
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(h9Y6kA-0s+6nv-/JEtm+-H3YZvB-G/S5VLIG) kodunu yazınız. 
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Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160 - Yenişehir / Mersin 
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12 
e-Posta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr

Bilgi için: Kenan YILDIRIM
Şef: 

T.C. 
MERSİN VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

DAĞITIMLI 
Sayı   : 26002637-153-E.9168 01/04/2020
Konu : Yardım Toplama 

 
 

D O S Y A 
 
 

İlgi : İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü)nın 30/03/2020 tarihli ve 6051 
sayılı yazısı. 

 
         İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Yardım Toplama" konulu ilgi yazısı 
ekte gönderilmiş olup konunun hassasiyeti göz önüne alınarak yazıda belirtilen hususlara dikkat 
edilerek Yardım Toplama Kanunu hükümlerine aykırı faaliyet yürütenlere ilgili Kanunun 6'ncı 
maddesine göre gerekli işlemlerin yapılması hususunda; 
         Bilgi ve gereğini rica ederim. 
 
 
 
 Ali İhsan SU 

Vali 
Ek: İlgi Yazı 
 
DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Kaymakamlıklara 
Mersin İdare ve Denetim Müdürlüğü 
Mersin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığına 

Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 

 
 
31/03/2020     Şef : Kenan YILDIRIM 
31/03/2020     İl Yazı İşleri Müdürü : Remzi KUYUGÖZ 
31/03/2020     Vali Yardımcısı : Abdulhamit ERGUVAN 
�



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(wzizzm-pwtGUn-UJZXyG-xE/L1X-XaRWg/yD) kodunu yazınız. 
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Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Ömer Faruk ABAY
İçişleri Uzmanı

Telefon No: 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Sayı   : 89780865-153-E.6051 30/03/2020
Konu : Yardım Toplama 

 
 

Mersin Valiliğine 

 
        Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım 
sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek ya da destek olmak üzere 
“gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin” yardım 
toplayabilecekleri 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununda düzenlenmiştir. 

        Anılan Kanun ile gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, açtıkları banka hesabı 
üzerinden kişilerin para yatırması veya bir makbuz karşılığında para toplanmasına ilişkin usul 
ve esaslar belirlenmiştir. 

        Bu kapsamda Kanunun 6’ncı maddesinde yardım toplayacak gerçek kişiler ve kurumların 
yetkili makamdan izin alma zorunluluğu düzenlenmiş; 7’nci maddesinde ise yardım toplama 
faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisi, yardım toplama faaliyeti birden 
fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim 
yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınacağı ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere 
ve İçişleri Bakanlığına bilgi verileceği hüküm altına alınmıştır.  

       Son günlerde bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin 2860 
sayılı Yardım Toplama Kanununun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı 
hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri görülmüştür.  
        Yasalarımızda yerel yönetimlerin Yardım Toplama Kanunundan muaf olduklarına dair 
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek 
vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri 
Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar. 

        Bu çerçevede, söz konusu kurum, dernek ve vakıfların ivedilikle uyarılarak, bu 
kapsamdaki faaliyetlerini ve uygulamalarını Yardım Toplama Kanununun hükümlerine uygun 
yürütmelerinin sağlanması; uyarılara rağmen mevzuata uygun faaliyet yürütmeyenler ile ilgili 
anılan Kanunun 6’ncı maddesinin “…İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri 
güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır.”  hükmü 
çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması hususunda, 

        Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ve rica ederim.  
 
 Süleyman SOYLU 

Bakan 
DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
81 İl Valiliğine 
Emniyet Genel Müdürlüğüne 
Jandarma Genel Komutanlığına 

Cumhurbaşkanlığına 
Adalet Bakanlığına 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 

 


	9168 Giden Yardım Toplama
	Gelen Yardım Toplama

