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ÜLKEMİZE SIĞINAN SURİYE VE IRAK VATANDAŞLARININ BARINDIKLARI 

ÇADIRKENTLER HAKKINDA İNCELEME RAPORU -5- 

 

I. BAŞLANGIÇ  

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun “Türkiye’de 

bulunan mülteciler, sığınmacılar ve yasadışı göçmenlerin sorunlarına ilişkin incelemelerde 

bulunmak üzere” kurduğu Kilis Milletvekili Ahmet Salih DAL, Ankara Milletvekili Ülker 

GÜZEL, Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı GÜVENÇ, Ordu Milletvekili İhsan ŞENER, 

Tunceli Milletvekili Hüseyin AYGÜN, Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU ve Van Milletvekili 

Kemal AKTAŞ’tan oluşan Alt Komisyon1, Suriye Arap Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti’nde 

meydana gelen olaylar sonucu Türkiye’ye sığınan Suriye ve Irak vatandaşlarının Mardin ve 

Şanlıurfa illerinde geçici korumaya alındıkları barınma merkezlerinde inceleme yapma kararı 

almıştır.  

23-24 Ekim 2014 tarihlerinde yapılan incelemeye, Komisyon Başkanı Sakarya 

Milletvekili Ayhan Sefer ÜSTÜN, Kilis Milletvekili Ahmet Salih DAL, Ankara Milletvekili 

Ülker GÜZEL, Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı GÜVENÇ, Ordu Milletvekili İhsan 

ŞENER, Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU ve Van Milletvekili Kemal AKTAŞ katılmış; 

ayrıca Yasama Uzmanı Gökhan PİRİ Alt Komisyona eşlik etmiştir. 

 

II. İNCELEMENİN KONUSU VE AMACI 

Alt Komisyon, nasıl şartlarda yaşadıkları, temel ihtiyaçlarını ne şekilde karşıladıkları, 

herhangi bir kötü muamele görüp görmedikleri ve benzeri sorulara cevap bulmak üzere 

Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların yaşadıkları toplanma ve barınma merkezlerinde incelemeler 

yapmaya karar vermiştir. İlki 18-19 Ocak 2012 tarihlerinde, ikinci ise 3-4 Eylül 2012 

tarihlerinde olmak üzere iki defa Hatay’daki barınma merkezlerinde, 13-14 Mart 2013 

tarihlerinde Adıyaman ve Şanlıurfa’daki barınma merkezleri ile 14-15 Kasım 2013 Kilis ve 

Kahramanmaraş’taki barınma merkezlerinde incelemelerde bulunmuştur. 

                                                            
1 Alt Komisyon üyeleri 23 Ekim 2013 tarihinde yeniden belirlenmiştir. 
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Alt Komisyon bu çalışmaların devamı olarak, bu defa Mardin Midyat ile Şanlıurfa 

Viranşehir ve Suruç’taki barınma ve toplanma merkezlerindeki sığınmacıların durumunu 

yerinde gözlemlemek üzere incelemeler gerçekleştirmiştir. Bu inceleme Mardin Midyat’taki 

barınma merkezinde barındırılan Ezidi sığınmacılar ile Ayn el-Arab/Kobani’deki 

çatışmalardan kaçarak Suruç’a sığınanların durumlarını yerinde gözlemleme amacı taşıması 

sebebiyle bir ilk teşkil etmektedir. 

 

III. İNCELEMEDE UYGULANAN YÖNTEM  

İncelemelerde il ve ilçe mülki idare amirleri ve diğer idari yetkililerden bilgi 

alınmıştır. Mardin’de Midyat Geçici Barınma Merkezinde  Suriye ve Irak vatandaşlarıyla 

görüşmeler gerçekleştirilmiş ve barınma merkezlerindeki faaliyetler incelenmiştir. 

Şanlıurfa’da ise Viranşehir Geçici Barınma Merkezinde, Suruç Lojistik Merkezinde ve Suruç 

Toplama Merkezinde yerinde incelemeler yapılmıştır. Buralarda yaşayan Suriye 

vatandaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiş; lojistik depolar ve barınma merkezlerindeki 

faaliyetler gözlemlenmiştir. 

 

IV. İNCELEMELER  

1. Genel Bilgi 

Suriye Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar sonucu ülkeden kaçan 252 kişilik 

ilk grup, 29 Nisan 2011 tarihinde Hatay’ın Yayladağı İlçesi Güveççi Köyü bölgesinden giriş 

yapmıştır. Suriye’deki şiddet olaylarının artmasına paralel olarak hem bu bölgeden hem de 

Hatay’ın Altınözü ve Reyhanlı başta olmak üzere diğer bölgelerinden de girişler devam 

etmiştir. Bu girişler içinde bulunduğumuz 2014 yılında da devam etmekte ve raporun 

yazıldığı tarih itibariyle 1.627.000 gibi bir rakama ulaşmaktadır. 

