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ilge Hrfzrssrhha Meclisi 0210712020 tarihinde saat l6:30 da Kaymakam Ersin EMIROGLU
bagkanlrprnda agalrda isim ve unvanlan yazrh iiyelerin iptiraki ile igigleri Bakanlrlrnrn 10/06/2020 tarih ve

89780865- 153-8.10500 sayrh "Yardrm Toplama Hk.." konulu Genelgesinin uygulanmasrna y6nelik
konularr ve bu dolrultuda gerekli kararlarr almak iizere ola$ani.istii toplandl.

Tiim Diinya'da etkisi gdriilen Covid l9 salgrnrnrn toplum saph[r ve kamu diizeni
agrsrndan olugturdufiu riski ydnetebilmek adtna hayatrn her alanrna ydnelik tedbirler Sallrk
Bakanlrpr ve Koronaviriis Bilim Kurulunun tjnerileri, Sayrn Cumhurbagkanrmrzrn talirnatlarr
dolrultusunda ahnmakta ve uygulanmaktadrr.

igerisinde bulundupumuz kontrollii sosyal hayat ddneminde, salgrnla miicadelenin genel

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarrnln yanr srra her bir faaliyet alanr/ig kolu
igin ahnmasr gereken 6nlemler ayn ayn belirlenerek bu kural ve tedbirler gergevesinde

faal iyetlerin s0rdiiriilmesi safilanmaktadrr.

Bu gergevede 2860 sayrh Yardrm Toplama Kanunu uyannca kigiler ya da kuruluglar
tara[rndan yetkili makamlardan izin ahnmak suretiyle gergeklegtirilecek yardrm toplama
faaliyetlerinde de Covid t9 salgrnrna y0nelik tedbirlere uyulmast biiy0k dnem ta$rmaktadrr.

Yardrm toptama faaliyetinin kapsayaca$r il ve ilge durumuna gdre izin vermeye yetkili
merciler olan Vali .ve Kaymakamlarrmrzca yardtm toplama izni bagvurularr

deflerlendirilirken, 2860 sayrlr Yardrm Toplama Kanununun "Bapvurunun incelenmesi ve

izin" baglrklr 9 uncu maddesinde yer alan "izin vermeye yetkili makamlarca baqvuru

ilzerine; iqin 6nemi, yardrm toplama faaliyetine girigeceklerin yeterlikleri, yaprlacak

hizmetin amaca ve kamu yaranna uygunluflu, yardrm toplama faaliyetinin bagarrya

ulagrp ulagamayaca[r ve gerekli gdr0len di[er konular iizerinde inceleme yaprlrr" hi.ikmii do[rultusunda;

l. Zorunlu olmayan sosyal hareketlililin azalttlmast ve Covidl9 salgrnrnrn

bulagrcrhprnrn kontrol alhnda tutulmasl bakrmrndan konut, igyeri veya arazilerin dolagrlarak
ayni ve nakdi yardrm (drnefiin ayni olarak mahsul edilmig zirai iiriin toplanmasr vb.)
istenilmesi ytintemlerinin sosyal izolasyona ve mesafe kurahna aykrrrhk olugturup
olufturmayacagl

2. Genig halk kitlelerinin toplanmaslna ve kontrolsl.iz kalabahklarrn olugmasrna

sebebiyet verebilecek yardrm gadrrr, kermes gibi sosyal aktivitelerin Covidl9 salgrnrnrn
yayr!na riskini artrnp artrrmayacafr, ydniinden delerlendirilmesi,

Ote yandan, 2860 sayrlr Kanuna gdre izin alma zorunlululu bulunmayan kamu
yararrna gahgan dernek, kurum veya vakrflar tarafrndan gcrgeklegtirilecek yardtm toplama

faaliyetlerinde de bafta temizlik, maske ve mesafe kurallart olmak tizcre Saplrk Bakanhfr ve

Koronaviriis Bilim Kurulu tarafrndan kapalt ve agrk yerler igin belirlenen ilave iinle
kurallara uyulmast, sa!lanrnalrdrr.

kodu ile eri$ebilirsiniz.



Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gdsterilerek uygulamanrn yukarrda belirtilen
gergevede eksiksiz bir gekilde yerine getirilmesinin sa[lanmasr, tedbirlere uymayanlarla ilgili
Umumi l-Lfzrssrhha Kanununun 282 nci ve Yardrm Toplarna Kanununun 29 maddesi
gere[ince idari para cezasr verilmesi, aykrnlrlrn durumuna gdre Kanunun ilgili maddeleri
gere$ince iglem yaprlmasr, konusu sug tegkil eden davranrplara iligkin Tiirk Ceza Kanununun
195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iqlemlerin baglatrlmasr hususunda;

ile karar verildi.
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Evrakrn elektronik imzal suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 557a0d6a-3743-4003-a64b-l8e8lrf8468 kodu ile eri$ebilirsiniz.

Bu belge 5070 say,ll elektronik inza kanuna gdre giivenli elektronik inrza ile inrzalanmrslrr.
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