelerini hedeflemiştir. Yerelde demokratikleşme süreçlerinin güçlendirilmesi 
için uygulanmıştır. 

Türkiye Yerel Gündem 21 programı 5 aşamada uygulanmıştır:

•Aşama – Türkiye’de Yerel Gündem-21’lerin Teşviki ve Geliştirilmesi Projesi

•Aşama – Türkiye’de Yerel Gündem -21’lerin Uygulanması Projesi

•Aşama – Türkiye’de Yerel Gündem -21’lerin Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl 
Bildirgesi Hedefleri ve Johannesburg Uygulama Planının Yerelleştirilmesi Projesi

•Aşama – Türkiye’de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma 
Hedeflerinin Yerelleştirilmesi

•Aşama – Kent Konseylerinin Güçlendirilmesi ve Yerel Demokratik Yönetişim 
Mekanizmaları Olarak İşlev Görmelerine Yönelik Eğitim ve Kapasite Geliştirme 
Desteği Sağlanması Projesi

Kent Konseylerinin hukuksal bir çerçeve kazanması 5. Aşamadaki projenin 
sonuçlarından biridir. 
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1.2 KENT KONSEYİ ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Kent Konseyleri; 2005 yılında düzenlenen 5393 sayılı Belediye Kanunun 76. 
Maddesine göre hukuksal bir çerçeve kazanmıştır. Buna bağlı olarak da 2006 
yılında “Kent Konseyi Yönetmeliği” ile çalışma usul ve esasları netleştirilmiştir. 

Kent Konseyleri ilgili mevzuatta da belirtildiği üzere; merkezi yönetimin, yerel 
yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun 
ortaklık anlayışıyla çalışmalarını yürüten demokratik bir yapı içerisinde yönetişim 
ilkesini çalışmalarının merkezi haline getirmiş bir mekanizmadır. Kent yönetiminin 
önemli bir aktörü olarak “sivil bir danışma formu ve danışma mekanizması” olarak 
da kurulmuştur (Soygüzel, 2015).

Kent ile ilgili konularda kentte yaşayanların söz sahibi olabilecekleri ve ortak karar 
alma noktasında en etkili mekanizmalardan biri olan kent konseyleri aynı zamanda 
hemşehri hukukunun güçlendirilmesine de olanak sağlamaktadır. Hemşehri 
hukuku; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. Maddesinde şöyle tanımlanmıştır: 
Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve 
hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve insan onurunu 
zedelemeyecek koşullarda sunulan yardımlardan yararlanma hakkı vardır. 

Hemşehrilik hukukunun yaşatılması, kentte yaşayanlar arasında güçlü bir iletişim 
ve iş birliği ağının oluşturularak hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi yetkisi kanun 
çerçevesinde Kent Konseylerine verilmiştir. 
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Konseyleri
ne tür

çalışmalar 
yapar?
Kent

•Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını ve çok aktörlü yönetim 
anlayışının benimsenmesi için çalışır. 

•Yerel ölçekte uzlaşma kültürünün gelişimine katkı sağlayarak katılımın artırılmasını 
ve demokrasinin güçlenmesini sağlar. 

•Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkı sağlar. 

•Kent kimliğinin korunması için çalışır. 

•Kentin yaşam kalitesini güçlendirip sosyal adalet anlayışı ile herkese eşit hizmet 
erişiminin sağlanması için çalışır. 

•Sivil toplum alanının güçlenmesi için çalışır. 

•Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini 
artırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak için 
çalışır. 
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Konseyleri
çalışma

ilkeleri

Kent
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1.3 KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ VE ORGANLARI

Kent Konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere kişi, 
kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. Bir kent konseyi genel kurulunda 
bulunan kişi ve/veya kuruluş temsilcileri şöyledir:

Kent Konseyleri kuruluş amacı doğrultusunda faaliyetlerini meclisler ve çalışma 
komisyonları/grupları üzerinden yürütür. Her kent konseyi çalışmalarını bir düzen 
içinde yürütmek amacıyla çalışma usul ve esaslarını düzenlediği bir yönerge 
hazırlar. 

Türkiye genelinde faaliyetlerini yürüten kent konseyleri, kendi çalışma alanları ve 
yerelin ihtiyaçlarını temel alarak meclis yapılandırmalarını gerçekleştirmektedir. 
Kent Konseyi Yönetmeliğinde belirtildiği üzere konsey yapısı altında kadın, 
gençlik, çocuk ve engelli meclisleri kurulmaktadır. Bununla birlikte mevcut 
meclis yapılarının dışında farklı temalarda da kent meclisleri kurulabilmektedir. Bu 
durum aynı zamanda Kent Konseylerinin çoğulculuk ve değişim, yenilik ilkelerine 
göre çalışmalarını farklılaştırıp zenginleştirebildiğine dair de önemli bir örnektir. 
Yönetmelik çerçevesinde belirlenen kent konseylerine bağlı meclisler 

Tablo 1’deki gibidir:

• Vali veya temsilcisi

• Belediye başkanı 
veya temsilcisi

• Sayısı 10’u 
geçmemek üzere 
vali ve kaymakamlar 
tarafından belirlenen 
temsilciler

• Beldede teşkilatını kurmuş 
olan siyasi parti temsilcileri

• Üniversite temsilcileri 
(Üniversite başına en fazla 2 
temsilci)

• Meslek kuruluşları ve 
sendika temsilcileri 

• Noter ve baroların 
temsilcileri 

• Dernek ve vakıf 
temsilcileri 

• Kent konseyinde 
kurulan meclis ve 
çalışma gruplarından 
birer temsilci

• Mahalle muhtarları 
(Kentteki mahalle 
sayısına göre sayıları 
değişmektedir)
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Kent Konseyi yapısı altında ilgili meclislere bağlı alt çalışma grupları da kurulmaktadır. 
Bununla birlikte örneğin gıda, turizm, hukuk, kültürel miras vb. konularda hiçbir meclisin 
ana çalışma konusunu içermeyen başlıklarda bağımsız çalışma grupları da kurulmaktadır 
ve aktif olarak çalışmalarını yürütmektedir. 

Tablo 1: Kent Konseyi Meclisleri ve Amaçları

Kent Konseyi/ Meclis Amacı

Kadın Meclisi

Kent yaşamında kadınlar için kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin 
geliştirilmesi, kadının hak ve hukukunun korunması, din, dil, ırk, kültür, 
sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin kent içinde yaşayan tüm ka-
dınların toplumsal yaşamdaki etkinliklerini artırmak ve yerel karar alma 
mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak için gönüllülük temelin-
de, çalışmalarını gerçekleştirmek için kurulmuş demokratik bir yapıdır. 

(Kaynak: Çanakkale Kadın Meclisi Yönergesi)

Gençlik Meclisi

Gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmaları, 
gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içe-
risinde aktif rol almaları, sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente 
yönelik çalışmalar yürütmelerine katkıda bulunulması, kentin bilimsel, 
teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almaları, insan 
hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını artırmaları, dayanışma ve pay-
laşıma yönelik özeliklerinin “ortaklık” bilinci içinde geliştirilmesi ve genç-
liğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırması, gençlik alanında politikalar 
üretmesi amacıyla; gençlerin ve gençlerle ilgili kamu kurumları, sivil top-
lum kuruluşları, üniversite ve lise temsilcilerinin oluşturduğu demokratik 
bir yapıdır.

(Kaynak: Karesi Gençlik Meclisi Yönergesi)

Engelsiz Kent Meclisi

Engellilerinin toplumsal yaşama doğrudan katılımı, eğitim, sağlık, sosyal 
bakım, rehabilitasyon ve istihdam ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal 
yaşam içinde daha fazla yer almalarının sağlanması, kent yönetimine ak-
tif olarak katılmaları ve engellilere yönelik sorunlara çözüm üretilmesi, 
diğer kentlilerin engellilerle birlikte yaşayarak engelli yaşamının kolay-
laştırılmasını ve engellinin toplumsal ve ekonomik üretiminde aktif rol 
almaları amacıyla engellilerin ve engellilerle ilgili kamu kurumları, sivil 
toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin oluşturduğu demokratik 
bir yapıdır. 

(Kaynak: Kocaeli Engelli Meclisi Yönergesi)

Çocuk Meclisi

Kent içinde yaşayan çocukları din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce 
farkı gözetmeksizin temsil etmek için kurulan ve çocukların demokratik 
sesini duyuran bir meclistir. Çocukların toplumsal yaşamın her alanında 
söz sahibi olmaları, kent yaşamına katılma ve kente ait olma duygularının 
geliştirilmesi, kaliteli ve yaşanabilir bir kent yönetiminde aktif rol almaları 
ve çağdaş yaşamda kimliğin ön plana çıkartılması, sosyal, kültürel ve bi-
limsel gelişme içinde özgür düşünen, hak ve özgürlüklere saygılı, üretken 
bireyler olması yolunda katkı ve eğitimde bulunmayı amaçlar.

(Kaynak: Nilüfer Çocuk Meclisi Yönergesi)
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1.4 TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ

Türkiye Kent Konseyleri Birliği; Türkiye’deki kent konseyleri arasında bir iletişim 
köprüsü görevi görmek ve kent konseylerinin çalışmalarını desteklemek amacıyla 
2012 yılında dernek statüsünde kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. 

Geçmişten günümüze Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin kuruluş hikayesi 
aşağıdaki gibidir:

2005- Kent Konseyleri 5393 sayılı kanun çerçevesinde hukuki bir çerçeve 
kazanmıştır. 

Şubat 2010- Bursa’da 58 kent konseyinin katılımı ile gerçekleştirilen “Türkiye Kent 
Konseyleri Buluşması sonuç bildirgesinde “kent konseylerinin kuruluşuna öncülük 
eden bir iş birliği ağının hayata geçirilmesi” kararı ilk defa kayıt altına alınmıştır. 

Haziran 2010- Karabük’te düzenlenen 7 kent konseyinin katılımı ile gerçekleştirilen 
buluşma sonucunda yayınlanan sonuç bildirgesinde “Türkiye kent konseyleri 
arasında mutlaka bir birlik oluşturulması” kararı alınmış ve Yalova Kent Konseyi’ne 
“Strateji Belgesi Taslağı” hazırlama görevi verilmiştir. 

Kasım 2010- Gaziantep’te yapılan toplantıda Strateji Belgesi taslağı görüşülmüştür. 
Kent Konseyleri İletişim ve İş birliği Ağının kurulmasına yönelik ilke ve esasları 
içeren taslağın son şeklinin verilmesine karar verilmiştir. 

Nisan 2011- Kocaeli’ndeki buluşmada, Kent Konseyleri İletişim ve İş birliği Ağı’nın 
kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Tüzel bir kişiliği yoktur. 

Ağustos 2012- Türkiye Kent Konseyleri Birliği; Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) İstanbul’daki merkezinde 
9 kurucu üyenin belirlenmesi ile kurulmuştur.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği; Kent Konseyleri arasında eşit ortaklık ve dayanışma 
temelinde interaktif ve sürdürülebilir bir iletişimin kurulması ve yürütülmesi ile 
bilgi ve deneyim paylaşımını esas alan, sürekli bir iş birliğinin sağlanması amacı 
ile faaliyetlerini yürütür. 
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Türkiye Kent Konseyleri Birliği; ulusal ölçekte kurulan kent konseylerinin kentsel 
yönetim süreçlerinde etkin rol alması için çalışmalarını desteklemeyi, kent 
konseyleri arasında iletişim ağı oluşturarak etkin bir yönetişim sürecini yürütmeyi 
amaçlar. Bu noktada Türkiye Kent Konseyleri Birliği; kent konseylerinin çalışma 
ilkelerini destekleyici şekilde çalışmalarını yürütür. Türkiye Kent Konseyleri Birliği; 

• Kent konseyleri arasında eşit ortaklık ve dayanışma temelinde sürdürülebilir iş 
birliğinin geliştirilmesini hedefleyen; 

• Hemşehri hukukunu esas alan bir anlayışla kentlerin potansiyelini harekete 
geçirmeye çalışan; 

• Ülkemizin tüm bölgelerinde iyi yönetişimin temel prensiplerine dayalı kent 
konseylerinin kuruluşuna öncülük eden bir sivil toplum ağıdır (Soygüzel, 2015).
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2.
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2. KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ VE ORGANLARI

21. yüzyılda kentleşmenin hızı ile birlikte teknolojik, sosyal, kültürel alanlarda bir 
değişim yaşanmış ve kent yönetim anlayışı ile kentsel hizmetlerde de çeşitlilik 
başlamıştır. Kent Konseyleri, hizmet kalitesi odaklı kurulan önemli yapılardır. 
Bu noktada yaşadığımız kentlerin daha yaşanabilir bir hâle gelmesi ve sosyal 
adalet ilkesi içerisinde yönetilebilmesi için yaşayanların karar mekanizmalarına 
katılımının desteklenmesi çok önemlidir. Bu bölümde katılım kavramını hem 
teorik hem de pratik bilgilerle irdeleyip kentsel katılım kavramının gönüllülük 
kavramı ile ilişkisini ortaya koyacağız.  

