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Nakdi Yardım 

D O S Y A 

        İhtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapılması konusunda Bakanlığımızdan  alınan yazıda; 

        "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, ekonomik istikrar kalkanı paketi çerçevesinde; 

ilgili bakanlıklarca belirlenen kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapılması 

kararlaştırılmış ve etaplar halinde uygulanmaya başlanılmıştır. 

        Bu yardımların, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla uygulanan tedbirlere aykırı olmayacak 

ve mümkün olan en hızlı şekilde hak sahibi vatandaşlarımıza dağıtılması önem taşımaktadır. 

        1.faz sosyal destek ödemelerinin PTT şubelerinde dağıtımı sırasında ortaya çıkan sosyal 

izolasyona aykırı görüntüler üzerine, valilerimizin koordinasyonunda; başta bekçiler olmak üzere 

kolluk görevlileri ve PTT personeli aracılığıyla bu yardımların hak sahiplerine evlerinde teslim 

edilmesi kararlaştırılmış ve başarıyla yerine getirilmiştir.  

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda sosyal destek 

paketinin 2.fazı olarak (faz 1 kapsamındaki düzenli sosyal yardım alan haneler hariç olmak üzere);  

        1- SYDV’lerden 1 yıl içerisinde 1 sefer de olsa yardım alan haneler, 

        2- GSS kapsamında gelir testi yapılıp sonucu G/0 çıkan haneler, 

        3- Faz 1 kapsamında yardım almayan evde bakım yardımı hak sahipleri, 

        olmak üzere toplam 2.225.199 haneye 1.000’er TL destek ödemesinin 10 Nisan Cuma günü 

PTT şubelerine liste halinde aktarılmasının planlandığı anlaşılmıştır. 

        Bu kapsamda;  

        2.faz sosyal yardım ödemelerinin de Valilerimizin koordinasyonunda; bekçiler (gerekirse kolluk 

görevlilerinden destek verilerek) ve PTT personelince hak sahiplerinin ikametlerinde teslim edilmesi 

kararlaştırılmıştır.  

        Valilerimizce; 2.faz 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.  

        Uygulamanın hassasiyetle takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek tedbirlerin 

alınması" istenilmiştir. 

         Bilgi ve gereğini önemle rica ederim. 

 Süleyman DENİZ 

Vali a.  

Vali Yardımcısı 

Dağıtım : 
Gereği:  Bilgi: 

Kaymakamlıklara 

Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 

Mersin İl Jandarma Komutanlığı  

Mersin PTT Başmüdürlüğüne 

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Md.  

Mersin SYD Vakfı Müdürlüğüne  

Mersin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 

Mersin Açık Kapı Şube Müdürlüğüne 

Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 
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