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•
Gönüllü Akademisi İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin gönüllü
olmayı ve gönüllülüğü konuşacağı, anlatacağı, dinleyeceği, göreceği, izleyeceği, tasarlayacağı, yazacağı ve yaşayacağı bir dizi
etkinlikten oluşan ve üniversite öğrencileri arasında gönüllülüğü
yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulan bir programdır. Gönüllü
Akademisi gönüllü öğrenciler tarafından hayata geçirilen ve bütün paydaşlarıyla birlikte gönüllülük temelinde buluşan gönüllü
bir girişimdir.

•

İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma
Merkezi bünyesinde organize edilen Gönüllü Akademisi, dönemlik
başvurular alacak ve mülakat yöntemiyle katılımcı kabul edecektir.
Bir dizi etkinliğin gerçekleşmesinin ardından programa gerektiği
ölçüde devam eden tüm katılımcılara “Gönüllü Akademisi Katılım
Belgesi” verilecektir. Katılım belgesi yalnızca programa devamı
gösteren bir belgedir, Gönüllü Akademisi ise gönüllülüğün belge
ile değil yaşayarak/yaparak/eyleyerek gerçekleşeceğini kabul etmektedir ve bu fikri yaygınlaştırmayı kendine amaç edinmiştir.

•

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma
Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama
ve Araştırma Merkezi bünyesinde Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu desteğiyle yürütülen Gönüllülük Akademisi ve Gönüllülük Eğitimleri Projesi kapsamında geliştirilen bu program, proje
kapsamında gerçekleştirilen Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük
Algıları, Deneyimleri ve Eğilimleri: İstanbul Üniversitesi Örneği
araştırması ve Gönüllülük Çalıştayı sonuçlarına dayanmaktadır.
Gönüllü Akademisi program içeriği geliştirilirken araştırma ve
çalıştay sonuçları merkeze alınmış, aynı zamanda gönüllülük alanında uzman isimlerin görüşlerine başvurulmuştur. Ayrıca proje
süresince önemli birikimler edinen gönüllü öğrencilerin tecrübelerinden yararlanılmıştır.

•
•
•
•

•

Gönüllülük konusunda farkındalık yaratmak, bilgi ve bilinç
oluşturmak için
Gönüllü potansiyelini harekete geçirerek gönüllüğün
yaygınlaşmasını ve toplumsallaşmasını sağlamak için
Gönüllülük, sivil toplum, fikir geliştirme ve fikirleri hayata geçirme
gibi konularda kapasite gelişimi sağlamak için
Toplumsal sorunların çözülmesinde inisiyatif alınmasını teşvik
etmek için
Gönüllülük projesi oluşturma ve yürütme becerisi kazandırmak için
Farklı alanlarda çalışan STK’larla tanışılmasını ve bu kuruluşların
faaliyetlerinden haberdar olunmasını sağlamak için
İlgi alanlarına göre çeşitli gönüllülük projelerinde veya STK’larda
görev alınmasını sağlamak için
Daha iyi bir toplum için
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Gerçek hayatla uyumlu bir içeriğe sahip
Non-formal eğitim tekniklerinin kullanıldığı
Herkesin anlatarak ve anlayarak öğrendiği
Herkesin tecrübe edindiği etkinliklerin olduğu
Sadece okumanın değil deneyimin var olduğu
Belge ile değil yaşayarak/yaparak/eyleyerek gönüllü olunduğu
Güzel dostlukların tesis edildiği

SEMiNERLER
Neden Gönüllü Olmak Gerekli?

Bu seminerde hem gönüllüye hem de kuruluşlara pek çok kazanım sağlayan gönüllülüğün aslında toplum için vazgeçilmez olduğu görüşünden
hareketle “Neden gönüllülük?” sorusuna cevap aranacaktır.

Nasıl Gönüllü Olunur?

Gönüllü olurken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin ele alınacağı bu seminerde gönüllülük alanları ile ilgili konuşulacak; bireysel gönüllülük, grup
gönüllülüğü, kurum aracılığıyla gönüllülük, çevrimiçi gönüllülük gibi gönüllülük tiplerinden bahsedilecek, yeni gönüllülük eğilimleri hakkında bilgi
verilecek ve gönüllü olma araçları tanıtılacaktır. Ayrıca Gönüllü Ol İstanbul
portalının kullanımına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

Fikir Geliştir ve Hayata Geçir

Bu seminerde gönüllülük faaliyetlerinde yeni fikirlerin yeni ve güzel kapılar
açacağı inancıyla, mevcut sorunların ve eksikliklerin aşılması için inisiyatif
almanın önemine vurgu yapılacaktır. Buradan hareketle katılımcılar gruplar
hâline getirilecek, ortak fikirler geliştirmeleri ve bu fikirleri hayata geçirmeleri konusunda teşvik edileceklerdir. Seminer sırasında katılımcılar tarafından geliştirilecek fikirler ile Gönüllü Akademisi Değerlendirme Kriterleri’nden biri olan bir fikri hayata geçirmenin ilk adımları atılmış olacaktır.

