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1. GİRİŞ 

Türkiye Kızılay Derneği olarak, ülkemizde ve dünyada zarar görmüşlüğü ve ihtiyacı yerinde ve 

zamanında gidermek, insan onurunu korumak ve insan ızdırabını dindirmek üzere kurulduğumuz 

günden bugüne kadar üstün gayretle çalışmaktayız. İnsani yardım hizmetlerimizin sunumunda 

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin Temel İlkeleri, Derneğimizin etik değerlerinin temelini 

teşkil etmektedir.  

Türkiye Kızılay Derneği olarak faaliyet ve davranışlarımız sadece Derneğimizi değil aynı 

zamanda hizmet sunduğumuz yararlanıcılarımızı, bağışçılarımızı ve tüm iş birliği yaptığımız birey, 

grup, kurum ve kuruluşları da doğrudan etkilemektedir. Türk Kızılay markasının ve bağlı 

bulunduğumuz Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin ulusal ve uluslararası kamuoyundaki 

itibarını koruma görev ve sorumluluğu, bağış yönetimi anlayışımızın merkezinde yer almaktadır. 

Ayrıca Derneğimizin toplum nezdindeki saygınlığının ve güvenilirliğinin korunması adına tüm 

paydaşlarımız ile ilişkilerimizde şeffaf ve hesap verebilir olmamız öncelikli sorumluluğumuzdur.  

2. TANIMLAR 

Bu politikada geçen; 

 Ayni Bağış: Nakdi bağışlar haricinde bedelsiz olarak alınan her türlü mal, hak ve hizmet 

bağışlarını, 

 Gayrimenkul Bağışı: Bedelsiz olarak alınan arsa, arazi, bağımsız bölüm ve yapı ile her 

türlü taşınmaz bağışları,  

 Nakdi Bağış: TL veya döviz cinsinden alınan parasal bağışlar ile altın, gümüş vb. nakde 

rahatlıkla çevrilebilen bağışları, 

İfade eder.  

3. AMAÇ 

Bu politikanın amacı; Türkiye Kızılay Derneği stratejik amaçları, hedefleri ve ilkeleri 

doğrultusunda bağış kazanım faaliyetlerini yürütmek, bağışçı ve kamuoyu ilişkilerini güçlendirmek, 

bağışların hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde kuruma ulaştırmasını sağlamak ve bu çalışmalar 

kapsamında şeffaf, hesap verilebilir, etik ve yasal kurallar çerçevesinde temel yaklaşımları ortaya 

koymaktır. 

4. KAPSAM 

 Türkiye Kızılay Derneği Bağış Politikası, nakdi, ayni, gayrimenkul bağışlarının toplanması, 

kaydedilmesi, korunması, izlenmesi, değerlendirilmesi, gerekli hallerde bağış kampanyaları 

düzenlenmesi, projeler yürütülmesi, işbirliklerinin yapılması, bağışların kullanım bilgilerinin şeffaf ve 

hesap verebilir şekilde bağışçılara ve kamuoyuna ibraz edilmesi süreçlerini kapsar.  

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

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

 Topladığı bağışı amacına uygun olarak kullanır. 

 Ülkemizde ve dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaşır, zarar görmüşlüğü ve ihtiyacı; yerinde, 

zamanında gidermeye destek olur, iyilik yapmak isteyen bağışçılarına vesile olmak maksadıyla bağış 

toplar. 

 Topladığı bağışı mümkün olan en kısa sürede verimli ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahibine 

ulaştırır. 

 Yaptığı her bağış faaliyetinde gerek bağışçılar ve gerekse kamuoyu önünde şeffaf, hesap 

verebilir şekilde hareket eder. 

 Bağışçılara, bağışlarıyla ilgili bilgilendirmeyi sistematik ve anlaşılır formatta yapar. 

 Gerekli hallerde, bağış toplamak ve farkındalığı arttırmak için kampanyalar düzenler, bu 

kampanyalarla ilgili bağışçılarına ve kamuoyuna düzenli bilgilendirmeler yapar.  

 Gelişen ve değişen teknolojileri, bağışçı ve kamuoyu beklentilerini dikkatle takip eder, 

gerekli gelişim ve değişimleri hayata geçirir. 

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

Korunması Politikası gereğince bağışçılara ait kişisel verilerin korunmasını sağlar. 

 Ulusal ve uluslararası insani yardım çalışmaları için kaynakların sürdürülebilirliğini sağlar, 

ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapar ve kaynak mobilizasyon kapasitesini artırır.  

 Gerek bağışçıların gerekse faydalanıcıların taleplerine yönelik bağış alanlarını belirleyerek, 

bu kapsamda sosyal ürünler geliştirir, projelendirir, kurumsal işbirlikleri yapar. 

 İnsan onurunu ve sağlığını koruma anlayışı çerçevesinde; kullanılmış giyim (Kızılay giysi 

kutuları haricinde), gıda, hijyen ve sarf malzemeleri ile ilaçları bağış olarak kabul etmez. Fakat insan 

hayatının korunması söz konusu olan afet ve acil durumlarında bağışın kabulünü değerlendirir. Afet 

ve acil durumlarında kabul edilen hasarlı veya kullanılmaz durumda olan bu tip ayni bağışları imha 

eder veya geri dönüşüme verir. İlgili afet veya acil durumun sona ermesi halinde stoklarda bulunan 

eşya ve kıyafetleri 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde sosyal yardım faaliyetlerinde 

kullanır. 

 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, 

Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin 

Protokol’de tanımlanan insan ticareti, fuhuş, çocuklara yönelik insan ticareti, organ ticareti ve köle 

ticareti gibi suç teşkil eden faaliyetlerde bulunan ya da finansal destek sağlayan kurum ve 

kuruluşlardan bağış almaz. 
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 Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararları ile terör ve kitle imha silahlarının finansmanı 

ve mali suçlar kapsamında tanımlanan konulara dâhil olan kurum ve kuruluşlardan bağış kabul 

etmez, isim ya da logolarını Türk Kızılay markasıyla yan yana getirmez. 


