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Toplum Gönüllüleri Vakfı kuruluşundan bu yana geçen 2 senelik süre zarfında Türkiye‟nin dört 

bir yanında 3500‟den fazla genç ve 500‟e yakın yetişkin gönüllüsüyle sosyal hizmet projeleri 

gerçekleştiriyor. Bu hizmetler yoluyla hem yerelde sorun çözme kapasitesinin gelişmesine, 

hem de duyarlı ve kendine güvenen bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunuyor. 

 

Toplum gönüllüleri yerel ve ulusal projelerine ve Gençlik Konseylerine Türkiye‟nin dört bir 

yanından gençlerin katılımını sağlamaktadır.  

 

TÜRKİYE’DE TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ 

 

 Toplum Gönüllüleri olarak Türkiye‟de 36 Üniversitede örgütlüyüz, 60 üniversiteyle 

temas halindeyiz…. Hedefimiz Türkiye‟de 80 üniversitede tüm fakülte ve yerleşkelerde 

Toplum Gönüllüleri kulüpleri açmak; bu amaçla üniversitelerde kulüp/topluluk olarak 

örgütlülüğümüzü arttırmak yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz... Toplum 

Gönüllüleri kulüp/grup/topluluk listesi EK-1‟de verilmiştir. 

 

KASIM 2004 itibariyle…. 

 

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ 

 

Toplum gönüllüsü gençler, bulundukları üniversite ve il‟de ihtiyaçlar doğrultusunda 

sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedirler. Kasım 2004 itibariyle 

Toplum Gönüllüsü gençlerin devam ettirdiği 41 sosyal sorumluluk projesi, üniversiteler 

bazında EK-2‟de verilmiştir. Bu projelerden bazı örnekler aşağıda sıralanmıştır:   

 

Trakya Üniversitesi Kırklareli Toplum Gönüllüleri Topluluğu, “Huzurevi Ziyaretleri” (Ekim 2004 

– Mayıs 2005) 

Kırklareli Toplum Gönüllüleri Topluluğu ilk ziyaretlerini 29 Ekim 2004‟te Cumhuriyet 

Bayramı‟nda 15 Toplum Gönüllüsü‟nün katılımıyla gerçekleştirdiler. Gençler, 29 Ekim 2004 –19 

Mayıs 2005 tarihleri arasında Kırklareli Huzurevi‟ni ayda iki kez ziyaret etmeyi planlıyorlar. 

 

Ankara Bilkent Üniversitesi “Üniversite Personeli’ne Destek Projesi” (Ekim 2003 – Mayıs 2004) 

Cumartesi ve Pazar günleri, Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Toplantı Salonlarında, 

üniversite personelinin (temizlik elemanlarının, yurt ve güvenlik görevlilerinin) 6, 7 ve 8. 



sınıflarında öğrenim gören çocuklarına, Bilkent Üniversitesi bünyesindeki diğer kulüplerin de 

yardımıyla düzenlenen sosyal etkinliklerle destek olunuyor. Gerçekleşen etkinlikler, satranç 

ve go öğretilmesi, müzik dinletisi, film gösterimi ve yorumlama, kitap yorumlama, etüd 

çalışması, olup bu güne kadar 63 öğrenci düzenli olarak bu hizmetten yararlanmıştır. 

 

 Bursa Uludağ Üniversitesi “Onkoloji-Hematoloji Hastaları Ziyaret Projesi” (Ekim 2003 – 

Haziran 2004)-(Kasım 2004-) 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji-Hematoloji bölümünde yatan hasta çocuklara ve 

ailelerine her hafta sonu Cumartesi günleri psikolojik destek amaçlı ziyaretler 

gerçekleştiriliyor. Bu ziyaretler sürecinde çocuklarla boyama etkinlikleri, aile ve çocuklarla 

sohbet, oyun hamurlarıyla çocukların el becerilerini geliştirme çalışmaları yanında, 

eğlenmeleri ve yaratıcılıklarını geliştirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca proje 

kapsamında 01.11.2003 tarihinde çocuklar için bir tiyatro gösterisi yapıldı. Yine çeşitli 

tarihlerde çocuklar ve aileleri için müzikli eğlenceler düzenlendi. 

 

 Edirne Trakya Üniversitesi “Huzurevi Sakinlerine Destek Projesi” (Kasım 2003 – Mayıs 

2004)-(Aralık 2004-Mayıs 2005) 

Her ay düzenli olarak Edirne Huzurevi‟ne ziyaretler yapılmaktadır. Bu ziyaretlerde 2 müzik 

topluluğu Huzurevi sakinlerine müzik yapmakta, bir grup dans gösterisi düzenlemekte, bir 

diğer grup yaşlıların sorunlarını anlattıkları sohbetler yapmaktadır.  

