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SURUÇ/KOBANE RAPORU(6 Şubat 2015) 

Suriye/Rojava Bölgesi Kobanê Kantonu’na yönelik IŞID isimli çete yapılanmasının saldırısına 

karşı gerçekleştirilen direnişin 133. gününde kent merkezinin IŞID tehdidinden kurtarılması 

üzerine yeni bir durum ortaya çıkmıştır.  

25 Eylül 2014 tarihinde İHD, TİHV, Uluslararası Af Örgütü, HYD ve Mazlum Der 

temsilcilerinden oluşan insan hakları heyeti olarak Suruç ve Kobanê’ye yapmış olduğumuz 

ziyaretten sonra Kobanê direnişinin zaferle sonuçlanması üzerine yeniden bölgeye gitme 

ihtiyacı doğmuştur. 

Heyetimiz gerek Suruç’ta bulunan Kobanê’li sığınmacıların kaldığı kampları yerinde 

incelemek, gerekse de Kobanê’ye geçerek bizzat Kobanê kent merkezinde gözlemlerde 

bulunmak ve Kobanê’li yetkililerle görüşüp kentin ihtiyaçları konusunda bilgi almak amacı ile 

6 Şubat 2015 tarihinde Suruç ve Kobanê’ye gitme kararı almıştır.  

HEYETİN OLUŞUMU 

 

Heyet içerisinde İHD Genel Merkezi’ni temsilen Genel Başkan Öztürk Türkdoğan ve MYK 

üyeleri ile bizzat Mülteci Sığınmacı alanında çalışan İHD aktivist ve yöneticileri, TİHV’i 

temsilen Kurucular Kurulu Üyesi Coşkun Üsterci yer almıştır. Heyet ziyaretini 

gerçekleştirmeden önce İnsan Haklarından sorumlu Başbakan Yardımcılığı ofisine bilgi 

verilmiş, Suruç Kaymakamı Sayın Abdullah Çiftçi’den önceden randevu alınmıştır.  
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HEYETİN İNCELEMELERİ  

Heyetimiz 6 Şubat 2015 günü Suruç ilçesine varmıştır. Suruç ilçe merkezine yakın bir noktada 

bulunan “Subor” mevkiinde kurulan AFAD kampını ziyaret etmiştir. Kamp girişinde bulunan 

yönetim binasında Suruç Kaymakamı Sayın Abdullah Çiftçi heyeti karşılamıştır. Heyetimiz 

kampın tamamını bizzat Sayın Çiftçi eşliğinde gezerek yetkililerden bilgi almıştır. Sayın 

Çiftçi’nin verdiği bilgilere göre; 

 

AFAD’a ait 24 kamptan biri olup minimum 35 bin kişi kapasitesine sahiptir. Eğimli bir arazi 

üzerine kurulmuş olan kampta ilk göze çarpan kampın tamamını çepeçevre saran dikenli 

tellerden oluşturulmuş güvenlik çiti ve kampın değişik noktalarına konuşlandırılmış güvenlik 

kuleleridir. Dış çitten yaklaşık 10 metre daha içeride aynı özelliklere sahip ikinci bir iç çit daha 

bulunmaktadır. Ayrıca kamp 15 mahalleye bölünmüş olup her mahallenin etrafında da 

çepeçevre tek sıra tel örgüler bulunmaktadır. Bunların yanı sıra güvenlik kamerası ve merkezi 

ananons sistemi mevcuttur. Kampın kritik noktalarında elektrik kesintilerine karşın 

jeneratörler bulunmaktadır. Mahallelerde düzenli bir şekilde oluşturulmuş 2 oda 1 salon 

şeklinde ve 5’er kişi kapasiteli çadırlar bulunmaktadır. Çadırların tabanlarında yağmur ve 

soğuğa karşın paletler yerleştirilmiş durumdadır. Ayrıca her mahallede TV izleme, mescid ve 

yönetim çadırları ile konteynırlardan oluşturulmuş 8 adet duş, tuvalet, çamaşırhane ve 

bulaşıkhane bulunmaktadır. İçme suyu, kampın yakınında geçen sulama kanalından 

sağlanmakta ve kampın içinde yer alan teknolojik olarak gelişkin bir su arıtma tesisinde 

arıtıldıktan sonra mahallere dağıtılmaktadır.  Kampta 460 güvenlik personeli, 267 teknik 

personel, 60 tercüman ve 400 öğretmen görev yapmaktadır. Ayrıca 25 servis minibüsü, 4 

itfaiye aracı hizmet amacıyla mevcuttur. Kampta sığınmacılara yemek verilmemekte ancak 

kişi başı aylık 85.00 TL’sı harcırah verilmektedir. Sığınmacılar yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını 

söz konusu parayla kampın içerisinde bulunan marketlerden satın aldıkları malzemeler ile 

karşılamaktadırlar. Sığınmacıların sağlık hakkına erişimi ise ilk elden kamp içinde 

oluşturulmuş poliklinikler ile sağlanıyor. Daha sonra sağlık sorunun durumuna göre Suruç ya 

da Urfa’ da bulunan Devlet Hastanelerine sevkler yapılıyor.  