Suriye vatandaşlarının kitlesel olarak ve yoğun biçimde sınır noktalarına gelmeleri 

üzerine kendilerine “geçici koruma” statüsü verilerek çadırkent, konteynerkent ve diğer 

konaklama biçimlerinde barındırılmak suretiyle koruma altına alınmışlardır. Geçici koruma 

statüsünün sonucu olarak, açık kapı politikası uygulanmakta ve rızası dışında kimsenin geri 
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gönderilmemesi ilkesi benimsenmekte, güvenlikleri tam olarak sağlanmakta ve insani 

yardımlar yapılmaktadır. 

Suriye vatandaşlarının kabul ve barınmalarına ilişkin iş ve işlemler İçişleri 

Bakanlığı’nın 30.03.2012 tarihli “Türkiye’ye Toplu Sığınma Amacıyla Gelen Suriye Arap 

Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Suriye Arap Cumhuriyetinde İkamet Eden Vatansız Kişilerin 

Kabulüne ve Barındırılmasına İlişkin Yönerge”si doğrultusunda yürütülmektedir.   

Konuyla ilgili en kapsayıcı ve güncel mevzuat Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı (AFAD)’ın ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil 

ve geçici koruma amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen ya da sınırlarımızı geçen 

yabancılardan, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde 

uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayanlara sağlanabilecek 

geçici koruma işlemlerinin usul ve esaslarını belirleyen 22.10.2014 tarihli Geçici Koruma 

Yönetmeliği’dir. 

 Ülkemizde Ekim 2014 itibariyle toplam 1.627.000 Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. 

20 Ekim 2014 tarihi itibarıyla ülkemizdeki barınma merkezlerinde bulunan Suriyeli ve Iraklı 

sayısı 223.996’dır. Bunlar 10 ilimizde bulunan 16 çadırkent, 6 konteynerkent ve 1 barınma 

alanında yerleşik haldedirler.  

Halen Hatay’da beş, Şanlıurfa ve Gaziantep’te dört ve Kilis ve Mardin’de iki, 

Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman Adana ve Malatya’da birer barınma merkezi 

kurulmuştur. Nüfus olarak en kalabalık barınma merkezleri Şanlıurfa ilinde olup, burayı Kilis, 

Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Mardin 

izlemektedir. 

Bugüne kadar ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 324.738’dir.  Geri dönüşlerin tümü, 

rızaları doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğinin 

gözetiminde gerçekleşmiştir.  

Barınma imkânları, AFAD’ın koordinatörlüğünde Valilikler ve Türk Kızılayınca 

sağlanmaktadır. Çalışmalara sivil toplum kuruluşları ile uluslararası kuruluşlar da destek 

vermektedir.  Tüm konteyner ve çadırkentler AFAD tarafından belirlenmiş standartlara göre 

oluşturulmakta ve yönetilmektedir. Konteynerkent ve çadırkentlerin yönetimi mülki idare 
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amirlerince yürütülmektedir. Barınma merkezlerinin her biri birden fazla mahalleye bölünerek 

kontrol edilmektedir. Her mahallede seçilmiş veya belirlenmiş muhtar olup, muhtarlardan 

oluşan heyetler barınma merkezlerinin yönetimine istişare çerçevesinde katılmaktadırlar. Tüm 

merkezler güvenlik, gıda, temizlik, alt yapı, eğitim, sosyal ve dini hizmetler kesintisiz 

sürdürülebilecek şekilde imkânlarla donatılmıştır. 

 

2. Mardin İlinde Yapılan İncelemeler 

Mardin Valiliğinden Heyet’e verilen bilgilere göre 23.10.2014 tarihi itibariyle 

Mardin’de 71.736 Suriyeli ve Iraklı sığınmacı bulunmaktadır. Bu sığınmacıların 6034’ü 

AFAD’a bağlı kamplarda yaşamaktadır. Geri kalan 65.792’si kampların dışında 

barınmaktadır. 

Heyet Midyat’taki incelemelerinden önce Mardin şehir merkezinde Suriye Dayanışma 

Platformunu ziyaret etmiştir. 46 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla oluşturulan bu oluşum 

AFAD’a bağlı kamplar dışında ilde kalan 1700 sığınmacı aileye yardım etmektedir. Bu 

kapsamda sığınmacıların elbise, erzak, ilaç ve ev kirası gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

Birkaç emekli kamu çalışanının tamamen gönüllülük esasına göre yürüttüğü bu faaliyetler 

Heyet tarafından son derece takdirle karşılanmıştır. 