2.1 KATILIM KAVRAMI

Katılım kavramı, hem ülkemizde hem de dünyadaki toplumsal, ekonomik ve siyasal 
yönetim anlayışındaki değişimler ile gittikçe önem kazanan bir kavram hâline 
gelmiştir. Bilginin hızla yayıldığı çağımızda kentlerin o kentte yaşayanlarla birlikte 
yönetilmesi ve bu noktada bireylerin aktif katılımının desteklenmesi en önemli 
unsurlardan biridir. Yaşadığımız kentteki hizmetlerin ihtiyaç ve beklentilerimize 
göre şekillenmesi ve ilgili bütün paydaşlar ile bir iletişim köprüsünün kurulması 
için “katılım” yaklaşımlarını ve bize getirdiği kazanımları da bilmemiz önemlidir. 
Kent Konseyi kendi başına yerelde bir katılım mekanizması örneğidir. Katılım 
denildiğinde bahsedilmek istenen ise ; bireylerin tercih ve isteklerinin karar 
mekanizmasına dahil edilmesi, ilgili bütün aktörler ile etkileşim hâlinde olmasıdır. 
Hemşehriler arasındaki güçlü iletişim ağı, birlik, dayanışma ve biz bilinci kentlerde 
katılımcılık ilkesini iyileştiren ve geliştiren bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yerel demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan katılım kavramının, 
kentlilerin karar mekanizmalarına etki etmesi daha verimli ve demokratik 
bir yönetişimi sağlamaktadır. Yönetişim kavramının ilkeleri olan şeffaflık, 
hesap verilebilirlik ve etkinlik, hemşehrilik esasına dayalı katılımcılık bilincini 
yaygınlaştırmaktadır. 

Katılım kavramı ile ilgili son dönemde katılımın niteliği üzerinden de farklı görüşler 
ortaya çıkmıştır. Katılım kavramı ve katılım süreçleri kendi içinde resmi (formel) ve 
gayrı-resmi (informel) katılım olarak iki farklı açıdan değerlendirilmektedir. Buna 
göre; 
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Resmi (Formel) Katılım: Karar alma mekanizmalarına katılım edinilmiş yasal 
hakları içeren bir yaklaşımdır. Mevcut demokratik yapılarda ülkelere göre de farklılık 
göstermektedir. Örneğin İsviçre’de kentsel hizmetlerin kalitesinin artırılmasına 
yönelik katılım yoluyla etki, yasal çerçeveler ile netleştirilmiştir ve etkin bir şekilde 
uygulanmaktadır. 

Gayrı Resmi (Informel) Katılım: Karar alma süreçlerinde resmi olarak yer 
alamayan kitlelerin katılım süreçlerini ifade eder. Örneğin çocukların, ülkemizdeki 
sığınma statüsündeki Suriyelilerin vb. kişilerin gayrı resmi katılımı, konuya veya 
soruna bağlı olarak ilgili grupların katkıda bulunmasına olanak veren bir katılım 
biçimidir. Bu alan, aynı zamanda yeni bir yaklaşım olarak katılım süreçlerinin 
genel anlamda daha güçlü bir zeminde uygulanması için de kendi içinde birçok 
fırsatı beraberinde getirir. Kentsel hizmetlerin o kentte yaşayan herkesin beklenti 
ve ihtiyaçları üzerinden şekillenmesine olanak tanır. 

Bu tartışmanın en değerli noktası, katılımın yasal bir hak olup olmadığına 
bakılmaksızın her insanın ihtiyaç ve beklentilerini, bir konuya ilişkin fikirlerini 
söyleme hakkını ortaya koymasıdır. Katılım insan hakları bağlamında en temel 
haktır. 
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Katılımın kentsel kalkınma içerisinde özellikle kent konseyleri yapısı altında 
desteklenmesi; katılım sağlayan kentlilerin birçok açıdan gelişimine de katkı 
sağlamaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

•Kentlilerin kent konseyleri üzerinden yaşadıkları kente ilişkin önemli 
kararların alınma sürecine dahil edilmesi; birinci ağızdan beklenti ve 
ihtiyaçlarını dile getirme şansı yaratır. 

•Kenti yöneten ilgili bütün paydaşlar ile bir iletişim ağı oluşturmasına katkı 
sağlar. 

•Katılım; kişisel gelişimi teşvik eder. 

•Hemşehrilik bilinci ile kente yönelik aidiyet duygusunu güçlendirir.

•Yerel yönetimlerin hizmetlerinin çeşitliliğinin artmasında Kent Konseylerinin 
daha aktif rol oynamasına katkı sağlar. 

8. Kararların Ortak Alınması

7. Devredilmiş Yetki 

6. Ortaklık

5.İkna Etme

4. Danışma

3. Bilgilendirme

2. Dekorasyon

1. Manipülasyon

Katılım merdiveninin her basamağında kentsel katılım sürecimiz de daha aktif 
hâle gelir. Bu noktada ilk basamaktan son basamağa katılım aşamaları aşağıdaki 
gibidir:

2.2 KENTSEL KATILIM MERDİVENİ

Kentlilerin kentsel yönetim süreçlerine katılım hakkı en temel hakların başında 
gelmektedir. Kentsel katılım sürecini sekiz basamaklı bir merdivene benzetebiliriz. 
Kentsel aktiviteler de basamaklarda ilerledikçe çeşitlilik gösterir.  Ne yazık ki bu 
merdivenin ilk iki basamağında katılımdan söz edemeyiz. Diğer basamaklarda ise 
yukarıya çıktıkça katılım düzeyimiz daha etkin ve aktif hâle gelir. Katılım merdiveni 
aşağıdaki gibidir:

Tablo 2: Katılım Merdiveni 



20 80

1. Manipülasyon: 

Merdivenin en alt basamağı, özellikle kentsel hizmetler konusunda katılım gösteren 
kentlilerin hiçbir etkisinin olmadığı aşamadır. Örneğin kent konseyi içerisinde bir 
kurulda ya da komitede görevli olarak adınızın yazdığını ama hiçbir toplantıda 
yer almadığınızı ve bu süreçler hakkında da bilgi sahibi olmadığınızı varsayalım. 
Sadece kağıt üstünde bir katılımdan söz edebiliriz ama katılım durumu gerçekte 
yoktur.

2. Dekorasyon:

Bazı kaynaklarda “terapi” olarak da görebileceğiniz bu aşamada bir “katılmama” 
durumu söz konusudur. Genellikle bu aşamaya örnek olarak hiçbir yetki ve 
etkinliği olmayan ama üye, katılımcı, gönüllü vb. statüde bulunan kişilerin toplantı 
vb. organizasyonlara katılımları örnek verilir. Bir kongreye katılan kişilerin hiçbir 
süreçte fikirlerinin sorulmaması ya da Kent Konseyi’ne bağlı Çocuk Meclisi’nin 
bir etkinliğinde çocukların sadece belirtilen koşullarda o etkinlikte yer alması 
gibi durumlar da bu aşamaya örnek verilebilir. Sonuç olarak katılım kavramının 
olmazsa olmazı olan etkin olma durumu bu aşamada da yoktur. 

3. Bilgilendirme:

Kentlilerin katılım gösterdiği mekanizma içerisindeki süreçler hakkında 
bilgilendirilmesi, katılım konusunda ilk anlamlı adım sayılabilir. En azından ilk iki 
basamaktaki hiç katılmama durumu yoktur. Yine de bu aşamada genel olarak 
bilgilendirme yöntemlerinin tek yönlü olmasından ötürü bir katılım durumundan 
da tam anlamıyla söz edilemez. 

Örneğin alınacak kararlar, hizmetlerin ne yönde ilerlemesi gerektiğine ilişkin 
belirlenen stratejiler konusunda bir bilgilendirme broşürü aldınız ya da bir bilgi 
maili geldi. Bu bilgilendirme anlamlı da olsa düşüncelerinizi belirtemediğinizden 
ötürü tek yönlü bir iletişim söz konusudur. Dolayısıyla süreç içerinde halâ etkin 
bir rolünüz bulunmamaktadır.   

4. Danışma:

Bazı kaynaklarda “müzakere” olarak da görebileceğiniz bu aşama, tam katılım 
yönünde atılan ilk anlamlı adımdır. Kentsel katılım sürecinde özellikle karar 
mekanizmasına dahil olduğunuzu gösterir. Karşılıklı bir etkileşimden söz 
edilmektedir. Bir önceki aşamada olduğu gibi tek yönlü bir bilgilendirme yoktur. 
Size sorulur ve geri bildirimler alınır fakat bunların yetkili kişilerce ne kadar dikkate 
alındığı bilinmez. 

5. İkna Etme:

Bazı kaynaklarda “yatıştırma” olarak da görebileceğiniz bu aşama, kentsel katılım 
gösteren kişilerin etkin olarak dahil edildiği ilk aşama olarak da sayılabilir. Örneğin 
bir belediyenin kötü durumda olan bir sokağını daha etkin hâle getirmek için 
yerel halkla bir toplantı gerçekleştirdiğini varsayalım. Diyelim ki belediye, çocuk 
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dostu bir sokak mı olsun, sanatçılar sokağı mı olsun veya başka bir tasarımla 
çevre düzenlemesi mi gerçekleştirilsin diye dikkatle sorular sorup katılanların 
cevaplarını not aldı ve çoğunluğun istekleri doğrultusunda sokak düzenlemesini 
gerçekleştirdi. Geri kalanları da bu kararın gerekliliği konusunda ikna etti. Bu örneği 
gerçek hayatta yaşarsanız katılım merdiveninin beşinci basamağına uygun bir 
katılım deneyimi yaşamış sayılırsınız. 

6. Ortaklık:

Bu aşamada karar vericiler vb. paydaşlar ile kentsel katılım sürecindeki kentliler 
arasında bir ortaklık söz konusudur. Kararların alınmasına ilişkin bir önceki 
basamakta örnek verildiği gibi belediyenin organize ettiği bir toplantı yoktur. 
Kentliler kendi inisiyatifleri içerisinde organize olarak yaşadıkları kentin sorunlarına 
yönelik çözüm önerileri geliştirir ve karar alıcı paydaşlara çözüm önerilerini sunar. 

7. Devredilmiş Yetki

Kent Konseyleri, kentteki kamu, sivil toplum ve bazı durumlarda özel sektör 
alanındaki bütün ilgili paydaşların bir arada olduğu kolektif bir danışma 
mekanizmasıdır. Bu noktada kentsel ihtiyaçların tespitinde, çözümlerin 
geliştirilmesinde ve bu çözümlerin hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin de 
bir devredilmiş yetki anlayışının olması gerekir. 

8. Kararların Ortak Alınması

Katılım merdiveninin en üst basamağı olan bu aşamada tam katılımdan söz 
edebiliriz. Bu aşamada karar mekanizmaları sadece karar almaya ve uygulamaya 
yetkili kişi ve kurumlarca değil, bütün ilgili aktörler ile ortak alınır ve hayata geçirilir. 
Bu aşamada kentsel hizmetler kentliler tarafından denetlenir. Gerekli koşullarda 
ihtiyaç ve beklentilerini doğrudan kararları etkileyecek şekilde dile getirme şansı 
bulur. Aktif çalışan çalışma komiteleri ve karşıt görüşlerin temsilini üstlenen 
mekanizmalar bu aşamaya örnek verilebilir.  

Kentsel yönetim süreçlerinin daha katılımcı bir yapıda gerçekleşmesi için kent 
konseyleri en önemli kentsel katılım mekanizmalarından biridir. Kent konseylerinin 
etkinliğinin artması ve var oluş amacına uygun çalışmalar yürütmesi için daha 
fazla kişinin katılımına ihtiyacı vardır. Yaşadığımız kentin sorunlarının çözümünün 
bir parçası olmak bir vatandaş olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. 
“Gönüllülük” kavramı, kentsel katılım süreçlerinin güçlenmesi, etkin çözüm 
önerilerinin geliştirilmesi ve daha etkili küçük çalışma gruplarının kurulması 
noktasında karşımıza çıkmaktadır. 

Goethe’nin de söylediği gibi “Çözümde görev almayanlar, problemin bir parçası 
olurlar.” Kentsel katılım süreçlerine daha çok katılımın sağlanması yaşadığımız 
kentin daha sorunsuz bir yer olmasını sağlar.
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2.3  GÖNÜLLÜLÜK KAVRAMI

Son yıllarda hızla gelişmeye başlayan sosyal sorumluluk bilinci, Türkiye’de çok 
önemli bir kavramın da yaygınlaşmasını sağlamıştır. Gönüllülük, özellikle ulusal ve 
uluslararası alanda toplumsal faydanın göz ününde bulundurulduğu her ortamda 
konuşulan bir kavram hâline gelmiştir. Değişen ve dönüşen dünya düzeninde 
gönüllülük üzerine daha çok düşünülmeli, gönüllülük süreçlerinin iyileştirilmesi 
ve daha da önemlisi özümsenmesi için daha çok çalışılmalıdır. 

Gönüllülük dendiği zaman aklımıza ilk gelen tanımlama; maddi ve manevi hiçbir 
menfaat beklemeden insan onuruna yakışır bir yaşam tarzının toplumun bütün 
bireylerine eşit şekilde sağlanabilmesi adına sunulan bütün hizmetlere destek 
olmak, bu hizmetlere erişim noktasında özellikle imkânı kısıtlı bireylerin ihtiyaç 
duydukları rehberliği sunan kurum/kuruluşlara bilgi ve becerileri doğrultusunda 
bireysel ya da kitlesel olarak katkı sunmaktır. 

