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Müdürü Ahmet SARMAN, Mersin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Hakan 

AKSOY, İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İLDAY, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı 

Abdulkerim ÖZKU  , İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet METİN, Tarsus Halk Eğitim 

Müdürü Mehmet GÜRSOY, Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Levent Ceylan, 

İlçe Nüfus Müdürlüğü Şefi Ahmet Kemal GÖK, İlçe Müftüsü Ali CAN, İlçe Sağlık Müdür 

Vekili Dr. Yıldırım Can DEMİRTAŞ, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin ÇELİK, 

Kızılay Derneği Temsilcisi Abdurrahim GÜMÜŞ, Bereketeli Derneği Temsilcisi Osman 

ŞAHİN, İHH Temsilcisi Hilmi TUZCU, Alifakı Mahallesi Muhtarı Ahmet YAĞIR, Barboros 

Mahallesi Muhtarı Salih BAŞKAN, Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Muhittin BORLUKAN 

 

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR/GÜNDEM 

 

-Koordinasyon Kurulu Sekreteri (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü) Ahmet 

SARMAN’ın (genel) sunumu, 

 

-Koordinasyon Kurulu üyesi kurum ve kuruluşların Tarsus’taki Suriyeli sığınmacılarla ilgili 

durum tespiti ve yapmış oldukları çalışmalara dair sunum/bilgilendirmeleri, 

 

-Suriyeli ve diğer yabancı uyruklu sığınmacılar için Tarsus genelinde faaliyet gösterecek bir -

Koordinasyon Birimi/Merkezi oluşturulmasının değerlendirilmesi, 

 

-Tarsus’ta yaşayan Suriyeli ve diğer yabancı uyruklu sığınmacılarla ilgili bir özel ÇALIŞTAY 

yapılmasının değerlendirilmesi, 

 

-Tarsus ve Mersin’de Suriyeli sığınmacılara yönelik faaliyet gösteren yerli ve yabancı sivil 

toplum kuruluşlarının tespiti ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi, 

 

-Tarsus’taki Suriyeli sığınmacıların acil ve önemli ihtiyaçlarının (yakacak, beslenme ve sair) 

giderilmesine yönelik yapılabilir çalışmaların değerlendirilmesi,  

 

-Tarsus’a yeni gelen Suriyeli sığınmacıların kayıt altına alınması ve Tarsus’taki 

sığınmacıların mahalleler itibarı ile sayılarının sağlıklı bir şekilde tespit edilmesinin 

değerlendirilmesi,  

 

-Tarsus’taki Suriyeli sığınmacıların çalışma şartlarının (düşük yevmiye ve sigortasız çalışma) 

değerlendirilmesi, 

 



-Tarsus’taki Suriyeli sığınmacıların sosyal uyumu için yapılabilir/ yapılacak etkin 

çalışmaların değerlendirilmesi,  

 

-Suriyeli sığınmacılar ve vatandaşlarımız arasındaki olan veya olası gerilimleri azaltmak 

üzere yapılacak çalışmaların ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi, 
 

BİLGİLENDİRMELER/UYARILAR/TAVSİYELER 

 

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel OTCU tarafından; 

 

-Koordinasyon Kurulunun, Suriyelilere yönelik çalışmalar yapan kurum ve kuruluşları bir 

araya getirmek suretiyle daha etkili ve koordineli çalışmalar yapılmasını sağlamak amacı ile 

oluşturulduğu, 

 

 

-Sosyal uyumla ilgili alan çalışması yapılarak, Bizim vatandaşlarımızın Suriyeli 

sığınmacılarla ilgili yaşadıkları sıkıntılar neler? Suriyelilerin Türkiye’de yaşadıkları sıkıntıları 

neler? Bunlar birkaç başlık altında toparlanıp, sorunlar ve uyumla ilgili eğitici program 

hazırlanıp, eğitimciler tespit edilerek, Suriyeliler davet edilebilir veya mahallelere gidilerek 

uygun yerlerde kısa süreli kurslarda farkı sosyal uyum eğitimleri verilebilmesi, 

 

-Gazeteciler ile bir araya gelinip konuşulmalı, Suriyelilerin karıştığı toplumsal olaylar 

gelecekte farklı boyutlara taşınabilir, 

 

-Toplumda infial uyandıracak, suça karışan kişilerin yazılı evrakla kampa veya başka ile 

gönderme ve sınır dışı edilme işlemleri hızlı şekilde yapılmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalı, 

 

