
GÖNÜLLÜ TAAHHÜTÜ 

1. Vakfın misyon vizyonunu gönüllü olarak sadık kalacağıma, 

2. Vakfın var olan prosedürüne aykırı olacak herhangi talep ve isteği değerlendirmeye 

almayacağıma, 

3. İnsan onuruna yakışır bir yaklaşımla çalışacağıma ve herhangi bir din, dil, cinsiyet, renk, 

siyasi görüş, mezhep ayrımı yapmayacağıma, 

4. Vakfın düzenleyeceği ve davet edeceği toplantı ve çalışmalara düzenli katılacağıma, 

5. Vakfın misyon ve vizyonu çerçevesinde kullandığı terminolojiyi kullanacağıma, 

6. Vakıf tarafından yapılan etkinlik, toplantı, faaliyet ve çalışmalara davet edildiğimde 

düzenli katılım sağlayacağıma ve bu çerçevede hem vakıf yönetimini hem de vakıftan 

yararlanan insanları mağdur etmeyeceğime, 

7. Vakıf idaresi ve vakıftan faydalanan bireylerin mağduriyet yaşamaması adına güncel 

kişisel bilgilerimi vakıfla paylaşacağıma ve kişisel bilgilerimle ilgili bir değişiklik 

olduğunda ise vakfı bilgilendireceğime, 

8. Ekip çalışması noktasında vakıf çalışanları ile olan ilişkiye dikkat edeceğime ve uyum 

içinde çalışmaya gayret göstereceğime, 

9. Yapılan faaliyetlerde karşılaştığım her türlü sorun karşısında vakıf yetkililerini 

bilgilendireceğime, 

10. Hem vakıf çalışanlarına hem de vakıftan faydalanacak bireyler için örnek bir birey 

olacağıma aynı zamanda insanlar arasında ayrım gözetmeyeceğime, 

11. Yaşadığım kişisel problemlerimi vakfa ve vakfın çalışmalarına aktarmayacağıma bunun 

yanı sıra herhangi bir siyasi görüşe ait söylemde bulunmayacağıma, 

12. Katkı sağlayacağımı taahhüt ettiğim aktiviteler için benden kaynaklanacak herhangi bir 

aksaklığa mahal vermeyeceğime aynı zamanda bu aktivite için gerekli tüm özeni 

göstererek istenilen desteklerde bulunacağıma, 

13. Yapılan etkinlikler esnasında tarafımca çekilen video, ses kaydı ve diğer görüntü 

kayıtlarını vakfa ait kurumsal iletişim mecralarıyla süresiz olarak paylaşacağıma ve 

buna izin vereceğime, 

14. Vakfa, çalışanlara ve üyelerine ait olan herhangi kişisel bir veriyi kullanmayacağıma, 

bu veriler için hem vakıftan hem de veri sahiplerinden izin alacağıma ve bu iznin açıkça 

olması gerektiğine dikkat edeceğime, 

15. Vakıf bünyesinde yapılacak olan çalışmalar için talep edilmesi halinde adli sicil 

belgesini kuruma vereceğime, 



16. Vakfa ve vakıftan faydalanan yararlanıcılara zarar verecek herhangi bir sağlık 

sorunumun olmadığa, sağlık sorunumun olması halinde vakıf yetkililerini 

bilgilendireceğime, 

17. Vakıf ile ilgili tüm çalışmalarda kendi hür iradem, rızam ve isteğimle gönüllü olarak 

görev aldığıma, bundan dolayı herhangi bir ücret ve bedel talep etmeyeceğime, ortaya 

çıkabilecek bir kazadan dolayı her türlü sorumluluğun kendime ait olduğuna, 

Yukarıda yazılı maddeleri okuduğumu, anladığımı, uygulamak için gayret edeceğimi ve 

derneğe verdiğim tüm bilgilerin, tam, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu beyan, kabul ve 

taahhüt ederim. 

 


