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TARSUS KAYMAKAMLIĞI
SURİYELİ VE DİĞER YABANCI UYRUKLU SIĞINMACILAR KOORDİNASYON
KURULU TOPLANTISI DEĞERLENDİRME RAPORU ve ALINAN KARARLAR
(MART 2022)
İli
İlçesi
Toplantının Adı

: MERSİN
: TARSUS
: Suriyeli ve Diğer Yabancı Uyruklu Sığınmacılar Koordinasyon
Kurulu Toplantısı
Toplantının Tarihi
: 09.03.2022 Saat: 09:00
Toplantının Yeri
: Tarsus Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
Katılımcılar
: Koordinasyon Kurulu Başkanı Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel
OTCU, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Yasin AKDAĞCIK, Tarsus İlçe Emniyet Müdürü
Ebubekir FİL, Tarsus İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç MARIM, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mehmet METİN, İlçe Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Orhan ACEHAN, Tarsus Üniversitesi İnsan ve
Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Bülent ŞEN, Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Esengül DANIŞAN, Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet SARMAN ve 26 Suriyeli Kanaat Önderi
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR/GÜNDEM
- 16.02.2022 tarihinde yapılan Suriyeli ve Diğer Yabancı Uyruklu Sığınmacılar Koordinasyon
Kurulu Toplantısında alınan kararlar,
-Suriyeli ve Diğer Yabancı Uyruklu Sığınmacıların yaşadığı sorunlar ve çözümü,
BİLGİLENDİRMELER/UYARILAR/TAVSİYELER
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel OTCU tarafından;
16.02.2022 tarihinde yapılan Suriyeli ve Diğer Yabancı Uyruklu Sığınmacılar
Koordinasyon Kurulu Toplantısında, Suriyeli ve Diğer Yabancı Uyruklu Sığınmacılar Kanaat
Önderleri ile toplantısı yapılması kararına istinaden ve kanaat önderlerinin ilgili kurumlara
iletmek istedikleri hususları, konuları sıkıntıları bilmek amacıyla bugün toplantı yapıldığı, bu
çerçevede kurum amirlerin kanaat önderlerine iletecek olduğu konuları, kanaat önderlerinin de
Suriyeli sığınmacılar ile ilgili bizlere iletmek istedikleri sıkıntı, ihtiyaç problem olarak bilinmesi
gereken sorunları aktarmaları ve gereğinin yapılması,
16.02.2022 tarihinde yapılan Suriyeli ve Diğer Yabancı Uyruklu Sığınmacılar
Koordinasyon Kurulu Toplantı karar maddelerinde yer alan, Suriyeli sığınmacıların uyum
problemleri yaşamamaları için 8 saatlik Sosyal Uyum Kurslarına katılımların sağlanması
gerektiği ve Sosyal Uyum Kurslarının önemli olduğu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim
Merkezi tarafından bazı mahallelerde kursların açılacağı, sosyal uyum kurslarına gelebileceği
halde gelmeyen, Sosyal Uyum Kurslarına katılmayan Suriyeli Sığınmacılar için sağlık
güvencelerinin iptal edilmesi, sosyal uyum yardımlarının (SUY) kesilmesi, sınır dışı edilmeleri
vb. yaptırımlar planlandığı, Sosyal Uyum Kurslarını almayan Suriyeli sığınmacıların İl dışına
çıkarken de sorunlar yaşayabileceği, saat ve zaman yönünden kursların uygun gün ve zamanlarda
düzenlenebileceği , kurslara katılım sağlanması gerektiği,
Suriyeli sığınmacıların istatistiki olarak suça karışma ve suç işleme oranlarının düşük
olduğu, genelde de işlenen suçların Suriyeli sığınmacıların kendi aralarında olduğu, zaman
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zaman bulundukları mahalledeki Türk vatandaşları ile gerginlik yaşayabildikleri, bu olayların
yaşanmasının istenmediği, eğer gerginlik olup ciddi bir suç işlenirse de cinayet taciz vb. olaylara
karışan Suriyeli sığınmacıların sınır dışı edildiği veya başka İllere gönderildiği belirtilmiştir.
Kanaat önderlerinden Suriyeli sığınmacıları uyarmaları, çevrelerindeki insanları rahatsız
edecek, suç teşkil edecek, toplumda infial uyandıracak olayları engelleme çalışmaları, kendi
aralarında olayı çözmeye çalışmamaları Emniyet ve Jandarmaya bildirmeleri, Vakıf tercüman
elemanlarından yardım istemeleri, kanaat önderlerinin yaşadıkları mahallenin muhtarı, bağlı
oldukları karakol komutanı, emniyet amiri, mahallelerindeki okulların müdürleri, imamlar gibi
kamu kurumlarının temsilcileri ile tanışmaları ve zaman zaman bir araya gelmeleri konularına
değinilmiştir.
Emniyet Müdürü Ebubekir FİL tarafından;
Emniyet Müdürlüğünün ilgili birim amirleri tarafından, kanaat önderlerinin mahalleleri
hangi polis merkezine ait ise oraya yönlendirileceği, bir sorunla karşılaştıklarında tercüman
vasıtası ile kendilerine ulaşmaları hususu belirtilmiştir.
İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç MARIM tarafından;
