GÖNÜLLÜLÜK SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar
Bu Gönüllülük Sözleşmesi, bir tarafta KızBaşına adına, diğer tarafta
…………...…………….. (Üye) arasında aşağıda belirtilen koşul ve şartlarda düzenlenip
imzalanmıştır.

2- Konusu
Bu Sözleşme’nin konusu, üyenin tamamen kendi isteği ile gönüllü olarak KızBaşına’da
yapılan işleri ilerletmeye yönelik gayret göstermesi ve KızBaşına’nın yürüttüğü projelere
yönelik çalışmalarını ayni veya nakdi bir karşılık beklemeden gerçekleştirmesini
sağlamaktır.
Gönüllülük Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından KızBaşına ve üye arasında 1 aylık
deneme süreci başlayacaktır. Süre KızBaşına tarafından üyeye sözlü veya yazılı olarak
yapılan bildirimle uzatılabilir. Herhangi bir bildirim yapılmaması durumunda 1 aylık sürenin
dolması sonucunda deneme süreci kendiliğinden sona erecektir. Deneme süreci, gönüllünün
tam üyelik elde etmeden önce KızBaşına’da yürütülen işlerin yürütülmesi ve yürütülme
yöntemine aşina olması açısından getirilmiş bir ilk adım sürecidir.
Üyenin KızBaşına’dan deneme sürecinde ayrılmayı istemesi durumunda herhangi bir mücbir
sebep mevcut değilse vakit kaybetmeksizin ekip liderine bildirimde bulunarak
sorumluluğunda bulunan görevleri devretmelidir.
Üye, gerektiği zaman geçici süreyle ara verme hakkını kullanabilir. Bu kapsamda öncelikle
üye mevcut durumu ekip liderine, ekip liderinin bulunmaması durumunda koordinatör
yardımcısına bildirmelidir. Sonrasında sorumluluğunda bulunan görevleri izin süresine
kadar tamamlamalı ya da devretmeli veya görevlerin son tarihini onay alarak ilerletmelidir.
KızBaşına; gönüllülerinin ekip içi ve ekipler arası iletişimlerinde karşılaşılabilecekleri
sorunları engellemek, sorunlar ortaya çıktığında ise çözebilmek adına İnsan Kaynakları
Danışma Sistemi’ni kullanmaktadır. Sistemin detayları KızBaşına Çalışma Esas ve Usulleri
İç Yönergesi’nde açıklanmaktadır. Her üye gerekli adımları izlemek ile mükelleftir.
Üye, KızBaşına adına gönüllülük faaliyeti kapsamında gerçekleştireceği iş ve işlemler için
(sosyal medyada post yayınlanması, içerik sunulması, KızBaşına adına 3. şahıslarla iletişime
geçilmesi ve yapılacak görüşmeler vs.) yetkili kişinin yazılı onayını alarak hareket etmekle
yükümlüdür. Üye, KızBaşına adına yetkili kişinin yazılı onayı olmadan KızBaşına adına bir
iş veya eylem gerçekleştirirse bu iş veya eylemlerin olumsuz sonuçlarından sorumlu
olacaktır. KızBaşına ile Üye arasında doğan bu ilişki sadakat yükümlülüğüne aykırı sonuçlar
doğurmamalıdır. Üye, KızBaşına’daki görevi kapsamında varsa görev yönergesine uyarak
sorumluluklarını yerine getirmekle beraber her durumda da mevcut iş paketine göre hareket
etmekle yükümlüdür. Üye, gönüllülük faaliyeti kapsamında sorumlu olduğu islerle ilgili
olarak 3. şahısların haklarını ihlal etmeyeceği konusunda KızBaşna’ya güvence verir. Üye
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KızBaşına’da faaliyet göstermeyi kabul ederken, Koordinasyon Ekibi Çalışma Esas ve
Usulleri Hakkında İç Yönerge’ ye uyacağını da kabul etmiş sayılmaktadır.
KızBaşına’nın yürüttüğü herhangi bir işe ilişkin üyelerin ortak çalışması veya herhangi bir
üyenin bireysel çalışması sonucunda ortaya çıkarılan eşya, mal, değer, marka ya da elde
edilen gelirden doğan tüm haklar KızBaşına’ya ait olacaktır. Ortaya çıkarılacak şeyin
tasarruf yetkisi KızBaşına’ya aittir.
Üye, iş bu sözleşme kapsamında oluşturmuş olduğu ve oluşturacağı tüm tasarım ve eserler
hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nca ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nca ve diğer kanun hükümleri gereği eser ile ilgili manevi hakların kullanımı için
tahsis edilen umuma arz yetkisini, adın belirtilmesi yetkisini, eserde değişiklik yapılmasını
menetmek yetkisini, üyenin malik ve zilyede karşı haklarını (eserin asıllarından geçici süre
yararlanma hakkı, aslın malikinin eseri bozmama ve eser sahibinin haklarına zarar vermeme
yükümlülüğü), üzerinde değişiklik yapma hakkını ve diğer yan hak ve yetkilerini tamamen
ve münhasıran ve süresiz olarak KızBaşına’ya devrettiğini bu sözleşmeyi imzalamak
suretiyle beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır. Ayrıca üye, işbu sözleşme kapsamında
oluşturmuş olduğu ve oluşturacağı tüm tasarım ve eserler hakkında 6769 sayılı Sınai
Mülkiyet Kanunu’nca ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca ve diğer kanun
hükümleri gereği eser ile ilgili tanınmış olan işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı,
temsil hakkı, işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı, pay ve
takip hakkı, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünü üretme hakkı, tasarım veya tasarımın
uygulandığı ürünü ihraç-ithal etme hakkı, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünü
bulundurma ve önceden izin almaksızın KızBaşına’nın faaliyetleri kapsamında kullanma
hakkı da dâhil olmak üzere mali haklarını ve diğer yan hak ve yetkilerini tamamen ve
münhasıran ve süresiz olarak KızBaşına’ya devrettiğini bu sözleşmeyi imzalamak suretiyle
beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.
Üyenin KızBaşına’da ortaya koyacağı çalışması ile bağlantılı olarak herhangi bir şekilde
(yazılı, sözlü, doğrudan vs.) olumsuz tutum ve davranışa maruz kalması halinde üye derhal
KızBaşına’yı bilgilendirmelidir. Bu durumun üye açısından bir şekilde maddi veya manevi
zarara dönüşmemesi adına KızBaşına ve üye iş birliği içerisinde gerekli tedbirleri almakla
yükümlüdür.