 

Yetkililer kampta kısa bir süre sonra eğitim faaliyetinin de başlayacağını belirttiler. Ancak 

Kürtçe eğitim için yeterli materyal olmadığından eğitimin ilkokul ve lise düzeyinde, Suriye’de 

ki müfredata uygun biçimde Arapça olarak 100 -150 kişilik Suriyeli sığınmacının da desteğiyle 

yapılacağı ve süreç içersinde ayrıca İngilizce ve Türkçe de öğretileceği belirtildi.  

 

Heyetimizin kampa dair izlenimleri şöyledir: Kampın altyapı sorunu bulunmamaktadır. 

Oldukça gelişmiş bir altyapı kurulmuştur. Bu konuda kamp imkânlarının yeterli olduğu 

söylenebilir. Ancak, gerek çevresinin gerekse 15 mahallesinin tel örgüler ile birbirinden 
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ayrılmış olması, belirli sosyal alanların tel örgülerle ayrı tutulması, gözetleme kuleleri ve 

kameralar ile sürekli izleniyor olması seklinde tezahür eden aşırı güvenlik önlemleri kampa 

adeta bir yarı açık cezaevi görünümü vermektedir. Bu durum daha özgür bir ortamda kalmak 

isteyen sığınmacılar üzerinde olumsuz bir psikolojik etki yaratmaktadır. Ayrıca kampta Kürtçe 

dilinde eğitim öğretimin verilemeyecek olmasının da sığınmacıların kampa gelmesini olumsuz 

etkileyen faktörlerden birisi olduğunu belirtmek isteriz.  

 

SURUÇ BELEDİYE ZİYARETİ  

Heyetimiz Suruç Belediyesi’ni ziyaret etmiş, burada bulunan HDP Ş.Urfa Milletvekili İbrahim 

Ayhan ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Sayın Ayhan’ın verdiği bilgilere göre;  

 

“STK’lar, dernekler ve gönüllüler tarafından yapılan yardımlara konulan engeller ve çok sık 

yaşanan elektirik kesintileriyle Kobanelileri AFAD kamplarında yaşamaya zorluyorlar. Bu 

zorlama araçlarından biri de Kızılay tarafından yapılan günlük yemek dağıtımında kısıntı ve 

kesintilerin olması. Kobanelileri asimilasyon aracı olarak gördükleri için kimse AFAD 

kamplarında kalmak istemiyor. Biz, Kobanelilere savaş travmasını en iyi şekilde atlatmaları 

için çalışmalar yürütüyoruz. Belediye kamplarında gönüllülerin ve uluslararası kurumların 

gönderdiği materyaller sayesinde 4500 kişi eğitim görüyor. AFAD ile ortak çalışma yürütmek 

istediğimizi belirttik fakat mevzuatın buna uygun olmadığını ve değiştiremeyeceklerini 

belirttiler. Geçiş noktalarından insani yardım malzemeleri dışında Kobane inşa çalışmaları için 

gerekli olan malzemelerin de geçişine izin verilmesini istiyoruz. Son bir haftada yaklaşık 1000 

Kobaneli geri dönmüştür.” 

 

KOBANE KENT MERKEZİ ZİYARETİ 
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Şanlıurfa Kaymakamı Sayın Çiftçi’nin izni ile heyetimiz Mürşitpınar Sınır Geçiş Noktasından 

geçerek Kobanê kentine giriş yapmıştır. Burada bizleri Kobanê Kantonu Eş Başkanı Enver 

Müslim ve beraberindeki heyet karşılamıştır. Heyetimize ilk olarak 29 Kasım 2014 tarihinde 

Mürşitpınar Sınır Geçiş Noktası’ndan geçiş yapan bir zırhlı aracın patlatılması sonucu 

meydana gelen büyük hasar gösterilmiştir. Bu hususla ilgili olarak İHD Şanlıurfa Şubesinin 

hazırlamış olduğu rapor orada bulunanlara hatırlatılmış ve bu konunun İHD tarafından 

takipçisi olunacağı açıklanmıştır. Bu saldırı sınırın Kobanê tarafından hemen yanında bulunan 

sağlık merkezi olarak kullanılan binanın yanında meydana geldiğini ve çok sayıda kişinin 

yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına sebep olunduğu belirtilmiştir.  

