
 
 

Önemsiyoruz Gönüllülük Uzlaşısı 
 
Bu uzlaşı, Önemsiyoruz’un gönüllülere karşı sorumluluklarını ve gönüllülerin Önemsiyoruz’a         
karşı sorumluluklarını tanımlamak; gönüllüler ve Önemsiyoruz arasında bir uzlaşı oluşturmak          
amacıyla oluşturulmuştur.  
 
1. Önemsiyoruz’un Sorumlulukları 
 
Önemsiyoruz, 
 

1. Gönüllüleri, gönüllülük süresi boyunca Önemsiyoruz’un işlevi ve görevleri, çalışma         
şartları, amaçları, prensipleri hakkında bilgilenmeyi, 

2. Önemsiyoruz tarafından yürütülen atölye, eğitim ve etkinlikler konusunda bilgi         
vermeyi ve katılımı teşvik etmeyi, 

3. Gönüllülere projelerde görev alma imkanı tanıyarak deneyim edinmesine aracı         
olmayı, 

4. Gönüllülerden kendi isteği dışında herhangi bir maddi karşılık talep etmemeyi, 
5. Gönüllü komite çalışmalarını koordine etmeyi ve gönüllüleri yönlendirmeyi, 
6. İletişime açık ve ulaşılabilir olmayı, 
7. Gönüllüye ait her türlü bilginin üçüncü taraflar ile paylaşmamayı, 
8. Gönüllünün belirttiği hassasiyetlere yönelik duyarlı bir tutum sergilemeyi, 
9. Gönüllü ilişkilerinde din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayrımı           

gözetmeden, tüm Önemsiyoruz gönüllülerine eşit mesafede olmayı  
10. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerine bağlı kalmayı; her türlü cinsiyetçi, homofobik ve           

bifobik söylemden kaçınmayı, 
11. Etik, ahlaki ve insani değerlere saygılı olmayı, 
12. Toplumsal hassasiyetleri, coğrafi koşulları, farklı kültürleri, kişilerin içerisinde        

bulundukları psikolojik durumları dikkate alarak uygun söylem ve eylemlerde         
bulunmayı, 

13. Çocuk haklarının ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BMÇHS)         
dahilindeki yükümlülükleri yerine getirmeyi, 

14. İnsan Hakları Beyannamesi’ne sadık kalmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
2. Gönüllü’nün Sorumlulukları 
 
Gönüllü, 
 

1. Önemsiyoruz’un misyonu ve vizyonu doğrultusunda gönüllü çalışmalarını       
sürdürmeyi, 



2. Kurum standartları ve uygulamalarına aykırı taleplerin değerlendirilemeyeceğini kabul        
ederek bu konuda anlayış göstermeyi, 

3. Çocuk ve yetişkin paydaşlarla ilişkilerde din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve            
cinsiyet ayrımı gözetmeden tüm Önemsiyoruz paydaşlarına eşit mesafede olmayı, 

4. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerine bağlı kalmayı; her türlü cinsiyetçi, homofobik ve           
bifobik söylemden kaçınmayı, 

5. Etik, ahlaki ve insani değerlere saygılı olmayı, 
6. Toplumsal hassasiyetleri, coğrafi koşulları, farklı kültürleri, kişilerin içerisinde        

bulundukları psikolojik durumları dikkate alarak uygun söylem ve eylemlerde         
bulunmayı, 

7. Çocuk haklarının ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BMÇHS)         
dahilindeki yükümlülükleri yerine getirmeyi, 

8. İnsan Hakları Beyannamesi’ne sadık kalmayı, 
9. Önemsiyoruz’un terminolojisini benimsemeyi,  
10. Önemsiyoruz’un gerçekleştirdiği toplantı, organizasyon ve seminerlere imkanı       

dahilinde katılım sağlamayı ve katılamayacağı durumlarda önceden bilgi vermeyi, 
11. Önemsiyoruz’un gönüllü çalışmalarının sürdürülebilir bir biçimde sürmesi hedefiyle        

oluşturulan 6 gönüllü komitesinden (akademi, iletişim, proje geliştirme, kaynak         
geliştirme, psikososyal destek, yasal gereklilikler ve akmu ilişkileri) en az birine, en            
fazla ikisine üye olmayı, 

12. Önemsiyoruz’un gönüllü çalışmalarında iletişimi sağlamak üzere kurduğu       
mesajlaşma gruplarına dahil olmayı, 

13. Önemsiyoruz bünyesindeki faaliyetler ile ilgili bilgilerin ve çeşitli duyuruların telefon,          
çağrı merkezleri, faks, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj gibi            
vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda tarafına ulaştırılmasını önceden kabul        
etmeyi ve bu konuda gerekli izni vermeyi,  

14. Önemsiyoruz ekibi ve diğer gönüllülerle uyum içinde çalışarak ekip çalışmalarına          
destek vermeyi,  

