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TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarsus Kaymakamı Sayın Kadir Sertel OTCU’nun açış konuşmasıyla başladı.
İlçemizde ikamet eden engelli vatandaşlarımızın tespiti sorunlarının çözülüp ihtiyaçlarının
giderilmesi ve engelli vatandaşlarımıza dair her türlü koordinasyon çalışma ve projeler
yapmak veya yapılmasını sağlamak üzere 04.10.2019’da kaymakamlık oluruyla “Engelliler
Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur. Sekretarya Rehberlik ve Araştırma Merkezine
verilmiştir. Sizlere de sorularak gündem maddeleri oluşturulmuştur.
Engellilere yönelik hizmet veren onlarla alakalı çalışma yapan çok fazla kurul var.
Herkes çalışıyor ama koordinasyon yok, kime hangi hizmet gidiyor, hangi engelli hizmet
alamıyor, belli değil. İşte bu karışıklığı ortadan kaldırmak ve daha güçlü çalışmaları birlikte
üretebilmek adına bu kurulu kurduk, dedi.
Bu koordinasyon kurulunun amaçlarından biri, ilçemizde kamu kurumları olarak
hizmet götürebileceğimiz, yardımcı olabileceğimiz elinden tutulabilir kaç engelli var, hangi
mahallede; engel türü ne bunu tespit edip bu engellilerin tamamına ulaşabilmek. Bunu
yapamazsak eğer onları temsil edebilecek sayıda örneklem seçerek engellilerle görüşüp
sorunlarını tespit etmek, onlarla beraber ailelerinin de sorunlarını tespit etmek olacaktır. Bu
yapacağımız çalışma bir veri tabanı oluşturacak. Sorunlar önem derecelerine göre sıralandığı
zaman yapacağımız proje ve faaliyetler amacına ulaşmış olacaktır.
Engelli vatandaşımız kadar engelli vatandaşımızın ailesinin de sorunları çok büyük
önem taşıyor. Aileler çok büyük zorluk yaşıyor. Bu yüzden psikolojik olarak desteğe
ihtiyaçları var. Aileler kendilerine bir şey olduğunda çocuklarına ne olacak, kim sahip
çıkacak, bu konularda çok büyük kaygılar yaşıyor. Bunu nasıl giderebiliriz, neler yapabiliriz,
bu konuda mutlaka çalışma yapılması gerekiyor dedi.
Görme Engelliler Derneği Başkanı Fikri TOPUZ söz alarak yaşadıkları
sıkıntılardan bahsetti. Özellikle tedavi sürecinde araç temininde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını,
bazı ailelerin engelli çocuklarını toplumdan izole şekilde yaşatmaya çalıştıklarını vurgulandı.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel OTCU; Bu sorunların ortaya çıkarılması için ilk
yapılması gerekenin engellilerle ilgili istatistiki verilerin kurul sekretaryası (Rehberlik ve
Araştırma Merkezi) tarafından oluşturulması olacaktır. RAM bu verileri; İŞKUR, Sosyal
Hizmet Merkezi, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Büyükşehir Engelli Birimi ve Engelli
Derneklerinden, isteyecek. Daha sonra bunları mahalle, engel türü ve engel sayısına göre

