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İNSAN HAKLARI BATMAN PLATFORMUNUN İLİMİZDE BULUNAN 

SIĞINMACI/MÜLTECİLERE İLİŞKİN GÖZLEM RAPORU 
 

AMAÇ, KAPSAM VE HEYETİN TEŞEKKÜLÜ 
 
İnsan Hakları Batman Platformu (Batman Barosu, Batman Çevre Gönüllüleri 
Derneği, Batman Tabipler Odası, İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi, İnsan 
Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği Batman Şubesi ve Kamer Vakfı 
Batman şubesi), bu çalışma ile ülkelerinde yaşanan iç savaş ve şiddet olayları 
nedeniyle zorunlu olarak yerlerinden olan Suriye, Irak ve Afganistan 
vatandaşlarından Batman’a sığınan 20 bini aşkın kişinin insani, sıhhi, hukuki 
koşullarının tespiti, kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşılması amaçlamıştır.  
 
İnceleme kapsamında, Şengal ve çevresinden gelen Ezidilerin kaldığı Batman 
Belediyesince organize edilen ve toplanan desteklerle kurulmuş İkiköprü (Korixe) 
yaşam alanı, sığınmacı Ezidi’lerin yerleşik olduğu Batman ve Beşiri köyleri, 
Batman Belediyesine ait Esentepe tesislerindeki Ezidiler ve şehir içinde özellikle 
kenar semtlere yerleşmiş Suriye vatandaşı Kürt ve Arap’lar ile Afganistan 
vatandaşlarının kaldığı yerler gezilmiştir.  
 
Çalışma kapsamında yardım faaliyetlerini örgütleyen, kayıt işlemleri ve saha 
çalışması yapan, Batman Belediyesi, Göç İdaresi, AFAD, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, İl Emniyet Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmıştır. 
 
 
HUKUKİ STATÜ 

 
İltica olgusunun varlığı ve Mültecilerin hukuki durumu tarihin hemen her 
döneminde ve coğrafyasında teamül hukuku içinde kendisine yer bulmuştur. Ancak 
uluslararası yazılı hukuk anlamında ilk kez pek çok uluslararası anlaşma ve insani 
protokole kaynak teşkil eden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu 1948 
tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 14. Madde ile düzenlenmiştir. 

 “Madde:14 
1.    Herkesin, sürekli baskı altında tutulduğunda, başka ülkelere sığınma ve kabul 
edilme hakkı vardır. 
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2.   Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan kaynaklanan ya da Birleşmiş 
Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı fiillerden kaynaklanan kovuşturma 
durumunda, bu hak ileri sürülemez.” 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 3-21.  maddeleri arasında “birincil kuşak”  
insan haklarını sıralamış ve sığınma hakkı birinci kuşak insan hakkı olarak 
tanımlanmıştır.  

Evrensel Beyannamenin işleyişi, kavram olarak kabul edilen temel hakların daha 
sonra ek protokol ve sözleşmelerle güçlendirilmesi ve tanımlarının genişletilmesi 
şeklinde olmuş bu bağlamda 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statülerine Dair 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ( 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi olarak da anılır) 
imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bu sözleşmenin kurucu üyelerinden olup 
halen EXCOM (yürütme kurulu) üyesidir. Yine mültecilerin hukuki statüsünü 
güçlendirici nitelikte, 1967 tarihli New York protokolü imzalanmıştır.  

1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statülerine Dair Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi’nde mülteci tanımı yazılı hukuk anlamında ilk kez net olarak ifade 
edilmiştir;  

Mülteci; “ ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 
düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için 
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 
yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen; yahut 
tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında 
bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen 
her şahıs” olarak tanımlanmıştır. 

Maalesef Türkiye’de mülteci tanımı hukuken bu kadar net ve anlaşılır değildir. 
Türkiye 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ni coğrafi sınırlama ile imzalamış ve 
“Avrupa Ülkelerinden Gelen” ve “Avrupa Ülkelerinden Gelmeyen” ayrımı yaparak 
mülteciliğin belirleme prosedürünü ve hukuki statülerini bir ayrıma tabi tutmuştur.  

Uluslararası hukukta altmış yılı aşkın süre evvel düzenlenmiş olmasına rağmen 
mültecilerin hukuki statüsü iç hukukumuzda ancak tam anlamıyla Nisan 2014 
yılında yasalaşabilmiş, iltica hakkını tanımlayan ilk yasamız 6458 sayılı Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma Kanunu 11 Nisan 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Bundan 
önce 1. Körfez Krizinde Türkiye’ye sığınan Kürtler sonrasında çıkarılan bir 
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Bakanlar Kurulu yönetmeliği ile yıllarca uygulama Yabancılar Şube Polisi 
tarafından yönetilmiştir. Yeni yasa ile bu alan kolluktan alınarak Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü isminde yeni oluşturulan bir sivil idareye bırakılmıştır. Yasanın esasa 
ilişkin hükümleri kabulünden bir sene sonrası olan 11 Nisan 2014 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.  

Bu yasa ile 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ne koyulan coğrafi sınırlama 
korunmuş ve bu sınırlama gereği olarak mülteci tanımı; Yasanın 61 ve 62. 
Maddelerinde Mülteci ve Şartlı Mülteci olarak ikiye ayrılmıştır:  

MADDE 61 – (1) Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, 
dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden 
dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu 
ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz 
konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar 
sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya 
söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme 
işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir. 

MADDE 62 – (1) Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; 
ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 
düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için 
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 
yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen 
yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında 
bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen 
vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü 
verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de 
kalmasına izin verilir. 

