
 
 

GÜLMEK İYİLEŞTİRİR DERNEĞİ GÖNÜLLÜ ETİK KURALLARI 
 
 

1. Gülmek İyileştirir Derneği (GİD) Gönüllüsü, Dernek Tüzüğünü kabul eder ve buradaki kurallara 
uygun olarak davranır. 

2. GİD Gönüllüsü, faaliyetlere ayırabileceği zamanın farkında olup, yerine getirebileceği kadar 
sorumluluk üstlenir. 

3. GİD Gönüllüsü, gönüllü faaliyet için belirttiği giriş-çıkış saatlerine uymaya özen gösterir. 
Katılım sağlanamayacak durumlarda bir gün önceden haber verir. 

4. GİD Gönüllüsü, Hijyenik Oyun Merkezi girişinde, Ofis Yöneticisinin verdiği “Gönüllü Takip 
Çizelgesini” eksiksiz doldurur. 

5. GİD Gönüllüsü, Gülmek İyileştirir Derneği ailesinin bir üyesi olduğunuzu bilir ve takım ruhunu 
özümseyerek çalışır. 

6. Covid-19 Pandemi şartları gereği 2 doz aşı olunması beklenir. GİD Gönüllüsü, Hijyenik Oyun 
merkezlerine gelirken aşı sertifikası veya yakın tarihli PCR test sonucunu ibraz etmesi istenir. 

7. GİD Gönüllüsü, Hijyenik Oyun Merkezinde bulunulan sürelerde mola alanları dışında 
maskesini çıkarmaz. Maske ve mesafe kurallarına dikkat eder. 

8. Herhangi bir hastalık durumunda Gönüllü Program Koordinatörüne bilgi verir. GİD Gönüllüsü, 
gönüllülük faaliyetine sağlığına kavuştuktan sonra devam edebileceğini bilir. 

9. GİD Gönüllüsü, gönüllü olarak çalışılacak gün duş alınıp, temiz kıyafetler ile gelineceğinin 
bilincinde olur. Ve çocukların hassasiyeti için ağır parfüm kokularını tercih etmez. 

10. GİD Gönüllüsü, Hijyenik Oyun Merkezlerine girerken galoş kullanır ve çıkarken kirli sepetine 
atar. 

11. Hijyenik Oyun Merkezlerinde bulunulan süre içerisinde; genel, mutfak ve tuvalet hijyen 
kurallarına uyar. 

12. GİD Gönüllüsü, Hijyenik Oyun Merkezlerinde, kullandığı kağıt/plastik ürünleri çöpe atar. 
Mutfak gereçlerini kullandıktan sonra bulaşık makinesine yerleştirir. 

13. GİD Gönüllüsü, toplantılarda, gönüllü çalışma ortamlarında veya mesajlaşma grupları içinde 
grubun sinerji ve motivasyonunu düşürecek yorum ve paylaşımlardan uzak durur 

14. GİD Gönüllüsü, izinsiz fotoğraf ve video çekmez. 
15. Her zaman hoşgörülü, güler yüzlü bir şekilde insanları kucaklar ve farklılıklara saygılı şekilde 

davranır. 
16. GİD Gönüllüsü, üzerine aldığı işlerde; kendini, diğer gönüllü arkadaşlarını, sıkıntıya sokacak 

davranışlardan kaçınır. 
17. GİD Gönüllüsü, destek olunan kişilerin kişisel bilgilerini almaz ve gönüllülük sonrası kişisel 

ilişkiler kurmaktan kaçınır. 
18. Süreç içerisindeki tüm konularla ilgili Gönüllü Program Koordinatörü ile iletişime geçer. 
19. GİD Gönüllüsü, gönüllülük tecrübesinin ardından Gönüllü Koordinatörünün ilettiği 

“Gönüllülük Deneyimi Değerlendirme Formunu” doldurur. 
20. GİD Gönüllüsü olarak Hijyenik Oyun Merkezleri bünyesinde sigara kullanımının kesinlikle 

yasak olduğunu bilir.  
 
 
 
 

Sivil Toplum Destek Programı 
Birlikte Gelişelim, Birlikte Gülelim Projesi 

Altunizade Mah. Okul Sok. Altunizade Sitesi A Blok 1/1 Üsküdar İstanbul 

T. +90 216 909 2170 

E.info@gulmekiyilestirir.org.tr 

www.gulmekiyilestirir.org.tr 

                                                                                                    Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 

mailto:E.info@gulmekiyilestirir.org.tr
http://www.gulmekiyilestirir.org.tr/

