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1. GİRİŞ 

Dünyanın en büyük insani yardım kuruluşlarından biri olarak Türkiye Kızılay Derneği, kuruluş 

amacı ve temel ilkeleri ile stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası 

boyutlardaki afet, savaş, olağanüstü haller gibi olayların insan üzerindeki etkilerini azaltmak, 

savunmasız insanların yaşamlarını iyileştirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarını hızlı 

bir şekilde artırarak devam ettirmektedir. Türkiye Kızılay Derneği ulusal ve uluslararası alanda birçok 

kurum, kuruluş, bağışçı ve paydaşların desteği ile olağan, acil ve afet durumlarında insani yardım 

faaliyetlerine yönelik proje ve programları yürütmektedir.  

Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi ve kurumsal kaynakların sürdürülebilirliğinin 

sağlanması için güçlü bir finansal sistem ile maliyetlendirme yönetiminin olması ayrıca finansal 

tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Bu tedbirler kurumun performansını izlemesine, 

değerlendirmesine ve tüm ilgili paydaşlarına hesap verebilir olmasına imkân sunmaktadır. Bu politika 

insani yardım faaliyetlerini ülkemizde ve dünyanın her yerinde yürüten Türkiye Kızılay Derneğinin 

kurumsal kapasitesinin sürdürülebilirliğini sağlamasının temel taşlarından birisi olarak görülmektedir. 

2. TANIMLAR 

 Doğrudan Maliyet:  Proje, kampanya ve faaliyetler ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak 

hizmetler için katlanılan ve doğrudan hesaplanabilen tüm (aynî ve nakdi yardımlar, ulaşım / nakliye 

giderleri, iletişim ve reklam giderleri, görevli personel vb.) maliyetlerdir. 

 Dolaylı Maliyet: Proje, kampanya ve faaliyetler ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak hizmetler 

için katlanılan ve doğrudan hesaplanamayan tüm (bilgi teknolojileri, kontrol ve denetim, destek 

personeli vb.) maliyetlerdir. 

3. AMAÇ 

Türkiye Kızılay Derneği, bu politika ile faaliyet alanlarına yönelik sunmuş olduğu hizmetlerde; 

operasyonel maliyetlerini azaltmayı, kurumsal kapasitesini ve finansal sistemini güçlendirerek daha 

fazla kişiye yardım ulaştırmayı ve bu bağlamda bağışçılarına daha şeffaf ve hesap verebilir olmayı 

amaçlamaktadır.  

4. KAPSAM 

İş bu politika; ulusal ve uluslararası alanda kurumsal ve bireysel bağışçılar aracılığıyla Türkiye 

Kızılay Derneğine ulaşan nakdi, ayni ve gayrimenkul bağışlarının ihtiyaç sahibine ulaştırılması 

sürecinde yapılacak harcamaların etkili ve verimli kullanılmasına yönelik yaklaşımları, ortaya çıkan 

doğrudan maliyetlerin karşılanma ilkeleri ve dolaylı maliyetler için uygulanacak kesinti şartlarını 

belirlemektedir. 

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.  
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5. POLİTİKA METNİ 

 Türkiye Kızılay Derneği;  

 Kabul ettiği tüm bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken izlemiş olduğu tüm yol ve 

yöntemlerde etkili ve verimli bir şekilde hareket eder. 

 Nakdi bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıncaya kadar oluşan doğrudan maliyetlerinin 

tamamını kabul edilen bağışlardan karşılar.  

 Dolaylı maliyetleri karşılamak ve kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla kabul edilen 

şartlı nakdi bağışlardan %7’ye kadar kurum bütçesine aktarım yapar.  Ancak, afet ve acil durumlarda 

kabul edilen nakdi bağışlardan yapılan kesintileri sadece afet ve acil durum müdahale kapasitesinin 

geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kullanır.  

 Nakdi bağışların en hızlı ve etkin bir şekilde amacına uygun olarak kullanılmasını esas 

almakla birlikte; söz konusu bağış tutarlarını planlanan proje ve faaliyetlerde kullanılırken hesaplarda 

beklediği süre boyunca değer kaybına uğramaması amacıyla farklı yatırım araçları kullanılarak 

değerlendirilmesini sağlar ve elde edilen gelirleri ilgili bağışların üzerine ilave eder.   

 T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen asgari fitre ve fidye tutarları üzerinden 

bağışları kabul eder. Bu bağışlardan herhangi bir dolaylı veya doğrudan maliyet kesintisi yapmaz.  

 Gayrimenkul bağışlarından dolaylı veya doğrudan herhangi bir kesinti yapmaz. 

 Şartlı veya şartsız aynî bağışları, lojistik merkezleri ve depolama alanlarında kabul eder. 

Bağışçının aynî bağışını lojistik merkezlerine ulaştırma imkânı olmaması durumunda oluşacak 

maliyetler (nakliye, yükleme, indirme, sigorta, vb.) ile alınacak aynî bağışın kullanıma yönelik 

ihtiyaçları değerlendirerek kabul edilip edilmeyeceğine karar verir.  

 Afet ve acil durumlarda ayni bağışta bulunan kişi veya kurumların yardımlarını lojistik 

merkezlerine veya bölgeye ulaştıracak imkânlarının bulunmaması durumunda, bağışların teslim 

alınması ve bölgeye ulaştırılması için yapılacak tüm masrafları ilgili afet ve acil durum için 

düzenlenen yardım kampanyasından karşılar.  