Sivil Toplum Nedir, Ne Değildir?

Bu seminerde gönüllülük dendiğinde akla gelen ilk kavramlardan olan
sivil toplum ele alınacak, ne olduğuyla birlikte ne olmadığı da anlaşılmaya
çalışılacaktır. Sivil toplum olgusunun Türkiye tecrübesiyle birlikte değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Sosyal Girişimcilik

Gönüllülükle yakından ilişkili olan sosyal girişim kavramının tanıtılacağı ve
kapsamlı bir biçimde ele alınacağı bu seminerde yerel ve küresel düzeyde
sosyal girişimcilik çalışmalarından bahsedilecek, örnek sosyal girişim vakaları incelenecektir.

Gönüllülükte İletişim Becerileri ve Zaman Yönetimi

Pek çok kişi ve kurumla irtibat hâlinde olmayı gerektiren gönüllülük için
gerekli iletişim becerilerinin nasıl kazanılabileceğine dair yol gösterici
olacak bu seminerde, ayrıca zaman yönetiminin önemine vurgu yapılacak
ve vaktin verimli kullanılabilmesi için neler yapılması gerektiğinin üzerinde
durulacaktır.

Gönüllülerle Beraber Çalışmak

Gönüllülük faaliyetlerinde ekip çalışması vazgeçilemez bir yöntemdir.
Gönüllülükte bir ekibin parçası olmanın ne anlama geldiğinin tartışılacağı
bu seminerde, bir gönüllünün başka gönüllülerle çalışacağı gerçeğinden
hareketle, gönüllünün sorumlulukları katılımcılarla birlikte tartışılacaktır.

Gönüllü Ruhu, Gönüllünün Psikolojisi

Bu seminerde gönüllü olmanın ruhu üzerine konuşulacak; elini taşın altına
koymanın, diğerleri için çalışmanın, toplum için inisiyatif almanın psikolojisi üzerine tartışmalar yürütülecektir. Bir süreci kapsayan gönüllülüğün, gönüllülerde meydana getirebileceği kişisel değişimler üzerine konuşulacak,
edinilen kazanımların ve karşılaşılabilecek zorlukların psikolojik yansımaları değerlendirilecektir.

STK ZİYARETLERİ
Gönüllü Akademisi’ne katılanların STK’larla tanışması, örnek çalışmaları tanıması ve STK’ların işleyişlerini yakından görmesi için kuruluşlar
yerinde ziyaret edilecek ve kuruluşların yöneticileriyle uygulamalı atölyeler gerçekleştirilecektir. STK’lar, alanlarında öncü olan kuruluşlardan
seçilecektir. Ziyaret edilen STK’ların hem faaliyet alanları ve bu alanlarda
yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler edinilecek hem de işleyişleri tanıtılarak gönüllü sistemlerinin ve gönüllülerle kurdukları ilişkinin
niteliği öğrenilecektir. Söz konusu STK’dan yetkili isimlerle bir arada olunacak ve anlık söyleşiler gerçekleştirilecektir. Böylelikle gençlerin teorik
ve pratik bilgileri güçlendirilecek, gençler çok sayıda gönüllü çalışma
alanını tanıyacak ve farklı deneyimler konusunda bilgi sahibi olacaktır.
Akademi boyunca toplam dört STK ziyaret edilecektir.

FİLM OKUMALARI
Akademi gönüllüleri birlikte film izleyecek, böylece katılımcılar seminerler
ve STK ziyaretleri dışında, gönüllülük
hikâyelerini sinema diliyle yeniden
görebilecekler. Sinemanın sahip olduğu
imkânlar farklı gönüllülük deneyimleri
edinilmesine katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte katılımcılar film izlemek
amacıyla bir araya gelerek tanışma,
kaynaşma, paylaşma imkânına da kavuşmuş olacaklardır. Bu kapsamda toplam 4 adet film gösterimi yapılacaktır.

ATÖLYELER
Akademi boyunca Yaratıcı Drama
ve Hikâye Anlatımı başlıklı iki ayrı
atölye gerçekleştirilecektir. Katılımcıların birbirleriyle olan paylaşımını
artıracak olan bu atölyeler, aynı
zamanda ileride pek çok gönüllü
çalışmada aktif rol alması umulan
katılımcıların bu çalışmalarda faydalanacakları çeşitli tecrübi araçlar
edinmelerini sağlayacaktır. Her ikisi
de birer tam gün sürecek olan atölyeler hem katılımcılara gönüllülüğü
farklı yönleriyle deneyimleme fırsatı
sunacak hem de farklı öğrenme ve
öğretme teknikleriyle çalışma becerisi edindirecektir.