İHEB ve 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’nin kuruluş zaman ve koşulları 
günümüzde oldukça değişmiş ikinci dünya savaşı ve ardından Avrupa içindeki 
büyük nüfus hareketi yerini Asya, Afrika ve özellikle Orta Doğu’da yaşanan savaş, 
iç karışıklık ve zulüm ortamına bırakmıştır. Dünyada göç hareketi yönünü 
değiştirmiş, Asya ve Afrika’dan batıya Avrupa ve Amerika’ya yoğun insan hareketi 
başlamıştır.  
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Türkiye Cumhuriyeti de, gerek komşularında yaşanan savaş, iç karışıklıklar gerekse 
Avrupa’ya iltica etmeye çalışan mültecilerin geçiş ülkesi olması nedenleriyle on 
yıllardır, güney ve doğu sınırlarından mültecilerin girişlerine ve iltica taleplerine 
muhatap olmakta, coğrafi sınırlama nedeni ile bu insanlar ülkemizde “Mülteci” 
olamamakta ancak, Türkiye Cumhuriyeti onlara “geçici sığınma prosedürü” 
uygulamaktadır. Bu prosedürde sığınan kişilerin insani koruma altına alınması, 
zulüm ve ölüm tehlikesi ile karşılaşacakları ülkelerine geri gönderilmemeleri (non 
refoulement, geri göndermeme ilkesi) söz konusudur. 

Avrupa Konseyi üyesi ülkeler dışından gelen ve Mülteci statüsü alamayan bu 
kişilere Türkiye’de kendilerini kabul edecek bir başka ülkeye yerleştirilinceye 
kadar ikamet edebilmeleri sağlanmakta, Birleşmiş Milletler’in bu alanda 
çalışmaları yürütmek üzere özel olarak kurduğu organı, Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK, UNHCR) Türkiye Temsilciliği vasıtası 
ile üçüncü ülkeye yerleştirilme işlemleri yapılmaktadır. Ülkemizde bu şekilde 
yerleştirme bekleyen Afgan, İran, Irak ve Afrika ülkelerinden ikiyüzbin civarında 
kayıtlı başvuru sahibi veya statü belirleme sürecinden sonra statü kazanmış yabancı 
bulunmaktadır. Üçüncü ülke yerleştirmelerinin sınırlı sayıda ve yeni gelen mülteci 
sayıları ile orantısızlığı bekleme sürelerini uzatmakta kimi kişiler on yıla yakın süre 
yerleştirme amacıyla beklemektedir.  

Geçici koruma 

Yakın tarihimizde komşumuz Suriye’de başlayan savaş,  ülke içinde 7 milyon 
insanın yerinden edilmesine (yerinden edilmişler, IDPs) ve yaklaşık 2 milyonu 
ülkemize olmak üzere en az 5 milyon kişinin komşu ülkelere sığınmasına neden 
oldu. Bu kapsamda bir “kitlesel” iltica hareketleri konusunda 6458 sayılı yasanın 
91. Maddesi ile bir düzenleme yapılarak “geçici koruma” yasal mevzuatımızda ilk 
kez tanımlanmıştır:  

“Geçici koruma” 
MADDE 91 – (1) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri 

dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza 
gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir. 

(2) Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, 
Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak 
tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve 
koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve 
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yetkilerinin belirlenmesi, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir.” 

 
Geçici Koruma dünyada başkaca fiili uygulaması olmayan ve aslında içeriği 
itibariyle iltica hakkının önüne geçen, Suriyelilerin Türkiye’de şartlı mülteci, 
dünyanın bir başka yerinde ise mülteci statüsü almalarını engelleyen, hukuken 
tartışmalı ve üzerinde uluslar arası hukuk anlamında konsensüs ve yazılı bir 
sözleşmesi olmayan bir durumdur.  

Yasa maddesinin 2. fıkrasında yapılan atıf gereği statünün ayrıntıları ve 
uygulamasına dair 22 Ekim 2014 tarihinde “Geçici Koruma Yönetmeliği” 
yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin geçici 1. Maddesi ile Bakanlar Kurulu tarafından 
28 Nisan 2011 tarihinden sonra Suriye’deki iç karışıklık şartlarından dolayı 
Türkiye’ye sığınan kişiler geçici koruma rejimi altında kabul edilmişlerdir. 
BMMYK Türkiye’nin geçici koruma rejimi ilan ettiği Suriyeliler için gelişlerin 
başladığı aylardan bu yana bireysel başvuru hiç almamıştır ve bu uygulamasını 
halen düzenli olarak devam ettirmektedir. Şehrimizde bulunan tüm Suriyeliler işte 
yakın tarihte yönetmeliği çıkan bu geçici koruma rejimi altında bulunmaktadırlar. 

 
I-SURİYELİ SIĞINMACILAR HAKKINDA 

 
A-GİRİŞ 
Suriye’de 2010 yılında başlayan iç savaş ve çatışmalı ortam büyük kitlesel göçlere 
neden olmuştur.  Kitlesel göçe maruz kalan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. 
Resmi makamlarca kurulan çadır kentlerin dışında neredeyse ülkenin tamamına 
dağılan bir göç gerçeği ile yaşamak zorunda kalınmıştır.  
 
B-YAŞAM KOŞULLARI 
 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve çatışmalar nedeniyle özellikle 2012 yılı Aralık 
ayından sonra Batman’a yoğun şekilde sığınmacı gelmeye başlamıştır.  
 
Batman’a gelen sığınmacıların çoğunluğunun Kamişlo ve Halep’ten geldiğini 
ancak beyanlarına göre, Şeyh Maksut, Hayderiye, Eşrefiye, Arifiye, Bostanul Başe, 
Azez, Afrin, Amude, Haseki, Şam, Humus, Deyrezor, Sere Kaniye, Hama gibi 
neredeyse Suriye’nin her tarafından göç eden kişilerin varlığı gözlemlenmiştir.   
 
Yapılan görüşmelere göre, Suriyeli sığınmacılardan bir kısmı, kaldıkları semtlerin, 
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köylerin ve kentlerin uçaklar tarafından bombalanması bir kısmının da savaş 
koşulları nedeniyle güvenlik, ikamet ve beslenme gibi sorunların baş göstermesi ile 
göç ettiği anlaşılmıştır.  
 
