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EK-1 
AVCILAR BELEDİYESİ HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ KATILIM 

TAAHHÜTNAMESİ 
 

Avcılar Belediyesi’nin Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Projesi kapsamında 
Avcılar Belediyesi ……………Müdürlüğü ile şahsım arasında                                               
“…………………………………………………………………………………..”projesi 
kapsamında; 

-Avcılar Kent Gönüllü Katılımcısı olarak görev yapacağımı,  
-Belediyedeki çalışmalarım sırasında edindiğim bilgileri herhangi bir üçüncü kişiye her 

ne suretle olursa olsun vermeyeceğimi, açıklamayacağımı, değiştirmeyeceğimi, 
çoğaltmayacağımı ve/veya kamuya duyurmayacağımı, gönüllülük hizmetinin yürütülmesi 
haricinde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir şekilde ve sebeple kullanmayacağımı, bu 
bilgilere başkalarının ulaşamaması için gerekli tüm tedbirleri alacağımı, 

-Avcılar Belediyesi tarafından gönüllülüğümün sona erdirilmesi ve talep edilmesi 
durumunda gönüllü kimlik kartım ile hizmette kullanılmak üzere tarafıma verilen tüm malzeme 
ile Belediye tarafından talep edilen doküman ve belgeleri Strateji Geliştirme Müdürlüğüne iade 
edeceğimi, 

-Gönüllü Kimlik Kartımı kaybetmem halinde derhal Strateji Geliştirme Müdürlüğüne 
bilgi vereceğimi. 
 -Gönüllülük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
20 nci” maddesinde yer alan özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
hükümleri ile “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hükümlerini gözeteceğimi, 

-Sadece gönüllülük hizmetinin yürütülmesi için gerekli olan bilgi ve belgelere ve 
Belediye tarafından erişim yetkisi verilen bilgilere erişeceğimi, tarafıma verilen erişim yetkisini 
başka bir gönüllü ve/veya kişiye devretmeyeceğimi, 

-Yürüttüğüm gönüllülük çalışmaları sırasında Kanun, yönetmelik, genelge, yönerge ve 
Belediyede tarafından belirlenen politika ve prosedürlere uygun davranacağımı, 

-Avcılar Belediyesine ve/veya Kurumsal kimliğe maddi veya manevi zarar verecek 
şekilde davranmayacağımı,   

-Gönüllü çalışmalarım sırasında siyasi, ideolojik veya dini herhangi bir propaganda 
gerçekleştirmeyeceğimi, herhangi bir siyasi görüş ve kurum adına etkinlikte bulunmayacağımı,   

-Kişisel sorunlarımı gönüllülük çalışmalarına taşımayacağımı,   
-Gönüllü faaliyetlerini veya Avcılar Belediyesinin adını kullanarak herhangi maddi 

çıkar elde etmeyeceğimi ve böyle bir beklenti içerisinde olmayacağımı,   
-Gönüllü olarak katıldığım faaliyetlerde üzerime düşen görevi gereklerine uygun olarak 

en özverili biçimde gerçekleştireceğimi,   
-Gönüllü faaliyetlerde verilen görevi tamamlayıncaya kadar devamlılık sağlayacağımı 

ancak zorunluluk hallerinde yetkili kişiye bilgi vererek ayrılacağımı,   
-Etik, ahlaki ve insani değerlere saygılı olacağımı,   
-Toplumsal hassasiyetleri, coğrafi koşulları, farklı kültürleri, kişilerin içerisinde 

bulundukları psikolojik durumları dikkate alarak uygun söylem ve eylemlerde bulunacağımı,  
-Gönüllü faaliyetlerde görülen eksiklikleri düzeltmeye çalışacağımı, düzeltilemiyorsa 

ilgili kişilere bilgi vereceğimi,   
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-Gönüllülük faaliyetlerinde gerekli olan eğitim, seminer ve organizasyonlara 
katılacağımı,  gönüllü olarak katılım sağladığım ulusal ve uluslararası faaliyetlerde gerekli olan 
rapor vb. belgeleri ilgili kişilere zamanında hazırlayarak teslim edeceğimi, gönüllülük çalışması 
esnasında tarafıma sağlanan tüm oryantasyon ve ilgili eğitimleri çevrim içi / çevrim dışı 
formatta alacağımı,   

