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Sığınmacıların Genel Durumu
IMPR Humanitarian olarak IŞİD saldırısı sonrası Türkiye’ye sığınan Ezidi sığınmacıların göç ettikleri
Diyarbakır ilinde bir saha araştırması gerçekleştirdik. Diyarbakır’a sığınan Ezidilere yönelik yerel
unsurların ve seçilmiş otoritelerin daha iyi organize olduğu dikkat çekmektedir. Diyarbakır’da Ezidi
sığınmacıların barınması için ilk etapta dört merkez Belediye tarafından kurulmuş durumdadır.
Diyarbakır’a farklı şekillerde ulaşan Ezidi göçmenler ilk etapta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine
bağlı Sümer Park ortak yaşam alanında merkezi koordinasyonun merkezinde kayıt altına
alınmaktadır. Bir kısmı Sümer Parktaki alanlara yerleştirilirken diğerleri de Fiskaya Mahallesinde
olan Diyarbakır Ticaret Odası’na, Bağlar Belediyesi spor salonuna ve Kayapınar Belediyesi Spor
Kompleksine yerel imkânlarla yerleştirilmektedirler. Diyarbakır ilindeki Ezidi sığınmacılarla ilgili
Koordinasyon Komisyonunun yönetimini Belediye çalışanları ve gönüllüler oluşturmaktadır.

Bu kapsamda Silopi’den Ezidi sığınmacıların daha güvenli gördükleri Diyarbakır’a göçünün düzenli
olarak devam ettiği koordinasyon birimi tarafında IMPR Humanitarian ekibine bildirilmiştir.
Barınma alanlarına göre sığınmacı sayıları ise:
•

Sümerpark Ortak Yaşam Alnı Merkezi: 451

•

Diyarbakır Ticaret Odası: 210

•

Kayapınar Belediyesi Spor Kompleksi: 180

•

Bağlar Belediyesi Spor Salonu: 215

•

Toplam kayıtlı sığınmacı sayısı:1100

Bunların dışında kendi imkanları ile bölgeye gelen ve kayıt altına alınmayan bir sığınmacı kitlesinin
de olduğu belirtilmiştir.

Sığınmacılara Sağlanan Hizmetler
Sığınmacıların bulunduğu toplu alanlarda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ve Tabipler
Odasının ortaklaşa sunduğu sağlık hizmeti mevcuttur. Sağlık ekibiyle yaptığımız görüşmede ilaç
ve tıbbi araç gereçlerin eczacılar odası tarafından karşılandığı belirtilmiştir. Fakat gelecekte bu
yardımların yeterli olamayabileceği belirtilmiştir.
Belirttiğimiz noktalarda günlük yemek ihtiyacı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri,
sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından karşılanmaktadır. Diyarbakır’a gelen sığınmacılar
Şırnak ilinin Silopi ilçesinden gelmişlerdir.
Sivil toplum kuruluşları ve yerel halk yemek ihtiyacının yanı sıra giyim ve benzeri destekleri de
düzenli olarak sağlamaya çalışmaktadır.
Travma sorunlarının atlatılmasına yönelik bölgede faaliyet gösteren psikolog ve doktorlar da
düzenli olarak aileleri ziyaret etmektedirler.

Sağlık merkezinin doktoru yaptığımız görüşmede genellikle aşağıdaki sağlık problemleriyle
karşılaştıklarını belirtmiştir:
•

Üst solunum yolu sorunları

•

Stres kaynaklı tansiyon sorunları

•

Kadınlarda idrar yolu iltihaplanması

•

Çocuklarda davranış bozukluğu

•

İdrar kaçırma

Sağlık konusundaki bir diğer önemli nokta; Irak’tan gelen Ezidi sığınmacılar devlet hastanelerinde
tedavi olabilmek için kendilerini Suriyeli sığınmacı olarak tanıtmak zorunda kaldıklarını
belirtmişlerdir. Aksi halde tedavi olamamakta ve ilaç alamamaktadırlar.

Diyarbakır İlindeki Genel Talep ve Gereksinimler
IMPR Humanitarian olarak görüşmeler sonucunda tespitimiz, Ezidilerin Diyarbakır’da kendilerini
güvende hissettikleridir. Ancak sığınmacılar pasaport ve vize sorunundan dolayı aile fertlerinin
bazılarının sınırın diğer tarafında kaldıklarından şikâyetçi olmuşlardır. Yine benzer bir sorun
sığınmacılar Mardin ilinin Midyat ilçesinde yer alan mülteci kampına etnik ve mezhepsel
farklılıklardan dolayı gitmeyi düşünmediklerini ifade etmişlerdir. Bu noktada çok hassas
olduklarını gözlemlemekteyiz.
Öte yandan temel gereksinimlerin başında ise barınma sorunun geldiği tespit edilmektedir.
Ailelerin toplu halde güvenli bölgelere yerleştirilmesine karşın, temel ihtiyaçların giderilmesi
için aile olarak kalabilecekleri alanlara ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda;
•