İkamet 
 
Batman’a sığınan Suriyeli ailelerin barınma açısından yaşadıkları ortamların 
oldukça kötü olduğu tespit edilmiştir. Özellikle kenar semtlerinde kalan 
sığınmacıların kimisinin kiraladıkları evlerde diğer kısmının da vatandaşların ücret 
almadan dayanışma göstererek yerleştirdiği evlerde kaldığı tespit edilmiştir. 
Batman’a sığınan ve hemen hemen tüm semtlere dağılarak ikamet eden 
Suriyelilerin ağırlıklı olarak 19 Mayıs, Akyürek, Aydınlıkevler, Bayındır, 
Bahçelievler, Beşevler, Cumhuriyet, Çay, Çarşı, Çamlıca, Çamlıtepe, Güneykent, 
Hilal, Huzur, Hürriyet, İluh, Karşıyaka, Kısmet, Kültür, Kuyubaşı TOKİ, Meydan, 
Petrol, Petrolkent, Raman, Sağlık, Seyitler, Şirinevler, Yavuz Selim, Yeşiltepe ve 
Ziya Gökalp mahallesinde kaldıkları ve özellikle İluh deresi çevresi, Kısmet 
Mahallesi, Şirinevler ve Çamlıca mahallerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir.  
 
İş ve Çalışma Sorunları 
 
Batman’a sığınan Suriyelilerin ekseriyeti kayıt dışı ve yasalardan kaynaklanan 
güvencelerden yoksun bir şekilde serbest çalışmakta ve ailelerini 
geçindirmektedirler.  
 
Batman’da yaşamını sürdüren eğitimli ve nitelikli Suriyeliler dâhil tekstil 
atölyelerinde, inşaat sektörlerinde işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yoksun, 
mesai saati gözetilmeksizin, düşük ücretle çalışmakta düzenli ve yeterli ücret 
alamadıkları, emek sömürüsüne maruz kaldıkları ve bu konuda gerilimler yaşandığı 
tespit edilmiştir. 
 
Ancak kötü çalışma koşullarına rağmen, özellikle evinde çalışacak kimsesi 
bulunmayan, yatalak-engelli hastaları ve ebeveynlerini kaybeden çocukların 
bulunan ailelerin daha ciddi geçim sıkıntısı yaşadıkları gerçeği not edilmiştir. 
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Suriye’nin Kamişlo, Haseki ve Şam gibi kentlerinden kaçanların durumlarının 
Batman’da yaşayan akrabalarından destek görmeleri nedeniyle Halep’ten kaçanlara 
oranla kısmen de olsa daha iyi olduğu gözlemlenmiştir.  
 
Resmi makamlar dışında vatandaşların sığınmacı ailelere yardım faaliyetleri 
olmakta ancak bu yardımlar süreklilik ve düzenlilik arz etmediğinden oldukça 
yetersiz kalmaktadır.   
 
Komşuluk ilişkilerine dayanan dayanışma duygusu gelişmiş olsa da özellikle kenar 
mahallerde yaşayan ve çoğu 1990’lı yıllarda ilimize köylerden göç etmek zorunda 
kalan vatandaşların yaşam koşullarının da oldukça kötü olduğu tespitini de yapmak 
gerekecektir.  
 
Ağır ekonomik sorun yaşanması nedeniyle kişilerin insan ticareti yapanların 
istismarına konu olduğu ve hatta bir kısmının suça bulaştırıldığı adli kayıtlarda 
mevcuttur.  
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Barınma Sorunları 
 
Batman’ın kenar semtlerine sığınan Suriyelilerin yaşadıkları evlerin büyük bir 
kısmı oturulamayacak durumdadır. Özellikle İluh Deresinin iki yakasındaki 
mahallelerde 2006 yılında yaşanmış selden dolayı terk edilmiş, toprak damlı kerpiç 
evlerde Suriyeli aileler oturmaktadır. Bir kısım evlerin kapı ve pencereleri olmadığı 
gibi, camları da bulunmamaktadır. Bez parçaları, kilim ve naylonlarla kapatılan 
havasız, rutubetli bazı evlerde kalan Suriyeliler sağlık ve güvenlik açısından riskli 
ortamlarda yaşam mücadelesi vermektedirler.   

 
 
Bir evde birden fazla aile kalmakta evlerin odaları aileler arasında bölüşülmekte,  
birbirine yabancı ve akraba olmayanların bile aynı evi paylaşmak zorunda kaldığı 
gözlemlenmiştir. Ailelerin çocuk sayıları oldukça fazladır. Hatta kimi ailelerin 
ebeveynleri olmadan akraba çocukları da savaştan kaçırarak yanlarına aldıkları ve 
birlikte yaşadıkları tespit edilmiştir. Hatta bazı yaşlı kadınlar, ebeveynlerini 
kaybeden torunlarıyla kentimize sığınmıştır. 
 
Damları akan, rutubetli evler ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. 
Sığınmacıların sürekli yer değiştirdikleri, Batman’dan başka kentlere başka 
kentlerden Batman’a da gidiş gelişler olmaktadır. Yeni gelen aileler barınma 
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sorunu yaşamaktadır.  

 
 
İş bulmakta zorlanan veya sürekli iş bulamayan aileler kiralarını ödeme konusunda 
sorun yaşadıklarını ev sahipleri ile karşı karşıya geldiklerini beyan etmişlerdir.  
 
 
 
Eğitim Sorunları 
 
Batman’a sığınan Suriyeliler AFAD Müdürlüğü tarafından kayıt altına 
alınmaktadır.  Kendilerine geçici kimlikler verilenlerden kimisi Milli Eğitime bağlı 
okullarda öğrenim görmektedir. Yanı sıra Suriyeliler tarafından iki yıldır hizmete 
açılan Türkçe, Arapça, İngilizce ve Kürtçe eğitimin verildiği 800 dolayında 
öğrencinin öğrenim gördüğü Suriye Can Okulu ve 500 öğrencinin öğrenim gördüğü 
Suriye Dost Okulu bulunmaktadır. 
 
Suriyelilerin gözetimindeki okullara devam eden ve çok uzak semtlerden gelen 
öğrenciler ulaşım sorunu yaşamaktadırlar. Batman Belediyesince toplu taşıma 
araçlarından ücretsiz yararlanmaları sağlanmış ise de otobüslerin sayısı, hareket 
saatleri ve güzergâhlarının farklılığı nedeniyle ulaşım sorununun tamamen 
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çözülmediği tespit edilmiştir. 
Valilik tarafından Suriyeli öğrenciler için hazırlanan 24 derslikli hizmete hazır hale 
getirilmiştir. Bütün alt ve üst yapısıyla eğitime hazır hale gelen okulun henüz resmi 
açılışı ve öğrenci kayıtları yapılmamıştır.  
 