sınıflandırarak ilçenin engelli haritasını oluşturacaktır. Bu şekilde kurumlardan gelen bilgileri
süzerek sağlıklı bir veri tabanı oluşturarak hem faaliyet, hem proje yaparken daha sağlıklı
çalışmalar yapabiliriz dedi.
Daha sonra Üniversite, Kent Konseyi, Belediye ve Sosyal Hizmetler tarafından
engellilerin sorunlarını tespit etmeye yönelik özel bir anket çalışması yapılması ve bu
çalışmadan çıkacak veri ve sonuçların Belediye tarafından düzenlenecek ÇALIŞTAY’da
RAM tarafından sunulmasına karar verildi.
Bu istatistikler oluşturulurken ayrıca Muhtarlar toplantısında da muhtarlara
mahallelerindeki engellileri belirleyip RAM ‘ne bildirmelerini isteyeceğiz. Böylece belki de
kayıt altına alınmamış engellileri de tespit edebiliriz. Devlet hastanesinden de raporlar
istenilebilir. Rehabilitasyon merkezlerinden eğitim alanlarından da listesi istenebilir.
Bir sonraki toplantıya otizm, ortopedik, zihinsel, işitsel engellerle alakalı STK‘ler ve
İŞKUR, Kurul Sekreteryası tarafından toplantıya çağrılacaktır, dedi.
Büyükşehir Belediyesi Engelli Şube Müdürü Mine KORKUT söz alarak aslında
belediyenin ilin engelli haritasını oluşturmak için çalışma başlattığını fakat sonuç alamadığını
söyledi. Engelli bireylerin evlerine, psikologların sorun tespiti yapmak adına ev ziyaretleri
yaptıklarını söyledi.
Kent Konseyi Başkanı Ali CERRAHOĞLU söz alarak aslında bu konuda
kendilerinin de bir çalışma yaptığını, envanter oluşturmanın çok kıymetli olduğunu, bunu
kaymakamlık makamı aracılığıyla yapılmasının çok daha sağlıklı olacağını ve çalışmalarda
çok büyük kolaylık sağlanacağını belirtti.
RAM 2 ay içerisinde verileri toplayacak ve istatistiği oluşturacaktır. Sonraki 3 ayda
Sosyal Hizmetler, Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Kent Konseyi ve Tarsus
Üniversitesi tarafından anket oluşturulacak ve belirlenen anketörler aracılığıyla belediyenin
sağlayacağı araçlarla 4-5 kişilik gruplarla anketler engelli bireylerin evlerine gidilerek
uygulanacaktır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin anket uygulama birimi ile görüşülecektir.
RAM'da toplanan bilgiler diğer kurumlara sadece sayısal olarak verilecektir (verilerin
kullanımının gizliliği ilkesi)
Ayrıca istatistiklerde 2 engeli olan ve evde bakım alanlarla (kalp ,diyabet) ilgili de bir
sütun açılacaktır.
Görme Engelliler Derneğinden Turhan BEÇET söz alarak engellilerde bir grubun
hiçbir haktan haberdar olmadığını ve hiç bir hizmetten faydalanmadığını bu grubu mutlaka
bilinçlendirmek gerektiğini söyledi.