15. Önemsiyoruz bünyesinde herhangi bir dini, siyasi görüş ve kurum adına etkinlikte           
bulunmamayı, 

16. Gönüllülük görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan her türlü sorun ve sıkıntıda,         
öncelikle Önemsiyoruz ekibi bağlantı kurup, çözüm bulmak için ortak hareket etmeyi,  

17. Önemsiyoruz’a, personellerine, üyelerine ve gönüllülerine ilişkin kişisel veri, bilgi ya          
da görsellerin gizliliğine riayet etmesi; bu veri, bilgi ve görsellerin (fotoğraf, video, ses             
vb.) sosyal medya vb. mecralarda paylaşımı için veri sahiplerinden izin almayı,           
açıkça izin alınmamış hiçbir veriyi kullanmamayı,  

18. Gönüllülüğün ifası için zorunlu kişisel verilerin; kullanılmasına, işlenmesine,        
saklanmasına ve aktarılmasına izin vermeyi,  

19. Önemsiyoruz etkinlikleri kapsamında tarafınca kayda alınan ya da tarafına ait          
fotoğraf, video, ses ve benzeri görsel ya da işitsel materyalin derneğin kurumsal            
iletişim organlarında (web sitesi, sosyal medya, bülten vd.) ya da çeşitli           
iletişim-tanıtım materyalleri ile faaliyetlerinde dernek tarafından süresiz olarak        
kullanımına izin vermeyi ve bu konuda herhangi bir bedel talep etmemeyi,  

20. Kendi isteğiyle gönüllü olarak görev aldığını, herhangi bir ücret talep etmeyeceğini ve            
kusuruyla sebep olduğu herhangi bir kazada şahsına ait her türlü sorumluluğu           
üstlenmeyi,  



21. Kendisine ve birlikte görev alacağı gönüllülere zarar verebilecek ve/veya kendisi ve           
çevresindekiler açısından bilinmesi / önlem alınması / izlenmesi gereken herhangi bir           
sağlık sorunun olması halinde etkinlik sorumlularına bilgilendirme yapmayı, 

22. Gönüllü faaliyetlerde elde edilen bilgi ve görselleri isteyerek veya istemeyerek sosyal           
medya veya diğer yazılı görsel medyada yararlanıcı, diğer gönüllüler veya kurumun           
saygınlığına zarar verecek ve bilgilerin gizliliğini zedeleyecek şekilde        
kullanmayacağını, Önemsiyoruz bünyesinde yürütülen faaliyetler sırasında edinilen       
bilgilerin gizliliğine riayet etmeyi, 

23. Gönüllü olarak katıldığı faaliyetlerde üzerine düşen görevi gereklerine uygun olarak          
en özverili biçimde gerçekleştirmeyi, 

24. Gönüllü faaliyetlerde verilen görevi tamamlayıncaya kadar devamlılık sağlamayı,        
ancak zorunluluk hallerinde yetkili kişiye bilgi vererek ayrılmayı, 

25. Başvuru/kayıt ve gönüllü formunda doğru bilgileri verdiğini ve bu bilgilerin güncel           
olmasını sağlamayı, 

26. Gönüllünün kendisine verilen veya gönüllünün talip olduğu ve kabul edildiği tüm           
çalışmalarda kendisinden kaynaklanan aksamaların yaşanmamasına en üst seviyede        
özen göstermeyi, 

27. Önemsiyoruz bünyesindeki faaliyetler kapsamında veya bu kapsamda düzenlenen        
seyahat, gezi vb. organizasyonlara ulaşım sağlanırken oluşabilecek zararlara ilişkin         
tüm sorumluluğun gönüllüye ait olduğunu, 

28. Fiziksel, psikolojik (duygusal) ve cinsel şiddet/tacizde bulunduğu; etik kurallara açık          
bir şekilde aykırı davrandığı tespit edilmesi durumunda gönüllülükten çıkarılacağını         
bildiği ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. 

 
Yukarıda yazılı 28 maddeleri okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi, başta kişisel veriler           
olmak üzere şahsi, fikri ya da sınai mülkiyet konusu içerik, kullanım ve faaliyetler, tarafımla              
yapılacak her türlü iletişim ile yukarıda yazılı beyan ve taahhütlerime ilişkin lüzumlu tüm izin,              
onay ve muvafakatleri verdiğimi, yazılı hüküm ve şartlara uyacağımı ve uygulayacağımı,           
faaliyetlerim sırasında bilerek veya ihmalim nedeni ile gerek Önemsiyoruz’un maddi veya           
manevi varlığına gerekse üçüncü kişilere herhangi bir şekilde zarar gelmesi halinde,           
derneğin olası zararını tarafımdan talep etme hakkının saklı olduğunu, bu sözleşmeye aykırı            
hareket etmiş olmam halinde dernekten herhangi bir talepte bulunmayacağımı, doğacak          
sorumluluk nedeniyle derneğe rücu etmeyeceğimi kabul ve beyan ederim.  


