
KODLAMA DERNEĞİ GÖNÜLLÜLERİ ETİK İLKELERİ VE 
KURALLARI 

Kodlama Derneği Gönüllüsü olarak eğitimlere katılacak veya eğitimler verecek adaylarda 
olması gereken kriterler ve gönüllülerin gönüllülük süresi boyunca uyması ve benimsemesi 
gereken etik ilkelerimiz ve kurallarımız şöyledir; 

1. Her gönüllümüz, Kodlama Derneği Tüzüğü’nü ve yönetmeliklerini kabul eder ve 
buradaki kurallara uygun olarak davranır. 

2. Gönüllüler, Kodlama Derneği Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlara da uygun 
davranmak durumundadır. 

3. Kodlama Derneği, tüzükte de belirtildiği üzere siyaset üstü ve apolitik bir dernek 
olduğundan ve tüm enerjisini tamamen gençlerin ve bilhassa çocukların kodlama 
eğitimi ile tanıştırılmasına adadığından; gönüllülerin, dernek içinde veya dernek 
faaliyetleri esnasında, eğitim süresince, yahut eğitmen olarak program ve projelerde 
yer aldıkları zamanlarda, siyasi gruplaşma, eylem, protesto, miting gibi faaliyetlerde 
bulunması yasaktır ve herkesin siyasi görüşü özeli olacaktır. Nitekim siyasi bir görüşü 
ve/veya faaliyeti dernek içine taşımak kesinlikle yasaktır. Aksi şekilde hareket eden 
her üye ve gönüllünün derhal Yönetim Kurulu kararıyla dernek ile ilişkisi kesilir, bu 
durumdan kaynaklanan zarar kendisine rücu edilir.  

4. Gönüllüler tarafından gerek eğitim aldıkları sürede gerekse de eğitmen olarak 
verecekleri eğitimde, katılımcılar arasında fikir, mezhep, mevki, renk, dil, din, ırk 
ayrımı yapmak yasaktır. 

5. Kodlama Derneği Gönüllüsü olan her birey; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve bağlı 
kanunlara karşı gelmeyeceğini; gönüllülük başvurusunda, öncesinde ve sonrasında 
devletçe illegal olarak tanımlanmış ve kabul edilmiş belli yapılarla ilişkili olmadığını 
kabul ve beyan eder. Aksi durumda hareket eden bireylerin Yönetim Kurulu kararına 
gerek olmaksızın derhal dernek ile bağlantısı kesilir, bu sebepten ötürü Kodlama 
Derneği’nin zarar görecek olması durumunda işbu zarar bu kişilerden talep ve dava 
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edilebilir. Aynı şekilde, Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde ülkeyi ve devleti küçük 
düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunamazlar. 

6. Kodlama Derneği Gönüllüleri; dernek adını, imajını ve/veya imkânlarını dernek 
amaçları dışında kullanmazlar. Dernek çıkarlarını her zaman ve her koşulda kişisel 
çıkarlarının üzerinde tutarlar. 

7. Kodlama Derneği Gönüllüleri, dernek tarafından verilen eğitimler sonucu eğitmen 
olmasalar dahi öğrendikleri bu bilgileri hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel 
ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç 
için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamazlar.  

8. Kodlama Derneği Gönüllüleri, eğitmen olarak görevlendirildikleri takdirde, 
kendilerine verilen eğitim materyallerinin ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı 
Kodlama Derneği’ne aittir. Gönüllüler, bunları kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek 
amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Kodlama 
Derneği’nin açık ve yazılı iznini almadan kullanmayacaklarını; bu içerikten türev 
eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve 
taahhüt ederler. Yine aynı şekilde Kodlama Derneği Gönüllüleri, çalışması sırasında 
öğrendiği kişisel ve kurumsal bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmaz ve Kodlama 
Derneği’ne zarar verecek her türlü davranıştan kaçınırlar. 

9. Kodlama Derneği Gönüllüleri, maddi çıkar/menfaat elde etme kaygısından uzak 
hareket ederler. Gönüllüler, bu görevlerinde art niyetli davranmayacak, şahsi çıkar 
gözetmeyecek ve şeffaf davranacaklardır. 

