
YOUTH STATION ASSOCIATION 

Fellowship Programı Taahhütname ve Detayı 

Derneğinizin Fellowship Programına katılma hakkını kazanarak bu kapsamda profesyonel yaşama ve 
kişisel gelişime yönelik 6 ay sürecek kapsamlı bir eğitim programına katılmak istemem, katıldığım 
program süresince oluşabilecek olası aksaklıkları çözümlemek ve programdan yararlanma hakkının 
kaybedilmemesi için uyulması gereken şartları belirlemek ek olarak YSA’nın bu husustaki haklarını 
korumak amacıyla: 

1. YSA Fellow Programı şartlarını, süresini ve içeriğini derneğin yönetim kurulunun belirlediğini, 

2. 18-29 yaş arası Türkiye kökenli bir genç olduğumu veya Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı 
olduğumu, 

3. YSA Fellow Programına katılımcı olarak seçilip seçilmeyeceğimin dernek yönetimi tarafından 
belirlenen ön koşulları sağlamam neticesinde gerçekleşeceğini, 

4. YSA Fellow programına devam etmenin ön koşulları içerisinde yer alan 6 aylık süre içinde 
programın haftalık içeriklerini zamanında tamamlayacağımı, YSA Gönüllüleri için en az 2 
interaktif eğitim düzenleyeceğimi, YSA bültenleri için en az 2 yazı kaleme alacağımı, YSA 
tarafından düzenlenen çevrimiçi Fellow programlarına ve söyleşilere katılacağımı, Fellow 
programının son 2 ayında bir sosyal girişim, dernek veya iş fikri üzerinde çalışacağımı ve 
program bitişinde çalışmanın fikri çıktılarını tanıtacağımı, 

5. YSA Fellow programı çerçevesinde katılmam gereken etkinliklerden, üstlendiğim görevlerden 
ve katkıda bulunacağım çalışmalardan program süresince en fazla iki defa sağlık, vefat vb. gibi 
geçerli ve önemli bir mazeretle izinli sayılabileceğimi, 

6. Fellow Programı karşılığında verilen eğitimin hiçbir karşılığı olmadığını ve hizmet 
yükümlülüğü getirmeyeceğini bildiğimi, 

7. Fellow Programı sonunda seçilmem dahilinde Trust Liderlik Okulu’na burslu olarak 
katılacağımı bildiğimi, 



8. Etik çalışma değerlerini ihlal etmem, bölücü yahut terörle bağlantılı Türkiye karşıtı söylemleri 
benimsemem, programın diğer katılımcılarını ya da YSA gönüllülerini herhangi bir iletişim 
kanalından rahatsız etmem durumlarında programla ilişiğimin kesileceğini, 

9. YSA yönetim kurulunun başvuru ve eğitim süresince oluşturmuş olduğum ve oluşturacağım 
materyallerini kullanım hakkını YSA’ya devredeceğimi ve kullanım haklarının YSA yönetim 
kurulu tarafından karara bağlanacağını ve bu surette tarafımca başvuru süresince oluşturulmuş 
her türlü materyalin kullanım hakkını YSA’ya gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ettiğimi, 

10. 6698 Sayılı Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında YSA ile paylaşmış olduğum her 
türlü kişisel bilgimin Dernek tarafından muhafaza edilmesine, işlenmesine, yurtiçi ve 
yurtdışında yerleşik 3.kişiler ile paylaşılmasına açıkça onay verdiğimi, 

11. Kanunun 11. Maddesi kapsamında muhafaza edilen kişisel bilgilerim kapsamında Veri 
Sorumlusu sıfatına sahip olan YSA’ya başvurarak; 

a)Kendime ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b)İşlenen kişisel verilerim varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, 

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d)Kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimdeki hataların düzeltilmesini ve 
eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, 

e)Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin 
silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu 
talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, 

f) İşlenen verilerin neticesinde şahsım ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, 

g)Kanun'a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde 
talep etme haklarını kullanabileceğimi 

h)Başvuru sırasında ve eğitim sürecinde verdiğim beyanlarımı, burs komitesinin talep etmesi 
durumunda, gerekli belgeleri ibraz ederek doğrulamakla yükümlü olduğumu, yanlış veya eksik 



beyanda bulunduğumun belirlenmesi durumunda, verilen eğitim hakkımın geri alınacağını ve 
hakkımda yasal yollara başvurulabileceğini, 

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

İşbu Taahhütname tarafımca okunarak imzalanmıştır. 
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Ad Soyad: 
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