Mevcut okullara rağmen, öğrenci sayısının fazlalığı, ulaşım sorunu, okulların fiziki 
durumu, eğitim araç ve gereçleri konusundaki yetersizlikler nedeniyle binlerce 
öğrencinin öğrenim hakkından hiç ya da yeterli düzeyde yararlanmadığı tespit 
edilmiştir.  
 
 Sağlık Sorunları 
 
Batman’da yaşayan Suriye vatandaşları her ne kadar devletin sağlık kurumlarına 
başvurabiliyor ve ilaçlarını alabiliyorsa da sağlıklı olma halini belirleyen beslenme, 
barınma, ısınma, iş olanakları gibi birçok sebepten dolayı ciddi sağlık sorunlarıyla 
boğuşmaktadırlar. 
 
Oldukça kötü barınma şartları, yeterli ve düzenli beslenme ihtiyaçlarının 
karşılanmaması, çalışma koşullarının ağırlığı ve kötülüğü nedeniyle ciddi sağlık 
sorunları yaşanmakta ve sığınmacılar üzerinde bugünden sonuçları 
kestirilemeyecek derecede ağır kalıcı hastalık ve sakatlıklara sebebiyet verebileceği 
endişesi taşınmaktadır. 
 

Bilindiği gibi bulaşıcı hastalıklar ağırlıklı olarak yoksul insanlarda daha ağır ve 
yaygın seyretmektedir. İlimizde de 2013 Ocak ayı ile beraber baş gösteren kızamık 
salgını kenar mahallelerde yaşayan Suriyeli ve yerli aile çocuklarında hızla artış 
göstermiştir. Salgınla baş etmek için özellikle Batman Tabip Odasının yönetici ve 
aktivistleri başta olmak üzere birçok sağlık çalışanı gönüllü olarak alan çalışması 
yapmıştır. Kızamık ile etkin mücadele için aşılama yapılmış ve kısa bir süre içinde 
kızamık vakaları sınırlandırılarak kontrol altına alınmıştır.  

Batman’da yaşam mücadelesi veren Suriyeli vatandaşların Başbakanlık genelgesi 
sonrasında Batman Bölge Devlet Hastanesi ile Batman Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi’nde ücretsiz tedavi ve bakımları yapılmaktadır. İleri tetkik 
gerektiren hastaların başka kentlerdeki üniversite hastanelerine sevkleri yapılmakta 
olup, ‘Geçici Koruma Yönetmeliği’ kapsamında olduklarından kendilerine ücretsiz 
sağlık hizmeti verilmektedir. İlgili genelge ve yönetmelikler doğrultusunda AFAD 
İl Müdürlüğü ile bazı eczaneler arasında protokol imzalanmış olup, tüm Suriyeli 
sığınmacıların ilaçları ücretsiz olarak verilmektedir. Suriyeli Mültecilerin sağlık 
yardımlarından yararlanabilmeleri için İl AFAD Müdürlüğüne kayıt yaptırmaları ve 
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Yabancı Tanıtım Kartı almaları şartı bulunmaktadır.  
 
Kısa bir süre önce getirilen son düzenleme ile Suriyeli sığınmacıların doğrudan 
ikinci basamak sağlık kuruluşlarına (Hastaneler) başvurmaları birinci basamak 
sağlık kuruluşlarından sevk edilme şartına bağlanmıştır. Bu durumun sağlığa 
ulaşım hakkında çeşitli kısıtlamalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.  
 
Sığınmacıların yaşadıkları ağır travmatik sorunların çözümü konusunda herhangi 
psilokojik destek almadıkları gözlemlenmiş, tespit edilmiştir.  
 
Isınma Sorunları 
 
Fiziki koşulları açısından oldukça kötü evlere sığınan Suriyeliler kış aylarında 
ısınmadan kaynaklı çok ciddi sıkıntılar yaşamaya devam etmektedirler. Soba ve 
odun ulaştırılamayan bazı ailelerin elektrikli araçlarla ısınmak zorunda kaldığı,  
ekonomik olarak yetersiz olduklarından elektrik faturalarının ödenemediği, elektrik 
borçları nedeniyle bazı Suriyeli aileler ile ev sahipleri arasında sorunlar yaşandığı 
tespit edilmiştir.  
 
Batman İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden Suriyeli ailelere 
ücretsiz kömür dağıtılmaktadır. Dağıtılan ücretsiz kömürden hala kayıtlarını 
AFAD’ta yaptıramamış olan Suriyeliler yararlanamamaktadır.  
Ücretsiz kömür alan nice Suriyeli aile, soba ve kömürlerin yanında yakacak odun 
bulamamaktadır. Öte yandan hala bazı ailelerin ısınmalarını sağlayabilecek yeterli 
battaniyelere sahip olmadıkları gözlemlenmiştir.  
 
 
II-EZİDİ SIĞINMACILAR HAKKINDA 

 
A-GİRİŞ  
 
İŞİD’in Ezidilerin yoğunlukta olduğu Şengal bölgesine saldırması ve insanları 
dehşete düşüren katliamlar işlemesi, iç savaştan kaçıp Batman’a gelen Suriyelerden 
sonra ikinci bir göç dalgasına sebebiyet vermiştir. 
  
Kimisi birbirinden bağımsız ve habersiz farklı gruplar halinde Batman’a ulaşan 
sığınmacıların bir kısmı kendi imkânları ile otellere yerleşmiş bir kısmı da Batman 
Belediyesine ait 3 halk evine yerleştirilmiştir. Sığınmacılar daha sonra, çoğunluğu 
boş olan Ezidi köylerine, Beşiri’ye bağlı Uğurca’da bulunan ve tüm alt ve üst 
yapısı Batman Belediyesi tarafından oluşturulan yaşam alanına yerleştirilmiştir. 
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Batman’da kalan Ezidiler ise Esentepe’de Batman Belediyesine ait tesislerde 
yaşamaktadırlar. Raporlama çalışmaları kapsamında Korixe’deki yaşam alanı, 
Esentepe’deki tesisler  gezilmiştir.    
 