3- Gizliliğe İlişkin Hükümler
Taraflar ihtiyaç duyulması halinde birtakım gizli bilgileri yazılı veya sözlü olarak birbirleri
ile paylaşabilecektir. KızBaşına ile üye arasında mübadele edilebilecek “Gizli Bilgi”,
bunların sahibi olan tarafın, mülkiyeti altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir. Bunlara
herhangi bir sınırlama olmaksızın; hesap şifreleri, KızBaşına ile iletişim kuran üçüncü
kişilerin iletişim bilgileri ve mesaj içerikleri, işleyişe ilişkin belgeler, yönergeler, tasarım
bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikir ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım
programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler,
ürün plan ve teknolojileri, kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, kullanıcı ya da müşteri
listeleri, tahmin ve değerlendirmeler, finansal raporlar, kontrat hükümleri, kayıtlar ve söz
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konusu tarafın işiyle ilgili tüm bilgi ve malzemeler ile birlikte üyenin kendisine bir ürünün,
projenin veya iştirakin işleyişi kapsamında aktarılan ticari sır, proje bilgileri, iç
mesajlaşmalar, yöntem, know how, her türlü formül, kullanıcı listeleri, bütçe, pazarlama ve
fiyatlandırma plan ve stratejileri ve benzeri her türlü bilgiyi kapsar.
Üye ile KızBaşına, işbu sözleşme süresince gizli bilgiyi korumak ve paylaşmamakla
yükümlü olduğu gibi feshedilmesiyle birlikte de fesih tarihinden itibaren süresiz olarak
şekilde Gizli Bilgi’nin işbu sözleşme kapsamı dışında paylaşılmamasına ilişkin koruma ve
kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere uymayı kabul, beyan ve taahhüt ederler:
1) Şifre statüsünde bulunun her türlü gizli bilgiyi korumak ve süresiz olarak
paylaşmamak,
2) Gizli Bilgiyi sadece diğer Tarafça verilme amacına uygun olarak kullanmak,
3) Gizli Bilgiyi konuyla ilgili olmaları şartıyla “bilmesi gereken” prensibine göre daha
sonra görev alacağı kuruluştaki personele bu sözleşme şartlarına uymalarını
sağlamak sureti ile vermek,
4) Gizli bilgiyi açan tarafın Gizli Bilgisine en az kendisine ait olan ve aynı derecede
önemli Gizli Bilgiyi korumak için sarf ettiği itinayı göstermek,
5) İşbu Sözleşme’nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında,
Gizli Bilgiyi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya
çoğaltmamak; eğer bu Sözleşme'nin amacı dâhilince tamamen veya kısmen
kopyalanmış veya çoğaltılmışsa, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde
orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibare koymak,
6) Gizli bilgi ilgili tarafın önceden vereceği yazılı muvafakati olmaksızın tamamen
veya kısmen kopyalanamayacaktır
7) İşbu Sözleşme amacına uygun olarak gerekmesi halinde, Gizli Bilginin aktarıldığı
kuruluş, alt yüklenici ya da diğer üçüncü tarafların da Gizli Bilginin saklanması ve
açıklanması ile ilgili olarak aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak.
Taraflar, bu sözleşme kapsamında ve özellikle bu sözleşmeye göre elde edilen Gizli
Bilgi’nin korunmasına ilişkin yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda
ihlal eden Taraf, meydana gelebilecek, zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü olacaktır.
Ayrıca; karşı taraf yükümlülüklerini ihlal eden tarafa mevcut durumun şartları bildirecek
ve ihlal eden taraf talep edilen tüm düzeltici önemleri uygulamaya koyacaktır.