  

2.a. Midyat Barınma Merkezi 

Mardin ili sınırları içinde Midyat ve Nusaybin ilçelerinde iki adet barınma merkezi 

bulunmaktadır: Midyat ve Nusaybin Barınma Merkezleri. Nusaybin Barınma Merkezi ise 

13.500 kapasiteli olup hâlihazırda Irak’tan gelebilecek olası göç dalgasına karşı hazır 

bekletilmektedir. Yerinde incelenen Midyat Barınma Merkezinin, incelemenin yapıldığı 

23.10.2014 itibariyle toplam nüfusu 6034’tür. Mevcudun 2911’i Suriyeli sığınmacılardan 

3123’ü Iraklı Ezidi sığınmacılardan oluşmaktadır. 

 Suriye ve Irak vatandaşları kamplara sınırdan kendiliğinden veya yönlendirilerek 

gelmektedirler. Kampa ilk girişlerinde, pek çoğunun kimliklerini tespite yarayan herhangi bir 

belgeye sahip olmamaları nedeniyle parmak izleri alınmak suretiyle verilen tanıtım kartları 
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basılmaktadır. Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmekte, varsa çocuklarının aşıları 

yapılmakta ve kendilerine verilen bir aylık temizlik malzemesiyle birlikte konteynerlerine 

yerleştirilmektedirler.  

Merkezin dış güvenliği Jandarma Komutanlığınca, iç güvenliği özel güvenlik 

personelince sağlanmaktadır. Tesiste ortak alanları gözlemlemek üzere kamera sistemi de 

mevcuttur. 

Kampta ilk başlarda uygulanan sıcak yemek uygulaması bulunmamakta, sığınmacılara 

verilen kartlar vasıtasıyla bulundukları barınma merkezindeki marketlerden alışveriş 

yapmaları ve buradan temin ettikleri gıda ile kendilerinin yemek yapmaları sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda her bir sığınmacının kartına 60 TL’si Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından, 

25 TL’si ise Türkiye (AFAD) tarafından, aylık 85 TL yüklenmektedir. 

Kampta eğitim Birleşmiş Milletler’in katkısıyla oluşturulan iki katlı ve 12 derslikli 

prefabrik bir binaya sahip, barınma merkezi okulunda verilmektedir. İlkokul, ortaokul ve 

liseden oluşan okulda Arapça ve Türkçe eğitim yapılmaktadır. Bu kapsamda Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından görevlendirilen Türk öğretmenlerin yanında 61 Suriye uyruklu gönüllü 

öğretmen görev yapmaktadır. Okulda geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 915 öğrenci eğitim 

görmüştür. Yapılan incelemelerde okulun fiziki imkanlar, araç-gereç ve müfredat açısından 

yeterli olduğu gözlenmiştir. 

Eğitim faaliyetlerinin yanında Türkçe, giyim, nakış, kuaförlük gibi 10 çeşit kurs 

faaliyeti düzenlenmektedir. Geçtiğimiz yıl bu kurslarda 1727 sığınmacı eğitim görmüştür. 

Kampta sağlık hizmeti Sahra Hastanesinde 24 saat esasına göre verilmektedir. 

Hastanede 2’si uzman 9 doktor ve 26 yardımcı sağlık personeli olmak üzere 35 görevli 

bulunmaktadır. Kampta verilen bütün sağlık hizmeti ve ilaçlar herhangi bir ücret alınmadan 

yapılmaktadır. Sağlık çalışanlarının üst düzey gayretleri neticesinde günde ortalama 300-400 

sığınmacı hasta muayene edilmektedir. Ayrıca Kamp dışında yaşayan 4470 sığınmacıya da 

bahsedilen kamp içindeki sahra hastanesinde sağlık hizmeti verilmektedir.  

 Heyet incelemeleri sırasında Suriyeli sığınmacılarla ve kendi aralarından seçtikleri 

temsilcilerle görüşüp bilgi almıştır. Yapılan görüşmede Suriyeli geçici sığınmacılar, kampta 
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bütün ihtiyaçlarının karşılandığını ve bu nedenle Türkiye ye ve Türk halkına şükranlarını 

sunduklarını belirtmişlerdir.  

Iraklı Ezidi sığınmacılar yapılan görüşmelerde; en güvenli yer olarak bildikleri 

Türkiye’ye sığındıklarını ve Türkiye’ye kendilerine zor günlerinde kucak açtığı için teşekkür 

ettiklerini söylemişlerdir. Görüşülen Ezidiler, bundan sonra ülkelerine dönmek istemediklerini 

ve Avrupa ülkelerine gitmek istediklerini bildirmişlerdir. Bu talepleri için yetkili organın BM 

Mülteciler Yüksek Komiserliği olduğunu ancak BM yetkililerinin bugüne kadar kendileriyle 

görüşmediklerini bildirmişlerdir.   