 

Heyetimiz yetkililer eşliğinde Kobanê kent merkezinin tamamını dolaşarak yerinde 

incelemelerde bulunmuştur. Kent merkezinde bulunan Azadi Heykelinin önünde yetkililer ile 

çeşitli görüşmeler yapılmış, akabinde Kobanê Kanton merkezinin bulunduğu binaya 

geçilmiştir. Bu binada yaşanan çatışma heyetimize anlatılmış ve binanın terasından Kobanê 

kentinin büyük bir kısmı çıplak gözle gözlemlenmiştir. Gözlemlerimize göre kentin neredeyse 

tamamı tahrip edilmiş ve enkaz haline getirilmiştir. Kentte elektrik bulunmamaktadır. Kente 

su sağlayan su şebekesi tahrip edilmiştir. Kentte su bulunmamaktadır. Kısacası kentin 

altyapısı çökmüş durumdadır. Kent merkezini dolaşırken çeşitli büyük enkazlar altından 

cesetlere ait olduğunu düşündüğümüz kokular tespit edilmiştir. Kentin neredeyse 

tamamında patlamamış havan mermileri, çeşitli serbest patlayıcılar bulunmaktadır. 

Dolayısıyla kent merkezi kenti bilen görevliler dışında gezilmesi hayati tehlike içermektedir. 

Bu nedenle heyetimiz görevlilerin tarif ettiği yerler dışındaki yerlere gitmemiştir.  

KOBANE KANTONU EŞ BAŞKANI ENVER MÜSLİM İLE YAPILAN GÖRÜŞME  
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Sayın Müslim kentin tamamen tahrip edildiğini, Kobanê kentinin yeniden inşa süreci ile ilgili 

hukukçulardan oluşan bir komisyon kurulduğunu, bu komisyonun tüm yapılarla ilgili tespit 

yapacağını ve bu tespitler yapıldıktan sonra ev ve işyerlerinin akıbeti ile ilgili olarak ne gibi 

karar verileceğinin netleşeceğini, kentin müze yapılması ile ilgili önerilerin değerlendirildiğini, 

kentin yeniden inşa sürecinin başarılabilmesi için Kobanê merkezinde en az 10 bin kişinin 

kalabileceği bir kamp kurulması gerektiğini, Kobanê Kantonu’nun yardım alabileceği tek yerin 

Mürşitpınar Sınır Geçiş Noktası olduğunu, bu noktadan insani yardım akışlarının sağlanması 

amacı ile bir koridor açılması gerektiğini, yeniden inşa sürecinin başarılabilmesi için sınır geçiş 

noktasının insani yardım malzemeleri dışında da her türlü eşya ve insan geçişine hazır hale 

getirilmesi gerektiğini, yani gümrük kapısı seviyesine çıkartılması gerektiğini Kobanê’nin 

bundan böyle şehit kent olarak anılması gerektiğini, Kobanê direnişinin Kobanê zaferine 

dönüşmesi ile umutların yeniden beslendiğini ve büyük moral motivasyon sağlandığını ifade 

etmiş ve dünyadaki tüm insan hakları örgütlerinin Kobanê’yi ziyaret etmesi gerektiğini ifade 

etmiştir.  

Heyetimiz incelemelerinin sonucunda Kobanê Suruç arasında bulunan Mürşitpınar Sınır Geçiş 

Noktasında Kanton Eş Başkanı Enver Müslim ile birlikte ortak bir basın açıklaması yapmış ve 

daha sonra Türkiye’ye dönmüştür.  

 

HEYETİN TESPİT VE ÖNERİLERİ  

1- Heyetimiz Suruç’un “Subor” mevkiinde bulunan AFAD kampındaki bütün bölümlerin 

tel örgüler ile ayrılmasını ve güvenlik noktasında aşırı tedbir alınmasını sığınmacılar üzerinde 

psikolojik ve sosyal olarak olumsuz bir etki yarattığını, savaştan kaçıp gelen sığınmacıların 

kendilerini adeta yarı açık cezaevinde hissetmelerine sebep olacağı tespitini yapmıştır. 

Dolayısıyla Suruç’taki AFAD kampının bu yönü ile yeniden gözden geçirilmesi ve daha sıcak ve 

özgür bir ortamın sağlanması gerekmektedir.  