Güvenli barınma alanı

•

Hijyen paketleri

•

Gıda

•

Çocuk ve kadın hijyen kitleri

•

Bebek maması

•

Vantilatör

•

İlaç

•

Kürtçe bilen psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı

Sığınmacı Notları
Şengal’den gelen ve isimlerini vermek istemeyen bir ailenin bireyleri ile yaptığımız
görüşmede bizlere göç esnasında yaşadıklarını anlatılar; aile IŞİD saldırıları sonrasında
toplu olarak kaçarak Habur sınırına geldiklerini ve buradan da “sınırdan ne kadar
uzağa gidersek o kadar güvende oluruz” düşüncesiyle Ankara’ya kadar gittiklerini ifade
etmişlerdir. Ankara’ya geldiklerinde paraları olmadığı için 2 gün parkta kaldıklarını daha
sonra Türkiye tarafına geçen akrabalarının tavsiyeleriyle Diyarbakır’a göç ettiklerini
ifade etmişlerdir. Görüşmede Diyarbakır’da temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik
Belediye ve yerel vatandaşların destek sunduğu ifade edilmiştir.
Bir Sığınmacının Hikayesi
Diyarbakır’da gözlemler yaparken Sümerpark sığınmacı barınma merkezinde gönüllü olarak
çalışan Ferhat Bilgiç kendi tecrübesini bizlere aktarmıştır. IMPR gönüllüsü olarak Diyarbakır’da
yaşayan Ferhat eğitimini Irak Kürdistanı’nda (Duhok) tamamlamıştır.
IŞİD saldırıları sonrası Şengal’den arkadaşı pasaportu ile Türkiye’ye onun yanına
kaçıyor. Pasaportları olmadığı için sığınmacının ailesinin sınırdan geçişine izin
verilmiyor. Sığınmacı, Diyarbakır’ın güvenli olduğunu ailesine bildirdikten sonra ailesi
illegal yolardan 5 günlük yol kat ederek sınırı geçiyorlar. Silopi’ye ulaşan aile güvenlik
güçleri tarafından tutuklanıyor. Aile bir süre sonra Midyat’taki Suriyeli sığınmacılar
için kurulan çadır kente gönderiliyor. Ferhat ailenin durumunu yerinde görmek için
Midyat’a gidiyor ve aileye ulaşıyor. Ferhat kampa girdiğinde ailenin büyük bir korku
içerisinde olduğuna tanık oluyor. Ailenin durumunu dikkate alarak gerçekleştirdikleri
görüşmelerin sonucunda aileyi Diyarbakır’a alıyor.
Kampa yerleştirilen Ezidiler inançları nedeniyle yanı başındaki Sünni Araplardan duydukları
korkudan dolayı kampta kalmak istemediklerini ifade etmişlerdir. Yaşadıkları travmadan
dolayı kampta aileden birisinin gece sürekli nöbet tuttuğunu ifade etmişlerdir. Halı hazırda
Diyarbakır’daki Sümerpark barınma merkezine yaşamlarını sürdüren aile, güvenlik sorunlarının
çözülmesinden dolayı daha iyi olduklarını ifade etmişlerdir.

IMPR HUMANITARIAN HAKKINDA
IMPR-Humanitarian, bir sivil toplum kuruluşu olarak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler,
çatışmalar, insan hakları ihlallerinden etkilenmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarını, sorunlarını,
yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin karşılamalarına katkı sağlayan Türkiye
merkezli bir insani yardım kuruluşudur. IMPR Humanitarian ayrım gözetmeme, şeffaflık, tarafsızlık
ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile çalışmalarını ulusal ve uluslararası alanda sürdürmektedir. IMPRHumanitarian ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı aktiviteler ve acil destek çalışmalarıyla krizden
etkilenen birey ve toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesinde rol oynamaktadır.
IMPR-Humanitarian düzenli olarak krizden etkilenmiş kesimlerin durumlarını analiz eden saha
çalışmaları ve raporlar yayınlayarak ilgili kuruşların dikkatini krize bölgelerine yöneltmektedir. IMPRHumanitarian krizden etkilenmiş birey ve kesimlere ayrım gözetmeksizin, şeffaflık ve tarafsızlık
prensipleri çerçevesinde doğrudan ve hızlı bir şekilde yardım etmeyi temel ilke olarak benimsemiştir.
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