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RET'in Anti-Terörizm Politikası 

RET’in Politikaları 

RET'in yetkilerinde ve RET'in Davranış Esaslarında belirtildiği üzere (4. 
Madde), RET, kendi politikalarını oluşturan tarafsız, yansız ve bağımsız 
bir insani kuruluştur. 

RET'in terörizm konusundaki duruşunu açıklayan bu politika, yüksek 
etik standartları sürdürmesini mümkün kılar, itibarını korur ve insani 
yetkisini kullanmasına imkân verir. 

Bu politika, RET'in faaliyetlerini yürütürken bağlı kaldığı genel kural ve 
prensipleri düzenler. Bu husus, tüm RET elemanlarına ve keza ilgili or-
taklara ve bağışçılara ve diğer kişi ve kurumlara gerektiği şekilde bildi-
rilecektir. Özellikle yüksek riskli olarak tanımlanan bölgelerde çalışanlar, 
muhtemel terörist faaliyetlerine karşı davranma ve cevap verme konu-
sunda ilave eğitim ve destek alacaklardır. 

Bu politika, ortaklar, danışmanlar, çalışanlar (daimi, belirli süre, veya 
geçici), müteahhitler, stajyerler, görevlendirilen elemanlar, gönüllüler 
veya nerede yerleşik olursa olsun RET ile ilgili diğer kişiler dahîl tüm 
kademelerde çalışan bireyler için geçerlidir. 

 

Terminoloji 

RET, terörizm terimini BM Güvenlik Konseyi Kararı'nda 1566(2004) 
tanımlandığı şekilde kullanmaktadır: 

''Sivillere karşı yapılanlar da dahil olmak üzere ölüm veya ciddi yara-
lanmalara yol açma niyetiyle işlenen, ya da toplumun genelinde veya 
belirli bir grupta veya kişilerde terör hali ortaya çıkarmak amacıyla re-
hine alınması, halka gözdağı vermek veya bir hükümeti veya uluslara-
rası örgütü bir fiili yapmaya veya ondan kaçınmaya zorlamayı amaçla-
yan suç teşkil eden eylemler ''. 
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RET'in pozisyonu 

RET Uluslararası Hukukla birlikte Uluslararası İnsani Hukuk hükümlerini 
takip edecektir; 

RET, uluslararası topluluk, bağışçılar ve operasyon ülkesi tarafından 
yapılan terörizm karşıtı mevzuatı kabul edecektir ancak bilinen ulusla-
rarası hukuk hükümlerini ihlal eden tüm terörizm karşıtı önlemleri onay-
lamayacaktır. 

RET, BM Güvenlik Konseyi Kararına 1566 (2004) göre terörist eylem 
olarak addedilebilecek hiçbir fiilde bulunmayacaktır; 

RET, BM Güvenlik Konseyi Kararına 1566 (2004) göre terörizm olarak 
addedilebilecek fiillere müsamaha göstermeyecektir; 

RET, uluslararası toplum, bağışçı veya operasyon ülkesi tarafından te-
rörist olarak addedilen hiçbir grup/kişiye hiçbir şekilde yardım sağla-
mayacaktır; 

RET, uluslararası toplum, bağışçı ve operasyon ülkesi tarafından terö-
rist olarak addedilen hiçbir grup/kişi ile teşriki mesai yapmayacaktır; 

RET, uluslararası toplum, bağışçı ve operasyon ülkesi tarafından terö-
rist olarak addedilen hiçbir grup/kişinin bilinen ortakları ile birlikte 
çalışmayacaktır; 

RET, terörist faaliyetlerin şiddetlenme riskinin olduğu bölgeler-
de/ülkelerde çalışırken Uluslararası ve yerel personelinin herhangi bir 
tehlikeye maruz kalmaması için ''RET'in Güvenlik Kaideleri''nde 
tanımlandığı şekilde gerekli tüm önlemleri alacaktır. 

Bu politikanın herhangi bir şekilde ihlali derhal yetikili ve/veya Görev 
Şefine ve/veya Operasyonlar Şefine (Global) ve/veya RET Executive 
Director & CEO'a rapor edilmelidir. 
 