T.C. Kalkınma Bakanlığı On Birinci Kalkınma Planı (2018-2023) kapsamında 
gönüllülük; “sistematik, düzenli ve bilinçli bir faaliyettir. Gönüllülük bilinçli bir 
eylem, çaba, vaktini sarf etme, bilgi ve beceriyi kullanma, süreklilik, başkalarına 
yardım, karşılıklı rıza, doğrudan parasal kazanç beklentisi içerisinde olmamayı 
içermektedir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Gönüllülük, hiçbir maddi kazanç beklentisi olmadan kişinin kendi özgür iradesiyle 
bilgi, beceri ve zamanını toplumsal bir yarar uğruna kullanmasını ifade etmektedir. 
Toplumun daha gelişmiş, yaşanabilir bir düzeye erişmesi için emek verilmesi 
durumudur. Bu noktada temel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

•  Gönüllülük; bireyin özgür ve hür iradesiyle bir duruma etki etmek ve/
veya katkı sağlamak amacıyla aktif katılım durumudur. Kent Konseyleri açısından 
yorumlandığında gönüllülük kavramı ile hemşehrilik bilinci arasında doğrudan bir 
ilişki vardır. 

• Gönüllülük bireyin yetkinlikleri ve becerilerini toplumsal fayda için 
kullanma durumudur. 

• Gönüllülük kelime anlamından da anlaşılacağı üzere gönülden gelen bir 
isteği simgeler. 

Gönüllü olarak yapılan bir iş ile profesyonel olarak yapılan iş arasında da bazı 
temel ayrımlar bulunmaktadır. Sorumluluk alanlarında benzeşen noktalar olsa 
bile farklılıklar mevcuttur. Bunları Tablo 3‘teki gibi sıralayabiliriz: 
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Profesyonel Çalışan/ Sorumluluk alanı Gönüllü/Sorumluluk alanı

Profesyonel çalışan, iş sorumluluğunu 

yerine getirme karşılığında maddi bir ka-

zanç elde eder. 

Gönüllü sorumluluk alanına bağlı bir işi tamamladığında 

maddi bir kazanç elde etmez. 

Karar mekanizmasına etkin katılım, her 

işletme ya da kurum için profesyonel 

çalışanlar açısından olmazsa olmaz bir 

durum değildir. 

Gönüllünün sivil toplum alanında ilgi ve beklentilerine göre 

yer almasının en nihai amacı karar mekanizmalarında ya da 

karar süreçlerinde aktif katılım gösterebilmesidir. Her gönüllü, 

süreci etkilemek ya da sürecin bir parçası olmak ister. 

Profesyonel çalışanlar sorumluluk ala-

nındaki işleri yerine getirme konusunda 

yetkin olmalıdır. 

Gönüllü kişi profesyonellik gerektiren (örneğin yazılım mü-

hendisi ve bu konuda gönüllülük yapıyor) bir işle ilgili sorum-

luluk alabilir fakat hiçbir mesleki becerisi olmayan bir kişi de 

gönüllü olabilir. 

Profesyonel çalışanın özlük hakları yasa-

lar ile tanımlanmıştır. 

Gönüllü olma sivil haklar kapsamında en önemli haklardan 

biridir. Bu sebeple gönüllülüğe dayalı çalışmalarda, genel 

geçer etik kurallar dışında bağlayıcı usul ve esaslara 

rastlanmaz. 

Tablo 3: Gönüllü / Profesyonel Çalışan Sorumluluk Alanı Karşılaştırması 

Yukarıda sıraladığımız temel özelliklere bağlı olarak “gönüllü faaliyetlerin” neler 
olabileceği üzerine de farklı yaklaşımlar doğmuştur. Toplumdan topluma 
gönüllülük kavramının tanımı değiştiği gibi gönüllü faaliyetler de kendi içinde 
farklılık göstermektedir. Örneğin bir hayırseverlik faaliyeti gönüllü bir faaliyet 
midir? Ya da bir sivil kampanyaya verilen imza desteği gönüllü bir faaliyet olarak 
sayılabilir mi? Bu noktada anlam kargaşasını ortadan kaldırmak adına 2001 yılında 
düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda gönüllü faaliyet kriterlerine karar 
verilmiştir. Bu kriterler şöyledir:

1. Gönüllülüğün yasanın ya da bir sözleşmenin dayattığı, mecburi bir 
yükümlülük değil, kişinin özgür iradesi içinde gerçekleştirdiği bir faaliyet olması 
gerekir. 

2. Faaliyetin finansal bir karşılık bekleyerek yapılmaması gerekir. 

3. Faaliyetin kamu yararına olması gerekir. 

2Bu tablo ILO, Avrupa Parlamentosunun ilgili kaynakları incelenerek hazırlanmıştır. 
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Günümüze
Kültürümüzde

Gönüllülük

Geçmişten

Türkiye’de Gönüllülük kavramı, bilindiği üzere 1980 döneminden sonra yaşanan 
demokratikleşme sürecinde gündeme gelmeye başlamış ve 1990’lı yılların 
başında siyasi ve sosyolojik literatürde ifade edilmiştir. Çok daha geçmiş 
dönemlere bakıldığında Gönüllülük kültürümüzde yardımlaşma, hayırseverlik ve 
milli mücadele gibi çok önemli değerlerle nitelendirilmektedir.

Türkiye’nin özellikle 1999 Helsinki Zirvesinden ve Avrupa Birliği’ne adaylığı 
kesinleştikten sonra AB Müktesebatı Uyum çalışmaları kapsamında sosyal, 
kültürel, ekonomik ve yerel kalkınma alanlarında kavramsal, yöntemsel ve 
uygulama bakımından birçok değişim yaşanmaya başlanmıştır. Gönüllülük, 
gönüllü faaliyetler, katılımcılık gibi unsurlar özellikle demokratikleşme sürecini 
hızlandırmaya başlamıştır. Sivil katılım, sivil toplum, yerel sahiplenirlik gibi olgular 
da kültürümüzde yer edinmeye başlamıştır. 

İlk olarak 9. Kalkınma Planı (2007-2013) öncelikleri arasında sosyal katılım unsuru 
ifade edilmiş ve bunun üzerine toplumsal diyaloğun artırılması hedeflenmiştir. 
Sonrasındaki bütün Kalkınma Planlarında Gönüllülük, Gönüllü faaliyetler, yerel 
katılım gibi kavramlar tanımlanarak stratejik bir öneme sahip olmaya başlamıştır. 
Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri ile bu önem daha da ileriye 
taşınmış ve Kent Konseylerinin kuruluşu ile yerel katılımın güçlendirilmesi ve bu 
eksende gönüllü katılımın geliştirilmesi Türkiye’de Gönüllü çalışmaları için önemli 
bir zemin oluşturmuştur. 



25 80

2.4 GÖNÜLLÜLÜK KAZANIMLARI & BECERİLERİ 

Gönüllülük; bireyin zaman, enerji ve becerilerini toplumsal fayda amaçlı 
kullandığı bir deneyim sürecini ifade eder.  Gönüllülük, sadece toplumsal fayda 
amaçlı çalışan kurumun kazanım elde ettiği tek yönlü bir ilişki değildir. Karşılıklı 
doğan etkileşimle gönüllü kişinin de birçok açıdan olumlu yönde değişim ve 
dönüşüm yaşamasını sağlar.  Gönüllülerin dahil oldukları gönüllü çalışmalarında 
elde ettikleri kazanımlar, Tablo 4’de kısaca ele alınmıştır;

Beceri Açıklama

1.Kurumsal 
Aidiyet 

Gönüllülük yapmak istediğiniz kurumun kuruluş amacı ve faaliyetleri konusun-
da yeterli bilgiye sahip olmanız önemlidir çünkü gönüllülük konusundaki içsel 
motivasyonunuz ile gönüllü olarak çalışacağınız kurumun beklentilerinin uyu-
mu, kurumsal aidiyet duygusunu da beraberinde getirir. 

2.İletişim 
Becerileri

Yazılı ve sözlü iletişim, gönüllü olarak sahip olunması gereken önemli bir bece-
ridir. 

3.Merhamet 
ve Adalet 
Duygusu 

Başkalarına yardım etmek veya bir amacı desteklemek gönüllülüğün temeli-
dir. Gönülden yardım ederken merhamet duygusu ile hareket edilir. Birilerine 
yardımcı olmak, topluma faydalı olmak en temel motivasyon noktalarıdır. Top-
lumsal adalet konusunda farklı bir bakış açısı kazanmanızı ve ayrım yapmaksızın 
toplumsal fayda için çalışmanızı sağlar. 

4.Uzlaşı ve 
Nezaket 
Kültürü 

Kent konseyleri; hemşehri hukuku ve bilincinin güçlenmesini ve çoğulculuk 
ilkesi ile herkesin özgür iradesi ile fikirlerini dile getirip ortak bir paydada karar 
almasını amaçlayan demokratik yapılardır. Böyle bir yapıda gönüllü olarak ça-
lışma yapmak, kişisel fikirlerinizin yaşadığınız kentin sorunlarının çözümünde 
bir kaynak olmasını sağlayacağı gibi uzlaşı kültürünüzün de güçlenmesine 
yardımcı olur. Nezaket, uzlaşı kültürünün olmazsa olmaz parçasıdır. Kelime an-
lamından da anlaşılacağı üzere başkalarına karşı incelikli ve saygılı davranmayı, 
nazik bir şekilde her görüşü dikkatle değerlendirmeyi gerektirir. 

5.Çalışma Etiği 

Gönüllü olarak çalışmanın profesyonel olarak çalışmadan toplumsal fayda te-
melli farklılıkları vardır. Bu noktada da güçlü çalışma etiğine sahip olmak çok 
önemlidir. Sorumluluğunu üstlendiğiniz bir işi etik değerler çerçevesinde yeri-
ne getirmeniz gerekir.

6.Takım 
Çalışmasına 
Uyum 

Takım olarak farklı kişilerle iş birliği yapmak, gönüllülüğün büyük bir parçasıdır. 
Görevlerinizin çoğu başkalarıyla çalışmanızı gerektirir. Bu nedenle takım çalış-
masına uyumlu olmak önemli bir özelliktir. 

7.Zaman 
Yönetimi 

Gönüllü çalışmalar, siz ve diğer gönüllülerin yaşamlarından belirli bir zamanı 
ayırması ile yürütülmektedir. Bu noktada zaman yönetiminin iyi olması ve 
ayırdığınız vakti en verimli şekilde geçirmeniz önemlidir. 

Tablo 4: Gönüllülük Kazanımları
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Gönüllü olarak yaşadığınız kentteki sosyal, kültürel, çevresel birçok sorunun 
çözümüne katkı sağlamak için kendi kişisel becerileriniz üzerinden vakit 
ayırdığınızda zamanla bu deneyimin sizde de bir değişim yarattığını göreceksiniz. 
Araştırmalara göre gönüllülük deneyimi, kişinin psikolojik, sosyal, kültürel açıdan 
zenginleşmesini ve kariyer hayatında daha hızlı adımlar atmasını sağlamaktadır. 
Gönüllülük deneyimi ile kazanımlarımızı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

• Gönüllülük deneyimi ile farklı bakış açıları kazanırsınız:

Toplumsal fayda temelli bir kurumda gönüllü olduğunuzda farklı duygular ve 
deneyimler ile hayata daha başka bakmaya başlarsınız. Gönüllülük, rutinin dışında 
farklı deneyimler kazanmanızı, yeni şeyler öğrenmenizi sağlar. Kişisel yaşamınızda 
asla deneyimleyemeyeceğiniz duyguları deneyimleyebilir, farklı kişilerle tanışıp 
farklı bakış açılarını görerek bilmediklerinizi öğrenme şansı yakalayabilirsiniz.

• Hayata daha pozitif bakarsınız:

Toplumsal sorunların çözümüne katkı sağladığınızda kendinizle ilgili olumsuz 
duygulardan da uzaklaşmış olursunuz. Kendi hayatınızın ötesine bakıp toplumsal, 
çevresel, kültürel sorunları çözmeye başladığınızda daha güzel yarınlar için de 
umut duygusu yeşerir içinizde. Faydalı olmak, aktif olmak ve yaşadığınız her anı 
kıymetli hâle getirmek gönüllü olmanın en büyük kazanımlarından biridir. 

• Daha sosyal bir insan olursunuz:

Gönüllü olarak birlikte çalıştığınız insanlarla farklı bir sosyal ağa da sahip olursunuz. 
Örneğin kent konseylerinde gönüllü olarak çalışmaya başladığınızda sizinle aynı 
konulara ilgi duyan, aynı meseleleri dert eden fakat farklı yaşam deneyimlerinden 
gelen birçok kişi ile tanışma şansı yakalayabilirsiniz. 

• Kendinize güveniniz artar:

Gönüllü olarak karar mekanizmalarına etki etmek, yaşadığınız çevredeki sorunların 
çözümüne katkı sağlar. Bu durum, olumlu bir dönüşüm yaratır. Dönüşümün 
bir parçası olmak bir şeyleri başarma gücünün de içinizde yeşermesini sağlar. 
Böylelikle kendinize olan güveniniz artar. 