 
B-YAŞAM KOŞULLARI 

 
Beşiri’ye bağlı İkiköprü beldesine yaklaşık iki kilometre uzaklıkta bulunan Ezidi 
Yaşam Alanı’nına (Çadır Kent) Platform bileşenleri temsilcileri ziyaret 
gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında çadır kent sorumlularıyla görüşüldü. 
 
Öncelikle Yaşam Alanı’nın güneş alan, birinci sınıf tarım arazisi olmayan bir 
alanda inşa edildiği gözlemlendi. Etrafı tamamen tel örgülerle çevrilen, araçlar için 
tek girişi olan ve izinle araç girişinin olabildiği Çadır Kentin yer tespiti oldukça 
isabetli olduğu gözlemlendi. 
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Yaşam alanının alt yapısı Batman belediyesi tarafından düzenlenmiş, çadırların 
zemini betonlandıktan sonra kilit taşlarıyla örüldüğü, Lavabo, WC’lerin atık 
sularının borularla iki yüz metre uzaklıktaki dereye bırakıldığı tespit edilmiştir.  
 
Çadır Kent, bilinen bazı yerlerdeki mülteci kamplarının aksine, zemin açısından bir 
tepenin yamacında, çamurdan uzak, oldukça sağlam yapılmış, çadırların şiddetli 
yağışlardan, sel ve taşkınlardan etkilenmeyeceği gözlemlenmiştir. Tüm çadırların 
zemini ayrıca rutubetten, soğuktan ve yağışlardan etkilenmemesi için tahta 
ızgaralarla döşendiği tespit edilmiştir.  
 
130’u küçük, 64’ü büyük toplam 194 çadırın bulunduğu Korixe Yaşam Alanında 
1085 Ezidi Mülteci barınmaktadır. Her çadırda bir ailenin kaldığı belirtilmiştir. 
 
Çevre ve Hijyen Durumu 
 
Batman Belediyesi’nin görevlendirdiği üç yetkilinin dönüşümlü ve bazen de 
birlikte sorumluluk aldığı Yaşam Alanı’nın temizliği için sürekli olarak Ezidi 
vatandaşların çadır kent temsilcileriyle kararlar alındığı belirtilmiştir. 
 
Beş Ezidi sığınmacının sorumlu tutulduğu yaşam alanının genel olarak temiz 
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olduğu, çadırların çöplerinin kamp çevresindeki naylon çöp poşetlerinde 
biriktirildikten sonra belediye araçlarıyla kaldırıldığı, Ezidi Mültecilerin kadın ve 
erkekleri için 12’şer adet WC inşa edildiği gözlemlenmiş, tüm WC’lerde 24 saat su 
bulunduğu belirtilmiştir.  

 
 
Ezidi Mültecilerin banyo ve temizlik ihtiyaçları için gerekli tedbirlerin alındığı, 
kadın ve erkekler için 30 ayrı banyo kabini yapıldığı, sıcak suyun merkezi olarak 
verildiği, yaşam alanının yukarısında kurulan iki adet büyük depoda ısıtılan suyun 
banyo kabinlerine aktarıldığı ve erkekler ile kadınların birer gün arayla banyo 
imkânı mevcuttur. Yaşam alanında ortak kullanım için 10 adet çamaşır makinesi 
temin edilmiştir.  
 
Bulaşık ve çamaşırlarını kendilerince yıkadıkları, ihtiyaç duyulan her türlü temizlik 
ve hijyen maddelerinin (sabun, şampuan, deterjan vs) düzenli olarak 
dağıtılmaktadır. 
 
Yaşam alanının genel aydınlatması ile birlikte çadırlarda aydınlatma sorunu 
olmadığı gözlemlenmiştir.  
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İçme Suyuna Erişim 
 
Korixe Ezidi yaşam alanının içme suyu sorunu bulunmamakta, açılan kuyulardan 
temin edilen su, yaşam alanının yukarısında inşa edilen depolara nakledilmiş, 
oradan da çadır alanına su borularıyla iletilmiştir. Suya erişimde bir sıkıntının 
olmadığı öğrenilmiştir.  
 
Ezidi kampına verilen içme suyunun İkiköprü beldesi ile Korixe sakinlerinin 
tükettiği su ile aynı olduğu belirtilmiştir. Su analizlerinin yapılıp yapılmadığı 
konusunda yetkililer bilgilerinin olmadığını belirtilmiştir. 
 
 
Sağlık Durumları 
 
Ezidi yaşam alanında bulunan bini aşkın mültecinin sağlık sorunları hakkında çadır 
yetkilileri ve birebir vatandaşlarla görüşülerek bilgi alındı. Batman Tabipler 
Odası’na bağlı gönüllü doktorların, düzenli olarak yaşam alanında poliklinik 
hizmeti verdiği tespit edildi. 

 
Yaşam alanına gelen tüm sığınmacıların ilk karşılama aşılarının Halk Sağlığı 
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Müdürlüğü ekiplerine yaptırıldığı, yetişkin ve küçüklerin düzenli olarak sağlık 
kontrolünden geçirildiği, ileri tetkik ve tedavi gereken durumlarda kamp 
görevlilerinin 112 Acil hizmeti devreye koydukları belirtildi. 
 
İleri tetkik gerektirmeyen hastalara, Batman Eczacılar Odası tarafından sağlanan 
ilaçların verildiği, Ezidilerin, tedavi hizmetlerinde, Suriyeli mültecilerin 
yararlandığı haklardan (birinci ve ikinci basamak sağlık hizmeti ile ücretsiz ilaç) 
yararlanmadıkları öğrenildi. Yaşam alanındaki bazı ağır hastaların tedavi ve sevk 
işlemlerinde ciddi sıkıntı yaşandığı ifade edildi.  
 
Sığınmacıların yaşadıkları ağır travmatik sorunların çözümü konusunda herhangi 
psilokojik destek almadıkları gözlemlendi.  
 
Eğitim Durumları 
 
Korixe Yaşam Alanındaki bini aşkın Ezidi mültecinin eğitim durumu da yerinde 
incelendi. Yaşam alanında lise öğrencilerine yönelik bir eğitim hizmetinin 
verilmediği belirtilirken, okul öncesi ve ilk ile ortaokul öğrencilerine Arapça, 
Kürtçe, İngilizce ve Türkçe eğitimin imkânlar ölçüsünde verildiği ifade edildi. 
 