-Suriyelilerle Türk Vatandaşlar arasında yaşanan sorunların temelinde iletişimsizlik ve dil 

bilmemeleri olduğu anlaşıldığından Halk Eğitim Merkezi tarafından yapılacak çalışmalarla 

Suriyelilerin Türkçe öğrenmelerinin sağlanması, 

 

 

İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İLDAY tarafından; 

 

-İlçemizde yaşayan Suriyeli sığınmacıların veri sayılarını güncelleme işleminin haftanın 1 

günü (Cuma günü) mobil araç ve 2 personel ile yapıldığı,  

 

-Mobil araç, gün ve personel sayısının arttırılmasının planlandığı, 

 

 

İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Yıldırım Can DEMİRTAŞ tarafından; 

 

-İlçemiz Girne Mahallesinde 2 adet göçmen sağlığı merkezinde,1 kadın doğum uzmanı,1 

çocuk doktoru, 4 pratisyen doktor, 12 hemşire, 4 tercüman (İl Sağlık Müdürlüğü ile 

sözleşmeli personel) ile 1. ve 2. basamak sağlık hizmeti karşılanmaya çalışıldığı, 

karşılanamazsa Tarsus Devlet Hastanesine yönlendirildiği, 

 

-Bazı çadır bölgelerine projeler kapsamında sağlık taramaları ve hijyen malzemeleri, sabun, 

şampuan ve çocuk bezi yardımları yapılmış olduğu, 

 

 

 

 

 

  



İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin ÇELİK tarafından; 

 

-Korumaya muhtaç kapsamda olan çocukları kurum bakımına alıp, göç idaresi aracılığı ile 

ailesi bulunduğunda ailesine teslim edilmesi, 

 

-Erken evlilik ile ilgili takip ve işlem yapılması,  

 

-Sokakta çalıştırılan, dilendirilen çocuklar için Zabıta Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Çocuk Şube Müdürlüğü,  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan kurulan komisyon 

aracılığı zaman zaman takip edilerek, okul veya yardıma ihtiyacı varsa komisyon kararı ile 

gerekenin yapıldığı, 

 

-Unicef ve Bakanlığın ortak çalışması olan 6 aylık projede, 2 sosyolog, 1 tercüman ile 

dezavantajlı diye belirtilen ailelerin ziyaret edilmesi, günde 3 veya 4 aileye gidilebildiği, 

gerektiğinde İŞKUR ve milli eğitime yönlendirildiği, bugüne kadar 210 aile ziyareti 

gerçekleştirildiği, 

 

 Tarsus Halk Eğitim Müdürü Mehmet GÜRSOY tarafından; 

 

- Bakanlık projesi ile Suriyelilerin kendi kendilerine yeterliliklerini güçlendirmek ve yerel ve 

ulusal ortakların kurumsal kapasitelerini güçlendirerek, kamu hizmetleri için artan talebe daha 

iyi yanıt vermelerini sağlamak amacıyla Suriyeli sığınmacılara yönelik 90 saat süreli Türkçe 

Eğitimi Kursları yapıldığı, 

 

Tarsus Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Levent Ceylan tarafından; 

 

-Ailelerin maddi ve sağlık sorunlarını aşıp gelmemesi ve fazla yönlendirme olmaması 

sebebiyle merkeze gelenin olmaması, özel eğitim ve rehberlik olmak üzere iki bölümde 

hizmet verildiği, vatandaşlara kimlik numarası ile işlem yapılarak kurumdaki uzman personel 

tarafından incelemelerin yapıldığı, şu ana kadar rehabilitasyon destek eğitiminin sadece 

okullarda kaynaştırma için ve özel okullarda verildiği, rehberlik ve araştırma merkezinin fazla 

tanınmaması sebebiyle bakanlık ile birlikte hazırlanan proje ile 300 adet tanıtım broşürünün 1 

tercüman eşliğinde İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan Ali Mistilli İlkokulunda 

dağıtıldığı, 

 

Kızılay Derneği Temsilcisi Abdurrahim GÜMÜŞ tarafından; 

 

-Suriyeli ve diğer yabancı uyruklu sığınmacılarla ilgili derneğinin herhangi bir faaliyette 

bulunmadığını ve görevlerinin olmadığı, 

 

İHH Temsilcisi Hilmi TUZCU tarafından; 

 

-Suriyeli sığınmacıların İlçemiz geldiği ilk günden bu yana faaliyet gösterdiklerini, “Devletten 