 

 Marmara Üniversitesi “Ayazma Eğitim ve Destek Projesi” (Ekim 2003-Mayıs 2004) 

Ekim ayında gerçekleşen TOG Atakla onarımdan geçirilen İstanbul Gaziosmanpaşa‟daki 

Ayazma İlköğretim Okulu için hazırlanan ve okuldaki bilgisayar odasında 6.,7. ve 8. sınıf 

öğrencilerine temel bilgisayar eğitimi vermeyi amaçlayan proje için özel bir bilgisayar eğitimi 

programı hazırlandı. Amaç çocuklara sadece bilgisayar öğretmek değil, öğretirken eğlenmek 

ve onlara farklı ufuklar açabilmek. Bu doğrultuda isteyen öğrencilere badminton ve satranç 

eğitimleri de gerçekleşti. 

 

 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği Toplum Gönüllüleri “Şirindere Eğitime 

Destek Projesi” (Kasım 2003-Mayıs 2004)-(Kasım 2004-Mayıs 2005) 

Gecekondu bölgesi Şirindere Mahallesi‟nin çocuklarının  eğitim eksikliklerinin ve  sosyal 

konulardaki sorunlarının ele alınıp, mahalle sakinlerinin de katılımıyla bu sorunların çözümüne 

yönelik çalışmalar yapıldı. 

Bu amaçla, haftanın altı günü, günde üç ders saati ilköğretim öğrencilerine matematik, fen 

bilgisi, ingilizce, el işi dersleri verilerek ve okuma saati yapıldı; lise öğrencilerine üniversiteye 

hazırlık dersleri verildi; bu öğrencilere bölüm tanıtımları ile ilgili 2 günlük bir etkinlikle ÖSS 

sınavına bilinçli bir tercih yapmaları için destek verildi. 

 

 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi “Süphan İlköğretim Okulu Eğitime Destek Projesi” (Aralık 

2003-Mayıs 2004) 



Yüzüncü Yıl Üniversitesi Toplum Gönüllüleri, Süphan İlköğretim Okulu‟nda 7. ve 8. sınıfta 

okuyan öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacı ile matematik, fizik, kimya, biyoloji, 

coğrafya, tarih ve ingilizce dersleri vermektedirler.  

 

Yukarıda örnekleri bulunan yerel projelerde gençler kendi yerellerinden kaynak geliştirmeye 

çalışıyor, Toplum Gönüllüleri Merkez ise onlara destek oluyor. 

 

 

TOG ATAK’lar 

 

Türkiye çapında çeşitli üniversitelerden katılan yaklaşık 200 gencin gerçekleştirdiği geniş çaplı 

sosyal hizmet projeleridir. 

 

 TOG ATAK Edirne (17-19 Nisan 2004) 

Karaağaç Mustafa Necati İlköğretim Okulu destek, onarım ve boyama 

çalışmaları,turizm ve kentin kültürel gelişimi konusunda atölye çalışmaları, uçurtma 

festivali 

 

 TOG ATAK Bingöl (30 Nisan – 2 Mayıs 2004) 

Depremde zarar gören Çeltiksuyu Yatılı Bölge İlköğretim Okulun‟da hayatını kaybeden 

öğrenciler anısına birer ağaç dikildi, Bingöl‟lü çocuklara depremin yıldönümünde 

destek vermek için iki oyun parkı armağan edildi. 

 

 TOG ATAK Kahramanmaraş (17-19 Mayıs 2004) 

30 çiftin resmi nikahla evlendirildiği toplu nikah töreni organize edildi; 7 kilometrelik 

refüj boyandı, İşitme Engelliler Okulu‟na destek çalışmaları ve oyun parkı yapımı 

 

 TOG ATAK İstanbul “Dolapdere‟yi Fark Etmek” Projesi (Mayıs 2004) 

İstiklal İlköğretim Okulu tiyatro salonu oluşturulması, kütüphane temizliği, boyama ve 

düzenleme çalışmaları 

 

 TOG ATAK Bandırma “Şimdi Okullu Olduk” Projesi (26 Ekim 2004) 

Şimdi Okullu Olduk projesi kapsamında Haziran –Ekim 2004 tarihleri arasında yenileme 

çalışmaları yapılan “Şehit Öğretmen Mustafa Boz İlköğretim Okulu”‟nda yapılan 

bilgisayar laboratuarı, 4 yeni sınıf, basketbol ve voleybol sahaları ve kütüphanenin 

yapılan boyama ve temizlik çalışmaları ile hizmete açılışı 

 

 TOG ATAK İstanbul Avcılar “Şimdi Okullu Olduk” Projesi (7 Kasım 2004) 

Şimdi Okullu Olduk projesi kapsamında Haziran –Ekim 2004 tarihleri arasında yenileme 

çalışmaları yapılan “Avcılar Lisesi”‟nde yapılan bilgisayar laboratuarı ve konferans 

salonunun boyama ve temizlik çalışmaları ile hizmete açılışı 



 

Toplum Gönüllüleri her sene ortalama 10 TOG ATAK gerçekleştiriyor. 