Tarsus Üniversitesi Emine ATALAY; anketlerin uygulanması sırasında işaret dili
bilen bir görevlinin ekipte olması gerektiğini belirtti. Okuma yazma bilmeyen işitme
engelliler olduğunu ifade etti. Üniversite aracılığıyla İşitme Engellilere Kent Konseyiyle
birlikte E-KPSS kursunun açıldığı ve bunlara yönelik destek verildiği ifade edildi.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel OTCU; işitme engellilerin tespit edilip
sorunlarının çözümü konusunda yardımcı olunacağını, işaret dili bilen kişilerin çalışmalarda
görevlendirileceğini ifade etti. Görme engellilere BRAİLLE alfabesinin öğretilmesi
gerektiğini, iletişimle ilgili eğitimlerin verilmesinin önemini vurguladı.
Yapılacak olan bütün işler Tarsus Kaymakamlığından olur alınarak yapılacaktır.
Mersin Büyükşehir'in katkısıyla bu bireylere anket çalışması yapılacak. Anket soruları
Tarsus Kent Konseyine, Tarsus Üniversitesi'ne, Engelli Derneklerine danışılarak hazırlanacak
ve engellilerin ihtiyaçlarına göre sorular oluşturulacak.
Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla anketler tek tek dolaşılarak uygulanacak. Anket
soruları yarı yapılandırılmış bir şekilde hazırlanacak, böylece engellilerin ihtiyaçlarının daha
kolay tespit edilecektir. Anket çalışması yapıldıktan sonra Tarsus Belediyesi tarafından
engellilerle ilgili bir çalıştay yapılacaktır.
Çalıştayda engellilerin sorunları nelerdir, engelli bireylerin talepleri neler olabilir,
ailelerine ne gibi yaklaşımlarda bulunulmalıdır gibi sonuçlar çıkması hedeflenmektedir. Bu
çalıştayda Tarsus Belediyesi ve Engelliler Konfederasyonu iş birliği içerisinde çalışacaktır.
Çalıştay, Mayıs veya Haziran ayı içerisinde düzenlenecektir. 3 ay sonraki toplantıda
çalıştay ile ilgili kesin kararın verilecektir. Anket çalışması her engel grubu için ayrı ayrı
yapılacaktır.
Veriler ortaya çıktıktan ve çalıştay bittikten sonra engellilere yönelik bir yıllık eylem
planı hazırlanacaktır.
Geçmiş dönemde yapılan projelerle ilgili olarak, Türkiye Engelliler Konfederasyonu
üyesi Dursun ARSLAN; Tarsus’ta görme engelliler için İŞKUR ve Görme Engelliler
işbirliğiyle hazırlanan projeyle 2 yıl önce bir bilgisayar laboratuarı yaptırıldığını, bu
laboratuarda görme engellilere uyumlu 6 tane bilgisayar, özel yazıcı ve programlar
bulunduğunu, fakat engelli birey bulamadıkları için laboratuarın faal olamadığını ifade etti.
Talasemi Derneği'nin geçmiş yıllarda yapmış olduğu başka bir projede, Halk eğitim
aracılığıyla kuaförlük atölyesinin açıldığını ve bu atölyede engelli bireylere eğitimler
verildiğini ifade etti.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel OTCU tarafından, gelecek dönemde bu
labaratuarın (Anket ve çalıştaydan sonra) ve kuaför atölyesinin fiziki koşullarının
düzenlenerek, engellilerle ilgili projelere dahil edilerek tekrar aktif hale getirilmesini
istediğini söyledi.
Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR ve Halk eğitim
merkezinin bu projelere destek vermesi için yazı yazılmasına karar verildi. (Ulaşım, sertifika
alanlara hediyeler,iş temini,… gibi).
Görme Engelliler Derneği başkanı Fikri TOPUZ; engellilere yönelik olarak
açılacak kursların içerikleri, bireylerin hobi ihtiyaçlarını karşılamaktan çok, bireylerin
istihdamına yönelik iş ortamı oluşturabilecek kurslar olması gerektiğini vurguladı.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel OTCU “Yalnız Değilsiniz Projesi”nin Milli Eğitim
aracılığıyla, Okul Müdürlükleri tarafından her 3-4 ayda bir, mahallelerinde olan engelli
bireyleri ziyaret ederek onların ihtiyaçlarını belirleyecek ve ilgili kurumlara (Sosyal
Yardımlaşma Vakfı, Sosyal Hizmet Merkezi vs) bildirecektir. Bu projenin amacı engelli
vatandaşlarımıza “Biz yanınızdayız, yalnız değilsiniz”, mesajını vermektir.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Mine KORKUT;
ortopedik engellilere yönelik transfer araçlarının şu an aktif halde olduğunu, engelli
vatandaşlara hizmet verildiğini ifade etti. Bu araçlar haftanın 2 günü Tarsus'ta da hizmet
vermektedir. İşaret dili tercümanlığı hizmetinin de verildiği söyledi. İşitme engellilerle ilgili
telefon hatlarının bulunduğu ve bununla ilgili hizmetler verildiğini dile getirdi. Bunların yanı
sıra kültürel sanatsal faaliyetler ile ilgili engelsiz tiyatro topluluğunun bulunduğu, tiyatro ve
müzik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği söyledi. Engelli bireylerin ailelerine yönelik
psikologlar tarafından eğitim seminerleri verildiği belirtti. Akülü araçların şarjı için şarj
noktalarının 10 yerde bulunduğu vurguladı. Bunlardan ikisinin Tarsus'ta bulunduğu ifade etti.
Engelli dostu işletmeler projesi kapsamında engelli dostu otellerin tespit edilerek sertifikayla
ödüllendirildiğini vurguladı. Fizyoterapistler tarafından Duyu Bütünleme Terapisi hizmetinin
verildiği söyledi. Seramik gibi çeşitli atölyelerin engelliler için açıldığını vurguladı. Mola
hizmeti de aileleri birazda olsa dinlendirebilmek adına başlatılacaktır. Adana Hipodromda da
terapi eğitimlerimiz planlanmaktadır.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel OTCU; engelli dostu kafeler’in belirlenerek
