
KARAKUTU DERNEĞİ GÖNÜLLÜLERİ POLİTİKA BELGESİ 

 

Karakutu Derneği, 2014’ten bu yana gençler ile geçmişle yüzleşme ve toplumsal 

hafıza/hatırlama üzerine çalışan bir dernektir. Bu çalışmaların ve Karakutu Derneği’nin önemli 

bir parçasını gönüllüler oluşturmaktadır. Derneğin ilke ve değerlerini benimseyerek dernek 

çalışmalarına zaman, emek ayıran ve maddi destek veren herkes Karakutu Derneği’nin 

gönüllüsü olabilir. 

  

Karakutu Derneği’nin 18-30 yaş arası genç yetişkinler ve 31 yaş ve üstü yetişkinler olmak 

üzere iki farklı gönüllü grubu vardır: 1 

 

1) Karakutu Derneği’nin genç gönüllüler için düzenlediği eğitimlere katılan gençler, 

ilgi ve yetkinlik alanları ve programların ihtiyaçları doğrultusunda dernekte gönüllü 

olarak çeşitli görevler alabilirler. Bunların başında, Hafıza Yürüyüşlerinde anlatıcılık 

yapmak ve Hafıza Yolculuğu’na dahil olarak araştırma sürecine katılmak 

gelmektedir. 

2) 31 yaş ve üstü yetişkinler ise, Karakutu Derneği’nde kendi ilgi ve yetkinlik alanları 

doğrultusunda çalışma gruplarına katılarak, programların ihtiyaçları doğrultusunda 

çalışmalar yaparak veya Karakutu Derneği’ne maddi destek vererek gönüllüsü 

olabilir. 

Bu politika belgesiyle Dernek, dernek gönüllülerinin bu belgede yer alan haklarını korumayı ve 

sorumlulukları konusunda bilgilendirmeyi ve sorumluluklarını takip etmeyi taahhüt eder. 

 

Karakutu Derneği, şeffaflık ve hesap verebilirlik ve fırsat eşitliğini ve sonuçlarda eşitlik ilkesini 

bir öğrenme ve gelişme süreci olarak kendisine hem vizyon edinmiştir hem de hedef olarak 

önüne koymuştur. Çalışma, işleyiş ve yönetim ile ilgili kararlar, kişi hak ve özgürlüklerini 

koruyarak derneğin refahı ve faydası baz alınarak belirlenir, kararların niteliğine göre ilgili 

bileşenleri bağlar.  

 

Karakutu Derneği gerçekleştireceği çalışmalarda, ilgili paydaşlar ile beraber konuşarak, 

çalışma konusunda fikirlerini alır ve kararlara yansıtır.  

 

Karakutu Derneği gönüllülerinin hakları ve sorumluluklarına dair esaslar aşağıdaki gibidir. 

 

KARAKUTU DERNEĞİ GÖNÜLLÜLERİNİN HAKLARI 

 

Bu vizyon çerçevesinde gönüllülerin, Karakutu Derneği’nin işleyişinden ve karar alma 

mekanizmalarından haberdar olma, bu mekanizmalarda yer alma ve bu mekanizmalara dair 

soru sorma ve söz sahibi olma hakkı vardır.  

1) Gönüllülerin derneğin gönüllü çalışmalarında hangi çalışmada hangi gönüllünün yer ve 

sorumluluk alacağına dair kararlara katılma hakkı vardır. Örneğin, ulusal ve 

uluslararası bir konferansa Karakutu Derneği gönüllüsü olarak kimlerin katılacağı veya 

 
1 Karakutu Derneği'nin ana hedef grubu Türkiyeli gençlerdir. Gençler, Hafıza Yolculuğu Programı'na katılarak 

Hafıza Yürüyüşlerinde anlatıcı ve/veya mekan çalışarak Karakutu gönüllüsü olmaya başlarlar. 18-30 yaş arasındaki 
gençlerin Karakutu gönüllüsü olabilmesi için başka yollar da olmakla birlikte gönüllülerin temelde iki gruba 
ayrılmasının birkaç sebebi vardır. Bu sebepler, gönüllü yaş aralığına göre derneğin bu gönüllülerle iletişime geçme, 
politika ve etkinlik üretme biçimlerinin değişmesidir. 