Kendi sorumluluk alanında ikamet eden Suriyeli sığınmacıların ortalama ayda bir olmak
üzere kontrollerin yapıldığı, genellikle çadırlar bölgesinde ikamet eden Suriyeli sığınmacıların İl
değişikliği için izin almış olmaları, başka ilden gelen olursa kanaat önderlerinin karakollara
bildirmeleri gerektiği hususu belirtilmiştir.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet METİN tarafından;
Milli Eğitim Bakanlığının Suriyeli sığınmacılar ile ilgili birçok projesinin olduğu,
mesleki eğitimde Suriyeli sığınmacılar için fırsatlar olduğu, uygun görülürse Rehberlik
Araştırma Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından yapılacak çalışmalar ile ilgili tercüman
eşliğinde bilgilendirme toplantısı yapılması talebi belirtilmiştir.
İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Orhan ACEHAN tarafından;
Okula yeni kayıt yapılan çocukların sağlık taraması yaptırması gerektiği, bu konuda
kanaat önderleri tarafından Suriyeli vatandaşların göçmen sağlık merkezine yönlendirilmesi
hususu belirtilmiştir.
KANAAT ÖNDERLERİNİN TALEP/ÖNERİ VE İSTEKLERİ:
Kargılı Mahallesi Çadır Bölgesi Kanaat Önderi Ahmet EL-HÜSEYİN tarafından;
Mahallesinde öncelikle elektrik sorunu olduğu, yolların çamur içinde olduğu, STK’ların
isimleri alıp herhangi bir yardım getirmediği belirtilmiştir.(Koordinasyon Kurulu Sekretaryası
tarafından elektrik sorunu için Enerjisa Toroslar A.Ş’ye, yol yapımı için Tarsus
Belediyesi’ne yazı yazılması ve gerekli takibin yapılması)
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Barbaros Mahallesi Çadır Bölgesi Kanaat Önderi Ayid ELMİHLİF tarafından;
Halk Eğitim Merkezine Sosyal Uyum Kurslarına 1500-2000 kişi kayıt ismi verdiklerini,
fakat henüz kurs düzenlenmediği belirtilmiştir.(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
gereğinin yapılması)
Kavaklı Mahallesi Merkez Kanaat Önderi Mamdoh ALAHMAD tarafından;
Mahallesindeki en büyük sıkıntının hırsızlık olduğu belirtilmiştir.
Yenice Mahallesi Merkez Kanaat Önderi Fadıl HAMED tarafından;
Kanaat önderi olduklarını kanıtlayan bir belge bir ispat olmadığı için Muhtar ve Jandarma
Komutanlığı gibi resmi kurumlarda kendilerini ifade etmekte zorlandıklarını, iletişim kopukluğu
yaşadıklarını,
İl Göç İdaresinin mecbur kıldığı elektrik aboneliğinin yaşadıkları en önemli sorun
olduğunu, ev değişikliği yaptıklarında abonelik işlemleri yapmakta zorlandıklarını, sosyal uyum
yardımlarını alamadıklarını,
Kendi adlarına kayıtlı olmayan araçları kullanamadıklarını belirtilmiştir.
Barbaros Mahallesi Merkez Kanaat Önderi Mustafa Şeyh HÜSEYİN tarafından;
Lise ve üniversite eğitimi gören çocukları için vatandaşlığın mümkün olup olmayacağı,
muhtar ve ev sahibinin kira bedelinden neden daha düşük fiyatta kontrat yaptığı, kira kontratların
mahalle muhtarları gözetiminde yapıldığı ve muhtarların uyarılması gerektiği belirtilmiştir.
Kulak Mahallesi Çadır Bölgesi Kanaat Önderi Abdullah ELMUHAMMED tarafından;
Kırsal alanda ikamet ettiklerini, en büyük sorunun adres işlemleri olduğu, sosyal uyum
yardımlarının yeterli olmadığı belirtilmiştir.
Eski Ömerli Mahallesi Kanaat Önderi Merkez Abdülaziz RAHMUN tarafından;
Arap milleti olarak farklı kültürlere sahip olduklarını, her insanın kendi kültüründen
mesul olduğunu, kendi milleti içinde de iyi olan ve kötü olanın olduğunu, savaş dolayısıyla
mecburen hicret etmek zorunda kaldıklarını, Suriye halkı olarak Türkiye’de çok güzel
karşılandıklarını, asayiş ve vermiş oldukları tüm sıkıntılar adına özür dilediğini, bu güzel
topraklarda ve bu güzel ülkede olmaktan şeref duydukları belirtilmiştir.
Yeşiltepe Mahallesi Çadır Bölgesi Kanat Önderi Mohammad ALABDULLAH tarafından;
Çalışmak için geçici süre İl dışına çıktıklarını, döndüklerinde tekrar adres yenilemek
zorunda kaldıkları belirtilmiştir.
KARARLAR
1- 3 ayda bir Koordinasyon Kurulu Toplantılarına Suriyeli ve Diğer Yabancı Uyruklu
Sığınmacılar Kanaat Önderlerinin de davet edilmesi, (Koordinasyon Kurulu Sekretaryası)
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2- Karakol komutanları ve emniyet birimlerinin kendi mıntıkalarındaki Suriyeli kanaat önderleri
ile en az ayda 1 defa bir araya gelmeleri,(İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma
Komutanlığı)
3- Suriyeli Sığınmacıların zaman zaman evlerinde veya iş yerlerinde ziyaret edilmesi, (Tarsus
Kaymakamlığı, Tarsus İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı)
kararlaştırıldı.

Ahmet SARMAN
SYDV Müdürü
(Koordinasyon Kurulu Sekreteri)

Kadir Sertel OTCU
Tarsus Kaymakamı