Suriyeli ve Iraklı Ezidi sığınmacılar özellikle Midyat Kaymakamı Oğuzhan BİNGÖL 

ve diğer AFAD görevlilerinin özverili çalışmaları nedeniyle kendilerine minnettar olduklarını 

belirtmişlerdir. Sığınmacıların yakındıkları bir konu kamptan çıkarak 15 gün içinde gelmeyen 

eş ve akrabalarının yeniden kampa alınmamasıdır. AFAD görevlilerinden alınan bilgiye göre 

oluşturulan kamp kuralları kapsamında kamp dışına çıktıktan sonra 15 gün içinde gelmeyen 

kamp sakininin kamptan kaydı silinmekte, geri geldiğinde kampın kapasitesi dolu ise geri 

alınmamaktadır. Bu kural ailesi bölünenler için dahi esnetilmemektedir. 

 Komisyon heyetine iletilen bir diğer yaygın şikayet, çadırların zamanla eskidiği 

yönündedir. Yetkililerden alınan bilgiye göre çadırların kullanım süresi dolan veya 

yırtılanların periyodik olarak değiştirilmektedir. Sığınmacılar ayrıca marketten aldıkları 

malzemeleri çadırlara taşımakta zorlandıklarını söylemişlerdir. 

 

3. Şanlıurfa İlinde Yapılan İncelemeler 

Şanlıurfa Valiliğinden Heyet’e verilen bilgilere göre 20.10.2014 tarihi itibariyle 

Şanlıurfa’da toplam 227.334 Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Bu sığınmacıların 79.018’i 

AFAD’a bağlı kamplarda yaşamaktadır. Geri kalan 148.326’sı kampların dışında 

barınmaktadır. 

3.a. Viranşehir Geçici Barınma Merkezi 

Viranşehir Geçici Barınma Merkezi Alt Komisyonca 24 Ekim 2014 tarihinde ziyaret 

edilmiştir. Barınma merkezinde 15.707 çadır ve konteyner bulunmakta, kapasitesi 20.000 olan 
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merkezde 20.165 kişi konaklamaktadır. Kampta Suriyeli sığınmacıların arasında yaklaşık 200 

Türkmen aile de barınmaktadır. Merkezin dış güvenliği Jandarma Komutanlığınca, iç 

güvenliği ise özel güvenlik personelince sağlanmaktadır.  

Barınma merkezinin yönetimi mülki idare amirliğince yürütülmektedir. Toplam 500 

personel görev yapmaktadır. Ancak idareyi ve denetimi kolaylaştırmak amacıyla yedi 

mahalleye ayrılmıştır. Bu altı mahallede, mahalle temsilcilerini belirlemek üzere Mahalle 

Temsilcileri Seçimi gerçekleştirilmiştir. Birden fazlı adaylı olan seçimler Suriyeliler için ilk 

demokratik seçim olması bakımından dikkate değerdir. Yapılan seçim sonucunda her 

mahallede, mahalleleri temsil eden birer muhtar seçilmiştir. Bunlar kamp sakinlerinin 

taleplerini, ihtiyaçlarını ve şikayetlerini yönetime bildirmekte ve kamp yönetimine istişari 

katkı sağlamaktadırlar. 

Geçici barınma merkezinde, yöresel ve kültürel farklılık nedeniyle sıcak yemek 

uygulamasına son verilmiştir. Bunun yerine sığınmacılara birer kart verilmekte (Kızılaykart), 

kartlara kişi başı aylık 85 TL yüklenerek kamptaki marketlerden ihtiyaçlarını karşılamaları ve 

yemeklerini kendileri yapmaları sağlanmaktadır. 85 TL’nin 60 TL’si Dünya Gıda Programı 

tarafından, 25 TL’si ise Türkiye (AFAD) tarafından karşılanmaktadır. Bunun haricinde 

sığınmacılara herhangi bir nakit yardım yapılmamaktadır. 

Tesiste bir sağlık merkezi bulunmakta olup, 2’si genel cerrah 2 aile hekimi toplam 28 

sağlık personeli görev yapmaktadır. Günlük ortalama 300 sığınmacıya sağlık hizmeti 

verilmektedir. Bugüne kadar toplam 71.951 sığınmacı sağlık hizmeti almıştır. Hâlihazırda 

prefabrik bir hastanenin yapımı devam etmektedir. Geçici barınma merkezinde bugüne kadar 

364 doğum gerçekleşmiştir. Doktorlarla yapılan görüşmede sığınmacıların bu durumun 

kültürlerinin parçası olduğunu söylediklerini belirtmişlerdir.  