 

 

GENÇLİK KONSEYLERİ 

 

Yılda iki defa Toplum Gönüllüsü gençlerin bir araya gelerek ortak stratejiler belirlemelerine 

ve sürdürülebilir sosyal hizmet projeleri üretmelerine imkan sağlayan geniş katılımlı 

toplantılardır. Türkiye‟nin dört bir yanından 200 kadar genç biraraya gelerek son 6 ayda 

gerçekleştirdikleri projeleri paylaşıyor, en iyi uygulamalar belirleniyor ve gelecek 6 ayın 

hedefleri belirleniyor. 

 III. Gençlik Konseyi 22-24 Şubat 2004 – Antalya  
 IV. Gençlik Konseyi 10-12 Eylül 2004 - İstanbul 

Gençlik Konseyleri Toplum Gönüllüleri Vakfı‟nın sağlam temeller üzerinde yürümesi ve 
gençlerin fikirlerini söylemeleri açısından önemlidir.  

 

ULUSAL EĞİTİME DESTEK PROJELERİ 

Ulusal Eğitime destek projelerinin temel gerekçesi, Türkiye‟nin öncelikli sosyal sorumluluk 
hedefinin „temel eğitime destek‟ olmasıdır. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde toplumumuzun 
yaklaşık %20‟sini oluşturan 17-25 yaş arası gençliğin harekete geçirilmesi ve sorumluluk 
üstlenmesinin sağlanması Proje‟nin diğer önemli gerekçesini oluşturmaktadır.   

Projeler kapsamında Türkiye‟nin çeşitli illerinde bulunan ilk ve ortaokullardaki fiziksel 
ihtiyaçların karşılanmasıyla okullarda öğrenci dostu bir ortam yaratılacak ve Toplum Gönüllüsü 
üniversiteli gençlerin öğrencilere çeşitli alanlarda düzenli eğitim vermesiyle eğitime destek 
sağlanacaktır. 

Örnek Projeler: 

 

 Diyarbakır Benim Okulum Projesi 

 

1) Onarım ve Fiziksel Destek Çalışması: 
 

Proje 3 İlköğretim Okulu ve 1 Sağlık Meslek Lisesi‟nde ilk olarak ihtiyaçların giderilmesini 
kapsamaktadır. Bunlar su, ısınma ve elektrik sistemlerinin yenilenmesi, okulun boyanması, yer 
ve çatı tamiri ve diğer ihtiyaçların karşılanmasıdır. 
Onarımlar tamamlandıktan sonra her okula bir bilgisayar laboratuarı ve 1 fen laboratuarı 
kurulacaktır. 
Onarımlar ve kurulumların ardından son düzeltmelere yönelik 2 günlük TOG ATAK 3-5 Aralık 
2004 tarihinde düzenlenecektir.  
 

(2) Sürdürülebilir Eğitime Destek 



 
Onarım, fiziksel destek aktivitelerinin ardından Kasım 2004 itibariyle sürdürülebilir eğitime 
destek  aşamasına geçilecektir. 
Diyarbakır Dicle Üniversitesinden Toplum gönüllüsü gençler 6 ay boyunca 4 Okulda örgün 
eğitim destek olmak amacıyla öğrencilere eğitimler verecekler. Bu dersler Lise sınavlarına 
hazırlık, hijyen, bilgisayar, İngilizce‟den oluşmaktadır. 
 

 Şimdi Okullu Olduk Projesi 

 

3 yıl süre zarfında toplam 15 okulda gerçekleştirilecektir. Projenin ilk yılında  

Samsun, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Sivas, Bandırma (Balıkesir) illerinde onarım çalışmaları 
gerçekleştirilmiş olup, 2. ve 3. yıllar için  
projenin Ankara, Sivas, Çorum, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri illerinde gerçekleşmesi 
planlanmaktadır. 

(1) Okullar için Destek ve Onarım Çalışması 

Proje kapsamındaki her okulda ihtiyaca göre gerçekleştirilecek olan destek ve onarım 
çalışmaları kapsamında, fiziksel standartlar eğitime ve teknolojiye uygun hale getirilecek, 
okulun düzenli olarak ısınma ve elektrik ihtiyacının karşılanması sağlanacak, öğrencilerin 
temiz içme suyu ve kullanma suyuna ulaşımı sağlanacak, okulların tuvaletleri, öğrencilerin yaş 
ve cinsiyetine ve fiziksel gelişimlerine uygun hale getirilecek, okuldaki tüm dersliklerin 
ihtiyaçları ve eğitim öğretim hizmetleri için gerekli ekipmanlar karşılanacak, okullara internet 
erişimi bulunan bir bilgisayar laboratuarı kurulacak ve/ya laboratuar etkin hale getirilecek, 
okullara fen derslerinin etkin şekilde verilebilmesi için fen laboratuarı kurulacak ve/ya etkin 
hale getirilecek, öğrencilerin kullanımına açık, yeni yayınlarla geliştirilen, internet bağlantısı 
olan bir kütüphane kurulacak ve okullar boyanacaktır. 

