
65 YAŞ ÜSTÜ VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU TOPLANTI TUTANAĞI 

 

Toplantı Yeri   :Yıldırım Kaymakamlığı Toplantı Salonu 

Toplantı Tarihi ve saati :22.03.2020 – 11.00 

Katılımcılar   :Kaymakam, Yıldırım Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, 

İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Müftüsü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe 

Yazı İşleri Müdürü, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı Müdürü ve Yıldırım Muhtarlar Deneği Başkanı 

 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli 

olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı 

artmaya devam etmektedir. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için alınan önlemlere 

tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir Bu nedenle; 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "İkametten Ayrılma Kısıtlaması / 

Yasaklanması" konulu yazılarında; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri 

doğrultusunda, İl İdaresi Kanunu ve Umumi Hıfzısıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddesi 

kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan 

kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, 

parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa 

çıkmalarının yasaklanması amacıyla gerekli kararların ivedilikle alınması 

talimatlandırılmıştır. 

Konunun önem ve ivediliğine binaen, İlçe Kaymakamı Başkanlığında; yapılan 

toplantıda alınan kararlar şu şekildedir. 

1- İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını 

bulunmayan 65  yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın mağdur 

olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için başkanlığımda; Yıldırım Belediye 

Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Müftüsü, İlçe Milli Eğitim 

Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Yazı İşleri Müdürü, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi 

Müdürü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ve Yıldırım Muhtarlar 

Derneği Başkanından oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştur. 

2- Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde, İlçe Yazı İşleri Müdürünün sevk 

ve idaresinde, 24 saat esasına göre faaliyet gösterecek 0 (224) 364 18 99 no’lu 

Kaymakamlık VEFA İletişim Merkezi birimi oluşturularak, 65 yaş üstü kimsesiz ile 

kronik hastalığı olan kimsesiz vatandaşlarımızdan gelen talepler değerlendirilerek 

ivedilikle ilgili kurumlara yönlendirme yapılacaktır. Bu birimde görev yapmak üzere 

yeteri kadar kamu personeli Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 

görevlendirilecektir. 

3- Yıldırım Belediyemize ait 444 16 02 no’lu telefon ve 112, 155 ve 156 no’lu acil çağrı 

merkezlerine yapılan müracaatlar ilgili kurumlar tarafından ivedilikle 

değerlendirilerek ihtiyaç duyulduğunda diğer kurumlarla işbirliği içerisinde talepler 

karşılanacaktır.    



4- 65 yaş üstü kimsesiz ve kronik hastalığı olupta kimsesi bulunmayan yalnız yaşayan 

tüm vatandaşlarımızın tespiti noktasında; Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Sosyal Hizmet 

Merkezi Müdürlüğü ve Yıldırım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü 

bünyesinde komisyon oluşturularak, bu vatandaşlarımızın ivedi listesi çıkartılacaktır. 

Bu listeler oluşturulurken ilgili mahalle muhtarlarımızdan ve din görevlilerimizden de 

sorgulama yapılacaktır. Bu listeler gerek Vefa Destek Grubu gerekse muhtarlarımızla 

paylaşılacaktır. 

5- İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın acil taleplerinin karşılanmasına yönelik Yıldırım 

Belediyesi bünyesinde 5 ekip, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 8 ekip, İlçe 

Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2 ekip, Yıldırım SHM bünyesinde 1 ekip, İlçe SYDV 

bünyesinde 4 ekip oluşturulmuştur. Bu ekiplerde görevli personel, araç, görevli isim 

ve iletişim bilgilerinin Kaymakamlığımız ve ilgili kurumlarla paylaşılacaktır. Bu 

ekiplerden Belediye, Emniyet ve Jandarma personeli 24 saat esasına göre hizmet 

verecektir. 

6- İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan vatandaşlarımıza, ihtiyaç duyabilecekleri 

gıda ve temizlik malzemelerini içeren paketler oluşturularak, ödeme gücü olan 

vatandaşlara bedeli mukabilinde, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımıza Yıldırım 

Belediye Başkanlığınca ücretsiz olarak haftalık olarak teslim edilecektir. Ayrıca ihtiyaç 

halinde Yıldırım SYDV’ndan da destek sağlanacaktır. 

7- İhtiyaç sahibi kapsam dahilindeki vatandaşlarımızdan kişisel öz bakım ihtiyaçları 

(Berber vb.) olanlara Yıldırım Belediyemiz tarafından gereken destek sağlanacaktır. 

8- Ayrıca kapsam dahilinde bulunan vatandaşlarımızla birebir iletişim kurmak ve 

ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda yardımcı olmak, ilgili kurumlara yönlendirmek 

amacıyla ilgili mahalle muhtarlarımız ve o mahallede mevcut din görevlilerimizin her 

biri karşılıklı eşleştirme yöntemiyle görevlendirilmiş olup bu konuda ilgili kamu 

görevlilerimiz vefa duygusuyla hareket ederek vatandaşlarımıza yardımcı olacaktır. 

Gerektiğinde ilgili mahallede bulunan okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin de 

sahada aktif çalışmaları sağlanacaktır. 

9- Kapsam dahilindeki vatandaşlarımızın temel sağlık ihtiyaçları İlçe Sağlık Müdürlüğü 

koordinasyonunda sağlanacaktır. 

10- Vefa iletişim merkezine ya da vefa destek grubu iletişim hatlarına iletilen taleplerin 

karşılanması için ihtiyaç durumuna göre AFAD, Kızılay veya ilgili STK gibi birimlerle 

irtibat kurularak gereken destek temin edilecektir. 

11- Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde tüm mahalle muhtarlarımızın 

katılımıyla elektronik iletişim grubu oluşturulmuş olup, sahada yaşanan ya da 

yaşanabilecek sorunlar anlık olarak takip edilerek talepler ivedilikle yerine 

getirilecektir. 

12- İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım götüren personel asgari hijyen esaslarına 

dikkat ederek gerekli her türlü sağlık tedbirini eksiksiz alacaktır. 

13- İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yapılacak yardımlarla ilgili STK’lardan gelen yardım 

müracaatları Vefa Destek Komisyonunca değerlendirilerek Yıldırım Belediyesine 

yönlendirilecektir. 

14- Sokakta yaşayan, kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşlarımızın 

tespiti durumunda Vefa iletişim merkezi aracılığıyla Yıldırım SHM Müdürlüğü ile 

irtibata geçilerek uygun bir kuruma yerleştirilmesi sağlanacaktır.  



15- Yukarıda alınan kararlarla ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için ilgili birim/kurum yetkilileri 

karşılıklı koordine içerisinde çalışacaklar, sorumlu sıralı birim amirleri tarafından 

uygulama yakından takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. 
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