 



 

18 
 

 
 
Öğrencilere hiçbir ülke eğitim müfredatına göre eğitim ve öğretim verilememekte 
ve öğrencilerin kitapları bulunmamaktadır. 
 
Mülteci öğrencilerin eğitimi için 4 çadır kurulduğu, çadırlarda sıra ve masaların 
olduğu gözlemlenmiştir. 
 
Öğrencilere özellikle Eğitim-Sen’e bağlı gönüllü öğretmenler ve sığınmacılar 
arasında bulunan Ezidi öğretmenler eliyle düzenli olarak eğitim ve öğretim hizmeti 
verdiği kaydedildi. Toplamda 16 eğitimcinin günde 7 saat ders verdiği belirtilirken, 
bu eğitimcilerden 10’unun kadın olduğu ifade edildi. 
 
Isınma Sorunları 
 
Korıxe Yaşam Alanındaki 194 çadırda barınan Ezidi mültecilerin soğuklardan 
etkilenmemeleri için gereken tedbirlerin alındığı gözlemlendi. Batman Belediyesi 
tarafından tüm çadırların alt zeminine tahta ızgaralar döşendiği, tüm çadırların 
altına ‘yanmaz battaniyeler’ serildiği, Belediye tarafından kurulan çadırların 
soğukları geçirmemesi ve olası bir yangında yanmaması için gereken tedbir 
alındığı,  çadırların yanmaz battaniyelerle ayrıca kamufle edildiği gözlemlendi. 
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Sığınmacıların ısınmaları için her çadıra odun sobası kurulduğu, ihtiyaç duyulan 
kesilmiş ve sobaya atılmaya hazır hale getirilmiş odunların düzenli olarak 
dağıtıldığı belirtildi. Görüşülen mülteciler, ısınma sorunlarının olmadığını, çok 
soğuk havalarda bile çadırların yeterli olabileceğini belirttiler. 
  
Yemek Sorunları 
 
Korixe Yaşam Alanı’nda bulunan bütün Ezidi mültecilerin sıcak yemek ihtiyaçları 
Batman belediyesince toplanan yardımlarla karşılanıyor. Yaşam alanının yanı 
başındaki bir binada kurulan aş evinde iki belediye aşçısı ile iki ustabaşının yemek 
yaptığı belirtildi. 
 
Belediyenin organize ettiği yardım faaliyetleri ile düzenli olarak alınan temel gıda 
maddelerinin kalite ve hijyen durumunun sürekli olarak takip edildiği, aşevinde 
bazı Ezidi gönüllülerinin yardımcı olduğu bildirildi. 
 
Yaşam alanında dört ayrı yerde oluşturulan noktalarda yemek dağıtımı yapıldığı ve 
genel olarak yemek hizmetinden memnuniyet ifade edilmiştir. 
 
Belediyece yaşam alanının yanında bulunan bir binada ekmek fırını açılması 
çalışmasının yapıldığı, bu fırında sığınmacıların çalışacağı, üretilen ekmeklerin 
öncelikle yaşam alanında arta kalan kısmının ise yaşam alanı dışında sığınmacıların 
ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağı belirtildi.  
 
Bu arada ayrıca tüm ailelere düzenli olarak çay ve şeker ile çocuk mamalarının 
verildiği kaydedildi. 
 
Güvenlik ve İbadet Alanı 
 
Korixe Yaşam Alanı, dördü Ezidi, ikisi belediye görevlisi tarafından 24 saat nöbet 
tutularak ve sürekli olarak kameralarla gözetildiği tespit edilmiştir. .  
Yaşam alanında ibadet durumları soruldu. Herkesin bireysel olarak ibadetlerini 
yaptıkları ve ayrıca bir ibadet merkezine ihtiyaç duyulmadığı belirtildi.  
 
BATMAN VE BEŞİRİ’YE BAĞLI KÖYLERDEKİ EZİDİLERİN DURUMU 
 
Korixe yaşam alanı ve Esentepe tesisleri dışındaki Ezidi sığınmacılar Batman 
merkez ile Beşiri'ye bağlı Ezidi köylerine yerleştirilmiştir. Daha önce çeşitli 
gerekçelerle tamamen ya da kısmen boşalmış köylerdeki boş evler Batman 
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Belediyesince onarımdan geçirilerek kullanıma hazır hale getirilmiştir. Köylerdeki 
temel ihtiyaçlar Batman Belediyesince yapılan organizasyonlar ve vatandaşların 
yardımları ile karşılanmaktadır. Aynı şekilde giyim ve ısınma ihtiyaçları da 
karşılanmaktadır. 
 
Şubat 2015 sonu itibariyle Hemduna, Feqira(Üçkuyular) Şımze(Oğuz) Şasıme 
(Onbaşı), Baziwane (Kumgeçit), Duşa (Meydancık) Korixe (Uğurca) ve Hıcre 
(Yolkonak) köylerinde 170 aileden toplam 956 kişi yaşamaktadır.  
 
 
III-AFGANİSTANLI MÜLTECİLER HAKKINDA  
 
Uzun yıllardır Afganistan’da yaşanan iç savaştan kaçarak mülteci durumuna düşen 
Afganlar, 2011 yılına kadar ülkemizde Van ilinde kalmaktaydılar. Afgan Mülteciler 
2011 yılında Van’da yaşanan deprem sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 
gözetiminde değişik illere dağıtılmışlardır. 

Van depreminden sonra kentimize 256 ailenin yerleştirildiğine dair bilgilere 
ulaştık. 2015 yılı Ocak ayı itibariyle ilgililerden alınan bilgilere göre Batman’da 
220 Afganlı aile ikamet etmektedir. Uzun yıllardır Van’da ve Batman’da üçüncü 
ülkeye sığınmak için bekleyen Afganlıların Türkçe ve Kürtçeyi öğrendikleri, kentin 
yaşamına adapte oldukları gözlemlenmiştir. 