Okulların öğrenme dostu ortamlara dönüştürülmesinin ardından, her okulda bir TOG ATAK 
gerçekleştirilerek, bir tam gün boyunca okulların temizlik ve boyama çalışmaları 
tamamlanacaktır. Bugüne kadar yukarıda görüleceği üzere Bandırma ve İstanbul Avcılar‟da 
TOG Atak‟lar gerçekleştirilmiş olup Aralık ortasına kadar diğer illerdeki TOG Ataklar da 
tamamlanacaktır. 

(2) Sürdürülebilir Eğitsel Destek Aşaması 

Okulların fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından,  Proje‟de görevlendirilen 500 
Toplum Gönüllüsü üniversite öğrencisi, Proje‟nin gerçekleştirildiği ilk yıl 6 okulda toplam 5000 
öğrenciye yönelik eğitsel destek çalışmalarına başlayacaktır. Proje kapsamındaki eğitsel 
destek çalışmaları Kasım-Nisan ayları arasında 6 ay olarak planlanmıştır.  

Proje kapsamında eğitsel destek verecek Toplum Gönüllüsü üniversite öğrencilerinin 
Sürdürülebilir Eğitsel Destek Aşaması öncesinde Toplum Gönüllüleri Vakfı Eğitim Departmanı 
tarafından sağlanacak olan „eğitici eğitimleri‟ne katılması sağlanacaktır.  



Eğitsel destek çalışmaları kapsamında örgün eğitime destek ve üniversiteye hazırlık eğitimleri 
(Matematik, Fizik…); bilgisayar ve teknoloji eğitimleri; temel sağlık bilgileri eğitimleri; sivil 
toplum ve sivil inisiyatif eğitimleri ve İngilizce eğitimi verilecektir. 

Toplum Gönüllüleri yukarıda örneklere benzer projeleri Sponsor desteği ile gerçekleştirmeye 

devam edecektir. 

 

GENÇLİK HİZMET MERKEZLERİ (GEM) 

 

Türkiye‟nin çeşitli illerinde kurulması planlanan bu merkezlerde Toplum Gönüllüsü gençler 

yerel ihtiyaca göre belirlenen konularda sosyal hizmet verirler 

 

 SAMSUN GENÇLİK HİZMET MERKEZİ 

Samsun Atakum mevkiinde Ekim 2003‟te faaliyetlerine başlamış olan Samsun GEM 120 genç 

gönüllünün halkın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda ücretsiz hizmet sunmaktadır. Ayda 

1600 kişinin hizmet aldığı merkezde ilk ve orta öğretime destek, okuma-yazma, bilgisayar ve 

İngilizce kurslarının yanı sıra çeşitli konularda seminerler ve spor faaliyetleri sunulmaktadır. 

 

 İSTANBUL PEMBE EV 

İstanbul Kavacık‟ta Haziran ayında Toplum Gönüllüleri‟ne geçen merkezde Kavacık 

mahallesinde ÖSS‟ye hazırlık, ingilizce, bilgisayar, folklor, masa tenisi, dans, basketbol, 

satranç dersleri verilmektedir. 

 

Toplum Gönüllüleri Gençlik Hizmet Merkez‟lerini yaygınlaştırmak ve daha fazla ihtiyaç 

bölgesine fayda sunmayı amaçlıyor. Van ve Diyarbakır Gençlik Hizmet Merkezleri açılmak 

üzere çalışmalar sürüyor.  

 

 

YEREL KOORDİNASYON MERKEZLERİ (YKM) 

 

Toplum Gönüllülerinin örgütlenmiş olduğu illerde genç ve yetişkin gönüllülerinin 

koordinasyonun sağlamaya yönelik merkezlerdir. 

 

 Bandırma Yerel Koordinasyon Merkezi 

 Diyarbakır  Yerel Koordinasyon Merkezi 

 

Türkiye çapında Toplum Gönüllüsü gençlerle yetişkinleri buluşturmak, gerek kaynakları 

harekete geçirmek ve bağlantı noktası oluşturmak amacıyla Yerel Koordinasyon Merkezleri 

önemlidir. Ankara, İzmir, Van‟da da YKM‟ler açılması için çalışmalar yürütülmektedir. 