Geçici barınma merkezinde eğitim alanı spor alanı ve kurs alanı gibi sosyal tesisler 

bulunmaktadır. Sosyal tesislerde bilgisayar kursu, kuaförlük, Türkçe okuma-yazma, Kur’an 

kursu, halıcılık, mozaik, dikiş-nakış türünden kurslar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 74 

sığınmacı Türkçe kursu almaktadır. 

Barınma merkezinde eğitim hizmeti olarak; kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise 

teşkilatlanması bulunmaktadır. Toplam 62 derslikte toplam 6405 öğrenci öğrenim 
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görmektedir. Eğitimler 158 Suriyeli öğretmen ile 28 Türk öğretmen tarafından verilmektedir. 

Ayrıca rehberlik ve danışma birimde bugüne kadar yaklaşık 1500 sığınmacıya psiko-sosyal 

destek verilmiştir. 

Eğitimde Suriye müfredatı uygulandığı için ağırlıklı olarak Arap öğretmenlerce eğitim 

verilmektedir. Türk öğretmenler tarafından Türkçe, İngilizce, Demokrasi ve İnsan Hakları ve 

benzeri dersler verilmektedir.  

Gerek kamp içindeki gözlemler sırasında gerekse de görüşleri alınan mahalle 

muhtarlarınca üç konu gündeme getirilmiştir. Birincisi daha önce Midyat’ta da dile getirilen, 

kamptan çıkarak 15 gün içinde gelmeyen eş ve akrabalarının yeniden kampa alınmamasıdır. 

Kamp kurallarına göre kamp dışına çıktıktan sonra 15 gün içinde gelmeyen kamp sakininin 

kamptan kaydı silinmekte, geri geldiğinde kampın kapasitesi dolu ise geri alınmamaktadır. Bu 

kural ailesi bölünenler için dahi esnetilmemektedir. İkincisi ise çadırların eskidiği için 

değiştirilmesi isteğidir. Bu konu AFAD yetkilileriyle paylaşılmış ve ilgilenileceği bilgisi 

alınmıştır. 

 

3.b. Suruç Lojistik Merkezi 

 

Bilindiği üzere Suriye’de yaşanan çatışmalar Ayn el-Arab/Kobani bölgesi etrafında bir 

insani krize yol açmış ve binlerce insan Suruç ilçesindeki Mürşitpınar Sınır Kapısına 

yığılmıştır. Ülkemiz, bölgede yaşanan krize ilk günden itibaren kayıtsız kalmamış ve yardım 

elini uzatmıştır.  

Şanlıurfa Valiliğinden alınan resmi rakamlara göre sadece Eylül-Ekim 2014 arasındaki 

dönemde Ayn el-Arab/Kobani bölgesinden ülkemize 190.874 sığınmacı giriş yapmıştır.  

Diğer taraftan söz konusu krizin başından itibaren IŞİD terör örgütünün kuşatması altında 

kalan şehre resmi rakamlara göre 820 tır dolusu insani yardım ulaştırılmıştır. Söz konusu 

bölgeden bugüne kadar yaklaşık 8.000’e yakın hasta/yaralı ülkemize kabul edilmiştir. 

Komisyon heyeti de yaşanan bu insani krizi yerinde görmek, sığınmacıların durumu 

hakkında bilgi almak ve incelemelerde bulunmak için 24.10.2014 tarihinde Suruç ilçesini 

ziyaret etmiştir.  
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Heyet ilçede öncelikle AFAD’a bağlı toplanma merkezinde kalanlar ve kamp dışında 

kalanlara yönelik yardımların toplanıp dağıtıldığı Suruç Lojistik Merkezini incelemiştir. 

Lojistik merkezi gıda ilaç çadır ve battaniye gibi temel ihtiyaç maddelerinin 

bulunduğu 5 depodan oluşmaktadır. Depoların ikisi Türk Kızılayı, üçü AFAD tarafından 

kullanılmaktadır. Başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere BM Uluslararası Göç 

İdaresi, Mavi Hilal ve İHH İnsani Yardım Vakfı gibi diğer yardım yapanların gönderdikleri 

malzemeler yine bu depoda toplanmaktadır. 

İhtiyaca göre eksik kalan malzemeler en son AFAD tarafından tamamlanmaktadır. 

Toplanan insani yardım malzemeleri sosyal çalışmacılara iletilen talepler doğrultusunda 8 

araçla kamplara, mahallelere ve köylere dağıtılmaktadır. 

Lojistik merkezde Ankara, Yozgat Afyonkarahisar, Kayseri AFAD il müdürleri 

ekipleriyle birlikte özveriyle çalışmaktadır. Heyet, incelemesinde lojistik merkezinin iyi ve 

yeterli şekilde organize olduğunu tespit etmiştir. 