• Zamanı daha etkin kullanma şansı bulursunuz:

Gönüllü olarak sorumluluk almak ve en iyi yaptığınız işi toplumsal fayda 
için yapmaya başlamak size de kendi hayatınızı gözden geçirme fırsatı verir. 
Önceliklerinizi bir düzene sokma, sorumluluklarınızı daha etkili bir planlama 
ile yerine getirme becerinizi güçlendirir. Zaman yönetimi konusunda daha iyi 
olmanızı sağlar. 
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• Daha gelişmiş bir toplumda yaşama şansı bulursunuz:

Gönüllülük; daha yaşanabilir, daha huzurlu, daha yeşil bir kentte yaşamak 
için elinizi taşın altına koymanızı ve sorumluluk almanızı sağlar. Sivil toplum 
çalışmalarının en temel amacı olan daha gelişmiş bir toplum yaratma gayesinin 
de bir parçası olma şansı bulursunuz. 

2.5 E-GÖNÜLLÜLÜLÜK KAVRAMI

Son yıllarda teknolojinin hızlı gelişimi ve pandeminin etkisiyle online iletişim ve 
etkileşim araçlarında da değişim yaşanmıştır. Bireylerin gönüllü olmak istemeleri 
fakat sosyal hayatta mevcut iş ve yaşam sorumlulukları içerisinde fiziki olarak yer 
alamamaları gibi durumlarda “e-gönüllülük” yaklaşımı geliştirilmiştir. 

E-gönüllülük kavramı; kişinin hiçbir maddi kazanç beklentisi olmadan, bilgi ve 
becerilerini kullanabileceği işleri çevrimiçi ortamda yaparak toplumsal yararın 
gözetilmesine katkı sağlama durumudur. 

E-gönüllülük konusunda kurumların gönüllülere çevrimiçi ortamda alabilecekleri 
sorumlulukları ve buna yönelik teknolojik araçları sunması gerekmektedir.  
Gönüllülerin fiziki olarak toplumsal fayda amaçlı kurumda çalışmaları yerine 
online olarak etkin rol almaları noktasında farklı bir izleme ve takip prosedürünün 
de olması önemlidir. 
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Gönüllü E- Gönüllü

Nasıl olunur?

Gönüllü olmak istediğiniz ku-

rumun gönüllü kayıt formunu 

doldurmanız gerekir. Kişisel bilgi-

leriniz, becerileriniz ve beklenti-

leriniz konusunda detaylı bir bilgi 

verirsiniz. 

Gönüllü olmak istediğiniz kurumun gö-

nüllü kayıt formunu doldurmanız gerekir. 

Kişisel bilgileriniz, becerileriniz ve beklenti-

leriniz konusunda detaylı bir bilgi verirsiniz.

Bu formu online ya da yüz yüze ortamda 

doldurabilir, başvuru yaptığınız kurumdaki 

ilgili kişiden birebir bilgi alabilirsiniz.

Ne tür gönüllü 

çalışmalar yü-

rütebilirsiniz?

1. Saha çalışmaları ve organizas-

yonlarının hazırlık, uygulama, 

değerlendirme evrelerinde 

çalışabilirsiniz.

2. İçerik geliştirme ve geliştir-

diğiniz içerikleri uygulama 

konusunda gönüllü çalışmalar 

yapabilirsiniz. Örneğin bir 

eğitim programı geliştirmek 

ve uygulamak gibi. 

3. İdari çalışmalara destek vere-

bilirsiniz. 

4. Kurumsal iletişim ve tanıtım 

çalışmalarına destek verebi-

lirsiniz. 

1. İçerik geliştirme konusunda sorumlu-

luk alıp online araştırmalar ve yazım 

çalışmalarını gerçekleştirebilirsiniz. 

2. Geliştirdiğiniz içerikleri, son dönemde 

popüler olarak kullanılan çevrimiçi 

toplantı uygulamalarını kullanarak 

paylaşabilirsiniz. Örneğin online eğitim 

toplantıları vb.

3. Online iletişim ve tanıtım çalışmalarını 

yürütebilirsiniz. 

4. Tasarım, çeviri vb. çevrimiçi ortamda 

kolaylıkla yapabileceğiniz çalışmaları 

yürütebilirsiniz. 

Nerede Yapılır?

Gönüllü olarak çalıştığınız kuru-

mun ofisinde ya da saha çalışma-

larının yürütüldüğü mekanlarda 

gönüllü çalışmalarınızı yaparsınız. 

Mekan kısıtlaması olmadan internet erişimi 

olan her yerden e-gönüllü olarak çalışma 

yürütebilirsiniz. 

Tablo 5: Gönüllülük ve E-Gönüllülük Karşılaştırması

E-gönüllülük süreçleri de gönüllünün farklı kazanımlar ve becerileri kazanmasını 
sağlamaktadır ama yüz yüze etkileşim içerisinde sosyal çalışmaların bir parçası 
olmak tabii ki de gönüllüye daha güçlü bir deneyim sunar. 

Gönüllülük ve E-gönüllülük durumlarını değerlendirdiğimizde temel farkların 
başında gönüllünün aldığı sorumlulukların değiştiği söylenebilir ama her iki 
şekilde de gönüllü olarak çalışmak yaşanabilecek en özel deneyimlerden biridir. 
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Tablo 6: Kent Konseylerinde Gönüllülük Kazanımları

2.6 KENT KONSEYLERİ GÖNÜLLÜ AĞININ YEREL KATILIMA ETKİSİ ve 
KAZANIMLARI

Kentsel hizmet kalitesinin artırılmasında kent konseylerinin gücü yadsınamaz. 
Bu noktada kent konseylerinde gönüllü katılımın artırılması yaşadığımız kentlerin 
daha demokratik ve güçlü bir yönetişim ilkesi çerçevesinde de yönetilmesini 
sağlar. Kent konseylerinde gönüllü ağının güçlü olması toplumsal, çevresel 
anlamda birçok kazanımı da beraberinde getirir. Bu kazanımları Tablo 6 ‘da ki gibi 
sıralayabiliriz:

Toplumsal Kazanımlar Çevresel Kazanımlar Kent Yönetimi Açısından Kazanımlar

*Kentsel aidiyet duygusunun 

güçlenmesini sağlar. 

*Toplumsal ilişkilerin güçlen-

mesini sağlar.

*Toplumsal çatışmayı azaltır.

*Toplumsal adalet duygusu-

nun güçlenmesini sağlar.

*Hemşehrilik bilincini artırır ve 

aktif katılım süreçlerinin daha 

etkin çalışmasını sağlar.

*Kentteki suç oranlarının 

azalmasına katkı sağlar çünkü 

sosyal bir denetim ve iletişim 

ağını yaratmış olur.

*Kentteki mekansal 

planlama ve ilke ka-

rarlarının alınmasında 

kent konseylerinin 

daha etkin rol alması-

nı sağlar. 

*Kentin altyapı, yeşil 

alan düzenlemesi vb. 

sorunlarının çözü-

müne yönelik kent 

konseylerinin alterna-

tif çözüm önerilerini 

daha nitelikli sunma-

sını sağlar. 

 

*Karar mekanizmalarının daha katı-

lımcı bir anlayışla çalışmasını sağlar. 

Sadece karar almaya ve uygulamaya 

yetkili kişi ve kurumlarca değil, bütün 

ilgili aktörler ile kente yönelik kararla-

rın etkin bir katılımla alınmasını sağlar. 

*Gönüllülerin sürece dahil olması ve 

etkin olarak çalışması kent yönetim-

lerinin de denetlenmesini sağlar. 

*Karar alıcılar, karar uygulayıcılar, 

STK’lar vb. kent yönetiminde etkin 

olabilecek bütün ilgili paydaşlar ile 

güçlü bir iletişim ağının oluşmasını 

sağlar. 
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Gönüllülük
Deneyimleri

Ülkemizden

İmece Kültüründen Gönüllü Katılıma 

Geleneksel kültürümüzün önemli bir ögesi olan “imece” kavramı, yaşadıkları yerin 
bazı sorunlarını çözmek için insanların birlikte çaba harcamaları olarak bilinir. 
Nüfusun yoğun olmadığı, tarıma dayalı ekonominin ağırlıklı olduğu köy ve belde 
gibi yerleşkelerde ortaya çıkan ve farklı uygulamalarla gelişerek yaygınlaşan imece 
anlayışı, dayanışma kültürünün en önemli örneklerinden biridir. İmece; mevcut 
bir sorunun çözümüyle ilgili bir kurum ve/veya kuruluş olmadığı durumlarda 
yerelde yaşayan sakinlerin  bilgi ve güçlerini birleştirerek ortaya koydukları çözüm 
yoludur. Örneğin, ekinlerin hasat zamanı ya da ürünlerin toplanma zamanlarında 
bir ailenin ekin kaldırma işine diğer ailelerin de katılmasıdır. Olgunlaşan ekinlerin 
belli bir zaman içerisinde toplanması gerekmektedir. Sadece insan ve kimi 
zaman hayvan gücüne dayalı, büyük çaplı tarlalarda yapılan ekin kaldırma işi, 
bir aile tarafından tek başına yapılamayacağı için komşu/hemşehri aileler/kişilerin 
katılımıyla yapılır ve bu iş birliği diğer aileler için de devam ettirilir. Bu iş birliği kimi 
zaman batak hâle gelmiş bir yolun kent sakinlerinin ellerine kazma kürek alarak, 
taş taşıyarak yolu sağlıklı bir hale getirmeleri biçiminde ortaya çıkar.  İmece, 
kimi zaman hep beraber yerleşkelerine su getirmek için dağdan köye su yolu 
döşerken, kimi zamansa düğünlerde, düğün sahibine komşuların kazanlar dolusu 
yaptığı yemeklerinde, misafirlerin ağırlanmasında ve yeni kurulacak hanenin 
masraflarının karşılanmasında ortaya çıkar. Yazılı olmayan, gönülden katılarak 
oluşturulmuş bu ilişkiler bütünü, sosyal ve ekonomik dayanışmanın yanı sıra 
kişiler arasındaki güven duygusunu da güçlendirir. Sorunların barışçıl yöntemlerle 
el birliği ile çözüldüğü imece kültürünün günümüzdeki en önemli göstergesi; 
bugün halen kullandığımız ve hatta yasalara, yönetmeliklere yerleşmiş, kişide çok 
yönlü duyguları çağrıştıran “hemşehrilik” kavramında varlığını sürdürmesidir.  



31 80

Toplum Gönüllüleri Vakfı

“Hayatınızda gözle görülür bir değişiklik ve değişim yaratmak ister misiniz?” 
Sorusuyla başlayan bir gönüllülük yolculuğu. 

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda gönüllü gençler, bir yandan yaşadıkları topluma 
yarar sağlarken, içerisinde yer aldıkları projeler ile sosyal sorumluluklarını yerine 
getirme fırsatı buluyor diğer yandan mesleki gelişimleri konusunda da bireysel 
anlamda kendilerine fayda sağlıyorlar. Aynı zamanda sorunlara çözüm üretebilen, 
kendine güvenen, girişimci ve duyarlı gençler olarak toplumsal değişime ve barışa 
da katkı sağlıyorlar.

Toplum gönüllüsü gençler, çalışmalarında Farklılıklara Saygı, Şeffaflık ve Hesap 
Verebilirlik, Yerel Katılım, Ekip Çalışması, Yaşam Boyu Öğrenme ve Girişimcilik 
ilkeleri doğrultusunda; gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde sosyal 
sorumluluk projeleri hayata geçirmektedir. Kendi yerellerinde ihtiyacı belirlemek, 
mümkün olduğunca fazla kişiye dokunmak projelere ve kaynak desteği katılımı 
sağlamakta ve artırmaktadır. 

Çünkü; sorunları birlikte tespit etmek, planlamak, sorumluluk almak, bilgi almak 
ve düzenli bilgileri paylaşmak çalışmaların sürdürülebilirliğini ve sahiplenilmesini 
sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar ve projelerin içerikleri, kazanılan deneyim ve 
tecrübeler, ne kadar bütçe kullanıldığı, ne kadar bağış alındığı ve süreçlerle ilgili 
tüm aşamalar net ve anlaşılabilir bir şekilde çalışmanın içerisinde yer alan kişiler 
ile paylaşılmaktadır. 

Gençler, Türkiye’nin 80 şehrinde, 133 genç grubu/kulübü/topluluğu şeklinde 
farklılıkların bir zenginlik olduğunu bilerek takım ruhu içerisinde sosyal sorumluluk 
projelerini hayata geçirmekte ve sorunların çözümü için çalışmaktadırlar. 

Toplum Gönüllüleri Vakfı, “Hepimiz İçin Hep Birlikte” anlayışını benimseyen 
gençlerin güven ve olanak verildiğinde eğitimden sağlığa, çevre sorunlarına kadar 
birçok konuda neler başarabileceklerini çalışmalarıyla ve projeleriyle kanıtlamış 
bir vakıftır. 
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3.

KENT

GÖNÜLLÜLÜK 
KONSEYLERİNDE  

SÜREÇLERİ
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3 KENT KONSEYLERİNDE GÖNÜLLÜLÜK SÜREÇLERİ

Kent Konseyleri; kuruluş amacı ve ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini yürüten 
en etkin demokratik mekanizmalardan biridir. Kent konseylerinin karar alma 
süreçlerine etkin katılımı, gönüllü sayısı ve çalışmaları ile birebir doğrudan 
ilişkilidir. Bu bölümde Kent Konseylerinin gönüllülük kavramına olan yaklaşımları 
ve gönüllülük çerçevesinde izledikleri yollar belirli bir sistematiğe dökülerek 
anlatılmaya çalışılmıştır. 