 

  

 



ULUSLARARASI PROJELER 

 

 Keşfedilecek Yol: Litvanya-Türkiye Ortak Fizibilite Çalışması 

 

9-18 Mayıs 2004 tarihleri arasında Avrupa Komisyonu Gençlik Programı Fransa Ulusal Ajansı 
tarafından desteklenen ve Avusturya, Belçika, Litvanya, Fransa ve Türkiye‟nin katılımıyla 
gerçekleşen  „Opening to Europe: Promoting Intercultural Youth Actions / Avrupa‟ya Açılım: 
Kültürlerarası Gençlik Eylemleri‟ isimli bir eğitime 5 Toplum Gönüllüsü ile katıldık. Eğitime 
katılan Toplum Gönüllüleri uluslararası ortaklarla 5 farklı proje geliştirdiler ve bu projelerden 
ilki Avrupa Komisyonu‟ndan destek aldı.  
 
Uzun dönem projesinin ilk adımı olan „Keşfedilecek Yol: Kültürlerarası Öğrenme Konulu Uzun 

Dönemli Gençlik Projesi”nin Fizibilite Çalışmaları, 8-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul 
Daphnis Otel‟de gerçekleşti. Türkiye‟nin yanı sıra Avusturya, Belçika, Litvanya ve 
Fransa‟dan Sivil Toplum çalışanlarının katıldığı toplantılar süresince Türkiye ile 
Litvanya arasında eş zamanlı uygulanması planlanan projenin içeriği, takvimi ve 
değerlendirme süreci belirlendi.  
 
Proje, Litvanya‟daki gönüllülerin Litvanyalı çocuklarla Türkiye hakkında kültürel çalışmalar 
düzenlemesi, Türkiye‟deki gönüllülerin Türk çocuklarla Litvanya hakkında kültürel çalışmalar 
düzenlemesi, bu yerel projeleri gercekleştiren genç gönüllülerin biraraya gelerek 
deneyimlerini paylaşmaları ve Türkçe-Litvanyaca Genç Gönüllü Sözlüğü oluşturmalarını 
içeriyor.  
 
 

 Uluslararası Gençlik Projeleri için İrtibat Kurma Semineri 

 

20-24 Ekim 2004 tarihleri arasında Portekiz, İtalya, İspanya, Estonya, Romanya ve Polonya ve 

Türkiye‟den 8 yabancı ve 4 Türk Sivil Toplum Kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen İrtibat 

Kurma Semineri‟ne Toplum Gönüllüleri ev sahipliği yapmıştır. Avrupa Komisyonu Gençlik Fonu 

(YOUTH) tarafından fonlanan olan bu İrtibat Kurma seminerinin öncelikli nedeni, uluslararası 

projeler gerçekleştirmek isteyen Toplum Gönüllülerine Avrupa‟dan diğer gençlik sivil toplum 

kuruluşları ile buluşma imkanı sağlamak. Bu öncelikli amacın yanısıra, Türkiye‟deki ve 

Avrupa‟daki diğer sivil toplum kuruluşlarına da biraraya gelmeleri ve birlikte projeler 

gerçekleştirmeleri için uluslar arası bir platform sağlayarak ortak projeler üretilmesini teşvik 

etmek.  Seminer kapsamına eğitim ve kültürel gezi de dahil edilmiştir. 

 

 



ULUSAL EĞİTİMLER 

 

 TOG “5 ANAHTAR EĞİTİM SİSTEMİ” 

 

Gönüllü gelişimine yönelik Toplum Gönüllüleri bünyesinde geliştirilen eğitim sisteminde her 

anahtar bir adımı simgeliyor. Adımlar: TOG‟la tanışma; sivil toplum ve Toplum Gönüllüsü 

olmak ve dünyadan örnekler; proje geliştirme, yönetimi ve kaynak geliştirme; projelerde ekip 

çalışması; sürdürülebilir proje gönüllüsü olmak. 5 anahtar eğitimini tamamlayan gönüllüleri 

TOG Kimlik kartı sahibi olmaya hak kazanıyor. 

 

 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMLERİ PROJESİ 

 

Avrupa Birliği‟nden destek almış olan projeye Ekim 2004‟te başlanmıştır. 
DDAGEP projesinin temel amaçları, insan hakları konusunda duyarlılığın arttırılması, adalete 

erişim konusunda kamuoyunu bilinçlendirme ve kültürel farklılıkların korunması ve bu 

farklılıklara saygı gösterilmesidir. Önce eğitici eğitimi alacak olan genç gönüllüler daha sonra 

kendi illerinde bulunan diğer gönüllüleri bilgilerini aktaracak ve nihai olarak da önceden 

belirlenmiş İlköğretim Okulları‟nda bu eğitimleri vereceklerdir. Proje insan hakları ve 

demokrasi üzerine Türkiye‟de ilk defa bir kutu oyunu tasarımını ve piyasaya sunulmasını da 

kapsamaktadır. 

 

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ BURS FONU 

 

Maddi yönden desteğe gereksinim duyan, toplumsal sorunlara duyarlı ve sosyal sorumluluk 

projelerine gönüllü olarak katılmaya istekli üniversite öğrencilerin eğitimlerine destek olmak 

amacıyla kurulmuş bir fondur. 