 

3.c. Suruç Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) Toplanma Merkezi 

 

Ayn el-Arab/Kobani bölgesinden çok kısa zamanda yaşanan insani göç dalgası 

duruma acil önlem alınmasını gerektirmiş bu durum da AFAD’ın yapımı devam eden kalıcı 

kampları oluşturuluncaya kadar Suruç Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO)’un toplanma 

merkezine dönüştürülmesini zorunlu hale getirmiştir. 

Heyet 24.10.2014 tarihinde Suruç Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) Toplanma 

Merkezinde incelemeler yapmıştır. İncelemenin yapıldığı tarih itibariyle 5350 Suriyeli 

sığınmacı bulunmaktadır. Suriyeli Arap ve Kürt sığınmacıların yanında Suriyeli Türkmenler 

de kampta barınmaktadır. Sığınmacılar YİBO binasının yanında kurulan 107 çadırda 

kalmaktadır.  

Toplanma merkezinde üç öğün yemek dağıtılmaktadır. Öğünler; Şanlıurfa Büyükşehir 

Belediyesi, İHH İnsani Yardım Vakfı ve AFAD tarafından Suruç Lojistik Merkezinde 

işbölümüyle hazırlanmaktadır.    
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Suruç YİBO Toplanma Merkezinde başta AFAD İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğüne bağlı olmak üzere çeşitli kurumlardan 115 personel görev yapmaktadır.  

Sığınmacılar sınırdan alındıktan sonra sağlık taramasına tutulmakta, gerekli görülenler 

Suruç Devlet Hastanesinde tedavi edilmektedir. Bugüne kadar 980 sığınmacı hastaneye sevk 

edilmiştir. Halen toplanma merkezinde sağlık şikâyeti olan sığınmacılar yakın konumda 

bulunan Suruç Devlet Hastanesinde tedavi edilmektedir.  

Toplanma merkezinde kalan Suriyeliler ile görüşmelerde, yapılan yardımlardan 

memnun olduklarını ve Türkiye’ye teşekkür ettiklerini belirtmişlerdir. Heyet ile görüşmede 

sığınmacılar, çocuklara eğitim verilmesini talep etmişlerdir. Bir diğer talep de meslek 

edindirme kurslarının açılması olmuştur.  

Toplanma merkezinin acil ihtiyaçları karşılayan geçici bir alan olması nedeniyle 

eğitim-öğretim yapılamamaktadır.  Bu iki eksikliğin AFAD tarafından yapımı devam eden 

20.000 kişi kapasiteli kalıcı barınma merkezinin bitirilmesiyle giderileceği öğrenilmiştir. 

 

3.d. Suruç Belediyesi Çadırkenti 

Suruç’ta yapılan incelemelerde ziyaret edilen bir başka barınma merkezi de Suruç İlçe 

Belediyesinin oluşturduğu 1600 sığınmacının kaldığı çadırkent olmuştur. İlçe merkezinde 

bulunan çadırkentin alt yapı çalışmalarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği 

öğrenilmiştir. Öte yandan bazı çadırların Van Büyükşehir Belediyesinden temin edildiği 

görülmektedir. Bunun gibi ülkemizin birçok yerindeki yerel yönetimlerden gönderilen 

yardımlar görülmüştür. 

Çadırkentte sığınmacıların yemek ihtiyacı yine sözü edilen işbirliği çerçevesinde, 

AFAD, Türk Kızılayı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından birlikte karşılanmaktadır. 

Sığınmacıların sağlık sorunlarıyla ilgili muayene ve tedavileri Suruç Devlet Hastanesinde 

yapılmaktadır. 

Heyetin Çadırkentte görüşülen sığınmacılarla yaptığı görüşmede yapılan 

faaliyetlerinden memnuniyetlerini “Türkiye bize daha ne yapsın, apartman dikecek değil ya” 

sözleriyle çarpıcı bir şekilde ifade etmişlerdir.  
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Çadırkentte çocuk sayısının fazlalığı göze çarpmaktadır. Buna karşın bu çocukların 

eğitimine yönelik çalışmalar yapılması faydalı olacaktır. Ayrıca, yetkililerden çadırkentin 

elektrik altyapısında eksikliklerin öğrenilmiştir. Kış ayları yaklaşmadan bu sorunun çözülmesi 

gerekmektedir. 

 

3.e. Suruç Devlet Hastanesi 

Heyetin incelemelerinde Suruç Devlet Hastanesini de ziyaret etmiştir. Hastanede 10’u 

uzman toplam 20 doktor görev yapmaktadır. 50 yatak kapasitesine sahip hastanede günlük 

ortalama 200 sığınmacı tedavi edilmiştir. Bugüne kadar 5666 Suriyeli sığınmacı tedavi 

edilmiştir. Sığınmacılardan 48’ine genel cerrahi ameliyatı yapılmıştır.  