3.1 KENT KONSEYLERİ GÖNÜLLÜLÜK YAKLAŞIMI

Ulusal ve uluslararası alanda gönüllülük, gönüllülük politikaları ve gönüllü yönetim 
süreçleri incelendiğinde coğrafyalar değişse de gönüllülüğe olan yaklaşım ve 
uygulamaların benzer olduğu görülmüştür. Kent aidiyeti yüksek, hemşehrilik 
kültürü ile yaşadığı kente katma değer yaratmak isteyen gönüllülerin buluştuğu 
Kent Konseylerinde “gönüllülük” yaşayan bir süreç olarak ele alınmaktadır. Bir 
bireyin gönüllü olmaya karar verip Kent Konseyine geldikten sonraki bütün 
aşamaları detaylandırılmaya çalışılmıştır. Bu noktada Kent Konseylerindeki 
gönüllülük yaklaşımı aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

• Gönüllülük tanımı

• Gönüllülük genel şartları

• Gönüllü bireylerin sorumlulukları

• Gönüllü bireylerle çalışan kurumsal yapıların sorumlulukları

• Gönüllü bireyleri olası zararlara karşı koruyan hükümler 

• Tanımlanmış Gönüllü, emek, katkı ve işgücü hükümleri  

Kent konseyi mevzuatına uygun olarak gönüllülük süreçlerinde dikkat edilmesi 
gereken temel noktalar Tablo 7’de görüldüğü üzere belirlenmiştir: 
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Başlık Açıklama

1. Temel Hak ve 
Özgürlükler

Kentlilerin gönüllü çalışmalara dahil edilmesi, anayasa temelinde belir-
tilmiş olan temel hak ve özgürlükler göz önünde bulundurularak yapıl-
malıdır. Gönüllü çalışmaları ve Gönüllü iş planları bu çerçeve üzerinden 
hazırlanmalıdır. 

2.   İş Kanunu 

Türkiye’de gönüllü ve gönüllü çalışmayı düzenleyici herhangi bir ayrı 
yasa bulunmamaktadır. Bu noktada gönüllü çalışmalara yönelik temel 
alabileceğimiz iki yasa bulunmaktadır. 
1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu:
Bu kanun gönüllü çalışmada gönüllünün zorunlu olarak sigortalı sayıl-
masını, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesini ve primlerinin ödenme-
sini öngörmektedir. 
2. 4857 sayılı Kanunu:
Bu kanun ise, aynı gönüllünün “işçi” olarak kabulünü, ücret ödenmesini 
ve işverene düşen diğer tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesini emret-
mektedir. 
Dolayısı ile Kent Konseylerinde Gönüllü Yönetim Sistemi hazırlanırken 
Kent Konseylerinin işveren pozisyonunda değerlendirileceği durumlar-
dan kaçınmak gerekmektedir. Buna dair üretilen pratik çözümler ise istis-
na akdi çerçevesinde günlük, aylık olarak değil yürütülecek çalışma bazlı 
anlaşma metni şeklinde hazırlanmalıdır. 
Bütün bunlara ek olarak Kent Konseylerinin ayrı bir malî kaynağı olma-
ması ve belediyelerin bu noktada yürütücü olması gerçeği de göz önün-
de bulundurulmalıdır. 

3.   Sosyal Politikalar 
Mevzuatı 

Kent Konseyleri Gönüllülük Çalışmaları Yönergesini oluştururken ulusal 
ve bölgesel üst ölçekli planları göz önünde bulundurmalı, planların stra-
tejik hedeflerine katkı sağlayacak faaliyetlere öncelik vermelidir. 

4.   Kent Konseyleri 
Yönetmeliği 
(Çalışma alanları, usul-
leri ve mali yapısı)

Kent Konseylerinin Gönüllü Politikası, özellikle kent Konseylerinde yürü-
tülen ve yürütülecek olan, gönüllülerin dahil olacağı gönüllülük çalışma-
ları ve süreçlerini mevzuat gereğince uygulanabilir ve erişilebilir bir düz-
lemde tasarlayan bir belge olma özelliğini taşır. Bu noktada uygulanması 
önerilir. 
Sosyal dönüşüme uyum sağlayacak ekonomik, kültürel ve sosyal içerikli 
yeni fikir, süreç ve modellerin oluşturulmasına katkı sağlayacak olan Gö-
nüllü Çalışmalar, kurumsal sürdürülebilirliği teşvik edecek, yerel sahiple-
nirliği tetikleyecek modelde olmalıdır. 

Tablo 7: Kent Konseylerinde Gönüllülük Süreçlerinde Dikkat Edilecekler

Kent Konseylerinin kuruluş amacı ve usul esaslarına bağlı olarak yerelde yürüttüğü 
faaliyetlerde gönüllü katılımını sağlaması; çalışmalarını daha etkin ve verimli hâle 
getiren en önemli unsurlardan biridir. 
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1- Kent Konseyleri gönüllülüğü teşvik eder ve gönüllü çalışmalar için gerekli 
koşulları sağlar. 

Gönüllülük ilkeleri çerçevesinde tanımlamalar, temel hak ve sorumluluklar, gönüllü 
ile Kent Konseyi arasındaki işbirliğinin detaylandırılması gönüllü çalışmaların 
kalitesini artıran önemli bir unsurdur.  

2- Kent Konseyleri yerel kalkınma politikaları öncelikleri ile uyum içerisinde 
gönüllü çalışmalarını yürütür  ve yerelin stratejik hedeflerine katkı sağlar. 

Kent konseyleri öncelikli çalışma alanlarını; üst ölçek politikalar ve yerelin 
ihtiyaçlarını temel alarak belirler. Böylece yerel kalkınmayı güçlendirmek adına 
hemşehrilik bilincini artırır ve kentte yaşayanları gönüllülüğe teşvik eder. 

3- Gönüllü Çalışmaların bireysel anlamda gönüllü için katkı sağlayıcı bir 
kazanım olmasına dikkat eder. 

Gönüllülerin katılımını teşvik etmek adına bireysel ve toplumsal gelişimlerini 
de destekleyici olanakların sunulması gerekir. Örneğin; eğitim programları, 
kişisel fikirlerini özgürce sunacakları toplantı ve programlar organize edilmelidir. 
Ayrıca gönüllülük faaliyetinin bir düzen içerisinde yürütülmesi ve devamlılığının 
sağlanabilmesi noktasında özellikle ekonomik anlamda imkânı kısıtlı bireylerin 
yol, yemek vb. masraflarını karşılayacak sistemin oluşturulması önemlidir. Bu 
aynı zamanda toplumun her kesiminin gönüllülük süreçlerine dahil edilmesini 
ekonomik vb. engellerin bertaraf edilmesini sağlar. 

4- Gönüllü bireyler ve Kent Konseyleri arasında detaylı, açık ve net, organize 
gönüllülük bilincini kapsayan ve koruyan hükümlerin olduğu bir anlaşma vardır. 

Kent Konseyleri tarafından gönüllülerin hangi çalışma ve/veya çalışmalara hangi 
gün/saat aralığında dahil olacakları, süreç yönetiminin nasıl olacağı, gönüllüler 
ile iletişimin nasıl sağlanacağının açıklandığı “Gönüllülük Çalışmaları Yönergesi” 
nin hazırlanması çok önemlidir. Yönerge; gönüllülük çalışmalarının kapsamının 
detaylandırıldığı önemli bir belge olduğu kadar gönüllülerin zamanının ve 
emeğinin de en verimli şekilde yönetilmesi için bir yol haritası olacaktır.  Her 
iki tarafın da görev ve sorumluluk alanlarının net olarak belirlenmesi daha 
etkin bir uygulama, değerlendirme ve izlemenin gelişmesine de yardımcı olur.  
KENTGES Eylem planında da belirtildiği üzere Kent Konseyleri, yalnızca kentlilerin 
karar alma süreçlerine katılmasını sağlamakla sınırlı kalmayıp aynı zamanda bir 
uygulama ve izleme paydaşı olduğunun göstergesine de katkı sağlar. Bu noktada 
Kent Konseyi ile gönüllü arasında yapılacak olan Gönüllü Taahhütnamesi (Ek.3 

Konseyleri
Gönüllü Yaklaşımı

temel
ilkeleri

Kent
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Gönüllü Taahhütnamesi örnek olarak hazırlanmıştır.) bu yönergeye bağlı olarak 
ek bir belge niteliğinde süreçte iki tarafında sorumluluk alanlarını belirlemek adına  
hazırlanan destekleyici bir belgedir. 

5- Gönüllü Çalışmaları şeffaflık ilkesi temelinde Kent Konseylerinin çalışma 
yapılarına uygun şekilde yürütülür.

Çalışmalar dönemsel olarak (haftalık, aylık, yıllık) uygulanabilir, izlenebilir, takip 
edilebilir. Bu şartları sağlayıcı içsel ve dışsal izleme mekanizmalarının kurulması 
gönüllünün kent konseyi çalışmalarında ne kadar etkin rol aldığını ve süreçte 
yaşadığı herhangi bir problem var ise zamanında çözülmesinin sağlanabilmesi 
adına önemlidir. Ayrıca, hesap verilebilirlik ilkesini güçlendirici araç ve 
materyallerin yerel uygulamalara uygun olarak hazır olması gönüllü çalışmaların 
şeffaflık ilkesinde yürütülmesine yardımcı olur. 

6- Gönüllü Çalışmaları organize etmek için gerekli olan idari şartların, 
uygulanabilirlikten uzak ve gereksiz maliyet içerecek bir yapıda olmamasına 
önem verilir.

Kent konseylerinin yaşadığı sorunlardan bir tanesi belediyelerin, Kent Konseylerine 
personel, mekan ve para aktarma konusunda imkân sağlayamamasıdır. Gönüllülük 
çalışmaları bu durumun devamlılığını tetikleyici bir şekilde olmamalıdır. 

7- Gönüllü olma süreçleri ve şartları ağır, caydırıcı ve Kent Konseylerinin 
mevzuatına aykırı özellikler içermez.

Kent Konseylerinin gönüllü yaklaşımı; irdeleyen, araştıran bir bakış açısından daha 
çok gönüllüye güvenen ve inanan bir yaklaşım içerir. Bu noktada gönüllü olma 
kriterleri nettir. Bu kriterler Belediye Kanunu ve Kent Konseyi yönetmeliklerine 
dayandırılarak hazırlanmıştır. 

8- Kent Konseylerinde gönüllülük süreçleri yasalar karşısında çatışma hâli 
oluşturacak durumlardan kaçınılarak yönetilir. 

Özellikle İş Kanunu kapsamında Türkiye’de henüz tanımlanmamış olan gönüllü 
çalışma kavramı sebebiyle, gönüllülerin sosyal haklarına dair genel bir güvence 
verilememektedir. İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım 
Yönetmeliği son yıllarda genel anlamda önemli bir adım olsa da iş kanunu 
süreçlerini netleştiren yasal bir dayanak olmaması sebebi ile kaynak olarak 
alınmamıştır. Bununla birlikte son yıllarda Sivil Toplum Kuruluşları tarafından 
uygulanan Mali Yardım Programları kapsamındaki çalışmalar gereği kurumsal 
seviyede gönüllü yönetimi mekanizmaları oluşturulmuştur. Mekanizmalar 
oluşturulurken, kurumsal yapıların bağlı oldukları mevzuatlar çerçevesinde 
gönüllü bireylerin hakları korunmaya çalışılmaktadır. 

3.2 KENT KONSEYLERİNDE GÖNÜLLÜLÜK POLİTİKA BELGESİ 

Kent Konseyleri Gönüllü Politika Belgesi; Türkiye Kent Konseyleri Birliği tarafından 
bu rehber çerçevesinde ve bir öneri niteliğinde hazırlanmıştır. Bu belgeyi mevcut 
çalışmalara adapte etme ve kullanma yetkisi Kent Konseyinin kendisine aittir. 
Bununla birlikte Kent Konseylerinin kuruluş amacına uygun olarak yetkileri ve 
temel çalışma ilkeleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır:
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KENT KONSEYLERİ GÖNÜLLÜ POLİTİKA BELGESİ

1. Amaç: 

Politika Belgesinin genel amacı; Kent Konseyleri çalışma alanları 
kapsamında yürütülen çalışmaların etkinlik ve verimliliğin kentsel katılım 
bilinci ile gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır.

Temel amaçlar ise şu şekilde sıralanmaktadır;

• Gönüllü Çalışmalarını ve Gönüllülük algısını Kent Konseylerinde 
Gönüllülük yaklaşımı ile detaylandırmak

• Kent Konseylerinde Gönüllülük süreçlerini etkinleştirmek, teşvik 
etmek ve desteklemek

• Kent Konseylerinde temel bir Gönüllülük zemini oluşturarak farklı 
yerellerde uygulanabilir bir modelin yaygınlaşmasını sağlamak

• Kentsel katılım ölçeğinde aktif vatandaşlık bilincini geliştirmek

• Kentsel yönetişimde ihtiyaç ve sorunların giderilmesi, tedbir 
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi adına uygulanan hizmetlerin, faaliyetlerin 
katılımcılık ilkesine dayalı olarak belirlenmesi ve yön verilmesi konusunda 
toplumun her kesiminin dahil edilmesini teşvik etmek

• Kentlerde hemşehrilik hukukunun yaşatılması ve bilincinin 
artırılması noktasında gönüllülüğü artırmak

2. Kapsam:

Türkiye Kent Konseyleri Birliği tarafından hazırlanan bu politika belgesi, 
Türkiye genelinde faaliyet gösteren bütün Kent Konseyleri için geçerli ve 
uygulanabilir temel bir belge olarak hazırlanmıştır. Kent Konseylerinde 
Gönüllülük temel ilkeleri, uygulama süreçleri, gönüllü başvuru, seçim ve 
kabul şartları, Gönüllü – Kent Konseyi temel hak ve sorumlulukları hakkında 
genel bilgi ve belgeleri içermektedir. 