 -Gönüllü faaliyetler sırasında veya Avcılar Belediyesini temsil eden görselleri 
üzerimde taşırken Avcılar Belediyesini temsil etme bilinciyle hareket edeceğimi, olumsuz 
algılanabilecek davranış ve söylemlerden uzak duracağımı,   

-Gönüllülüğün karşılıksız hizmet anlayışı ile kabul edilen bir görev olduğunu bildiğimi, 
-Gönüllülük çalışmaları sırasında kendi kusurum ile sebep olduğum herhangi bir kazada 

tarafım, Belediye veya üçüncü şahıslar için oluşabilecek maddi veya manevi her türlü 
sorumluluğun tarafıma ait olduğunu bildiğimi,   

-Kendime ve/veya etrafımdakilere zarar verebilecek ve/veya kendim ve çevremdekiler 
açısından bilinmesi / önlem alınması / izlenmesi gereken herhangi bir sağlık sorunum 
olmadığını, olduğu takdirde ilgili kişileri zamanında bilgilendireceğimi,  

-Başvuru / kayıt ve gönüllü formunda doğru bilgileri verdiğimi ve bu bilgilerin güncel 
olmasını sağlayacağımı,   

-Gönüllü olarak tarafıma verilen veya kendimin talip olduğum tüm çalışmalarda 
tarafımdan kaynaklanan aksamaların yaşanmamasına en üst seviyede özen göstereceğimi,   

-Avcılar Belediyesi personeli ile uyum ve işbirliği içinde çalışacağımı,   
-Gönüllü çalışmaların tamamında insan güvenliğine kasıtlı zarar verme, maddi ya da 

manevi sömürü ve istismara teşebbüsüm olmayacağını,   
-Adli sicil kaydımın bulunmadığını,  
-T.C. Avcılar Belediyesi Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönergesi ve eklerini 

okuduğumu,  
-Belediyeye beyan ettiğim adresimdeki değişiklikleri derhal bildirmeyi, bildirmediğim 

takdirde aşağıdaki adrese yapılacak tebligatları şahsıma yapılmış sayılacağını, 
Yukarıda şartları belirtilen işbu taahhütnameye uygun gönüllü olacağımı ve işbu 

taahhütnameye bağlı kalacağımı, şahsımla ilgili beyan ettiğim bilgilerin eksiksiz ve doğru 
olduğunu, işbu taahhütnamenin tarafımca okunduğunu, anlaşıldığını, gönüllü olarak alınan 
hizmetler nedeniyle herhangi bir ücret talep etmeyeceğimi, gönüllülük görevimi ifa ederken 
kusurumla veya kusurum olmaksızın sebep olduğum gerek Avcılar Belediyesinin gerek benim 
ve gerekse üçüncü kişilerin uğrayacağı herhangi bir maddi / manevi zararda her türlü tazmin 
sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, işbu hususla ilgili Avcılar Belediyesine hiçbir surette 
rücu etmeyeceğimi, Avcılar Belediyesinden herhangi bir talebim olmayacağını, tüm bu 
hususlara aykırı şekilde davranmam halinde hukuki ve cezai her tür sorumluluğun tarafıma ait 
olduğunu, işbu taahhütname sebebiyle ortaya çıkabilecek olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul 
Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Tarih, ___/____/____ 
Soyad/ İmza 
T.C. Kimlik No’su : 
Adresi                    :                                         ONAYLAYAN 
Telefonu               :                                               İmza/Kaşe 
e-mail adresi        : 