Tarsus'ta da hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Engelli Dostu Kafeler’in İnsan Hakları
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Bir dernek kurulacak ise derneğin asgari giderlerini karşılayacak kadar aidat
toplayacak şekilde üyenin olması gerektiğini belirtti. Derneğin kendi ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde gelirlerinin olması gerektiğini, eğer olmazsa her seferinde elektrik ve su
faturaları için başka kurumlardan yardım istenilmesinin uygun olmayacağını ifade etti.
Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Muttalip BOBUŞOĞLU; Belediye olarak
protokolümüzün olmadığı hiçbir derneğe istesek de yardımda bulunamıyoruz, dedi.
Ayrıca Tarsus Belediyesi'nin engelli nakil aracının bulunduğunu, 153 alo telefon hattı
vasıtasıyla engelli vatandaşların nakillerinin yapıldığını ifade etti.
İlçe Sağlık Müdürü Orhan ACEHAN ; kan hastalıklarının (Talasemi) Tarsus’ta çok
yaygın olduğunu ve bununla ilgili 1000 kadından kan alınıp tahlil ettiklerini, eğer taşıyıcılık
varsa tedavi edilip çocuğa geçmemesi için çalışma yürüttüklerini ifade etti.
Talasemi hastalığı ile ilgili Tarsus Kent Konseyi ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün bir
toplantı düzenleyip bir araya gelmesine karar verildi. Talasemi rahatsızlığı olanların engelli
olarak sınıflandırıldığını bildirdi. Engellerini aşmada yardımcı olunmasını; olma riski olanlara
da hastalıkla mücadele için destek verilmesinin gerekliliği konusuna vurgu yapıldı.
Kent Konseyi Başkanı Ali CERRAHOĞLU söz alarak temmuz ayında bir çalıştay
yaptıklarını; belediye başkanı ve o dönemin kaymakamı ile iş birliği yaptıklarını beyan etti ve
ayrıca ilgili raporları ve çalışma detaylarını Engelliler Koordinasyon Kuruluna sunacağını
engelliler, ortopedik engelliler ve görme engelliler için eğitim programları düzenlendiğini
beyan etti. Bununla ilgili raporları da kurula sunacağını ifade etti. Ayrıca görme engelliler için
farkındalık arttırma çalışması adına Karboğazı Şenliği düzenlediklerini söyledi. Zaman zaman
engelli derneklerini işbirliği için ziyaret ettiklerini; şu anda da işitme engelliler için EKPSS
kursu verdiklerini beyan etmiştir. Çalıştay’ın sonucunda ihtiyaçlar belirlendi ama ihtiyaçlar
giderilemedi. Çünkü biz sadece durumu tespit eder ve gerekli kamu kurum ve kuruluşlarına
öneriler sunabiliriz, dedi.
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Levent CEYLAN söz alarak
kurumlarına başvuru yapan veya okullarından yönlendirilen çocuklar için eğitsel
değerlendirme ve tanılama yapıldığını; şu an dosya sayılarının da 9270 olduğunu yaklaşık
2000 adet destek eğitimi alan öğrenci olduğunu, 78 adet evde eğitim öğrencilerinin
bulunduğunu ifade etmiştir.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin ÇELİK; engelli kimlik kartının il
müdürlüğünden verildiğini ancak artık Tarsus Sosyal Hizmet Merkezi müdürlüğü tarafından
da verilebileceğini beyan etmiştir.
Tarsus Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ahmet SARMAN; 2006 engellinin
maaş aldığı 402 adet ise 18 yaş altı yardım parası aldığını, kömürle ilgili çok talep olduğu
ancak kömürün şu an için tükenmiş olduğunu belirtti.
Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir KOCAOĞLAN; Resmi okullarda toplamda 379
öğrencinin eğitim gördüğü dokuz tane rehabilitasyon merkezi olduğu ve bunlara kayıtlı 1464
öğrenci olduğu İki okulda görme engelliler modülü, üç okulda da işitme engelliler modülü
olduğunu ifade etti.
Rehabilitasyon merkezlerinin derneklerin yaptığı sosyal faaliyetlere katılmadıkları
belirtildi. Engelli ve ailesinin gelişimi için Rehabilitasyon Merkezleri neler yapıyor, bunun
için Rehabilitasyon Merkezleriyle ayrı bir toplantı yapılmasına karar verildi.
Engelliler Koordinasyon Kurulu olarak engelli bireylerin eğitimi dışında sosyal
aktiviteler düzenlenip planlanması için rehabilitasyon merkezleri ile gerekli görüşmelerin
yapılması gerektiği ifade edildi.
Mart ayında yapılacak olan koordinasyon toplantısında bir gündem maddesinin de
engelliler haftasında yapılacak etkinlikler olmasına karar verildi.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel OTCU; Tarsus belediyesi bünyesinde Evde
Bakım Birimi Kurulması gerektiğini Tarsus Belediyesine bir tavsiye karar olarak içerisinde
engel türlerine göre yeterli araç, hemşire ve bakım personeli olan bir birim kurulması
gerektiğini söyledi. Bu birim için gerekirse Büyükşehir Belediyesinden araç ve personel
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gerçekleştirilebilir. Bu birim randevulu çalışır. Bu işi Tarsus Belediyesinin yapması çok daha
işlevsel ve mantıklı olacaktır. Bunu yapan Belediyeler var buna göre mevzuat araştırılıp bu
birim Tarsus’ta kurulabilir. Büyükşehirden değil de Tarsus’tan hizmet verilmesi halk için çok
daha işlevsel olacaktır. Bu hizmetten faydalanacakları sınırlandırabilirsiniz. Bu birimi kuracak
ilçelere büyük şehir maddi destek sağlayabilir. Bu önerimizdir, dedi.
Engelli Derneklerinin yaptıkları faaliyetleri raporlamalarını, fotoğraflamalarını ve
oluşturulan faaliyet defterine geçirilmesini söyledi. Bu şekilde daha faydalı çalışmalar
olacağını ve projelerde kullanılabileceğini, belirtti.

