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(Sosyal Destek Ödemeleri) 
 

D O S Y A 
 
            Devletimiz tarafından bir yandan koronavirüs salgınının yayılım hızının kontrol 
altında tutulması yönünde tedbirler alınmakta öbür yandan ise bu sürecin ekonomik açıdan 
ortaya çıkarabileceği olumsuzlukların giderilmesi amacıyla önlemler alınmaktadır. 
 

Bu amaçla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomik istikrar kalkanı 
paketi ile çeşitli sosyal destek programları devreye alınmıştır. 
 
        Bu yardımların hak sahibi vatandaşlarımıza, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla 
uygulanan tedbirlere aykırı olmayacak ve mümkün olan en hızlı şekilde dağıtılması önem 
taşımaktadır. 
 
        2 milyon haneye sosyal destek ödemelerinin PTT şubelerinden dağıtımı sırasında ortaya 
çıkan sosyal izolasyona aykırı görüntüler üzerine başta bekçiler olmak üzere kolluk görevlileri 
ve PTT personeli aracılığıyla bu yardımların hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesi 
kararlaştırılmış ve başarıyla uygulanmaya başlanılmıştır. 
 
        Benzer şekilde yardıma muhtaç ailelere yapılan; 
        1-Şartlı eğitim veya sağlık yardımları ile çoklu doğum yardımları-(Her ayın 24-28’i 
arası) 
        2-Eşi vefat eden kadınlara yapılan ödemeler -(Nisan 24-28’i arası) 
        3-Muhtaç asker ailelerine yapılan ödemeler -(Nisan 24-28’i arası) 
        4-Öksüz/yetim yardım programı ödemeleri -(Nisan 24-28’i arası) 
        5-Muhtaç asker çocuğu yardım programı ödemeleri -(Nisan 24-28’i arası) 
        6-Kronik hastalık yardımı -(Nisan 25’i) 
 
         Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla 
yapılan görüşmeler neticesinde sosyal yardım ödemelerinin de koronavirüs salgını süreci 
boyunca aynı şekilde; bekçiler (gerekirse kolluk görevlilerinden destek verilerek) ve PTT 
personelince, hak sahiplerine ikametlerinde teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.  
 
        Bunların dışında yer alan işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği vb. ödemelerin PTT 
şubelerinden ödenmesine devam edilecektir. 
 
        Belirtilen sosyal yardımların zamanında ve eksiksiz şekilde hak sahiplerine teslimi için 
gerekli olan planlama ve uygulamanın, kaymakamlar, kolluk birimleri, PTT müdürlükleri, 
SYDV’ler başta olmak üzere ilgili tüm birimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanarak 
yerine getirilmesi gerekmektedir.  
 
        Bilgi ve gereğini rica ederim. 
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 Süleyman DENİZ 

Vali a.  
Vali Yardımcısı 

 
DAĞITIM : 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Kaymakamlıklara 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığına 
Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  
Mersin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 
Mersin PTT Başmüdürlüğüne 
Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 
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