 

 OKYANUS BURS FONU 
 
(1) TOG-(Sponsor kurum/kişi) Okyanus Burs Fonu kurularak her yıl bir üniversite öğrencisine 
süresiz olarak burs olanağı yaratılmış olur. TOG Okyanus Burs Fonu‟nun bedeli 10.000$ 
karşılığı olarak belirlenmiştir.  
 

 10,000 $ karşılığı olarak sağlanacak burs bedeli, TOG bünyesinde TOG Ana Mal Varlığı 
benzeri Fonlar olarak saklanır. Fonlar TC Hazinesi dövize endeksli veya döviz cinsinden 
Devlet Tahvillerine yatırılır veya döviz cinsinden olmak kaydıyla güvenceli fonlarda 
çalıştırılarak ana parası korunur, getirisi ofis giderleri (%13) ile ilgili kesinti yapıldıktan 
sonra burs fonu olarak kullanılır. 

 Fonların getirisi iki yıl peş peşe yıllık %10 dan düşük olması halinde, Vakıf, bursiyerlerin 
burs miktarını düşürmemek amacıyla bağışçı ile görüşerek Fonun artırılmasını veya bir 
başka Fon ile birleştirilmesini önerebilir. 

 
(2) Eğitim- öğretim yılı sonunda Sponsor kurum adına hazırlanacak TOG Burs Fonu yılbaşı 
tebrik kartları kurumun çalışanları ve müşterilerine iletilir. 



 
(3) Sponsor Kurum Okyanus Burs Fonu‟nun kurulmasının ardından yılbaşında firma 
çalışanlarına yönelik Toplum Gönüllüleri tanıtım sunumu gerçekleştirilir. Sunumda, Toplum 
Gönüllüleri ve projeleri firma çalışanlarına sunulur. Tüm çalışanlar Toplum Gönüllüleri Burs 
Fonu Projesi‟ne katılmaya davet edilir. Tüm çalışanların kendi imkanları ve istekleri ölçüsünde 
TOG Deniz Burs Fonu‟na katkıda bulunması mümkündür.  
 

 DENİZ BURS FONU 
 

(4) Bir Damla da Sizden Burs Fonu Destek Kampanyası ile kurum çalışanları bir araya gelerek 
düzenli ödeme talimatı yoluyla bir öğrencinin bir yıllık burs bedelini karşılayabilirler.  
 
(5) Bir Toplum Gönüllüsü üniversite öğrencisinin bir ay süre ile burs alması için TOG‟a ulaşan 
bağış bedeli 150 milyon TL. dir. 10 çalışanın bir araya gelmesi ve bir yıl süre ile ayda 15 
milyon TL‟lık ödeme yapması yoluyla Deniz Burs Fonları kurulur.  
 

 Deniz Burs Fonu kapsamında düzenli ödeme talimatı yoluyla ödenebilecek miktarlar 
çalışanlar tarafından belirlenecektir.  

 Düzenli ödemelerin bir akademik yıl süresince taahhüt edilmesi gereklidir. Çalışanlar 
diledikleri takdirde, oluştukları Deniz Burs Fonlarını burs alan üniversite öğrencilerinin 
eğitimleri süresince düzenli ödeme talimatlarını devam ettirebilirler.  

 Deniz Burs Fonu kurulmasına katılmak isteyen çalışanlar, şartlı burs fonu bağışında 
bulunabilecektir. Bağışçının isteğine bağlı olarak, burs alacak gencin üniversitesi, fakültesi 
veya eğitim konusu/alanı belirlenebilir. 

 Deniz Burs Fonu kurulmasına katkıda bulunan çalışanlar, bursiyerleri ile tanışma veya 
rehberlik projesi kapsamında ortak çalışmalar yapma imkanı bulabilecektir.  

 
 
 “İYİ KALPLER” DÜKKANI – MAJOLİKA 
 
Toplum Gönüllüleri 5 Temmuz 2004 tarihinde Galata‟da ikinci el satış mağazası açtı. Temiz 
olmak suretiyle 2nci el giysi ve ev eşyalarının bağışlandığı dükkanda ihraç fazlası ürünler de 
mevcut. Ürünlerin satışından elde edilen gelir üniversitesi öğrencilerine burs ve sosyal  
hizmet projelerine katkı olarak geri dönecektir.  
 
 
 

“Eleştirmek Değil, Değiştirmek İçin” 
 

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ 
 
 

 
 

 



TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ 
 
 
Toplum Gönüllüleri (TOG), gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan bir 
değişim ve dönüşüm projesidir. Aralık 2002‟de kurulan TOG, gençlerin öncülüğü ve 
yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlıyor.  
Toplum Gönüllüsü gençler üniversitelerinde; kulüp, topluluk veya grup olarak örgütlenerek 
belirledikleri, ihtiyaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor. 
Uyguladıkları projeleriyle yerel kaynağı da harekete geçirerek yerel katılımı sağlayan toplum 
gönüllüsü gençler, bulundukları yerlerdeki sorunlara çözüm üretirken  kişisel gelişimlerine de 
katkı sağlıyorlar. 
Toplum Gönüllüleri Vakfı, gençlerin sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmesine olanak 
sağlarken burs, staj ve rehberlik olanakları da sağlıyor.  