Ayrıca bugüne kadar Ayn el-Arab/Kobani bölgesindeki çatışmalarda ateşli silahlarla 

yaralanan 857 kişi tedavi edilmiştir. Yetkililerden alınan bilgiye göre çatışmalarda 

yaralananlar Mürşitpınar sınır kapısının öte tarafından ekiplerce ivedilikle alınmakta ve 

tedavileri söz konusu hastanede yapılmaktadır. 

 

V. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

 

 Türkiye’de mülteciler, sığınmacılar ve yasadışı göçmenlerin durumu hakkında 

inceleme yapan Alt Komisyonca, Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların içinde yaşadıkları durumu 

gözlemlemek üzere, daha önce Hatay, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş gibi sınır ve sınıra 

yakın illerde yapılan incelemelere ek olarak bu defa Mardin ve Şanlıurfa’daki barınma 

toplanma ve lojistik merkezleri incelenmiştir. 

İnceleme neticesinde; 

1. Alt Komisyonca ziyaret edilen Mardin Midyat ve Şanlıurfa Viranşehir ve Suruç barınma 

merkezlerinde göze çarpan ilk durum, her ihtiyaca cevap veren ve standart işleyen bir 

sistemdir.  Barınma merkezleri, koordinatör kurum olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı ile barınma merkezlerini yöneten Valiliklerce işbirliği içinde idare edilmektedir. 

Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler de barınma merkezlerine lojistik destek 
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sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Sağlanan tüm hizmetler ve imkanlar dikkate 

alındığında, barınma merkezleri, küçük bir Anadolu ilçesinde sağlanan bütün imkanlara 

sahiptir. Fiziki manada, barınma merkezlerinde önemli bir eksikliğe rastlanmamıştır. 

Özellikle AFAD’a bağlı farklı illerinden gelen ekipler büyük bir özveriyle görev 

yapmaktadır. 

 

2. Üç barınma merkezinde görüşme yapılan sığınmacılar ve temsilcileri, gerek hizmetler, 

gerekse de bunların sunumu bakımından kayda değer bir şikayette bulunmamışlardır. 

Barınma merkezlerinin yönetim ve personelinden ve kendilerine yönelik davranışlarından 

memnuniyetlerini çok defa dile getirmişlerdir. 

  

3. Bazı sığınmacıların gerek Mardin Midyat gerekse de Şanlıurfa Viranşehir’de Alt 

Komisyona ilettikleri şikayetlerden biri, kamplardan ayrılıp 15 gün içinde geri 

gelmeyenlerin kamptan kaydının silinmesi ve geri alınmamalarıdır. Kamplara giriş 

çıkışlarda düzenin sağlanması ve kamplarda kalmak isteyip kapasite sınırı nedeniyle 

yerleşemeyerek dışarıda bekleyenlerin hak kaybına uğramaması için söz konusu kural 

anlaşılabilir bir gerekçedir. Komisyonun önceki raporlarında da belirttiği üzere aile 

bütünlüğünün önemi dikkate alınarak, güvenlik tedbiri alınmak kaydıyla, uygulama 

esnetilebilir. 

 

4. Komisyon heyetine iletilen bir diğer yaygın şikayet, çadırların zamanla eskidiği 

yönündedir. Yetkililerden alınan bilgiye göre çadırların kullanım süresi dolan veya 

yırtılanların periyodik olarak değiştirilmektedir. Yine marketten aldıkları malzemeleri 

çadırlara taşımakta zorlanmaktan yakınmışlardır. Bazı sığınmacılar da sosyal faaliyetlerin 

arttırmasını istemişlerdir. Bu şikâyetler özveriyle sağlanan çalışmaların yanında ciddi 

herhangi bir insan hakkı ihlali denmeyecek basit yakınmalardır. 

 

5.  İncelenen bütün barınma merkezlerinde verilen acil servis ve ilk derece sağlık hizmetinin 

yeterli olduğu görülmektedir. Midyat ve Viranşehir Barınma merkezlerindeki sahra 

çadırlarında uzman ve pratisyen doktorların günde yaklaşık 300 hastayı muayene ettiği göz 
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önünde bulundurulmalıdır. Suruç toplanma merkezine sağlık hizmeti veren Suruç Devlet 

Hastanesi de aynı yoğunluğa sahiptir.  

 

6.  Heyetin inceleme yaptığı Mardin Midyat ve Şanlıurfa Viranşehir barınma merkezlerinde 

sığınmacı çocuklara anaokulundan liseye kadar eğitim verilmektedir. Prefabrik okullar 

temiz ve düzenli bulunmuş, kalabalıklaşma gibi bir sorun gözlenmemiştir. Ayrıca kendi 

müfredatlarına uygun ders araçlarıyla sığınmacılara verilen eğitim hizmeti yeterli 

bulunmuştur. Eğitimle ilgili, alınan bilgiler doğrultusunda, öğretmen sayısının arttırılması 

gerekmektedir. 