Engellilerle ilgili Kamu çalışanlarına yönelik Halk Eğitim Merkezi tarafından bir
farkındalık çalışmasının yapılacağına, ayrıca kamu kurumlarının fiziki yapılarının engellilerin
erişimi için uygun olup olmadığının Dernekler, Rehberlik Araştırma Merkezi ve Sosyal
Hizmet Merkezinden oluşturulacak bir komisyon tarafından incelemeler yapılmasına karar
verildi. Bu incelemeler sırasında, “Engelliler için uygun bir oda hazırlanmış mı,
hazırlanmamışsa nasıl çözüm bulunabilir?”, eğer hiçbir şekilde kurum engellilere uygun hale
getirilemiyorsa, kamu kurumlarına müracaat etmesi gerektiğinde engellilerin o hizmeti
alabilmeleri için, kamu personelinin engellinin evine gidip hizmeti evde vermesinin daha
faydalı olacağı gibi önerilerde bulunması sağlanabilir, dedi.
Engelliler Rehabilitasyon merkezi müdür ve müdür yardımcılarıyla toplantı yapılarak,
yaptıkları sosyal faaliyetler hakkında bilgi alınacak yapmıyorlarsa da ne gibi faaliyetler
yapabilecekleri görüşülecektir.
Bir sonraki toplantıda her kurumun yaptığı çalışmaları raporlar halinde getirmesi
gerektiği ve üç ay içerisinde tekrar toplantı yapılacağı belirtildi ve toplantıya son verildi.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
1. Tarsus genelinde mahalle bazında tüm engellilerin tespit edilmesine (engelli sayısı ve
engel türü /oranı) dair çalışma yapılmasına, bu çalışma ile ilgili tüm verilerin
Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından İŞKUR, Sosyal Hizmet Merkezin, Sosyal
Yardımlaşma Vakfı, Büyükşehir Engelli Birimi ve bu konuyla alakalı tüm Engelli
Derneklerinden, toplanarak 2 ay içerisinde ilçe engelli haritasının oluşturulmasına
(Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi),
2. Engelli vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarının tespitine yönelik Tarsus Belediyesi,
Tarsus Üniversitesi, Kent Konseyi, Büyükşehir Engelli Birimi, Sosyal Hizmet
Merkezi ve Ram Tarafından oluşturulacak anketlerle saha çalışması yapılması ve bu
saha çalışmasından çıkacak sonuç ve verilerin de RAM tarafından sunulmasına
(Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi),
3. Bu anketlerle ilgili saha çalışmalarının Sosyal Hizmet Merkezi, Büyükşehir Belediye
Anket Birimi ve Tarsus Belediyesi tarafından anketörler aracılığı ile yapılması
(Sosyal Hizmet Merkezi)
4. Tarsus Belediyesi tarafından Haziran ayında özel bir ÇALIŞTAY düzenlenmesine
(Tarsus Belediyesi-Engelliler Konfederasyonu),
5. Çalıştay sonuçları göz önüne alınarak bir yılı kapsayacak şekilde Tarsus İlçe Engelli
Eylem Planı hazırlanmasına,
6. Engellilerle ilgili kamu personellerine yönelik farkındalık eğitimi/çalışması
yapılmasına (Halk Eğitim Merkezi),
7. Tarsus’ta görme engelliler için İŞKUR ve Görme Engelliler Derneği işbirliğiyle 2 yıl
önce hazırlanan bilgisayar laboratuarı ve Talasemi Derneği'nin geçmiş yıllarda
yapmış olduğu kuaförlük atölyesinin Halk Eğitim Merkezinin sağlayacağı eğiticilerle
ve Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus Belediyesinin fiziki koşulları düzenlemesi ile bu
çalışmaların tekrar aktif hale getirilmesi, (İŞKUR ve Görme Engelliler Derneği)
8. Ağır engellilere ve ailelerine yönelik sosyal ve psikolojik destek amaçlı “Yalnız
Değilsiniz” faaliyetinin planlanıp başlatılması (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
9. İlçe genelinde faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezi müdür ve müdür
yardımcılarıyla toplantı yapılarak, yaptıkları sosyal çalışma ve faaliyetlerin
değerlendirilmesine,