Belge kapsamında belirlenen şartlara, bilgi ve belgelere her Kent Konseyi 
kendi yerelindeki çalışma usul ve esaslarına göre ek veya düzenleme 
yapabilir. 

Türkiye Kent Konseyi Birliği Gönüllü Politika belgesi; …. Kent Konseyinin 
…..tarihli kararı gereğince kabul edilmiştir.
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3. Tanımlar

*Kent Konseyi; 

Merkez yönetimin, yerel yönetimin, meslek kuruluşlarının ve sivil toplum 
kuruluşlarının ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde 
buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonunun 
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin 
geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile 
yönetişim mekanizmalarını,

*Gönüllülük; 

Kent Konseyinin kuruluş amacına bağlı olarak bireylerin sistematik, 
düzenli ve hiçbir finansal karşılık beklemeden kamu yararı gözeterek kent 
vizyonunun iyileştirilmesine katkı sağlama durumunu,

*Gönüllü; 

Kent Konseyi meclis ve çalışma gruplarında maddi ve manevi hiçbir 
menfaat beklentisi olmaksızın, kendi hür iradesi ile yer alarak, bilgi ve 
becerileri doğrultusunda sorumluluk alan kişiyi,

*Gönüllü Faaliyet; 

Kent Konseyinin amacına uygun olarak oluşturduğu çalışma gruplarında 
ve/veya kent konseyinin kurumsal süreçlerinde kişinin özgür iradesi ile 
karşılık beklemeden, kamu yararına yaptığı çalışmayı, ifade eder. 

4. Gönüllülük Temel İlkeleri: 

Kent Konseyleri kapsamında yürütülen Gönüllülük Çalışmaları Yönergesi 
kapsamında Gönüllü olmak için başlıca kabul edilmesi gereken şartlar ve 
kurallar bulunmaktadır. Aşağıda bahsedilen kurallar Kent Konseylerinin 
değerlerini göstermekte ve gönüllü olarak çalışmalara katılacak olan 
bireylerden beklenen davranış standartlarını belirlemektedir. Kentsel 
yönetişimi güçlendirme ve hemşehrilik bilincini yayarak karar alma 
süreçlerinde toplumsal katılımı artırma adına uygulanan çalışmalar 
çerçevesinde gönüllülerin, yararlanıcıların ve uygulayıcıların kaynaklardan 
en iyi şekilde faydalanması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte tüm 
paydaşlarla saygılı ve profesyonel bir biçimde çalışmaları sürdürme 
sorumluluğu üstlenilmektedir.
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Tüm Kent Konseyleri Gönüllüleri’nin aşağıdaki maddelere uyması 
gerekmektedir: 

1- Kent Konseylerinin Fırsat Eşitliği ve Çoğulculuk ilkesini korumak 
için, yürütülen çalışmalar kapsamında Gönüllü, diğer ekip üyeleri ile ırk, 
renk, cinsiyet, din, yaş, ulusal veya etnik köken, fiziksel engellilik kapsayan 
engellilik durumu, medeni durum ve benzeri ayrımcılığı gözetmeksizin 
eşitlik ve ortak saygı çerçevesinde etkileşim içerisinde olacaktır. 

2- Tüm kentlilere insan onuruna yakışır bir şekilde davranılacak, 
nefret söylemlerinden, taciz ve tehdit gibi algılanacak tüm davranışlardan 
kaçınılacaktır. Özellikle Çocuk Güvenliği Davranış Kurallarına (Ek-4) sadık 
kalınacaktır.

3-  6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilkelerine sadık kalınacaktır.  
Kişilerin çalışma yürüttükleri veya ziyaret ettikleri kurum/kuruluşlarda 
kurum güvenliği ilkelerini ve prosedürlerini öğrenmesi, bu ilkelere uyması 
gerekecektir. Kişilerin ve iş birliği yapılan ortak kurumları da içeren 
diğerlerinin güvenliğine, sağlığına ve gelişimine tehdit oluşturabilecek 
herhangi bir tutumdan sakınılacaktır.

4- Gönüllü taahhüt ettiği üzere Kent Konseyinin itibarını kötü bir 
şekilde etkileyecek davranışlarda bulunmayacaktır.

5- Gönüllü, Kent Konseyi adına çalışmaları yürütürken; politik, dini ve 
ırksal tarafsızlığı daima koruyacaktır. 

6- Kent Konseyi Gönüllü Çalışmaları görevleri ile muhtemel kişisel 
çıkar çatışmalarını önleyecek bir tutum içerisinde görevlerini yerine 
getirecektir. Kurumun çıkar çatışması ilkeleri uyarınca olabilecek muhtemel 
çıkar çatışmalarını önceden beyan etmekle yükümlü olacaktır.

7- Gönüllü, ulusal ve yerel hukuka, geleneklere karşı saygılı olacaktır. 
Herhangi bir suç girişiminde veya Kent Konseyi çalışmalarını tehlikeye 
sokacak faaliyetlerde yer almaktan kaçınacaktır. 

8- Kent Konseyi Gönüllü Çalışma programları kapsamında yer alan 
çalışma iştirakçileri, kişi veya kurum/kuruluşların Gönüllü’ye verilmiş Kent 
Konseyi bilgisini, finansmanını ve kaynaklarını sorumlu bir tutum içerisinde 
kullanacaktır. 

9- Gönüllülüğün ifası için bilgilerinin zorunlu Kişisel Verilerin 
Korunması gereği işlenmesine, kaydedilmesine izin verecektir. 
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5. Gönüllü Hak ve Yükümlülükleri; 

Kurumsal bir yapı dahilinde yürütülen çalışmalarda Gönüllü olmak aynı 
zamanda bir iş ortamının içerisinde yer almayı gerektirir. Bu sebeple Gönüllü 
bireylerin hem kendilerinin sahip olması gereken hakları hem de kurumsal 
yapıya karşı yükümlülükleri gözetmek ve desteklemek zorunluğunu ortaya 
koyar. 

Türkiye Kent Konseyi Gönüllü Politikasında gönüllü hakları şu şekilde 
sıralanmıştır; 

• Gönüllü, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışır.

• Gönüllü, adil ve ayrımcılığa izin vermeyen, fırsat eşitliğine dayalı bir 
ortamda gönüllülük yapar.  

• Gönüllü, Kent Konseyi ve çalışmaları hakkında doğru, eksiksiz bilgi 
ve bilgilendirme hakkına sahiptir. 

• Gönüllü, Kent Konseyi politika belgesinin bir kopyasını alma ve 
çalışmalarını olumlu/olumsuz etkiyecek diğer ilgili bilgi ve belgeleri talep 
etme hakkına sahiptir. 

• Gönüllü, daha önce resmi olarak istihdam edilen bir pozisyonun 
yerini doldurmak amacı ile görevlendirilemez. 

• Gönüllü, mevcutta maaşlı olarak hizmet veren kişilerin işlerini 
yürütmek amacı ile görevlendirilemez. 

• Gönüllü çalışma şartları (yer, alan, saat) ve görevleri belirlenmiş 
olmalıdır. 

• Gönüllü, ilgili çalışmaları kapsamında Kent Konseyi tarafından 
uygulanan eğitim ve gelişim programlarına katılabilecektir. 

Kent Konseyinde Gönüllü olmadan önce Gönüllülerin dikkat etmeleri 
gereken unsurlar ise;

• Gönüllü, kendi değer ve yargılarının Kent Konseyi çalışmaları ile 
örtüştüğüne inanmalıdır.

• Gönüllü kendi çalışma alanının ve rolünün net olarak tanımlandığına 
kanaat getirmelidir. 

Türkiye Kent Konseyi Gönüllü Politikasında Gönüllü yükümlülükleri şu 
şekilde sıralanmıştır;
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• Gönüllü, güvenilirlik ve gizlilik ilkesine saygılı davranır.

• Gönüllü, çalışmaları süresince zaman planlamasına dikkat eder ve 
çalışmanın gidişatını tehlikeye atacak gecikmelerden kaçınır. 

• Gönüllü iş tanımı kapsamında listelenen görevleri eksiksiz olarak 
yerine getirir.

• Gönüllü, hesap verilebilirlik ilkesini gözetir. 

• Gönüllü, uygunluğu veya çalışmalarda devam istekliliği değişirse 
ayrılmadan önce mutlaka yazılı olarak bildirir. 

• Gönüllü, çalışmalar esnasında oluşan zarar veya benzeri tehlikeyi 
fark ettiği zaman mutlaka bildirir.

• Gönüllü, Kent Konseylerinin politika ve uygulamalarına bağlı kalır. 

• Gönüllü, çalışmalar esnasında karşılaştığı şikâyet veya benzeri 
olumsuz durumlarda Kent Konseyinin etik ve insan kaynakları yönetmeliğine 
göre davranır.

• Gönüllü, ihtiyaç duyduğu zaman çalışmalarına destek talep edebilir.  
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Konseylerinde
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olunur?
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Kent Konseyleri yerel sorunlarını çözmek adına çalışmalarını gönüllü katılımı ile 
yürüten demokratik yapılardır. Bir bireyin gönüllü olmak istemesi ile aslında Kent 
Konseyinde gönüllülük süreci de başlamış olur. Bireyin gönüllü rızası ile Kent 
Konseyine katılım isteği en önemli aşamadır. Bu noktadan sonra gönüllünün Kent 
Konseyi çalışmalarında etkin bir şekilde yer alması ve çalışmaların verimliliğinin 
artırılması için izlenmesi gereken adımlar sistemli bir şekilde oluşturulmalıdır. 

Kent Konseylerinin yönergelerinde, gönüllülerin çalışma ilkeleri ve esasları, 
detaylı bir şekilde belirlenmiş olmalıdır. Çalışma alanlarını veya konularını 
kendileri belirleyen gönüllüler de dahil olmak üzere Kent Konseyi çatısındaki her 
bir gönüllünün katkısının değerli, zamanının kıymetli olduğu öncelik sayılarak 
adımlar belirlenmiştir.

3.2.1 GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU

Kent Konseyleri, yerelde yaptıkları çalışmaların tamamını yerel paydaş işbirliği 
ve gönüllü katılımı ile gerçekleştirmektedir. Kent Konseyleri, bu noktada gönüllü 
olmak isteyen herkese kapısı açık olan bir yapıdır. 

Kent Konseyleri mevzuat gereği çalışmalarını belirli temalarda gönüllüler 
tarafından kurulan tematik çalışma grupları ile yürütmektedir. Yerelde belirlenen 
konu ve/veya hedef kitlelere yönelik çalışmaların yürütülmesinde gönüllü ihtiyacı 
yaşanır. Bu noktada Kent Konseyinde gönüllü olmak isteyenler için iki durum 
söz konusudur: Birinci durumda Kent Konseyi ilgili çalışma grupları, yerelde 
yapacakları çalışmalar için gönüllü ihtiyacı duyduğu noktalarda bir duyuru 
ile gönüllü ihtiyacını dile getirir. İkinci durumda ise hiçbir duyuru vb. çalışma 
olmaksızın kişi kendi isteği ile gönüllü olmak için Kent Konseyine  şahsen veya 
e-posta yoluyla başvurur. 
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Kent Konseylerine gönüllü olmak isteyenler için yapılması gereken öncelikli şey 
gönüllünün gönüllü olarak çalışabileceği zaman aralığının, yetki ve becerilerinin, 
ihtiyaç ve gereksinimlerinin belirlenmesidir. Bu hususta rehberin eklerinde yer 
alan Ek.1. Gönüllü Kayıt Formu hazırlanmıştır. Kent Konseyi bu formu veya bu 
form özelinde kendi hazırladığı bir kayıt formunu kullanarak gönüllüye ilişkin 
bütün bilgileri almalı ve kendi iç yapısında kurduğu bir bilgi sistemine işlemelidir. 
Buradaki en temel amaç gönüllüyü olabildiğince iyi tanıyarak en verimli şekilde 
kent konseyi çalışmalarına dahil olmasını sağlamaktır. 

Gönüllü kaydı alındıktan sonra bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarının 
yapılacağına ilişkin bir e-posta, sms ve/veya mektup gönüllüye ulaştırılmalıdır. 
Kent Konseyinin gönüllülere verdiği kıymeti de gösterecek bu bilgilendirme için 
rehber eklerinde yer alan Ek.2. Gönüllü Hoş geldin Mektubu hazırlanmıştır. Bu 
mektup ilgili Kent Konseyi tarafından yerel dil ve gelenekler çerçevesinde daha 
samimi bir dile çevrilip kullanılabilir. 

3.2.2 GÖNÜLLÜ YÖNLENDİRME VE BİLGİLENDİRME SÜREÇLERİ

Gönüllü adayının kaydı alındıktan sonra en önemli aşama, yönlendirme ve 
bilgilendirme sürecidir. Kent Konseyi birimleri tarafından hangi çalışma grubunda 
yer almak istiyorsa gerekli yönlendirmeler ve bilgilendirmeler gönüllüye yapılır. 
Bu bilgilendirmelerde gönüllünün dahil olacağı çalışma grubunda iş tanımı da 
bilgilendirme kısmında yer almalıdır.  

