
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(XrTVh0-XHkLhl-m8sN0b-m/muW8-dgH2OhTD) 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: Sonay ÜNLÜER
Şef

Telefon No: 

T.C. 
MERSİN VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

�

 
DAĞITIMLI 

Sayı   : 26002637-249-E.10463 21/04/2020
Konu : Sosyal Yardımların Dağıtılması 

 
 

D O S Y A 
 
 

İlgi : İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) nın 18.04.2020 tarihli ve 7006 
sayılı yazısı. 

 
         
        65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza yapılacak yardımların "Vefa 
Sosyal Destek Grubu" aracılığıyla ulaştırılması hususundaki ilgi yazı ekte gönderilmiştir.  
         Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.  
 
 
 Abdulhamit ERGUVAN 

Vali a.  
Vali Yardımcısı 

 
Ek: ilgi yazı (1 sayfa) 
 
DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 
Kaymakamlıklara 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığı  

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü  

 
 
 
 
 
 
20/04/2020     Şef : Sonay ÜNLÜER 
20/04/2020     İl Yazı İşleri Müdürü : Remzi KUYUGÖZ 
�



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek(knk49d-
wRBXN9-rGxrOQ-ibiRnb-Y9Yav6dP) kodunu yazınız. 

HİZMETE ÖZEL 
İnönü Bulvarı No:4 06644 Bakanlıklar 
Telefon No: (312)422 42 72 Faks No: (312)425 34 30 
e-Posta: gpk.illeridaresi@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr 

Bilgi için: Hasan Basri ÖZDEMİR
Polis Memuru

Telefon No: 

HİZMETE ÖZEL 
T.C. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

 
Sayı   : 23635644-249-E.7006 18/04/2020
Konu : Sosyal Yardımların Dağıtılması 

 
GELEN EVRAK KOPYA 

 
İlgi : a) 22 Mart 2020 tarihli ve 5768 sayılı "İkametten Ayrılma Kısıtlaması/Yasalanması” konulu 

genelgemiz. 
b) 22 Mart 2020 tarihli ve 5769 sayılı "Sokağa Çıkma Uygulaması” konulu genelgemiz. 
c) 22 Mart 2020 tarihli ve 5762 sayılı "İkametten Ayrılması Kısıtlaması/Yasaklanması” konulu 
genelgemiz. 

 
        Çin'in Wuhan kentinde başlayarak, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen, Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı 
korumak, salgının yayılmasını engellemek üzere; 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 
vatandaşlarımızın ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilmiş, ihtiyaçlarını 
karşılayacak kimsesi bulunmayan kişi/kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla ilgi (a) ve 
ilgi (b) genelgelerimizle "Vefa Koordinasyon Grubu" oluşturulmuş, anılan Gruba başta kolluk 
görevlileri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmesi yapılması hususu ilgi 
(c) genelgemiz ile bildirilmiştir. 
        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek 
Programı çerçevesinde; 65 yaş üstü dar gelirli hak sahibi vatandaşlara 1.000 TL ödeme yapılması 
kararlaştırılmış olup 65 yaş üstü hak sahibi vatandaşların alacağı yardımların ikametlerinde, valilikler, 
kaymakamlıklar ve kolluk birimlerince "Vefa Sosyal Destek Grubu"nda görevlendirilen personel 
tarafından teslim edilmesine ilişkin işlemler yapılmaktadır. 
        65 yaş üstü dar gelirli vatandaşlara yapılan yardımların teslimi aşamasında, hak sahibi şahıs vefat 
ettiği halde nüfus müdürlüklerine ölüm kayıtlarının işletilmeyerek vefat eden kişi/kişilerin yakınlarının 
65 yaş üstü maaşı ile sosyal yardımlarını almaya devam edebilecekleri göz önünde bulundurularak 
oluşabilecek sorunların ortadan kaldırılması maksadıyla valilikler, kaymakamlıklar ve ilgili birimler 
tarafından; 
        - 65 yaş üstü vatandaşlara, "Vefa Sosyal Destek Grubu" aracılığıyla yapılacak yardımların, görevli 
personel tarafından bizzat şahsın kendisinin görülerek, imza karşılığı teslim edilmesinin, 
        - Vefat edenlerden nüfus müdürlüklerine ölüm kayıtlarının bildirilmeyerek, yakınları tarafından 
devletten maaş, sosyal yardım alanların tespit edilmesi halinde haklarında adli ve idari işlemlerin 
yapılması için bilgi ve belgelerin ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesinin,  
        Valiler ve kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edilmesi 
ve konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesi hususlarında; 
        Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 
 
 Ali ÇELİK 

Bakan a. 
Genel Müdür 

 
DAĞITIM : 

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

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığına 
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