10. Kodlama Derneği Gönüllüleri, katılacakları ulusal ve uluslararası projelerde ilgili 
proje sahibi kuruluşun ve Kodlama Derneği’nin belirleyeceği kurallara uymak 
durumundadır. 

11. Kodlama Derneği Gönüllüleri, derneğin amacına ve projelerine bağlı kalmalıdır. 

12. Eğitimlerde, çocuklara Kodlama Eğitimi’nin verilmesinin yanında rol model olarak 
örnek olunması da amaçlandığından Kodlama Derneği Gönüllüleri, eğitim esnasında 
Kodlamanın ehemmiyetine yaraşır şekilde kılık-kıyafete, saç ve sakal tıraşlarına azami 
gayret gösterecektir.  

13. Her gönüllü, Kodlama Derneği’ne kendisi vasıtasıyla yapılan ayni ve/veya nakdi 
yardımları, hiçbir şekilde dernek amaçları dışında kullanamaz. 

14. Kodlama Derneği Gönüllülerinin, gönüllüler arasındaki yardımlaşma ve birlikteliğin 
tesisi adına; dernek üyelerinden herhangi birisinin, resmi ya da resmi olmayan 
ortamlarda, herhangi bir suç ile suçlanması esnasında, suçlu olduğu kesinleşene kadar, 

KODLAMA DERNEĞ
İ



bu üye hakkında hiçbir şekilde yorum yapmamak, dışlamamak, yardım elini 
çekmemek yükümlülüğü vardır. 

15. Her Kodlama Derneği Gönüllüsü, dernek ve/veya üyelerini küçük düşürücü beyan ve/
veya faaliyetlerde bulunmaktan yasaklıdır. 

16. Gönüllüler, dernek para ve imkânlarını tasarruf göstererek kullanacak olup derneğe ait 
her türlü eşya, malzeme, donanım, vb. gereçleri kullanırken azami dikkat ve özeni 
göstereceklerdir. 

17. Kodlama Derneği Gönüllüleri, bilhassa üzerinde dernek amblemi, kıyafeti, aracı, vb. 
durumlarda kesinlikle kimse ile tartışmamak ve topluma örnek olmak 
durumundadırlar. 

18. Kodlama Derneği’nin büyüme ve daha çok kitlelere ulaşma stratejileri doğrultusunda 
yapılacak iş ve işlemlerden gizli tutulması gereken hususlarda gönüllüler, kendileri 
düşen sorumluluğu yerine getireceklerdir. 

19. Kodlama Derneği Gönüllüleri, önceden planlanarak duyurulan toplantı ve eğitimler ile 
her türlü çalışma ve sair katılım çağrısına düzenli olarak katılım sağlayacaklardır. 
Katılım sağlanamaması halinde mazeretlerini, yazılı olarak veya e-posta yolu ile 
katılımın yapılması gereken tarihten önce derneğe ileteceklerdir. 

20. Tüm bu hususlara aykırı davranılmasının tespiti halinde gönüllü uyarılacak olup 
Kodlama Derneği Etik İlke ve Kuralları ile bağdaşmayan hal ve hareketlere devam 
etmesi durumunda, dernek ile ilişiği kesilecektir. Dernek her türlü zarardan kaynaklı 
rücu hakkını saklı tutar. 

21. Kodlama Derneği Yönetim Kurulu, her zaman görülen lüzum üzerine Gönüllünün 
dernekle ilişiğini kesebilir, gönüllüye verilmiş her türlü yazılım ve materyalleri 
elinden alabilir.   

22. İşbu KODLAMA DERNEĞİ GÖNÜLLÜLERİ ETİK İLKELERİ VE KURALLARI 
gönüllü olmak isteyen her birey tarafından okunarak incelenir ve yukarıdaki şartları 
sağladığını ve kurallara tam ve gereği gibi uyacağını beyan eden kişilerin imzaları 
alınarak gönüllülük başvuruları karara bağlanmak üzere derneğe iletilir. 
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