4- KızBaşına Etik Kuralları
KızBaşına adına yahut KızBaşına için çalışacak kişinin, belirtilen üç unsurun bilincinde
olması ve buna göre hareket etmesi gerekir.
•

Ortaya konulan değer ve emek KızBaşına adıyla birlikte kalıcı hale gelir. KızBaşına’nın
temellerini oluşturur ve onu güçlendirir. Kişi, emekleri ve ortaya koyduğu değer ile
KızBaşına‘da kalıcı hale gelir. Bu emeğin aksaması ile doğacak zarar ilk olarak kişinin kendi
maneviyatı çerçevesinde KızBaşına’da yarattığı değere zarar verecektir.
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•

KızBaşına aktif veya geçmiş üyelerinin ötesinde ayrı bir olgu olarak varlık kazanmış bir
oluşum ve değerler birliğidir. KızBaşına, kendisine inanan veya kendisinden bir faaliyet
bekleyen ya da buna muhtaç olan kişilere karşı sorumludur.

•

KızBaşına yalnızca belli bir dönemin aktif üyeleri ile gelişmemiş ve zamana yayılarak birçok
insanın emeğiyle yoğrulmuş bir varlıktır. Dolayısıyla her zaman için Kızbaşına’nın öncesi
ve sonrası olacaktır. Yaratılan değer çerçevesinde her zaman için önceki ekiplere ve sonraki
ekiplere karşı sorumlu olunacaktır.

5- Uygulanacak Haklar
Taraflar bu sözleşme hükümlerini her an feshetme hakkına sahiptir. Üye tarafından fesih
hakkının sadakat yükümlülüğüne ve hakkaniyete aykırı kullanılmaması gerekmektedir.
KızBaşına bu sözleşme hükümlerinden doğan haklarından feragat edebilir.
Sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen her bir yılın sonunda üye KızBaşına tarafından
performans değerlendirmesine tabi tutulacaktır.
Üye’ye ücret ödenmeyecektir. Üye, SGK kapsamı dışındadır. Üye, işbu sözleşme süresi
içerisinde KızBaşına’nın kendisine karşı hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. .. /
.. / ….
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