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1. GİRİŞ 

Türkiye Kızılay Derneği; yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte sahip olduğu insan kaynağı, 

tecrübe ve bilgi birikiminden hareketle sadece yardım dağıtan bir kuruluş değil çalışma alanlarına 

yönelik standart belirleyen, literatür oluşturan, bilginin yayılımını sağlayan, AR-GE ve inovasyon 

faaliyetleri gerçekleştiren bir kurumdur. Türkiye’nin en köklü ve en büyük sivil toplum kuruluşu 

olması; Türkiye Kızılay Derneğini bilimsel bilgiye ve literatüre katkı sağlamaya, çağın gerekliliklerine 

yönelik inovatif projeler ve bilginin yaygınlaştırılması alanlarında çalışmalar yapmaya zorlamıştır. 

Sahada edinilen deneyim ve enformasyonun bilimsel bilgiye dönüştürülerek paylaşılması, yeni 

gelişen alanlarda bilimsel temelli modellerin üretilmesi ve bilginin yaygınlaştırılması, Türkiye Kızılay 

Derneğinin etkinlik ve hizmet kalitesini artıracak stratejik konulardır.  

2. TANIMLAR 

Bu politikada geçen; 

 İnsaniyetperver: İnsanı ve insanlığı seven; insan onurunu korumak, insan ızdırabını 

dindirmek için çalışanı, 

İfade eder. 

3. AMAÇ 

Bu politika belgesinin amacı, Türkiye Kızılay Derneğinin bilimsel araştırma ve yayın 

faaliyetlerine yön veren temel yaklaşımlarını belirlemektir.  

4. KAPSAM 

Bu politika metni Türkiye Kızılay Derneğinin uygulayıcısı ve paydaşı olduğu bilimsel araştırma 

ve yayın çalışmalarını, bu çalışmalarda izlenecek temel prensipleri, Türkiye Kızılay Derneği hakkında 

araştırma için Derneğe başvuranların ve Derneğin araştırma iş birliklerinin tabi olacağı ilke ve 

prensipleri kapsar. 

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; 

 Araştırma çalışmalarını, insan ızdırabını gidermeye yönelik insaniyetperver çalışmaların bir 

aracı olarak görür, araştırma ve yayın yoluyla topluma ve insanlığa hizmet etmeyi amaçlar. 

 Tüm araştırmacıların onurunu, kimliğini ve mesleki saygınlığını tanır. Bilim ve teknoloji, 

sanat, araştırma, yayın, eğitim-öğretim, hizmet ve toplumla ilişkilerde akademik faaliyetlerin insani 

yardım çalışmaları için çok önemli olduğuna inanır.  
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 Bilimsel araştırmalarında bilimsel disipline bağlılık ve insana saygı, zarar vermeme, olası 

zarar ve riskler konusunda tüm ilgilileri bilgilendirme, araştırmalara özgür iradeyle katılma, insan ve 

topluma karşı sorumluluk gibi etik ilkelere uyumlu hareket eder. 

 Yayınlarında intihal, sahtecilik, çarpıtma, uydurmacılık, haksız yazarlık gibi etik ihlallere yol 

açılmaması; eksiksiz ve doğru kaynak gösterilmesi, gereken biçim ve doğrulukta atıflarda 

bulunulması esastır.  

 Araştırma çalışmalarında açık veri ilkesini benimser. Araştırma bulgularının alandaki uzman 

ve uygulayıcıların kullanımına açık olmasını savunur. Bu nedenle araştırma sonuçlarının 

duyurulmasına, yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına uygun olan her türlü platformu kullanmayı 

önemser. 

 Faaliyetlerinden elde ettiği verileri ilgili yasal ve etik süreçlerin gereklerine uyarak 

araştırmacılar ve kamuoyu ile paylaşır. 

 İnsani yardım ve ilgili alanlarda saha tecrübesinin önemine istinaden sahadaki birikimini tüm 

ilgililerle paylaşır. 

 Araştırma ve yayınlarını yerel, bölgesel ve küresel ölçekte planlar ve bu planlara göre 

davranır. 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler, araştırma ve düşünce kuruluşları ile iş birlikleri 

gerçekleştirir. 

 Araştırmaları, ilgili çalışmanın gerektirdiği bilimsel ilkeler çerçevesinde disiplinler arası 

yaklaşımla tasarlar ve uygular. 

 Araştırma çalışmaları ile insani yardım ve ilgili alanlarda veri temelli politika önerileri 

üretmeyi amaçlar. 

 Tüm politika alanları ile eşgüdümlü olarak bilimsel araştırma ve yayın çalışmalarını 

sürdürür. 


