
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Temalı Yardım Kampanyası 
 
 

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir sorun haline gelen yeni tip koronavirüse 
karşı dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir mücadele verildiği malumdur. Devletimiz 
bütün kurumlarıyla bu zorlu sürecin en az zararla atlatılması için yoğun çaba göstermekte, 
milletimiz de bu sıkıntılı dönemin zorluklarına karşı birlik ve bütünlük içerisinde mücadele 
etmektedir. 

 
Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği halinde, virüsün ortaya çıktığı ilk 

günden itibaren, her kademedeki personeli ile vatandaşlarımızın bu zor dönemi atlatabilmesi 
için çaba göstermektedir. Bu bağlamda, virüsten korunmak için alınan tedbirlerin 
uygulanması konusunda vatandaşlarımıza rehberlikte bulunmaktan, yaşlı ve kronik 
rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza yardımcı olunmasına kadar birçok alanda Başkanlığımız 
personeli aktif olarak görev almaktadır. İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemde; ekonomik 
faaliyetlerin olumsuz etkilendiği, işletmeler ve işyerlerinin çalışamaz duruma geldiği, iş 
imkanlarının azalması ve insanların işlerine gidememesi gibi durumların ortaya çıkabileceği, 
bu nedenle ülke olarak maddi ve manevi anlamda zor bir dönemden geçtiğimiz açıktır. 

 
Bu süreçte, milletçe yardımlaşma ve dayanışmayı tesis etmeye yönelik olarak, 

30.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından "Biz 
Bize Yeteriz başlığıyla ulusal nitelikli bir yardım kampanyası başlatıldığı Türkiyem" 
malumdur. Bu itibarla, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygusunun canlandırılması ve 
Teşkilatımız mensuplarının bu alanda da aktif rol alması düşüncesiyle, bu dönemde 
çalışamayacak olan veya mağdur durumda kalan vatandaşlarımıza bir nebze olsun destek 
olabilmek ve bu küresel sıkıntıya karşı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almak 
amacıyla, Başkanlığımızın bütün personelinin "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" temalı yardım 
kampanyasına katılması ve bağışlarıyla destek olması kararlaştırılmıştır. 

 
Söz konusu kampanya ile ilgili olarak, Teşkilatımız birimlerince yürütülecek işlemlere 

ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir: 
1. Teşkilatımızın bütün mensuplarının "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" temalı yardım 

kampanyasına katılımı teşvik edilecektir. 
2. Kampanya kapsamında yapılacak bağışlar, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" 

kampanyası için ilan edilen ve yazı ekinde belirtilen banka hesaplarına gönderilecektir. 
3. Her kademede görev yapan personelimiz, gönüllülük esasına göre, bağışlarını ilgili 

banka hesaplarına hemen gönderebileceği gibi, maaşından bir miktar pay ayırarak bunu ilgili 
banka hesaplarına göndererek kampanyaya destek olacaktır. 

4. Teşkilatımızın her kademedeki yöneticileri başta olmak üzere bütün personelimizin, 
bu kampanyaya bizzat katılarak destek olacağına olan inancımız tamdır. Her zaman 
milletimizi iyiliğe ve hayra davet eden personelimiz, bu hayırlı faaliyette de öncülük ederek ve 
vatandaşlarımızı yardımda bulunmaya teşvik ederek, zor zamanda milletimizin yanında 
olduğunu gösterecektir. 
 

Yardım kampanyasına ilişkin iş ve işlemlerin belirtilen çerçevede yürütülmesi, bütün 
personelimizin bağışta bulunmak suretiyle kampanyaya aktif katılımının teşvik edilmesi 
hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. 
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