Kent Konseyi bünyesinde çalışan, görev alan bütün kişilerin gönüllülerden 
haberdar olmaları ve onların hangi koşullarda ne tür katkılar sunacağına dair 
genel bir bilgiye sahip olmaları önemlidir. Bu noktada gönüllülere de bütün ekibin 
tanıtılması tavsiye edilmektedir.

Gönüllülere yapılacak bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri gönüllülerin Kent 
Konseyi çalışma yapısını anlaması ve aidiyet hissetmesi açısından çok önemlidir. 
Kent Konseylerinde Gönüllü olacak her bireyin aşağıdaki bilgilendirme süreçlerine 
katılması gerekmektedir. 
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1- Gönüllü Bilgilendirme Toplantısı

Gönüllülerin çalışmalarına başlamadan Kent Konseyi ve gönüllülük süreçlerine 
yönelik bilgilendirilmesi önemlidir. Bu noktada organize edilecek toplantı en 
fazla 20 kişilik küçük gruplar halinde samimi bir ortamda yapılmalıdır. Toplantı iki 
oturumdan oluşmalıdır. İlk oturumda Kent Konseyinin kuruluş amacı, misyonu, 
vizyonu, faaliyetleri ve organizasyon yapısı genel olarak aktarılır. İkinci oturumda 
ise Gönüllülerin katkı sunacakları ve dahil olacakları Çalışma Programı, gönüllülerin 
görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. 

Gönüllülerin Kent Konseyi ve gönüllülük süreçlerine ilişkin bilgilendirilmesinde 
rehber eklerinde yer alan Ek.3. Bilgilendirme ve Toplantı Tutanağı kaynak olarak 
kullanılabilir. Eş zamanlı çalışma gruplarının birbirinden bağımsız bilgilendirme 
yapması durumunda Kent Konseyi adına belirlenmiş sistemli bir akışta 
bilgilendirmeyi yapması kurumsal bir yapı oluşturulması ve kontrollü bir şekilde 
gönüllülük yönetim sürecinin işletilmesi adına önemlidir. 

Bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları kapsamında gerekli oryantasyon 
sağlandıktan sonra Gönüllünün hak ve sorumluluklarının detaylı bir şekilde 
anlatılması önemlidir. Yazılı olarak hak ve sorumlulukların gönüllüye verilmesi ve 
gönüllü tarafından kabul edildiğine dair imzalanması Kent Konseyi ile Gönüllü 
arasında bütün süreçleri net bir şekilde başlatan en önemli adımdır. Bu noktada 
rehber eklerinde yer alan Ek.4. Gönüllü Taahhütnamesi belgesi kaynak olarak 
kullanılabilir. 

2- Temel Gönüllülük Eğitimi

Kent Konseyinde gönüllülük ve genel anlamda gönüllüğün temel ilkeleri üzerine 
tematik bilgilendirmeler de önemlidir. Kent Konseylerinin kurumsal iletişim 
kültürü, etkin iletişim, ekip çalışmasında dikkat edilmesi gereken iletişim becerileri, 
sosyal dahil etme stratejileri, kültürler arası diyalog, hemşehrilik kültürü vb. gibi 
konularda gönüllülere yönelik “Temel Gönüllülük Eğitimi” organize edilmesi 
önerilmektedir.  
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Eğitiminde
göz önünde

bulunması
gerekenler

Gönüllü

• Gönüllü tanımlanmış görevini nasıl gerçekleştirmeli?

• Görevi uygularken neleri yapmamalı?

• Beklenmedik durumlarla karşılaştığında ya da riskli durumlarda nasıl           
 davranmalı?

• Görevin uygulanması için gerekli olan koşullar, gereksinimler nelerdir?

• Gönüllünün çalışma sırasında ihtiyaç duyabileceği koçluk/rehberlik     
 desteği nelerdir?

Temel eğitim dışında Gönüllülük Çalışma Yönergesi doğrultusunda faaliyetlere 
katılan Gönüllüler için ilgili faaliyette üstleneceği rollere uygun olarak 
gönüllünün bilgi birikimine ve kuruluşa destek vereceği konuya bağlı olarak 
çeşitli eğitim olanakları sunulmalıdır. 

Bu tür eğitimlerin içeriğinde uygulanacak Kent Konseyi Gönüllülük Çalışması 
hakkında detaylı bilginin yanı sıra, Gönüllülerin ihtiyaç duyacağı teknik, lojistik 
bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik tematik başlıklarda bilgilendirme 
yapılmalı, gönüllülük sürecinde karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri için bilgi 
desteği sunulmalıdır.
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Gönüllü Yönlendirme ve Bilgilendirme faaliyeti kapsamında Gönüllülere yönelik 
planlanan motivasyon araçlarından da bahsedilmesi Gönüllülerin sürece dahil 
olmalarında ve devamlılıklarının sağlanmasında önemli bir katma değer katacaktır. 
Bununla birlikte gönüllülerden geri bildirim alınması çok önemlidir. 

Kent Konseyinin çalışma yapısı ve yerelde gönüllülere düşen sorumluluklar 
konusunda gerekli bütün bilgilendirmeler yapıldıktan sonra gönüllü, talep ettiği 
çalışma grubunda çalışmalarına başlar. Bu noktada gönüllüler bir grup oluşturarak 
Kent Konseyi yapısı altında farklı bir temada çalışma grubu da oluşturabilir. Kent 
Konseylerinin mevcut çalışma grubu tutanakları ve dilekçe formatları incelenerek 
rehber kapsamında Ek.5’te Kent Konseyi Çalışma Grubu Kuruluş Formu 
oluşturulmuştur. Kent Konseyi tarafından bu kuruluş formu da kaynak olarak 
kullanılabilir. 

MOTİVASYON YÖNTEMLERİ 

1- Ödüllendirme: Gönüllülere verdikleri hizmet karşılığında bireysel ya 
da grup olarak yapılacak teşekkür, el sıkışma, sertifika, rozet, kişisel mektuplar, 
gezi, kutlama, hediyeleşme gibi aktiviteleri içerir. 

2- İletişim: Gönüllülerle düzenli olarak bilgi paylaşımı yapılacak düzenli 
toplantılar, geri bildirim oturumları gibi aktiviteler, gönüllünün aidiyet 
duygusunu artırır ve sunduğu katkının değerli olduğu inancını yükseltir. 

3- Başarı: Gönüllülerin faaliyetlerinin ortaya çıkardığı etki, değişim 
ve dönüşüm kendilerini başarılı hissetmelerini sağlar. Takdir edilmeleri 
başarının devamlılığını sağlayacaktır. 

4- Güven: Kent Konseyleri ve Gönüllüler arasında geliştirilecek güven 
ilişkisi, motivasyonu artıracaktır. Gönüllülere bilgi net olarak verilmeli, 
verilen sözler yerine getirilmeli, ilişkiler empati, samimiyet, hoşgörü ve 
saygı çerçevesinde yürütülmelidir. 
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3.3 GÖNÜLLÜ GÜVENLİĞİ 

Gönüllü Güvenliği; gönüllülerin kendi istekleri doğrultusunda Kent Konseyinin 
çalışmalarına destek verdikleri süreçte her türlü koşulda güvenilir bir ortamda 
hizmet verdiklerini hissetmeleri için gerekli koşulların sağlanmasını kapsar. 

Kent Konseyi yereldeki çalışmalarında kendi çatısı altındaki bütün gönüllülerin 
güvenliğinden sorumludur.  Gönüllülerin Kent Konseyi tarafından gerekli güvenlik 
önlemlerinin alınmış olduğunu bilmesi çok önemli bir unsurdur. Kurumsal olarak 
Kent Konseyi’nin bu noktada  üzerine düşen ise tamamen yardım ve hayırseverlik 
bilincine dayalı bu tür çalışmalarda bireylerin fiziksel, ruhsal ve haklar temelinde 
korunması ve gözetilmesidir.   

Gönüllülerin Güvenlik Beklentileri 

• Kent Konseyleri gönüllüyü önemsemeli ve gönüllüye, ihtiyacı olan 
her türlü desteği verebilmelidir. Bu destekler ekipman, malzeme, psikolojik, 
özel gereksinim, eğitim, ulaşım, konaklama ve idari destekleri kapsayabilir. 

• Kent Konseylerinin belli bir güvenlik yönetmeliği olmalı ve her 
türlü olası risk/tehlike/tehditin bertaraf edilmesine yönelik önlemler 
tanımlanmalıdır. 

• Gönüllü Kent Konseyleri bünyesinde yürüttüğü çalışmalarda 
kendini kabullenilmiş, çalışmaya uygun ve diğer ekip üyeleri ile uyumlu 
hissetmelidir.

• Gönüllü olası bir hak ihlali yahut anlaşmazlık da Kent Konseyi 
idari birimlerinin gerekli müdahaleyi adil, tarafsız ve hızlı bir şekilde 
sonuçlandıracağına inanmalıdır. Bununla ilgili prosedürlere dair önceden 
bilgilendirme yapmak Gönüllü açısından önemli bir beklentidir. 

• Çalışma ortamının sağlık ve güvenlik açısından güvenilir olması 
için alınan tedbirler ve uygulamalar ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır. 

• Olası kaza, yaralanma ve benzeri durumlar karşısında Gönüllü 
kurumsal iç işleyiş gereği uygulanan müdahale yöntemleri hakkında bilgi 
sahibi olmalıdır. 
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Kent Konseyi Gönüllüleri; kent konseylerinin kendi bünyesinde görev yapan 
kişilere yönelik uyguladıkları güvenlik tedbirleri ve hükümleri kapsamında 
korunmalıdırlar. Gönüllüler, saygıya, hoşgörüye ve her türlü ayrımcılıktan uzak 
muameleye dayalı bir çalışma ortamında hizmet vermelidirler.  Bu noktada 
Gönüllü eğer güven ortamının ya da güvenliğinin tehdit altında olduğuna kanaat 
getirdiyse, ilgili idari birimlere şikâyet etme/destek talep etme hakkına sahiptir. 

Kent Konseylerinin güvenlik çalışmaları kapsamında dikkatle ele alması gereken 
hususların başında da hassas bir grup olarak çocuk çalışmaları gelmektedir. 
Çocuklara yönelik yapılan çalışmaların güvenlik koşullarının sağlam bir şekilde 
oluşturulmasına önem verildiği kadar çocuklarla çalışan gönüllüler, profesyoneller, 
stajyerler vb. kent konseyi mensuplarının da çalışma kuralları çerçevesinde hareket 
etmesi gerekmektedir. Bu sistem çocuk çalışmaları kapsamında olası risklerin 
en aza indirgenmesini ve kent konseyinin sahada güvenlik koşullarını yürütme 
sürecinde kolaylaştırıcı bir unsur olmasını sağlayacaktır. Rehber eklerinde Ek.6. 
Çocuk Güvenliği Davranış Kuralları formu bulunmaktadır. Bu form çocuklarla 
yapılan çalışmalardaki bütün güvenlik hassasiyetleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

3.4  KENT KONSEYİNDE GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARINI İZLEME ve 
DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ 

Gönüllü çalışmalarını izleme ve değerlendirme çalışmaları Kent Konseylerinin 
çalışmalarının kalitesini yükselteceği gibi gönüllülerin aidiyet duygusunun 
güçlenmesini de sağlayacaktır. Bu noktadan hareketle izleme ve değerlendirme 
süreçlerini ayırarak ele almamız gerekmektedir.

İzleme ve değerlendirme; kurumların uygulanan ve tanımlanan işlerinin takibidir. 
Gönüllü çalışmalarının başlangıcından sonuna kadar tüm süreçlerde bilginin ilgili 
taraflar tarafından elde edilip sürecin daha iyi hâle gelmesi için olası önlemleri 
almayı içerir. Dolayısıyla bir bilgi toplama ve analiz etme sürecidir. Çalışmaların 
iyileştirilmesi, kişilerin performansının artırılması, olası risklerin önlenmesi adına 
izleme ve değerlendirme çalışmaları çok önemlidir. 

Birleşmiş Milletler, izleme ve değerlendirme süreçlerinin belirli kriterler 
çerçevesinde yürütülmesi amacıyla standartlar geliştirmiştir. Birleşmiş Milletler 
tanımına göre izleme; bir kurumun yöneticilerine ve paydaşlarına sonuçlara ne 
ölçüde ulaşıldığını, gelişim ve aksaklıkların neler olduğunu ve erken göstergelerini 
göstermeyi amaçlayan sürekli işlemlerdir.  Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere 
izleme süreci sürekli bir süreçtir. 
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Değerlendirme ise; bir faaliyetin tanımlanmış sonucunu elde etme durumunun 
ne ölçüde gerçekleştiğini sistematik ve objektif olarak gözden geçirme amacını 
güden bir uygulama olarak tanımlanmaktadır. Değerlendirme; yerelde yapılan 
çalışmaların planlandığı ölçüde gerçekleşip gerçekleşmediğinin ve Kent 
Konseyinin kuruluş amaçlarına bağlı olarak kamu yararı yaratıp yaratmadığının 
ölçülmesi amacıyla yürütülmesi gereken bir süreçtir. Kent Konseylerindeki 
çalışmaların gönüllü katılımı ile hayata geçirilmesinden ötürü gönüllü çalışmaların 
da değerlendirme süreçlerinin olması önemlidir. Gönüllü çalışmalarının 
değerlendirilmesi iki yönlü olmalıdır. Hem gönüllülerin kent konseyi süreçlerini 
değerlendireceği bir geri bildirim alma mekanizması yaratılmalıdır, hem de 
kent konseyindeki ilgili organlarda yer alan yetkili kişilerce bir değerlendirme 
prosedürü izlenmelidir. Değerlendirme çalışmalarında gönüllülerin yarattığı etki 
ve performans değerlendirilmesinde ilgililik, etkililik, verimlilik, yarattığı sosyal 
fayda ve sürdürülebilirlik üzerinden süreç işletilmelidir. 