Hafıza Yürüyüşlerinde kimlerin anlatıcı olacağı vb. konularda da bu ilke ve hakları 

geçerlidir. Karar mekanizmalarında nasıl bir karar alma süreci işletildiğine dair bilgi 

talep etme, gönüllüler arasında eşitliği ve adaleti korumaya yönelik müdahale etme ve 

sürecin şekillenmesine dair fırsat eşitliğinin sağlanması için katkı sunma ve itiraz etme 

hakkı vardır.  

 

2) Gönüllülerin zaman içinde gönüllü oldukları konular, alanlar, sorumlulukları değişebilir;  

gönüllülük alanlarını kendi istek ve her türlü duruma göre yeniden belirleyebilir.  

 

3) Gönüllülerin yönetim, denetim ve tüm karar alma mekanizmalarına katılma hakkı 

vardır. Katılma hakkı, tüm gönüllülerin sahip olduğu bir hak olmasına rağmen bu 

katılım, koşullara göre temsilciler halinde ya da bireysel olarak pratiğe dönüştürülebilir.  

 

4) Gönüllülerin zamanı ve kapasitesi doğrultusunda önerilen işleri değerlendirerek kabu l 

etme hakkının yanında reddetme hakkı da vardır. Bu değerlendirme ve karar verme 

sürecinde, onlara sunulan işlerin emek-değer eşitliği ve ilgili takdir mekanizmaları 

çerçevesinde sunulacağını bilme ve gerekirse bu konularda soru sorma hakkı vardır. 

 

5) Gönüllülerin, Karakutu Derneği’nin yürüttüğü işlerden, projelerden, etkinliklerden, 

ortaklıklarından vb. düzenli, sürekli ve söz verilen tarihlere uyularak bilgilendirilme ve 

bunun sonucu olarak bilgi sahibi olma hakkı vardır.  

 

 

KARAKUTU DERNEĞİ GÖNÜLLÜLERİNİN SORUMLULUKLARI 

 

1) Karakutu Derneği, gönüllülerinin derneği temsil süreçlerine aktif olarak katılımını 
amaçlar. Bu sebeple Karakutu gönüllüsü, Karakutu’yu gerek derneğin talep ettiği 
gerekse bireysel inisiyatifle dahil olunan tüm mecralarda derneğin ilke ve amaçları 
çerçevesinde doğru ve iyi temsil etmelidir.2 
 

2) Karakutu Derneği gönüllüsü, derneğin işleyişinde gönüllüğün önemli ve temel bir yeri 
olduğunun farkındalığıyla aldığı görev ve sorumlulukları zamanında ve tam olarak 
yerine getirmelidir. 
 

3) Karakutu Derneği gönüllüsü, gerek gönüllünün öz gelişimine gerekse derneğin 
gelişimine ve işleyişine katkı sağlamak için Karakutu Derneği gönüllülerine açık olan 
etkinliklere olabildiğince katılım göstermeli ve de derneği ve çalışmalarını olabildiğince 
yaygınlaştırmalıdır. 
 
Karakutu Derneği gönüllüsü, derneğin çalışmaları dahilinde hazırlanmış olan belgeleri 
(Örneğin Mekân Kimlik Kartlarını) ve görsellerini geliştirmeli, etik kurallar ve fikri haklar 
çerçevesinde düzgün bir biçimde kullanmalı ve belgelerin paylaşımı konusunda 
Yönetim Kurulu’ndan izin talep etmelidir. Yönetim Kurulu izni olmaksızın derneğin 
çalışmalarını kullanan gönüllü ile olan kurumsal ilişki yeniden değerlendirilmelidir. 
 

4) Karakutu Derneği gönüllüsü, derneğin temel ilkelerinden olan şeffaflık ve hesap 
verilebilirlik çerçevesinde derneğin tüm bileşenlerine gerektiğinde açıklama 
yapabilmeli ve yöneltilen sorulara cevap verebilecek biçimde durumda olmalıdır. 

 
2 Bu doğru ve iyi temsil için, Karakutu Derneği gönüllüleri, Dernek Tüzüğünü ve derneğin diğer politika belgelerini 

okumuş ve benimsemiş olmalıdır. 



Derneğin ayrımcılık, cinsel taciz ve şiddeti önleme politika belgelerinde yer alan 
durumlar bu maddenin kapsamı dışındadır.  
 
 