2- Suruç AFAD kampının Kobanê’li Kürtler için kurulduğu belirtilmiştir. Heyetimizin 

sorması üzerine yetkililer talep olması halinde Kürtçe eğitim ve öğretimin 

değerlendirilebileceğini ve bu konuda kararı hükümetin vereceğini söylemişlerdir. Ayrıca 

sığınmacı çocuklarla ilgili olarak Türkçe, Arapça ve İngilizce dersler verileceği de ifade 

edilmiştir. Okul için yeterli miktarda çadır tesis edilmiştir. Prefabrik okul inşaatına da 

başlandığı bizzat görülmüştür. Heyetimiz yetkililere Kürtçe anadilinde eğitim öğretim 

verilmesi ile ilgili uygulamanın başlatılmasının yararlı olacağını özellikle ifade etmiştir.  

3- Suruç Belediyesinde milletvekili sayın İbrahim Ayhan’ın ifade ettiği hususlar bizzat 

Suruç Belediyesinin sığınmacılar için oluşturduğu kamplarda bulunanlara da sorulmuş ve 

benzer cevaplar alınmıştır. AFAD kampı açıldıktan sonra sığınmacıların bu kampa gitmesini 

zorlamak amacı ile Kızılay’ın belediye kamplarında kalanlara dağıttığı sıcak yemeğin kesildiği, 

sık sık belediye kamplarında elektrik kesintisine gidildiği bizzat tespit edilmiştir. 
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Sığınmacıların beslenme ve ısınma sorunlarının giderilmesi ertelenemez bir görev olarak 

hükümete düşmektedir. Dolayısıyla bu tip yanlış uygulamalardan vazgeçilmelidir.  

4- Gerek kaymakamlık yetkililerine, gerekse de belediye yetkililerine bir araya gelinerek 

sığınmacıların daha iyi bir ortamda barınmasını sağlayacak tedbirlerin alınması gerektiği, 

AFAD kampına yönelik tespit edilen olumsuzlukların giderilerek bu kampın kullanılabilir hale 

gelmesini sağlamak gerektiği ifade edilmiştir. Bu konuda atılacak öncelikli adım AFAD 

yönetimince kampların yönetimine yerel yönetimlerin ve sığınmacıların temsilcilerinin de 

katılımının sağlanması, yanı sıra güvenlik tedbirlerinin alınmasında sığınmacıların 

temsilcilerinin de söz sahibi olmasının sağlanması olmalıdır.   

5- Kobanê kentinde yapmış olduğumuz tespitlere göre;  

a) Kobanê kentine tek geçiş noktası olan Mürşitpınar Sınır Geçiş Noktasının öncelikle 

insani yardımlara sürekli açık tutulması ve bu amaçla açık bir yardım koridoruna 

dönüştürülmesi gerekmektedir.  

b) Kobanê kentine geçişi sağlayan Mürşitpınar Sınır Geçiş Noktasının gümrük kapısı 

seviyesine çıkartılarak Kobanê Kentinin yeniden inşasına katkı sunulmalıdır. Ayrıca Türkiye-

Suriye sınırında bulunan birçok gümrük kapısı açık olmasına rağmen Rojava-Türkiye sınırında 

bulunan sınır geçiş noktalarının gümrük kapısı seviyesine çıkartılmamasının Kürtler aleyhine 

bir ayrımcılık olduğu, bu politikanın eskiden tayin edilmiş ve halen sürdürülen bir politika 

olduğu, Rojava devriminden sonra Rojava kantonlarının tanınmasına giden süreçte bu 

kantonlara açılan sınır geçiş noktalarının gümrük kapısı seviyesine çıkartılmasının iyi 

komşuluk ilişkilerinin de bir gereği olduğunu özellikle belirtmek isteriz.  

c) Kobanê kentinin yeniden inşa sürecinin başarılı olabilmesi ve Kobaneli sığınmacıların 

kendi topraklarında olağan yaşamlarına bir an önce geçiş yapabilmeleri için Kobanê kent 

merkezine en az 10 bin kişilik alt yapısı tam teşekküllü ve tüm ihtiyaçların karşılanacağı bir 

kamp kurulmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.  

d) Kobanê kentine geri dönüşlerin başlaması nedeni ile kente dönenlerin insani yardım 

ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerek Türkiye gerekse de uluslararası kuruluşlar tarafından 

Kobanê’ye insani yardım malzemesi gönderilmelidir.  

e) Kobanê kentine yönelik IŞID tehdidi tamamen ortadan kalkmış değildir, bu nedenle 

bu kentin savunmasının güçlendirilmesi noktasında uluslararası toplumun daha fazla 

sorumluluk almasının gerekli olduğunu belirtmek isteriz.  

f) Kobanê kent merkezinin öncelikle sağlık ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve sorunların 

giderilebilmesi amacı ile sağlık heyetlerinin acilen kenti ziyaret etmesi ve Kobane kentine acil 

Hastane kurulması sağlanmalıdır.  

 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI 