önce biz vardık” sözü ile ilçemize gelen Suriyeli misafirleri karşıladıklarını, barınma ve gıda 

yardımları yapıldığı, derneğin topladıkları zekât ve yardımlarla ihtiyaçları karşılamaya 

çalışıldığı, 

 

-Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) başlaması, ekmeklerini kazanır hale 

gelmesi sebebiyle ihtiyaçların azaldığı, fakat şimdi de toplumun Suriyeli sığınmacıları 

ötekileştirmeye başladığı, 

 

Bereketeli Derneği Temsilcisi Osman ŞAHİN tarafından; 

 

-2015 yılında kurulan derneğin mahalle imamları ve okul müdürleri ile birlikte gönüllü olarak 

çalışmaya başladığı, İlçemize yoğun olarak Suriyeli sığınmacıların geldiği dönemde bir nevi 



can suyu diye tabir edilen yardımlarda bulunulduğu, ulaştırılan tüm ayni ve nakdi yardımların 

belgelendirildiği, 

 

-Kaydı olmayan ve başka yerden gelen, resmi olarak yardım alamayan sığınmacılara 

yardımların devam ettiği ve telefon numaraları verilerek ailelerin kendilerine ulaşılması 

sağlandığı, 

 

İlçe Müftüsü Ali CAN tarafından; 

 

-Bereketeli Derneği ile ortak yardım çalışmaları yapıldığı, 

 

-Kuran kursu eğitimi verildiği, 

 

Barboros Mahallesi Muhtarı Salih BAŞKAN tarafından; 

 

-Suriyeli sığınmacı sayısının fazla olduğu, herhangi bir sorun ve sıkıntılarının bulunmadığı,  

  

Alifakı Mahallesi Muhtarı Ahmet YAĞIR tarafından; 

 

-Mahallesinde Suriyeli sığınmacıların fazla olmadığı ve bir sorun bulunmadığı, 

 

Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Muhittin BORLUKAN tarafından; 

 

- Suriyeli sığınmacı sayısının fazla olduğu, herhangi bir sorun ve sıkıntılarının bulunmadığı, 

Suriyeli öğrencilere ulaşım desteği verilmesi gerektiği ve mahalle ilkokulun hizmetli 

ihtiyacının bulunduğu, 

 

İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Hakan AKSOY tarafından; 

 

-Göç idaresi kurulunca, iş ve işlemleri göç idaresine teslim ettiklerini, 

 

İlçe Nüfus Müdürlüğü Şefi Ahmet Kemal GÖK tarafından; 

 

-Doğum kayıtların ve göç idaresinin adreste sıkıntılı olduğu zamanlarda adres kaydının 

yapıldığı, 

 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet METİN tarafından; 

 

-İlçemiz okullarında farklı kademelerde kayıtlı 3361 Suriyeli öğrencinin eğitim gördüğü, 

öğrencilerin uyum ve Türkçe öğretimlerini kolaylaştırmak üzere 19 eğitimcinin Birleşmiş 

Milletler ile Bakanlığın yaptığı protokol kapsamında görev yapığı, 160 Suriyeli öğrencinin 

taşımalı sistem kapsamında eğitim gördüğü, 

 

İlçe Jandarma Komutanı J. Yb. Ahmet BOYACIOĞLU tarafından; 

 

-Zaman zaman takviye kuvvetle, çadır bölgelerinde kontroller yapılarak, farklı ilde ikamet 

etmesi gereken şahısların göç idaresine bildirilmesi, suç unsuru çıkan kişiler için adli 

işlemlerin yapılması, 

 

İlçe 2.Sınıf Emniyet Müdürü Ercan ELBİR tarafından; 

 

-Tüm kurumlarımızın yaptığı işlere ortak olunduğu, 

 

Uyarı, bilgilendirme ve tavsiyeleri yapılmıştır. 

 



 

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR 

 

1- İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından ilçemizde hizmet veren mobil kayıt aracının hizmet 

verdiği gün ve personel sayısının arttırılması, dezavantajlı Suriyeli sığınmacılara kayıt 

işlemlerinde öncelik verilmesi, (İl Göç İdaresi Müdürlüğü) 

 

2-Okul müdürlükleri tarafından, Suriyeli sığınmacı çocukların okullara kaydı yapılmadan 

önce aşı ve sağlık taraması yapılmasının sağlanması, (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe 

Sağlık Müdürlüğü) 

 

3-Suriyeliler sığınmacıların sosyal uyumuna dair yaşanan sorunların tespit edilerek özellikle 