 
İlkelerimiz 

 Farklılıklara saygı  

- Farklılıklara saygılı olmak ve farklılıklarla uyum içinde hareket edebilmek  
- Herhangi bir dini, ideolojik, siyasi, etnik vb. görüşün savunuculuğunu veya 
propagandasını yapmamak  

 Şeffaflık ve hesap verebilirlik  

- Mali raporlar dahil tüm kurumsal raporları halka açık  
 Yerel katılıma önem verme 

- Yerel ihtiyaca göre gençlerin liderliğinde sivil inisiyatifler oluşturmak, katılımı yaygın 
faaliyetler gerçekleştirmek  
- Yerel kaynağı harekete geçirerek sorun çözme kapasitesini artırmak  

 Ekip çalışması  

- Hepimiz için hep birlikte anlayışını desteklemek  
 Eğitime önem verme  

- Eğitim düzeyini ve kalitesini yükseltmeyi hedeflemek  
- Sorgulayan, araştıran ve bilgiye dayalı eğitimi desteklemek  
- Yaşayarak ve yaşam boyu öğrenmeye inanmak  
- Eğitim konusunda bilinçli bir kamuoyu oluşturmaya çalışmak  

 Girişimcilik  

- Hedef kitlenin bireysel fikirlerini ekip çalışmasıyla projeye dönüştürüp, projelerini 
hayata geçirmek 

Vizyonumuz&Misyonumuz 

Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak, Aralık 2002‟de gençlerin öncülüğünde toplumsal barış, 
dayanışma ve değişimi gerçekleştirme vizyonu ile yola çıktık. 

 Gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde çeşitli sosyal hizmet projelerini 
hayata geçirmeyi  

 Gençlerin yaratabileceği sinerjiye inanan ve sosyal bir amaca yönelik maddi-manevi 
yatırım yapabilecek yetişkin gönüllülerin katılımını, rehberliğini ve desteğini sağlamayı  

 Çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenli, girişimci ve duyarlı bir 
gençliğin oluşumuna katkıda bulunmayı  



 Toplumda sosyal sorumluluk yönünde farkındalık yaratmayı  

hedefliyoruz. 

“Eleştirmek değil, değiştirmek için” çıktığımız yolda, gençliğin enerjisini sosyal faydaya 
dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

HEDEF KİTLEMİZ : 17-25 yaş arası gençler 

GEREKÇELERİMİZ: 

 Türkiye Devlet İstatistik Enstitüsü‟nün verilerine göre, 17-25 yaş arası genç nüfus 
Türkiye nüfusunun %20‟sinden fazlasını oluşturmaktadır.  

 17-25 yaş grubundaki gençler, kendilerine yapılan sosyal içerikli yatırımları, kısa sürede 
toplumsal yarara dönüştürebilecek enerjik bir kitledir. Dolayısıyla gençler, ülkemiz ve 
yarınlarımız için büyük öneme sahiptir.  

 Toplumumuzda sivil insiyatifin gelişmesi ve bireylerin sosyal politikaya olan etkisinin 
arttırılması önemli ihtiyaçlardan biridir. Bunun için, gençlere duyulan güvenin 
tazelenmesi ve gençlerin desteklenmesi önceliklidir.  

NASIL? 

Toplumda aktif gönüllülük bilincini yerleştirerek gençlerin önündeki engelleri kaldırmak 
suretiyle onlara destek olarak değişimin önünü açmak 

HEDEFLERİMİZ: 

 Gençleri mesleğe ve hayata hazırlayacak donanımları oluşturmak  
o Hak edenlere karşılıklı burs yardımları  
o İş yapma becerilerini geliştirmek için staj olanakları  
o Girişimciliğe yönlendirmek için mikro kredi programları  
o Üretkenlik ve sorumluluk esasıyla proje finansmanı 

 Gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için rehberlik ve danışmanlık hizmeti 
sunmak, mentorluk yapmak;  

 “Arkadaşlık ve üretim” kavramlarını yanyana koyarak sosyalleşmeye olanak tanımak, 
üniversiteler ve kültürler arası kaynaşmayı sağlamak;  

o Yurtiçinde üniversiteler arası Gençlik Konseyleri düzenlemek 
 AB normlarına uygun gençlik projeleri üretmek  
 Diğer sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk programlarına katılımı sağlayarak, 

bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

 

ANA SPONSOR T. GARANTİ BANKASI 
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Toplum Gönüllüleri Kulübü / Topluluğu / Grubu  