Afganlılar, inşaat işleri başta olmak üzere her türlü ağır işlerde çalışarak ailelerin 
geçimlerini sağlamaya çalışmakta ve kimseye muhtaç olmamaya özen 
göstermektedirler. Genel olarak muhafazakâr olan Afganlıların, bazı evlerde 
topluca bir araya gelerek dini bayram ve kandil gecelerini kutladıkları, taziyelerde 
dayanışmaya girdikleri gözlenmiş ve öğrenilmiştir. Afganlılar, Batmanlıların 
kendilerine herhangi bir ayırımcılık uygulamadığını beyan etmişlerdir. 

Uzun yılları bulan bekleme sürelerine rağmen Afganlı ailelerin kaderlerine terk 
edildikleri, barınma, sağlık, eğitimde sıkıntılar yaşadıkları gözlemlenmiştir. 

İnsan Haklara Batman Platformu adına kentimizdeki sığınmacı Ezidiler ve 
Suriyeliler ile ilgili raporlama çalışmaları kapsamında ilgili kurum yetkilileri ile 
Afganlıların durumu da görüşülmüş ve bilgi istenmiştir. İlgili kurum yetkililerinin 
verdiği bilgilere göre kentimize sığınan Afganlı aileler, Batmanlı yoksul ailelerin 
yararlandıkları tüm haklara sahiptirler. Bu kapsamda yoksul Afganlara, Batmanlılar 
gibi yoksulluk kategorilerine göre iki ayda bir cüzi nakdi yardım yapıldığı 
belirtilmiştir. 
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Afganlı ailelerin de tıpkı Ezidiler gibi kamusal sağlık hizmetlerinden 
yararlanamadıkları tespit edilmiştir. İlimizde ikamet eden Afgan ailelerin sağlık 
hizmeti ihtiyaçları Batman Belediyesi Sağlık Merkezince karşılanmaktadır.  

Van ilinden kentimize gönderilen Afgan aileler kendi imkânlarıyla kiralık evler 
bulup ikamet etmektedir. Batman’ın muhtelif semtlerinde (Ağırlıklı olarak 
Bahçelievler, Aydınlıkevler, Kısmet, Karşıyaka, Çarşı, Meydan, Şirinevler, 
Cumhuriyet vs.) kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdürmektedir. Kentimize 
sığınan Afganlılar, düşük ücretle çalıştırıldıkları, ekonomik yetersizlik nedeniyle 
yeterli şekilde beslenemedikleri konusunda değerlendirmeler yapmışlardır. 

Afgan Mülteciler Türkiye’de ve Batman’da uzun süreli sığınma sürecinden 
duydukları rahatsızlığı dile getirmişlerdir. Adlarını vermek istemeyen bazı Afganlı 
sığınmacılar, yaşadıkları sıkıntıların BM ve dünya tarafından görülmediğini ifade 
etmişlerdir. Afganlıların ortak talepleri, üçüncü bir Avrupa ülkesine bir an önce 
gitmektir.  

 
 
C-STK VE RESMİ KURUMLARIN ÇALIŞMALARI 

 
Sivil Toplum Örgütlerinin Çalışmaları 
 
2013 yılı başında, Batman’a sığınan Suriyeli yüzlerce aile için kentteki bütün 
STK’lar bir araya gelip ‘Batman’daki Suriyelilerle Dayanışma ve Yardımlaşma 
Girişimi’ni oluşturmuşlardır. Her kesimden, her görüşten STK ve kitle örgütlerinin 
birlikteliği sağlanmış ve oluşturulan Girişim Yürütme Kurulunu seçmişti. Söz 
konusu Yürütme Kurulu üyeleri dönemin Valisi ile görüşmüş ve destek 
istemişlerdi. Girişimin gönüllüleri öncelikle kent merkezinde kalan Suriyeli 
ailelerin tespitini yapmış ve adres envanterini çıkarmışlardır. 
 
STK’lar sığınmacıların sayısının ve koşullarının tespitinin yanı sıra, yukarıda 
başlıklar halinde belirtilen sorunların giderilmesi için resmi kurumlar nezdinde 
girişimlerde bulunmuş, yardım organizasyonları düzenleme ve sağlama çalışmaları 
yürütmüş, toplumsal gerilime neden olabilecek sorunların çözümünde inisiyatif 
almış ve çözüm sağlamaya çalışmıştır.  
 
STK’ların baskı unsuru olmasıyla resmi kurumların sorunların çözümüne müdahil 
olması sağlanmış, örneğin Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Derneği bünyesinde kurulan Gıda Bankası üzerinden yardım faaliyetleri 



 

22 
 

yürütülmüştür.  
 
Yine STK’ların girişimleri sonucunda AFAD Müdürlüğü ekipleri alan taramasına 
başlamış, adres tespitlerini yapmıştır.  
 
Özellikle Kamişlo ve çevresindeki yerleşim alanlarında yaşam süren Suriyeli 
ailelerin Batman’a göçlerinin önlenmesi için 2013 yılı içerisinde yerinde yardım 
için çalışmalar yapılmış, bu kapsamda Batman’daki STK’ların katılımı ile 
Belediye, kurumlar ve bazı siyasi partiler ile vatandaşlar tarafından sağlanan 
ağırlıklı olarak temel gıda maddesi, ilaç, klor’dan oluşan yaklaşık 30 kamyon 
yardım, Kamişlo Belediyesi ve Kent Meclisine teslim edilmiştir. 
 
Batman’a gelen Ezidi sığınmacıların ihtiyaçları konusunda da, STK’lar çeşitli 
faaliyetler yürütmüş, Belediye Sağlık Merkezi, Tabip Odası ve Eczacılar Odası 
üzerinden sağlık sorunlarının çözümü, Eğitim-Sen üzerinden eğitim faaliyetleri, 
Batman Barosu üzerinden iltica vb sorunlara ilişkin hukuki yardım  karşılanmaya 
çalışılmıştır.  
 