Suriyeli kadınlar ve gençlere Halk Eğitim Merkezi tarafından yapılacak bir eğitim programı 

çerçevesinde eğitimler verilmesi, (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü HEM) 

 

4- Suriyeli özel eğitime ihtiyacı olan misafir çocukların tespiti ile ihtiyaçlarının karşılanması 

ve tedavilerinin yapılması, (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RAM) 

 

5-Aralık 2019 ayı içerisinde Mersin ve İlçemizde faaliyet gösteren yerli ve yabancı sivil 

toplum kuruluşları ile bir değerlendirme ve koordinasyon toplantı yapılması, (Koordinasyon 

Kurulu Sekretaryası) 
 

6-Suriyeli sığınmacıların tarımsal alanda çalıştığı/konakladığı ve sel ve su baskını 

olan/olabilecek riskli yerlerin tespitinin yapılarak, acil durumlarda mağdur olabilecek Suriyeli 

sığınmacıların nereye/nasıl tahliye edileceği ve ihtiyaç tedariki planlamalarının yapılması, (İl 

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Tarsus Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakfı ve ilgili Mahalle Muhtarları) 
 

7-Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları mahalleler itibarı ile nüfuslarının sağlıklı (ve 

karşılaştırmalı) bir şekilde tespit edilip her 3 ayda bir güncellenmesinin sağlanması ve ilgili 

kurumlara bildirilmesi, (İlçe Nüfus Müdürlüğü) 

 

8-Suriyeli Sığınmacıların sorunlarının tespiti ve çözümü ile ilgili çalışmalar yapmak başta 

olmak üzere gerekli Suriyeliler yönelik koordinasyonu sağlayacak bir Koordinasyon Merkezi 

oluşturmak üzere çalışma yapılması, (Koordinasyon Kurulu Sekretaryası) 

 

 9-Tarsusta yaşayan Suriyeli sığınmacıların yaşadığı sorunların tespiti ve çözümüne yönelik 

OCAK 2020 ayında bir özel ÇALIŞTAY yapılması, (Kızılay, Birleşmiş Milletler Türkiye 

Bürosu, İlgili STK’lar) 

 

10- Suriyeli sığınmacılara yönelik yakacak yardımı ve sair yardımların teşvik edilmesi için 

STK’lar ve hayırseverlerin teşvik edilmesi, 

   

11- Suriyelilere karşı son zamanda oluşan olumsuz algıyı düzeltme adına okullarda öğrenciler 

ve velilere yönelik empati çalışmaları ile camilerde cemaate yönelik özel çalışmalar 

yapılması, (İlçe Milli Eğitim müdürlüğü RAM ve İlçe Müftülüğü)  

  

12-Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde güvenlik kuvvetlerince verilen devriye 

hizmetlerinin arttırılması (güvenlik kuvvetlerinin alanda görünürlüğünün arttırılması) ile 

Suriyelilerin karıştığı olaylara etkili ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesinin sağlanması,  

(İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü)  

 



13- Suriyeli kanaat önderlerinin tespit edilerek periyodik aralıklarla İlçe Kaymakamı 

başkanlığında kanaat önderleri ile toplantılar yapılıp sorun ve şikâyetlerinin dinlenmesi, (İlçe 

Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kurul Sekretaryası) 
 

14-Suriyeli sığınmacıların; ulusal hukuk, uluslararası hukuk ve insani olarak sahip oldukları 

hakların belirlenerek bu haklardan faydalanmalarını sağlamak üzere İlçedeki kurum ve 

kuruluşların gerekli önlemleri almalarının sağlanması, (Koordinasyon Kurulu Sekretaryası) 

 

15-Girne Mahallesinde hizmet veren göçmen sağlığı merkezleri ile Suriyeli sığınmacıların 

çalışma yerleri ve evlerinde İlçe Kaymakamı başkanlığında oluşturulacak komisyon marifeti 

ile zaman zaman ziyaret edilmesi, (Koordinasyon Kurulu Sekretaryası) 

                                                                                                                                                                                       

16- Koordinasyon Kurulu Toplantılarının olağan olarak 3 ayda bir yapılması, bundan sonraki 

ilk toplantının Ocak 2020 ayı içinde yapılması, 

 

Kararlaştırıldı. 

 

 

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 Sekretaryası) ayrıca gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

 

 

 

           Ahmet SARMAN 

             SYDV Müdürü 

(Koordinasyon Kurulu Sekreteri) 

 

 

Kadir Sertel OTCU 

Tarsus Kaymakamı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