 
 18 Mart Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu  

 19 Mayıs Üniversitesi Gönüllü Eğitimciler Kulübü  

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu  

 Adnan Menderes Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu  

 Ankara Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü  

 Bahçeşehir Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü  

 Bandırma Balıkesir Üniversitesi Toplum Gönüllüleri  

 Bilgi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü                                                                  

 Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Toplum Gonulluleri Grubu  

 Çağ Üniversitesi Toplum Gönüllüleri  

 Çankaya Üniversitesi Toplumsal Dayanışma Topluluğu  

 Dicle Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu  

 Dokuz Eylül Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu  

 Ege Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü  

 Fatih Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü  

 Gazi Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu TOG Grubu  

 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Kültür Kulübü Toplum Gönüllüleri Kolu  

 Kadirhas Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü TOG Grubu  

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu  

 Kocaeli Üniversitesi Eğitim Gönüllüleri Kulübü  

 Maltepe Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü  

 Marmara Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü  

 ODTU Mezunlar Derneği Toplum Gönüllüleri Grubu  

 Osmangazi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu  

 Sakarya Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü  

 Selçuk Üniversitesi Yerel Gündem 21 Kulübü TOG Grubu  

 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu  

 Şanlıurfa Harran Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü  

 Trakya Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu  

 Uludağ Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu  

 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu  

 Yüksek Teknoloji Enstitüsü Toplum Gönüllüleri Topluluğu  

 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Eğitim Fakültesi Toplum Gönüllüleri 
Topluluğu  
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Toplum Gönüllüleri Vakfı- Sürdürülebilir Projeler 2004 
 

 
19 Mayıs Üniversitesi – Gönüllü Eğitime Destek Projesi (Lafarge – Şimdi Okullu Olduk)  
 
Adnan Menderes Üniversitesi –  LGS Eğitime Destek Projesi 
 
Akdeniz Üniversitesi - Kardeş İlköğretim Okulu Eğitime Destek Projesi 
 
Balıkesir Üniversitesi (Bandırma) – Gönüllü Eğitime Destek Projesi (Lafarge – Şimdi Okullu 
Olduk) 
 
Bilgi Üniversitesi – Birinci Perde Projesi 
 
Bilkent Üniversitesi – Genç Bakış Projesi 
    Üniversite Personelini Destek Projesi 
 
Cumhuriyet Üniversitesi – Gönüllü Eğitime Destek Projesi (Lafarge – Şimdi Okullu Olduk)  
 
Çankaya Üniversitesi – Gönüllü Eğitime Destek Projesi –(Çukurambar)  
 
Dicle Üniversitesi - Benim Okulum Projesi (Pfizer) 
                     Gönüllü Veli Projesi 
           Diş Dostu Projesi 
 
Dokuz Eylül Üniversitesi – Gönüllü Eğitime Destek Projesi  
 
Ege Üniversitesi – Gönüllü Eğitime Destek Projesi 
         Köy Okulu Projesi 
         Kardeş Umutlar Projesi 
         Görme Engelliler İçin Kütüphane Projesi  
 
Harran Üniversitesi – Muradiye Geliştirme Projesi 
   Babahat Sağlık Ocağı İyileştirme Projesi    
   Sevgi Çemberi Projesi 
   Kütüphane Destek Projesi 
    
İstanbul Üniversitesi – Gönüllü Eğitime Destek Projesi (Lafarge – Şimdi Okullu Olduk) 
 
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi – Barbaros Çocuk Köyü Projesi 
 
Karaelmas Üniversitesi (Karabük) – Gülen Yüzler Projesi  
 
Kocaeli Üniversitesi – Gönüllü Eğitime Destek Projesi (Lafarge – Şimdi Okullu Olduk) 
 
Kocatepe Üniversitesi – Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Ziyaretleri 
 



Maltepe Üniversitesi – Gönüllü Gelişim ve Değişim Projesi 
 
Marmara Üniversitesi (Göztepe) – Çeçen Mülteci Kampı Projesi  
             Eğitim Mahallesi Projesi 
 
ODTÜ – Şirindere Eğitim-Öğretim Projesi 
 
Sakarya Üniversitesi - Zihinsel Engelliler Projesi 
   Gönüllü Eğitime Destek Projesi (Lafarge – Şimdi Okullu Olduk)  
  
Trakya Üniversitesi (Edirne) – Huzurevi Sevgi Ziyaretleri Projesi 
       Diyaliz Merkezi Ziyaretleri 
       Gönüllü Eğitime Destek Projesi (2 okul) 
       Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Ziyaretleri   
 
Trakya Üniversitesi (Kırklareli) Huzurevi Sevgi Ziyaretleri Projesi  
 
Uludağ Üniversitesi – Onkoloji Servisi Sevgi Ziyaretleri 
   Genç Bakış Projesi  
 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Diş Dostu Projesi 
 


