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1. GİRİŞ 

Türkiye Kızılay Derneği, insanlığa hizmet etmek adına üstlendiği misyon ve görevler nedeni ile 

toplumun her kesiminden ve her alandan bireysel veya kurumsal gönüllülerle birlikte gönüllülük 

faaliyetlerinin toplumda yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütmektedir. Türkiye Kızılay Derneği 

gönüllülüğü teşvik ederek gönüllülerini ihtiyaç duyulan alanlarda yer almaları için seferber eder. 

Gönüllüler ve çalışanlarını bir araya getirerek dünyaya, ülkemize ve insanlığa daha kapsamlı ve 

yaygın hizmet sunar. 

2. TANIMLAR 

 Gönüllü: Hiçbir maddi çıkar beklemeden, hür iradesi ile vaktini, bilgisini, yeteneklerini ve 

imkânlarını toplum yararına kullanmak için gönüllü olarak destek veren kişidir.  

3. AMAÇ 

Bu politikanın amacı; Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası alanda gönüllülük 

faaliyetlerinde esas alacağı temel yaklaşımları belirlemek, kurumda gönüllü vizyonu ve stratejisinin 

oluşturulması sağlamaktır.    

4. KAPSAM 

Bu politika, Türkiye Kızılay Derneğinin üyelerini, yöneticilerini, çalışanlarını, gönüllülerini, 

bağışçılarını, yararlanıcılarını, araştırmacılarını, tedarikçilerini, etkileşimde olduğu iş ortaklarını ve 

diğer tüm üçüncü kişileri kapsamaktadır. Türkiye Kızılay Derneği, bu politikaya uygun hareket eden 

kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar. 

5. POLİTİKA METNİ 

Türkiye Kızılay Derneği; 

 Gönüllülerin Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi Davranış Kuralları ve Türkiye Kızılay 

Derneği Etik ve Davranış Kurallarına uygun olarak çalışması için gereken bilgilendirmeleri yapar.  

 Yürütülen faaliyetlerin, gönüllüler aracılığı ile gerçekleştirilmesine önem verir ve 

önceliklendirir.  

 Gönüllüler arasında dil, din, ırk, etnik köken, siyasi görüş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 

herhangi bir ötekileştirme yapmaz ve fırsat eşitliğini sağlar. 

 Gönüllüleri ile uyum ve güven ortamında çalışır. 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde gönüllü faaliyetlere uygun ortamı sağlamak ve gönüllülüğü 

teşvik etmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışır.  

 Gönüllü hizmetin önemine dair toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yürütür. 

 Her bir gönüllünün ilgi, beceri ve çalışma alanına uygun proje ve faaliyetlerde görevlendirme 

yapar. 
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 Gönüllülerin gönüllü görevlerine katılımını teşvik etmek, üstlendikleri görev ve 

sorumluluklarını daha iyi icra etmeleri, becerilerini geliştirmeleri amacıyla gerekli programları 

düzenleyerek destekler, eğitimler verir ve gönüllü hizmetin sürdürülebilirliğini sağlar. 

 Gönüllü kazanım çalışmalarını planlayarak gönüllülüğün toplumda yaygınlaştırılması için 

gerekli çalışmaları yürütür.  

 Gönüllülerimizin uyum, motivasyon ve performans süreçlerinin takiplerini gerçekleştirir. 

 İhtiyaç sahibi gönüllülerimizin ihtiyaçlarının giderilmesinde gereken özenin gösterilmesini 

sağlar.  

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Türkiye Kızılay Derneği Kişisel Verilerin 

Korunması Politikası kapsamında gönüllülerin kişisel bilgilerinin korunmasını sağlar. 