 
Resmi Kurumlar ile Görüşmeler Çalışmalara İlişkin Resmi Veriler 
 
Batman Valiliği, bir Vali Yardımcısının sorumluluğunda kent merkezindeki tüm 
mülteciler için çalışma yürütmektedir. Kentimize sığınan Iraklı Ezidiler, Suriyeli ve 
Afganlı mültecilerin iş ve işlemlerini takip etmek için Emniyet Yabancılar Şube 
Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü ve İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
yetkilendirilmişlerdir. Ayrıca İl Göç İdaresi Müdürlüğü oluşturulmuş, tüm yabancı 
uyruklular için, örneğin kentimizdeki üniversitede öğrenim gören yabancı 
öğrencilerin vize sorunları ve mültecilerin her türlü hukuki sorunlarının çözümü 
için ilgili yasa ve yönetmeliklere göre çalışmalar yürütüldüğü belirtilmiştir. Tüm 
mülteciler Göç İdaresi sorumluluğunda, AFAD ekipleri ve Emniyet ile ortak 
çalışmalarla kayıt altına alınmaktadır. 7 Ocak 2015 tarihi itibariyle AFAD ve Göç 
İdaresinden verilen bilgilere göre kentimizde 12 bin 900 Suriyeli ve 1985 Ezidi 
kayıt altındadır. Batman’da aynı tarih itibariyle 220 Afganlı ailenin ikamet ettiği 
belirtilmiştir. 
 
Ezidiler ve Afganlar Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamı dışında tutuldukları için 
ücretsiz sağlık hakkından yararlandırılmamaktadırlar. Suriyeli ailelerin ücretsiz 
kömür dağıtımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 
yürütülmektedir. Söz konusu kurumların koordineli olarak çalıştıkları beyan 
edilmiştir.  
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Batman Valiliği tarafından, özellikle İluh deresi çevresinde yaşayan Suriyeli 
sığınmacıların yerleştirilmesi için Mehmet Akif Ersoy ilköğretim okulu ısınma, 
barınma, sıcak su temini açısından hazır hale getirilmiş ancak STK’ların ve 
Valiliğin bütün çabalarına rağmen, sığınmacılar yerleşmeme konusunda 
direnmişlerdir.  
 
Batman Belediyesi özellikle Ezidi sığınmacıların yerleştirilmesi, yaşam alanının 
tesisi ve ihtiyaçların giderilmesi, halkevini ve tesislerini sığınmacılara açması ve 
yardım kampanyaları organize etmesi ile ciddi bir işlev görmüştür. Suriye’de 
Kamişlo’ya gönderilen yardımlar konusunda da özellikle klor ihtiyacının 
karşılanması konusunda destek sunmuştur.  
 
D-GENEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
Batman’daki Suriyeli ailelere insani yardım yapılması, koşullarının düzeltilmesi 
halinde göçte ciddi bir artış olacağı, ‘Batmana gelişleri için teşvik’ anlamına 
geleceği yönünde özellikle resmi kurumlarda başlangıçta mevcut olan kabul ve 
direncin zamanla aşındığı ve merkezi düzeydeki kararlarla büyük oranda ortadan 
kalktığı tespit edilmiştir.  
 
Bazı metropollerde Suriyeli savaş mağdurlarına karşı yapılan ırkçı saldırılar ve 
nefret suçuna varan davranışların aksine Batman’da halkın yaşanan dram karşısında 
sığınmacılarla duygudaşlık yaptığı, yapılan yardımların insanları rencide 
etmeyecek şekilde gelişmesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterildiği 
tarafımızdan gözlemlenmiştir.  Ancak STK’ların iyi niyetli çalışmalarına ve 
taleplerine rağmen, gerek resmi kurumlar arasında gerekse de sivil toplum örgütleri 
çalışmalarında yardım faaliyetleri ve organizasyonlar konusunda işbirliği 
sağlanamamıştır.  
 
Çözüm Önerileri 
 

 İç savaş dehşeti nedeniyle ülkelerini terk edip kentimize gelen sığınmacıların 
her türlü ihtiyacını karşılamak görevi öncelikle kamu gücünü ve imkânlarını 
kullanan merkezi düzeydeki resmi kurumlarına aittir. Sığınmacıların 
sorunlarının çözümü STK’ların ve meslek örgütlerinin yasadan ve faaliyet 
alanlarının doğasından kaynaklanan yardımlarına terk edilmemelidir.  
 

 Bu alanda yapılacak çalışmalarda kamu, sivil toplum, yerel yönetimler, 
meslek odaları, üniversiteler, sığınmacılar içinde dini ve etnik çeşitliliği 
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temsil eden delegeler vasıtasıyla ülke çapında ve Batman düzeyinde 
koordinasyon mekanizmalarının kurulması, bu koordinasyonun multi 
disipliner bir ekipten oluşması gerektiği ve bu mekanizmaların kısa, orta ve 
uzun vadeli stratejileri oluşturmasını tavsiye ve talep olunur  

 
 Uluslararası toplum ve kuruluşlara “sorumluluk paylaşımı” ilkesi 

kapsamında sığınmacı ve mültecilerin sorunlarının çözümü konusunda 
destek sunması ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
nezdinde gerekli girişimlerin ve ülkemize uluslararası yardımın bir an önce 
yapılması gereklidir.  

 
 Kamu kurumlarının Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelere,  

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler’in Mülteci hakları 
ile ilgili kararlarına uyması gerekmektedir.  

 
 Sağlık hizmetlerine erişim konusunda Ezidi ve Afganların da Geçici Koruma 

Yönetmeliği kapsamına alınması gerekmektedir.  
 

 Savaşın zor şartlarından etkilenen başta çocuk ve kadın savaş mağdurlarına 
uzmanlar tarafından psikolojik destek verilmelidir. 
 

 Savaş mağduru sığınmacılardan ulaşım, elektrik ve su gibi temel 
ihtiyaçlarının karşılanmasında ücret alınmamalıdır. 

 
 Mahalle muhtarları tespit ve yardım çalışmaları süreçlerine dâhil edilmelidir.  

 
 Sivil toplum özellikle sığınmacılarla ilişkilerin sağlıklı bir zeminde, karşılıklı 

hukuklarının teminini sağlayacak topluma entegrasyonunun sağlanması 
konusunda işlev görmelidir.  

 
 Kötü koşullarda çalıştırılan sığınmacıların çalışma koşullarının düzeltilmesi 

ve emeklerinin karşılığının verilmesi konusunda gerekli vicdani hassasiyet 
toplumsal dayanışmanın gösterilmesi gerekmektedir.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
İnsan Hakları Batman Platformu 

 
 