 

7. Şanlıurfa Suruç’ta yapılan incelemeler ve yetkililerden alınan bilgiler ışığında Türkiye’nin 

Ayn el-Arab/Kobani de yaşanan krize sessiz kalmadığı ortadadır. Zira çatışmalardan 

kaçarak Mürşitpınar sınırına yığılan sığınmacılar ihtiyaçları karşılanarak Suruç YİBO 

Toplanma Merkezine geçici olarak yerleştirilmiştir. Öte yandan söz konusu bölgede 

kamplar dışında kalanlara sürekli insani yardım malzemesinin ulaştırıldığı tespit edilmiştir. 

 

8. Suruç Devlet Hastanesi yaşanan insani krizde çok önemli bir rol üstlenmiştir. Bölgedeki 

sığınmacılara sağlık hizmetinin verildiği tek yerdir. Çatışma bölgesinden getirilen 

yaralıların, büyük risk altında da olsa sınırın öbür tarafından alınıp Suruç Devlet 

hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Çalışma şartlarının bu derece zorluğuna rağmen 

doktorların azimli ve idealist yaklaşımları takdire şayandır. Başka bir açıdan hastanenin 

faaliyetleri ülkemizin meseleye insani anlamda nasıl baktığının ve değerli çabalarının bir 

örneğidir. 

 

9. Suruç İlçe Belediyesinin ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin sınırlı imkânlarına rağmen 

gösterdiği insani yardım çabası değerli bulunmuştur. İncelenen Suruç Belediyesi 

Çadırkenti yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği açısından güzel bir 

örnek teşkil etmektedir. 

 

10.  Şanlıurfa’da yapılan incelemelerde Valiliğin ve Büyükşehir Belediyesinin AFAD ve Türk 

Kızılayına barınma ve lojistik anlamında yapılan bütün yardım faaliyetlerine büyük destek 
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verdiği görülmektedir. Söz konusu kurumların bu faaliyetlerini organize bir şekilde 

sürdürmesi, devletin diğer kurumlarının yükünü paylaşması açısından önemlidir 

 

11. Heyet, Irak’ın kuzeyinde IŞİD saldırısı sonrası Türkiye’ye sığınan Ezidi Iraklı 

sığınmacılarla tıpkı Suriyeli sığınmacılara yapıldığı ilk günden itibaren bütün insani 

yardımın yapıldığını tespit etmiştir. Bu durum Ezidilerle yapılan görüşmelerde teyit 

edilmiş; kendileri de Türkiye’ye minnettar olduklarını belirtmişlerdir. 

 

12.  Yerinde incelenen barınma merkezlerinden ve buralarda kalan sığınmacılarla yapılan 

görüşmelerden anlaşılmıştır ki; kamplarda Arap, Türkmen ve Kürtlere herhangi bir ayrım 

yapılmadan muamele görmektedir. Bu durum Türkiye’nin sığınmacılar konusunda ilk 

günden beri etnik kimlik, mezhep ve din ayrımı yapmadan sadece mazlum ve mağdur 

kimliğiyle hassasiyetle hareket ettiğini göstermektedir. 

 

13. Başta AFAD olmak üzere; Türk Kızılayı, valilikler, belediyeler ve duyarlı sivil toplum 

kuruluşlarının sığınmacıların insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla aslında bu konuda 

kendisine görevler düşen Bileşmiş Milletler ve diğer büyük devletlere örnek olacak bir 

çalışma yapıldığı tespit edilmiştir. Zira yetkililerden alınan bilgiye göre bu çalışmaların 

finansmanı % 97 gibi bir oranda Türkiye’nin omuzları üstündedir. BM’nin katkısının 

yalnızca % 3 civarında kaldığı düşünüldüğünde Bileşmiş Milletler ve diğer büyük 

devletlerin daha fazla sorumluluk alması gerektiği değerlendirilmektedir. 

 

Sonuç olarak, incelenen merkezlerde insan onuruna ve sağlığına son derece önem 

verildiği, sığınmacıların ihtiyaçlarına tam manasıyla cevap verildiği, sığınmacılar için sadece 

bir barınma mekanı değil, bundan öte tam bir “yaşam alanı” meydana getirildiği, yöneticiler 

ve diğer tüm çalışanların bu bakımdan büyük bir özveri ve yardım duygusuyla çalıştıkları 

müşahede edilmiştir. 



















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komisyon raporlarına, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/index.htm 
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