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DAĞITIMLI 
Sayı   : 26002637-249-E.10287 17/04/2020
Konu : Sokağa Çıkma Yasağı- 

Gazete Dağıtım Yöntemleri 
 

D O S Y A 

        Gazete dağıtımlarının hangi yöntemlerle yapılacağı hususundaki Bakanlığımız 
talimatında;  

        "Malumlarınız olduğu üzere 16.04.2020 tarih ve 6879 sayılı Genelge ile 30 Büyükşehir ve 
Zonguldak ilinde 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta 
sonu) vatandaşların (istisnalar hariç) sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Ayrıca sokağa çıkma 
yasağı nedeniyle gazete dağıtımının ne şekilde yapılacağı hususu anılan Genelgede 
düzenlenmiştir. 

        İllerimizde belirtilen esaslar çerçevesinde gazete dağıtımının yapılması önem arz 
etmektedir. 

        Bu kapsamda gazete dağıtımının etkin bir şekilde yapılması için gereken koordinasyonun 
sağlanmak üzere 17.04.2020 Cuma günü saat 14:00’da gazete dağıtım şirketi temsilcileri 
Valilerimizi ziyaret edecektir. (Ziyarete gelecekler gazete dağıtım şirketi tarafından 
bilgilendirilecektir.) 

        Bu ziyaret esnasında her bir ilimizde satılması planlanan gazete sayısı dikkate alınarak; il 
geneli gazete dağıtım/satış planlaması yapılacaktır. Bu planlama mahalle ölçeğinde olacak ve 
gazete dağıtım şirketinin kendi dağıtım araçları sayısı ve satışa sunulan gazete miktarı ile 
orantılı mahalle eşleştirmesi yapılacaktır. Kalan gazetelerin satışı için ise mahalle ölçeğinde 
yaygın dağıtım ağı olan içme suyu dağıtım bayileri belirlenecektir.(Büyük mahalleler için 
birden fazla içme suyu dağıtım şirketi belirlenebilir.) 

        Ayrıca yukarıda belirtilen uygulamalara destek vermek ve etkinliği arttırmak için yine 
mahalle ölçeğinde Vefa Sosyal Destek Birimleri üzerinden dağıtım/satış planlaması 
yapılacaktır. 

        Anılan Genelgede yer verilen gazete dağıtım yöntemlerinin aksaklığa mahal verilmeden 
uygulanabilmesi için gerekli koordinasyon toplantısının, planlama, belirlemelerin yapılması ve 
herhangi bir mağduriyete yer verilmemesi" istenmektedir. 

        Bilgi ve gereğini önemle rica ederim. 
 Süleyman DENİZ 

Vali a.  
Vali Yardımcısı 

 
DAĞITIM : 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Kaymakamlıklara 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığı  
Mersin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 
Mersin SYD Vakfı Müdürlüğüne  
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