AKIN GLOBAL EĞİTİM VE YARDIM VAKFI
GÖNÜLLÜLÜK TAAHHÜTNAMESİ
1. Vakfın vizyonu ve misyonu doğrultusunda gönüllü olarak çalışmaları sürdüreceğimi,
2. Vakfın standart ve prosedürlerine aykırı taleplerde bulunmayacağımı, bu taleplerimin
değerlendirilmeyeceğini,
3. Vakıf bünyesinde çalışanlar, gönüllüler ve ilgili diğer üçüncü kişilerle olan ilişkilerimde din, dil, ırk,
mezhep, cinsiyet ve sosyal ayrım gözetmeksizin çalışmaları yürütmeyi, her türlü nefret
söyleminden ve kötü örnek olacak davranışlardan kaçınmayı,
4. Vakfın düzenleyeceği veya katılacağı proje ve etkinliklere, toplantılara, organizasyonlara,
seminerlere ve eğitimlere düzenli olarak katılacağımı, katılamayacağım hallerde mazeretimi yazılı
olarak bildireceğimi,
5. Vakıf ile iletişimimin sorunsuz olması için, kişisel bilgilerimde ortaya çıkabilecek değişiklikleri
zamanında bildireceğimi ve bilgilerimi güncel tutacağımı,
6. Vakıfla ilgili her türlü faaliyet, ilgili bilgi, duyuru vb. için telefon, faks, elektronik posta, sms, sosyal
medya ve/veya online platformlar vb. üzerinden tarafıma ulaştırılmasına izin verdiğimi,
7. Vakıf çalışanları ve diğer gönüllüler ve Vakıf ilgilileri ile uyum içinde çalışarak ekip çalışmalarına
destek vereceğimi, tarafımdan kaynaklı bir aksamaya sebebiyet vermeyeceğimi,
8. Etkinliklerde Vakfın tarafıma teslim etmiş olduğu Gönüllü Yeleğini giyerek Vakfa yakışır şekilde
hareket edeceğime,
9. Vakıf bünyesinde yapılan çalışmalarda kendim veya Vakıf adına hiçbir şekilde dini, siyasi görüş
bildirmeyeceğimi, propaganda yapmayacağımı, kişisel sorunlarımı Vakfa taşımayacağımı,
10. Vakıfla ilgili çalışmalarım sürecinde karşılaştığım her türlü soruna ilişkin olarak önce Vakıf
yetkililerine haber vereceğimi,
11. Kendime ve birlikte faaliyette bulunacağım Vakıf ilgililerine (diğer gönüllüler, yararlanıcılar, Vakıf
çalışanları vb.) zarar verebilecek, bilinmesi/önlem alınması önem arz eden herhangi bir sağlık
sorunum olmadığını, olduğu takdirde derhal Vakıf sorumlularını bilgilendireceğimi,
12. Gönüllülük ilişkisi sürecinde ve gönüllülük ilişkisinin sona ermesinden sonra süresiz olarak, Vakfa
veya vakıfla ilgili kişilere (bursiyerler, ihtiyaç sahipleri, gönüllüler, bağışçılar vb.) ilişkin her türlü
kişisel veri (özel nitelikli kişisel veriler dahil), bilgi ve görselleri (fotoğraf, ses kaydı, video vb.)
korumaya azami özeni göstereceğime, bu verileri açık rıza veya açık yetki olmaksızın hiçbir şekilde
paylaşmayacağıma, depolamayacağıma, aktarmayacağıma, işlemeyeceğime ve kullanmayacağıma,
tarafımla paylaşılan verileri gizli tutacağımı,
13. Vakfın düzenlediği ve/veya Vakıf adına katıldığım etkinlikler sırasında tarafımca çekilen (ve/veya
içinde bulunduğum) fotoğraf, video, ses/görüntü kaydı alınması ve bu verilerin Vakıf tarafından
süresiz olarak kullanılmasına (internet sayfası, sosyal medya hesapları, her türlü baskı, dergi, bülten,
televizyon ve benzeri mecralarda vb.), paylaşılmasına izin verdiğimi, bu konuda herhangi bir hak
(maddi/manevi) talebinde bulunmayacağımı,
14. Gönüllü olduğum sürece Vakfın tarafımdan talep edeceği her türlü belgeyi (adli sicil kaydı, kimlik
fotokopisi, ikametgah belgesi vb.) Vakfa teslim edeceğimi,
15. Vakıf ile ilgili tüm çalışma ve etkinliklerde kendi hür iradem, rızam ve isteğimle gönüllü olarak görev
aldığımı, bundan dolayı herhangi bir ücret/bedel/karşılık talep etmediğimi, gönüllü olarak faaliyet
gösterdiğim sırada (etkinliklere götürülüp getirilirken dahil) ortaya çıkabilecek her türlü
kaza/zarardan dolayı tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
16. Bilgi formunda paylaşmış olduğum tüm bilgilerin doğru, eksiksiz olduğunu ve gerçeği yansıttığını,
17. Gönüllülüğün ifası için gerekli olan ve Vakıf tarafından talep edilen kişisel verilerimin Vakıf
tarafından işlenmesine, depolanmasına ve paylaşılmasına izin verdiğimi ve rızam bulunduğunu,
18. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun hareket ettiğimi ve edeceğimi,
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19. Gerçekleştireceğim ve planladığım çalışmalarda AGEYV yetkililerinin yazılı onayı olmadan hareket
etmeyeceğimi,
20. İşbu taahhütnameye aykırı hareket etmem halinde, Vakfın uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu
olduğumu ve Vakfın tarafıma rücu hakkı bulunduğunu, faaliyetlerim sırasında kasten veya ihmali
davranışlarım nedeni ile gerek Vakfın gerekse üçüncü şahısların zarara uğraması halinde Vakfın
olası zararı tarafımdan talep etme hakkının saklı bulunduğunu,
Yukarıda belirtilen maddeleri okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi, taahhütnamede yer alan
hüküm ve şartlara ilişkin gerekli tüm izin ve onayları verdiğimi, muvafakat ettiğimi, tüm hüküm ve
şartlara uyacağımı belirtirim.
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