GÖNÜLLÜ AKADEMİSİ
BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ

GÖNÜLLÜ AKADEMİSİ
HAFTALAR

SEMİNERLER

STK
ZİYARETLERİ

1. HAFTA

Neden Gönüllü
Olmak Gerekli?

√

2. HAFTA

Nasıl Gönüllü
Olunur?

3. HAFTA

Fikir Geliştir ve
Hayata Geçir

4. HAFTA

Sivil Toplum
Nedir,
Ne Değildir?

ATÖLYELER

√

√

√

Yaratıcı Drama

√

5. HAFTA
“Hayata geçirilecek fikir” dosyasının teslim edilmesi

6. HAFTA

Gönüllülükte
İletişim
Becerileri ve
Zaman Yönetimi

7. HAFTA

Gönüllülerle
Beraber
Çalışmak

8. HAFTA

Gönüllü Ruhu,
Gönüllünün
Psikolojisi

√

F İ K İ R G E L İ Ş T İ R V E H AYATA G E Ç İ R

Sosyal
Girişimcilik

FİLM
OKUMALARI

Gönüllü Akademisi güz ve bahar aylarında yılda iki kez uygulanacak ve
her bir uygulamaya en fazla 30 öğrenci katılacaktır. Başvuru süreci öncesinde üniversite genelinde duyurular yapılacak, başvurular akademinin
web sayfası üzerinden alınacaktır. Başvuruların sona ermesinin ardından
belirlenen kriterlere göre ön bir değerlendirme yapılacak, ön değerlendirmenin ardından başvuru kriterleri çerçevesinde uygun görülen adaylar
mülakata çağırılacak ve katılımcıların belirlenmesi için mülakatlar gerçekleştirilecektir. Bu mülakatlarda adayların istekleri, beklentileri, arka planları ve gelecekteki hedefleri dikkate alınacaktır. Ayrıca programın kuralları
ve ilkeleri paylaşılarak bunlara uyup uymayacakları konusunda karşılıklı
mutabakat aranacaktır. Mülakatlar sonrasında akademiye kabul edilmesi
uygun görülen öğrencilerin sayısının 30’un üzerinde olması durumunda
katılımcılar bir sonraki döneme yönlendirilecek ve hakları saklı tutulacaktır.
Akademinin her bir uygulaması 8 hafta sürecek; her hafta, hafta içi olmak
üzere iki gün 17.00-20.00 saatleri arasında bir araya gelinecek, ayrıca 4.
ve 8. haftalarda Cumartesi günleri tam günlük iki atölye düzenlenecektir.
Böylelikle toplamda 60 saatlik uygulama gerçekleştirilecektir.
Online başvuruların
değerlendirilmesiyle mülakata hak
kazanan adayların belirlenmesi

Ön
Değerlendirme

√

√

Hikâye Anlatımı

Mülakat sonrasında programa
kabul edilecek öğrencilerin
belirlenmesi

Genel
Kabul

Başvuru

Mülakat

Dönem
Kabulü

Gönüllü Akademisi
web sayfası üzerinden
online başvuruların
gerçekleştirilmesi

Mülakata hak kazandığı
duyurulan adayların
mülakatlarının
gerçekleştirilmesi

Genel Kabul aşamasında kabul
edilen ilk 30 öğrencinin dönem
programına kabul edilmesi.
Geriye kalan öğrenciler bir sonraki
dönemde programa alınacaktır.

9. HAFTA

10. HAFTA

“Hayata geçirilen fikir” dosyasının teslim edilmesi

SIK SORULABİLECEK

SORULAR
Gönüllü Akademisi ücretli mi?

Hayır. Gönüllü Akademisi gönüllülük esasıyla yürütülen bir programdır.

Herkes katılabilir mi?
İstanbul Üniversitesi’nde örgün öğrenim gören 2. ve 3. sınıf öğrencileri
Gönüllü Akademisi’ne katılabilir.

Akademi öğrencilere burs sağlıyor mu?
Hayır. Akademi’nin henüz böyle bir imkânı yok.

Akademi öğrencilere proje desteği/finansmanı
sağlıyor mu?
Akademi’nin henüz proje desteği/finansmanı sağlama imkânı yok. Yine
de Akademi kapsamında katılımcılar tarafından geliştirilmesi ve hayata
geçirilmesi beklenen fikirlere yönelik maddi destek bulunması için yol
gösterici olunacaktır.