10. Engelli Derneklerinin yaptıkları faaliyetler raporlaştırıp, fotoğraflanarak faaliyet
dosyası oluşturulmasına,
11. Tarsus Belediyesi tarafından belirlenecek Engelli Dostu Kafe/restoranların İnsan
Hakları Kurulunca oluşturulacak bir komisyon tarafından incelenerek bu kafelerin
ödüllendirilmesine (İnsan Hakları Kurulu)
12. . Talasemi ile ilgili Tarsus Kent Konseyi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü bir toplantı
düzenleyip bir araya gelmesine (İlçe Sağlık Müdürlüğü)
13. Tarsus belediyesi bünyesinde Evde Bakım Birimi Kurulmasına, bu birimle ilgili
olarak;


Tarsus Belediyesi içerisinde engel türlerine göre donanımlı ve yeterli
araç, hemşire ve bakım personeli istihdamının sağlanması.



Bu birim için gerekirse Büyükşehir Belediyesinden araç ve personel
desteği istenmesi



Bu birimde düzenli olarak çalışacak personelin atanması,



Bu birimin kurulabilmesi için Büyükşehir Belediyesinin İlçelere Maddi
destek vermesi tavsiye karar olarak alınmıştır.

Kaymakamın Değerlendirmesi
Toplantıda alınan kararlar, ilgili birimlere iletilip gereğinin ivedi şekilde yerine
getirilmesinin sağlanması dikkat ve hassasiyetle takip edilecektir. Kurumlar arası
koordinasyon ve iş birliği gerektiren hususlarda kaymakamlığımızca (Koordinasyon
Kurulu Sekreteryası ) ayrıca gerekli çalışmalar yapılacaktır.

KOORDİNASYON KURULU SEKRETERİ
Levent CEYLAN
RAM Müdürü

BAŞKAN
Kadir Sertel OTCU
Tarsus Kaymakamı

