
Kodluyoruz Gönüllü Kılavuzu

2023



İçerik
01 Kodluyoruz’un Hikayesi

Misyonumuz02

03 İlkelerimiz & Değerlerimiz

04 Kodluyoruz’da Gönüllülük



Kodluyoruz Kimdir?

Kodluyoruz; Türkiye’de dünya çapında yazılımcılar 
yetiştirmek için çalışan, ülkemizi teknoloji geliştirme 
merkezi yapmayı hedefleyen bir sosyal girişim 🚀



Kodluyoruz’un Hikayesi

2016 yılında, Emre, Gülcan ve Aykut kendi ülkelerinden binlerce 
kilometre ötede akıllarındaki bir soruyu cevaplamaya çalıştı: 

Türkiye'deki binlerce işsiz ve umutsuz gencin kendi 
potansiyellerini açığa çıkarmasına nasıl 

yardımcı olabiliriz?... Ve Türkiye'de iyi amaçları olan 
yazılımcıların  dünyaya değer kattığı bir 

ekosistemi sağlamak için ne yapmak lazım?



Değerlerimizi 
gözeterek, 
Türkiye'de yetişen 
yazılımcıların global 
ölçekte değer 
yaratacak 
yazılımcılar olmasına 
katkı sağlamak

Liseden 
başlayarak, kariyer 
yolunda kariyer 
gelişimi 
ihtiyaçlarına cevap 
verebiliyor olmak 

Öğrencilerin 
kolayca 
kullanabileceği 
mekanizmanın 
kurulmasını 
sağlamak

Misyonumuz



Yardımlaşma ve 
Dayanışma 

Deneyim Paylaşımı Akran Öğrenmesi ve 
Grup Çalışması

Sürekli Gelişim ve 
Farkındalık 

Birbirimize Saygılı 
Olmak

Kapsayıcı Olmak 

İlkelerimiz & Değerlerimiz

🙌 🚀

👀 🙌

👥

💛



Birleşmiş Milletlerin 
üzerinde çalıştığı 

Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları, yoksulluğun sona 

erdirilmesi, çevrenin 
korunması, iklim krizine 

karşı önlem alınması, refahın 
adil paylaşımı ve barışı 

hedefliyor. 

Kodluyoruz olarak bu hedeflerden 4. ve 8. madde üzerine doğrudan; 5., 10. ve 17. madde üzerine ise dolaylı 
olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kodluyoruz’da Gönüllülük



Kodluyoruz’da Gönüllülük

Kodluyoruz Gönüllüsü;

Kendini geliştirirken, sosyal çevreye fayda sağlayan ve aynı 
zamanda öğrenirken eğlenen kişidir. 

💛 Yardımseverdir, bildiklerinin paylaşarak çoğalacağını bilir.
💛 Kolaylaştırıcıdır, takip edilen değil eşlik etmek için 
inisiyatif alandır.
💛 Farklılıklarla bir arada yaşayandır, farklılıklarımızın bizi 
birleştiren güç olduğuna inanır. 

Kodluyoruz için Gönüllü Kimdir?



Başvuru 
FormuGönüllü Kılavuzu

Değerlendirme 
Görüşmesi Oryantasyon

Kodluyoruz’da Gönüllülük
Nasıl Gönüllü Olunabilir?



Nasıl Gönüllü Olunabilir?

👉 İlk olarak gönüllü kılavuzunu dikkatlice okumalısın!

👉Hemen ardından başvuru formunu eksiksiz bir şekilde 

doldurmalısın!

👉Başvuru formunu dolduran  arkadaşlarımızı  

Değerlendirme Görüşmesi’ne davet ediyoruz!

👉 Vee Oryantasyon! Gönüllü oryantasyon toplantısına 

katılım sağlamanı bekliyoruz! 

👉 Oryantasyonu tamamladıktan sonra sen de bir 

Kodluyoruz Gönüllüsüsün!

Kodluyoruz’da Gönüllülük



👥 Topluluk ve mentor destekli çalışma 
grupları 

👥  Hem teknik becerileri hem kişisel 
becerileri geliştirmeye yönelik 
etkinlikler

👥  +15.800 üyenin yer aldığı 
Kodluyoruz Discord sunucusu

👥  Harekete Geç ve Harekete Geç++ 
ağında yer alan 47 üniversite topluluğu

👾 Gelecek nesli 21. yüzyıl 
yetkinliklerine ve Endüstri 4.0’a 
hazırlamaya,

👾 Bilişim teknolojileri ile 
tanıştırarak dijital okuryazarlık 
farkındalığı kazandırmaya 
yönelik projeler

Kodluyoruz’da Gönüllülük
Gönüllüler Hangi Alanda Gönüllülük Yapabilir?

Kodluyoruz 
Topluluğu Kodluyoruz Jr.



Program Asistanı (Teknik)

📌 Code Review etkinliklerinde moderatörlük 
yapma
📌Mülakat Simülasyonları etkinliklerinde 
moderatörlük yapma (opsiyonel)
📌Katılımcıların ihtiyaçlarına göre etkinlikler 
oluşturma
📌Haftada minimum 2 saat ayırmak

Kodluyoruz’da Gönüllülük
Topluluk Gönüllüleri

Program Asistanı (Sosyal)

📌  Mülakat Simülasyonları etkinliklerinde 
moderatörlük yapma (opsiyonel)
📌Check-in gibi sosyal etkinliklere dahil 
olmak
📌Katılımcıların ihtiyaçlarına göre etkinlikler 
oluşturma
📌Haftada minimum 2 saat ayırmak



Program Mentoru

📌Teknik ve sektörel soruları cevaplandırma
📌Etkinliklerimizde konuşmacı olma 
(opsiyonel)
📌 Code Review etkinlikleri yapma 
(opsiyonel)
📌Mülakat simülasyonu etkinlikleri yapma 
(opsiyonel)

Kodluyoruz’da Gönüllülük
Topluluk Gönüllüleri

Üniversite Temsilcisi

📌 Program etkinliklerine dahil olmak

📌 Haftalık buluşmalara katılmak 

📌 Haftalık görevleri düzenli olarak yerine 
getirmek

📌 Haftada minimum 3 gün ayırmak



Kodluyoruz’da Gönüllülük
Kodluyoruz Jr. Gönüllüleri

Kodluyoruz Jr. Fellow

📌 8-18 yaş grubu öğrenciler ile çalışma motivasyonu 
yüksek ve girişken olmak

📌 Temel kodlama alanında teknik becerilere sahip 
olmak

📌 Deneyimlerini aktarmak ve yol gösterici olmak

📌Bir okul dönemi boyunca (Eylül-Ocak, 
Şubat-Haziran vb.) haftada en az  2 saat program 
içinde kalmak



@kodluyoruz

@kodluyoruz    
@Kodluyoruz_Jr

@kodluyoruz
@kodluyoruz_junior

@kodluyoruztr

www.kodluyoruz.org

Teşekkürler!
Sorularınız ve önerileriniz için bizlere gonullu@kodluyoruz.org adresinden 

ulaşabilirsiniz.

mailto:gonullu@kodluyoruz.org