Gönüllü Akademisi’ni başarıyla tamamlayarak
istediğim tüm gönüllülük faaliyetlerine katılma
imkânını elde etmiş olur muyum?
Gönüllü Akademisi’ni başarıyla tamamlamak tüm gönüllülük faaliyetleri-

Akademi bitince ne olacak?

ne katılma imkânını elde ettiğiniz anlamına gelmeyecektir. Fakat Aka-

Gönüllü Akademisi’ni başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara “Gönüllü

demi, gönüllülük noktasında size geniş bir perspektif kazandıracak ve

Akademisi Katılım Belgesi” verilecek.

gönlünüzce gönüllü olma imkânı verecektir.

Gönüllü Akademisi Katılım Belgesi ne işe yarar?
“Gönüllü Akademisi Katılım Belgesi” sadece Gönüllü Akademisi’ni başa-

Tüm seminerlere, etkinliklere ve atölyelere katılmam gerekiyor mu?

rıyla tamamladığınızı gösterir, sizin ne kadar gönüllü olduğunuza ilişkin

Hayır. Ancak Akademi sonunda başarılı sayılabilmeniz için toplam 18

bir iddia içermez. Bize göre hiçbir belge gönüllü olma hâlini tam olarak

etkinliğin en az 14’üne katılmış olmanız gerekiyor. Her iki atölyeye de

ifade edemez, gönüllü olmak gönüllülüğü yaşamaktır.

katılımın mutlaka sağlanmasını bekliyoruz.

DEĞERLENDİRME
KRiTERLERi

Gönüllü Akademisi’ne Kimler Başvurabilir?
İstanbul Üniversitesi örgün eğitim öğrencisi olan,
İkinci sınıfa veya üçüncü sınıfa devam eden ve
Gönüllülük deneyimine sahip olanlar (beyan esas alınacaktır) Gönüllü
Akademisi’ne başvurabilirler.

Gönüllü Akademisi’ne Başvuru Nereden ve Nasıl Yapılabilir?
Gönüllü Akademisi’ne başvurular online ortamda gerçekleştirilecektir.
Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgileri www.gonulluakademisi.org adresi
üzerinden takip etmek mümkündür.

Gönüllü Akademisi’nin Mülakatları Nasıl Yapılacak?
Online ortamda gerçekleştirilen Gönüllü Akademisi başvurularının ön değerlendirmeye tabi tutulmasının ardından mülakata hak kazanan adaylar
www.gonulluakademisi.org adresi aracılığıyla ilan edilecektir. Mülakata
hak kazanan adaylar, ilan edilen mülakat tarihinde Gönüllü Akademisi
yetkililerinin belirleyeceği ve adaylara duyuracağı bir merkezde mülakata
kabul edilecektir. Mülakatlar alanda uzman isimlerden oluşan bir komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.

Gönüllü Akademisi Hangi Dönemlerde ve Tarihlerde Olacak?
Gönüllü Akademisi her eğitim-öğretim yılında güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere iki kez öğrenci kabul edecektir. Gönüllü Akademisi’nin
ilk olarak 2017 Mart-Mayıs (Bahar dönemi) aylarında gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır. Güz dönemi programının ise 2017 Ekim-Aralık aylarında
gerçekleştirilmesi tasarlanmaktadır.

Devam durumu
(Gönüllü Akademisi’nde en az %80
devam zorunluluğu söz konusudur.
Bir katılımcı en az 48 saatlik
uygulamaya katılmak zorundadır.)

Bir fikir geliştirmek ve
hayata geçirmek

iLETiŞiM
BU PROGRAM SANA NE KAZANDIRIR?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gönüllülük, sosyal girişim, sivil toplum gibi kavramları tanımanı mümkün kılar.
Neden gönüllü olmak gerektiğine dair sana geniş bir perspektif sunar.
Gönüllülüğün toplum için ne anlama geldiği sorusunu cevaplamana
imkân verir.
Gönüllülük alanlarını tanımanı sağlar.
STK’larla ve bu STK’lardaki kişilerle yakın temas kurma fırsatı sunar.
Ekip çalışmasının nasıl eğlenceli hâle getirilebileceğini deneyimleme
olanağı sağlar.
Yeni öğrenme ve öğretme teknikleriyle çalışma imkânı sunar.
Gönüllülükte iletişim becerilerini geliştirme fırsatı sunar.
Zamanı daha verimli kullanmanın yollarını gösterir.
Bir fikir geliştirmenin ve onu hayata geçirmenin yaygın olarak kabul
edilenden çok daha kolay olduğunun kavranmasını sağlar.
Gönüllü olmanın psikolojisini, gönüllülüğün sosyolojisini çözümleme
fırsatı sunar.
Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin yollarını gösterir.
Yeni dostluklar kazandırır.
VE bu listenin uzayarak gideceğini gösterir.

www.gonulluakademisi.org
bilgi@gonulluakademisi.org
İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk
Uygulama ve Araştırma Merkezi
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Taş Odalar
No: 22 34119 Beyazıt- İstanbul
T: +90 212 440 19 05 (Direkt)
F: +90 212 440 19 06 (Direkt)