İzleme ve değerlendirme çalışmaları birbiri ile doğrudan ilişkili ama birbirinden 
ayrı iki süreçtir. Bu sebeple izleme ve değerlendirme kapsamında yapılacak 
çalışmaları birbirinden ayrı düşünmemek gerekmektedir. 

İzleme kent konseyinde şu sorunun cevabını verir:

“Kent konseyinde gönüllü desteği ile yaptığımız çalışmaları doğru ve planlanan 
şekilde yapıyor muyuz?”

Değerlendirme ise kent konseyine şu sorunun cevabını verir:

“Gönüllü çalışmalarında doğru işleri yapıp doğru sonuçları mı elde ediyoruz?”

Etkili bir izleme ve değerlendirme süreci aşağıdaki yararları sağlar:

1. Gönüllülerin Kent Konseyi yapısı ve çalışmalarına adaptasyonunun ne 
ölçüde olduğuna dair bilgi edinmeyi sağlar. 

2. Olası krizlerin çözümü ve ön görülmeyen risklerin bertaraf edilmesi için 
önemli bir kontrol mekanizmasıdır.

3. Gönüllülerin ve kent konseyi içerisinde gönüllülerle çalışan diğer 
mensupların iletişimleri ve çalışma biçimleri hakkında geri bildirim vermelerini 
sağlar. Bu geri bildirimler, Kent Konseylerinin faaliyet süreçlerinin iyileştirilmesi ve 
sosyal faydanın artırılması adına çok önemli bir veridir. 

4. Kent Konseylerinin çalışma ilkelerinden olan hesap verebilirlik, eşitlik vb. 
ilkelerin ne ölçüde çalışmalara yansıtıldığını gönüllüler ve çalışmaları üzerinden 
tespit ve analiz etme şansı verir. 

5. Gönüllü motivasyonunun artırılmasını ve aidiyetin yükseltilmesini sağlar. 

6. Süreç içerisinde yaşanan olumsuz durumların olumluya çevrilmesini ve 
hızlıca müdahale edilmesini sağlar. 
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Gönüllülük çalışmalarında Gönüllü İzleme ve Değerlendirme süreçlerinin 
uygulanmasının ana amaçları şu şekildedir; 

• Gönüllülüğün karşılıklı fayda getirici bir faaliyet olduğunu güvence altına 
almak

• Gönüllüler, Kent Konseyi birimleri, çalışanları arasındaki iş bölümünü ve 
ilişki düzeyini netleştirmek

• Gönüllüler için güvenilir ve güvenli bir çalışma alanı oluşturmak 

• Gönüllülerin ihtiyaç duydukları eğitim ve benzeri teknik destekleri 
belirleyebilmek

• Gönüllüler tarafından yürütülen faaliyetlerin, sundukları hizmetlerin 
güvenilir ve hedeflenen yöntemlerle uygulandığını tespit etmek

• Gönüllülere etkin ve verimli bir yönetim ve rehberlik süreci sağlamak 

Kent Konseylerinde gönüllülük çalışmalarının izleme ve değerlendirme 
süreçlerinin takibinin yapılması noktasında neler yapılabileceği Tablo 8’de detaylı 
bir şekilde açıklanmıştır. 

TANIM AÇIKLAMA

Gönüllü Kolay-
laştırıcısı Belir-
leme 

Her gönüllü için doğrudan bağlı olduğu bir kolaylaştırıcı olması önemlidir. 
Gerekli durumlarda Gönüllünün kolay ulaşabileceği, yardım ve yönlendirme 
talep edebileceği kişidir. 

Gönüllü – Kent 
Konseyi ilişkisi 

Gönüllülük çalışması sürecinde gönüllüler Kent Konseyi tarafından görevlen-
dirilmiş kişiler ile iletişimde  olacaktır. Karşılıklı olarak iş bölümü ve iş tanımları-
nın iyi anlaşılması gerekmektedir

Faaliyet Yürütme 
Komitesi 

Gönüllülerle ortak olarak yürütülecek faaliyet programı için düzenleme ekibi 
kurulması iç değerlendirme prosedürleri açısından istenen hedefe ulaşmada 
kolaylık sağlayacaktır. 

Kent Konseyi Çalışma Grubu temsilcileri ve Gönüllü Kolaylaştırıcısının dahil 
olacağı komite, düzenli aralıklarla bir araya gelerek faaliyetin uygulanmasına 
dair değerlendirme yapmalıdır. İhtiyaç, sorun, aksaklıklar ve tedbirlerin tartışı-
lacağı toplantılarda bir sonraki uygulama döneminin yol haritası ortaya kon-
malıdır. 

Gerekli olduğu durumlarda Gönüllülerden de bu toplantılara katılım sağlana-
bilir. 
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Gönüllü İletişimi 

Gönüllünün faaliyet süresince bağlı olduğu birim ile iletişimi formal ve infor-
mal yollardan olabilir. Gönüllünün ilgili birimlerdeki kişilere e-posta, telefon 
gibi araçlarla ulaşmasının önü açık olmalıdır. 

Gönüllü verdiği her hizmetin bilgi, belge ve kayıtları sorumlusu ile paylaşma-
lıdır. Hizmet çıktıları aynı zamanda Gönüllünün çalışmalarının  değerlendiril-
mesinde önemli bir yer tutmaktadır. Gönüllü Kolaylaştırıcıları her an Gönüllü 
ile birlikte çalışmayı yürütemeyebilir. Bu sebeple, yapılan işe dair doğrulana-
bilir çıktılar Gönüllü tarafından hazırlanmalı, toplanmalı ve ilgili birime teslim 
edilmelidir. 

Gönüllü Geri 
Bildirimi 

Aylık olarak Kent Konseyi tarafından yürütülen faaliyet ile ilgili, Kent Konse-
yi’nin faaliyet kapsamındaki uygulamalarının, ilgili sorumlularının teknik, idari 
tutum ve davranışlarının Gönüllüler tarafından değerlendirilmesini içeren bir 
süreçtir. 

Rehber eklerinde Ek.7.’de Gönüllü Geri Bildirim Formu yer almaktadır. Bu form 
ile gönüllülerin Kent Konseyindeki gönüllülük süreçleri ve yaptıkları çalışma-
larda yaşadıkları sorunları dile getirmesi sağlanacaktır. Böylece Gönüllünün 
fikirlerinin ve yaptığı işin önemsendiği hissi güçlenecek aynı zamanda gönül-
lülerin yaşadığı sorunlar tespit edilmiş olunacaktır. 

Gönüllü Faaliyet 
Planlaması

Günlük olarak Gönüllünün ne kadar zamanda ve hangi işleri yaptığını ifade 
eden faaliyet-zaman çizelgesi hazırlanmalıdır. 

Kent Konseyleri için rehber eklerinde Ek.8 Çalışma Planlaması Formu hazır-
lanmıştır.

Gönüllü Faaliyet 
Planlaması

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Gönüllüye yönelik iyileştirici, geliştirici 
ek eğitimler, seminerler, idari ve teknik destekler şekillendirilmelidir. Düzenle-
yici tedbirlerin önceliğine göre zaman planlaması yapılmalıdır. 

Gönüllüğe Son 
verilme 

DeğerIendirmeler sonucunda eğer Gönüllünün performansı faaliyeti yürüt-
mede herhangi bir aksaklığa, kurumsal anlamda bir çıkar çatışmasına veya 
itibar zedelemeye sebebiyet verecek bir sonuçta ise, Gönüllünün taahhütna-
mesindeki herhangi bir maddeyi ihlal ettiği tespit edilmiş ise öncelikle Gönüllü 
Kolaylaştırıcısı Gönüllü ile bu durumu istişare etmelidir. 

Gönüllü Kolaylaştırıcısı gerekli gördüğü durumlarda Gönüllünün bu durumu 
ile ilgili farklı yetkililere danışabilir, tavsiye alabilir. 

Gerektiğinde karşılıklı istişare ile karşılıklı rıza kapsamında gönüllülük süreci 
sonlandırılabilir. 
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4.

SONUÇ
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2011 yılına kadar dünyanın birçok ülkesinde Gönüllülük ile ilgili çok kısıtlı sayıda 
yasal düzenleme yapılmıştır. Kayda değer en önemli belge 2001 yılında Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’na aittir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bir karar sonucunda 
Gönüllülük ile ilgili yasal bir zemin oluşturarak genel mevzuatı belirlemiştir.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği tarafından hazırlanmış olan “Kent Konseyleri 
için Gönüllülük Rehberi”, toplumsal açıdan kentsel katılımın iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesi adına Gönüllülük Çalışmalarının toplumun bütün kesimlerini 
kucaklayıcı ve şeffaf bir politikayla uygulanmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Rehber hazırlanırken, bütün kentsel yönetimde söz sahibi olan aktörler ile sivil 
toplum örgütleri, meslek odaları, üniversiteler ve gönüllü çalışmalarda yer alan 
bireylerin faaliyetleri ve çalışmaları göz ününde bulundurulmuştur. Bu bağlamda 
amaç, kent yönetiminde bütün kesimlerin ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve 
bu ihtiyaçların etkin bir şekilde ele alınıp giderilebilmesi adına fırsat eşitliği, hesap 
verilebilirlik, şeffaflık ilkelerine dayalı bir yönetişimin güçlendirilmesidir. 

Demokratik toplumlar gelişmişlik düzeyi daha yüksek, sağlıklı ve doyumlu bir 
yaşam için politik ve ortak süreçlere katılan vatandaşlara ihtiyaç duymaktadırlar. 
Bireyler, yaşadıkları topluma doğrudan ve pozitif katkı sağlamak suretiyle daha 
iyi bir toplum yaratma gücü ve potansiyeline sahiptir. Demokratik toplumdaki 
demokratik vatandaşın siyasete katılımının sürekliliği, hakların savunulması, 
eşitlikçi bir anlayış ve adaletin sağlanması için önemlidir. 

Gönüllülük gün geçtikçe hayatımızda daha önemli bir kavram haline gelmektedir. 
Bunun en temel nedeni gönüllülüğün sosyal dışlanma ile mücadelede önleyici 
bir unsur olmasıdır. Avrupa Komisyonu sosyal dışlanmayı sivil, siyasi ve sosyal 
hakların reddedilmesi veya sahip olma yeteneğinden yoksun olunması, devletin 
vatandaşlarının bunlara sahip olmalarını ve aktif vatandaşlara dönüşmelerini 
sağlama rolünü yerine getirememesi şeklinde tanımlamaktadır. Bu noktadan 
bakıldığında yerel demokrasinin güçlendirilmesinde çok önemli bir mekanizma 
olan Kent Konseylerinin de gönüllülüğe olan yaklaşımını netleştirmesi elzem 
bir ihtiyaç haline gelmektedir. Unutulmamalıdır ki gönüllülük esasına dayalı 
hemşehrilik bilincine sahip aktif vatandaşlar, bu noktada yereldeki kurumsal 
yapıların ya da toplum içinde karar mekanizmalarına etki eden aktörlerin desteği 
ile toplum içinde düzen sağlayıcı ve birleştirici bir rol üstlenmektedir.
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Sonuç olarak Kent Konseyleri Gönüllü Rehberi yukarıda açıklanan gerekçeler 
çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu noktada ulusal ve uluslararası birçok belge ve 
yaklaşım incelenmiştir. Bu rehberin temel bir ihtiyaç olarak ele alınmasının sebebi 
aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  Çünkü gönüllü bireyler kendi endişe ve ilgilerini ifade edebilecekleri, 
iletişim kurabilecekleri kanallardan yoksundurlar.

  Çünkü gönüllü bireyler her yerdedir ve toplumsal olaylara karşı fikirleri 
sorulduğunda mutlaka bir cevapları ve kendine özgü bir bakış açıları vardır.

  Çünkü sosyal değişim, kalkınma ve yeniliklere ayak uydurmada öncüdürler.

  Çünkü gönüllü ve aktif bireylerin hayâlleri ve ideal bir ortamda yaşama 
istekleri vardır. 

  Çünkü gönüllü bireyler toplumdaki birçok aksaklığı ve problemi 
değiştirebilecek zihinsel güce ve vizyona sahiptirler. 

  Çünkü gönüllü bireyler geleceğin temsilcisidirler. Daha gelişmiş, sorunsuz 
ve yenilikçi bir dünya için önce yerele odaklanmak gerekmektedir. 

Umarız ki Kent Konseyleri için Gönüllülük Rehberi, kentsel katılım ve iyi yönetişim 
temelinde yerele uygun ve gönüllülük ortamını mümkün kılan bir kaynak olarak 
Kent Konseylerinin kendi iç işleyişinde kolaylaştırıcı bir unsur olur. Bununla birlikte 
daha çok kentlinin gönüllülük üzerine sorularının cevabını bulmasında önemli bir 
kaynak oluşturur. 
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