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II Afet s . \cil Durum Müdürlüğü AFAd 
Say ı : 57096239-952.03- 	.0 5 5 Q:011'2019 

Konu: Sudan İnsani Yard ı m Kampanyası  

Ilgi 	:a)24.10.2019 tarihli ve 30928 sayı lı  Resmi Gazete' de yayımlanan 1692 say +It 
Cumhurbaşkanı  Kararı. 

b)Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 'nı n 08.11.2019 tarihli ve E.163118 sayı l ı  yazısı. 

Ilgi (a) Cumhurbaşkanı  kararında, Sudan' da meydana gelen sel ve su baskı nları  nedeniyle 
zarar gören afetzedeler için insani yardım kampanyası  başlatı lması  kararlaştı rıldığı, söz konusu 
kampanya kapsamında Valilikler, Belediyeler ve diğer kamu kurum kuruluşlannca yardı mları n 
aktarılması  ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış  yapılması  amacıyla kamu bankaları  ve özel 
bankalar nezdinde açı lacak hesapların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca duyurulacağı  
belirtilmektedir. 

İçişleri Bakanlığının (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ilgi (b) yazısı nda ilgi (a) karar 
gereği, Sudan İnsani Yardım Kampanyasının taşra teşkilatlarına bağlı  tüm kamu kurum ve kuruluşları  
ile Belediye Başkanlıklanna https: %%s‘s%.aLıd.,2os .tr sudan-s ardı  nı -kampans asi linkinde yer alan 
görsellerin kullanı larak duyurulması  istenmektedir. 

Bu kapsamda Sudan İnsani Yardım Kampanyasını n, linkte yer alan bilgilerin kullanı larak, 
1- Büyükşehir Belediye Başkanlığı  ve ilçe Belediye  Başkanlıklannca billboardlarda, toplu 

taşıma araçlannda, hizmet binaları  girişlerinde ve vatandaşların göreceği diğer 
platformlarda duyurulması, 

2- Kaymakamlı klarca; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  vasıtasıyla tüm okullarda (özel dâhil), 
ilçe Müftülükleri vasıtasıyla cami ve kuran kurslannda, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlükleri 

-vasıtasıyla tüm yu'rtlarda duyurulması, 
3- Tüm kurum kuruluşlarca (alt birimleri dahil) hizmet verilen binalarda, kampanya 

bilgilerinin herkesçe görülebilecek noktalarda ası lm 	ve kurum personellerine gerekli 
duyuruların yapı lması  hususunda; 

Gereğini önemle rica ederim. 
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