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GİRİŞ

Son yıllarda ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin toplumlar arasındaki
hareketinin hızlanması, insani yardım sektörünün uluslararası boyutunun da gelişmesine katkı
sağlamıştır. Artan dünya nüfusu ve iklim değişikliğine bağlı olarak daha şiddetli ve daha sık olarak
meydana gelen doğal afetlere ek olarak yaşanan bölgesel çatışmalar her yıl daha fazla sayıda
insanın yardıma ihtiyaç duyar hale gelmesine yol açmaktadır.
Türk halkının tarihi ve kültürel bir geleneği olan uluslararası insani yardım politik, ekonomik ve
güvenlik konularından bağımsız olarak sadece ihtiyaç temelinde gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Kızılay Derneği olarak, bağışçılarımızın desteği ve teşviki ile dünyanın neresinde
meydana gelmiş olursa olsun afet ve acil durumlar nedeniyle ortaya çıkan insani krizlere müdahale
ederek insan acısını dindirmek için çalışırız.

2.

TANIMLAR

 Savunmasızlık: Bir toplumun veya bireylerin, tehlikelerin etkilerine karşı hassasiyetlerini
artıran fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler veya süreçlerdir.
 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030
sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısıdır.
 Ulusal Dernek: Kızılay veya Kızılhaç dernekleridir.

3.

AMAÇ

Bu politikanın amacı, Türkiye Kızılay Derneği Teşkilatının uluslararası insani yardım
faaliyetlerine yön veren temel ilke ve değerlere ilişkin taahhüdünün ifadesidir.

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 içerisinde bulunduğu her türlü uluslararası insani yardım faaliyetinde;
 İnsan onurunu koruyarak ve insanlığın gücünü harekete geçirerek, zarar görebilir kişilerin
hayatlarını iyileştirmek için çalışır.
 Uluslararası İnsancıl Hukuk mevzuatı ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin ilke,
değer ve kurallarına bağlı kalır.
 Proje ve programlarını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay
Dernekleri Federasyonu stratejileri doğrultusunda geliştirir.
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 Karar vericileri ve kanaat önderlerini, diplomasinin araç ve eylemlerini kullanarak, her
zaman, savunmasız insanların çıkarları doğrultusunda hareket etmeye ve temel insani ilkelere tam
saygı göstermeye ikna etmek için çaba sarf eder.
 Gelişmeleri izleyerek riskleri değerlendirir ve bu doğrultuda hazırlık yaparak, afet veya acil
durum meydana gelmesi halinde talep beklemeden yardım teklif eder.
 Afet ve acil durumlar nedeniyle uluslararası yardım talep edildiğinde, operasyon için hızlı
karar alır.
 Savunmasızlıkların en yüksek olduğu coğrafyalar öncelikli olmak üzere, kapasite ve
kaynaklar ölçüsünde dünya çapında etkin çalışmalar yürütür.
 Hareketin bileşenleri ve uluslararası insani yardım paydaşları ile bütünleşik biçimde
çalışarak; yeni iş birlikleri geliştirir, ortak operasyon ve programlar yürütmek için çaba sarf eder.
 Dirençli toplumlar için risk ve zarar görebilirliği azaltmaya odaklanarak, ihtiyaçları
karşılamaya çalışmak yerine enerjisini, ihtiyaçların ortadan kaldırılmasına harcar.
 Öncelikle etkilenmiş topluluklar olmak üzere çalışmalarında toplumsal katılımı ve yararlanıcı
iletişimini sağlayarak, etkin bilgi paylaşımı ve geri bildirim için araçlar geliştirir.
 Yararlanıcı, bağışçı, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar ve kamu başta olmak üzere tüm
paydaşlara karşı şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlar.
 En çok ihtiyacı olana, en çok ihtiyaç duyduğu anda ulaşmak için çaba göstererek; yaş,
cinsiyet, engellilik, hastalık, şiddet gibi unsurlardan kaynaklanan savunmasızlıkları dikkate alır ve
kimseyi arkada bırakmama ilkesini benimser.
 Hem yardım alanların, hem de yardım çalışanlarının zararlardan korunması amacıyla her
türlü önlemi alır.
 Unutulmuş, uzamış veya karmaşık krizler olarak anılan ve uluslararası toplumun
gündeminden düşen krizleri gündemde tutar.
 Acil müdahale faaliyetlerinin ardından iyileştirme ve yeniden inşa çalışmalarını destekleyen
bir süreci kapsayan çıkış stratejileri izler.
 Çalışmalarını etkinlik ve etkililik bakımından izler, değerlendirir ve ulaşılan sonuçlar
doğrultusunda yeniden tasarlar.
 Ulusal Dernek ve paydaşların ihtiyaç duyduğu alanlarda kapasite geliştirme programları ile
kaynakların en doğru biçimde kullanımını sağlayan nakit transfer ve toplum temelli destek
programlarına öncelik verir.
 Doğa ve çevre bağlamında oluşabilecek risklere karşı önleyici ve bilinçlendirici faaliyetleri
önceliklendirir.
 Faaliyet alanlarında uzmanlaşmaya yatırım yapar ve uluslararası görev gücünü oluşturan
ekibin yetkinliklerini sürekli geliştirir.
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