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Bu çalışma, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaşayan geçici koruma statüsündeki
Suriyeli bireylerin sosyo-ekonomik durumlarını, hak ve hizmetlere erişim durum-
larını ve COVID-19 pandemi koşullarında karşılaştıkları sorunları tespit etmeyi
amaçlamaktadır.
Bismil, Diyarbakır’ın merkez ilçelerinden biri olan Bağlar’ın ardından en fazla
göçmenin ikamet ettiği ikinci ilçedir. Diğer bir ifadeyle, Bismil en fazla yabancı
barındıran taşra ilçe konumundadır. Bu nedenle ihtiyaç analizi çalışması için
özellikle tercih edilmiştir.
Rapor kapsamında elde edilen en temel bulgulara göre, Bismil ilçesi tarımsal
istihdam potansiyeli nedeniyle Suriyeli mülteciler tarafından tercih edilmektedir.
Tarım işçiliği dışında en yoğun istihdam alanları sırasıyla inşaat işçiliği ve atık
toplayıcılığıdır.
Tarım işçiliği ve inşaat işçiliği gibi en yoğun istihdam yaratan iş kollarında çocukların
da çalıştırıldığı gözlemlenmiştir.  Yetişkinler için olumlu bir durum olan ilçedeki
istihdam potansiyeli, okul çağındaki çocuklar için okullaşmayı veya okula devam
durumunu olumsuz etkileyen bir tehdide dönüşebilmektedir. Ebeveynlerin eğitim
düzeyinin düşüklüğü, ailelerin Suriye’de de benzer işlerde çalışıyor olması ve
okullaşma konusundaki farkındalığın yetersizliği, bu sonucu besleyen diğer faktörl-
erdir. Tarım toplumlarında kalabalık aile nüfusunun tarımsal güç olarak değerlendi-
rilmesi, çocuk işçiliği ve çocuk yaşta evlilik gibi risklere neden olmaktadır.
COVID-19 pandemisine dair bireylerin farkındalığının ölçüldüğü görüşmelerde,
genel olarak sağlık hizmetlerine erişimde bir sorun yaşanmadığı; pandemi farkın-
dalığının olduğu ve aşı zorunluluğunun bilindiği; ailede COVID-19’a yakalanan
bireylerin çok fazla olmadığı, öte yandan aşı olma eğiliminin oldukça düşük olduğu
görülmüştür. Aşı eğilimi konusunda Bismil ilçesindeki negatif durum, Diyarbakır’ın
genelindeki aşı olma eğiliminin düşüklüğüyle örtüşmektedir. Tarım ve inşaat
alanlarında beden gücüyle çalışan mültecilerin hijyen tedbirleri konusundaki imkan
eksiklikleri de hastalığın yayılmasını artırmaktadır.
Çalışmayla elde edilen bir diğer önemli bulgu, mültecilerin iş kazaları, işçilik alacak-
ları gibi konularda hukuki bilgilendirmeye ihtiyaç duyduğu yönündedir. Öte yandan,
özellikle kadınlarla yapılan odak görüşmesinde, bireysel psikolojik danışmanlık
ihtiyacının öne çıktığı tespit edilmiştir.
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GİRİŞ
Bu rapor, Hayata Destek Derneği’nin Diyarbakır saha çalışmaları kapsamında Bismil
İlçe sinde yaşayan mülteci toplulukların sosyo-ekonomik yapılarını, çalışma ve
yaşam koşullarını, yoksullukları ve yoksunluklarını ele alarak, karşılaştıkları risklere
dair saha bulgularını kapsamaktadır.
Diyarbakır 1.7 milyon nüfusuyla Türkiye’nin 12. büyükşehridir. Diyarbakır’ın dördü
merkez ilçe olmak üzere (Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir) toplam 17 ilçesi bulun-
maktadır.  Merkez ilçeler 1,1 milyon nüfusla toplam nüfusun %65’ini barındırmak-
tadır. Merkez dışındaki ilçelerde en yoğun nüfus sırasıyla Ergani ve Bismil ilçelerinde-
dir. Bismil en fazla nüfusa sahip 5. ilçe konumundadır.
Bismil, Diyarbakır il merkezine yaklaşık 48 km., Batman'a 41 km., Mardin'e ise 94 km.
uzaklıkta yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı, Bismil’i görece dezavantajlı kılmak-
tadır. Diyarbakır-Batman yolunun ilçe merkezinden geçmesi ilçeyi bir transit geçiş
güzergahı haline de getirmektedir.
İlçe nüfusu 2020 verilere göre yaklaşık 118 bin 605 kişidir. Bismil, Diyarbakır’da
Bağlar ilçesinden sonra geçici koruma statüsünde mültecilerin en fazla yaşadığı
ilçedir. Nüfusun büyük kısmı (%54) gençlerden oluşmaktadır. Nüfusun %66’sı ilk, orta
ve lise düzeyinde eğitime sahipken %7’si lisans ve üzeri eğitim düzeyine sahiptir.
Dicle Nehri ilçe merkezinden geçmekte ve birçok mahallenin coğrafi sınırlarına
temas etmektedir. Tarımsal sulamadaki bu avantaja bağlı olarak ilçe nüfusunun
temel geçim kaynağı tarımsal ürün (hububat) yetiştiriciliğidir.

Bismil İlçesinin İl ve Bölge İçindeki Konumu
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ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ

Hayata Destek Derneği Diyarbakır proje faaliyetleriyle desteklenen ve Bismil
ilçesinde ikamet eden mülteciler, bu çalışma için hedef kitlemizi oluşturmak-
tadır.
Saha çalışması kapsamında, rastgele seçilen 118 mülteciyle anket görüşmesi,
12 kilit kişiyle yüz yüze odak grup görüşmesi, 20-24 yaş aralığı ve 32-64 yaş
aralığında rastgele seçilen iki grupla yine yüz yüze odak grup görüşmeleri
yapılmıştır.
Anket, kişi ve hane halkı, çocuklar, geçim kaynakları, sağlık ve öncelikli
ihtiyaçlara dair 46 sorudan oluşmaktadır. Anket, kapalı ve açık uçlu sorularla
desteklenmiştir. Saha ekibi tarafından telefon aramaları ile mobil veri toplama
yöntemi kullanılarak hedef kitleye ulaşım sağlanmıştır.
Telefon aramaları ve odak grup görüşmeleri 26 Haziran- 02 Temmuz 2021
tarihleri arasında yapılmıştır. Odak grup görüşmeleri için 20-24 yaş aralığı ve
32-64 yaş aralığındaki gruplarla çalışılmıştır. Kilit kişi görüşmelerinde ise
muhtar, kanaat önderi ve kalabalık ailelerin aile reisleri gibi topluluk liderliği vasfı
olan bireylerle görüşmeler yapılmıştır.
Kilit kişilere ve odak grup görüşmesi katılımcılarına Hayata Destek Derneği
erişim ekipleri ve Bismil’de ikamet eden gönüllüler aracılığıyla ulaşılmıştır.
Çalışmanın genelinde nitel araştırma yöntemi baskın olmakla birlikte, örneklem
üzerinden yapılan anket çalışmalarında elde edilen bulgular temel nicel
yöntemlerle (oransal değerlendirmeler) analiz edilmiştir.
Pandemi nedeniyle anket görüşmelerinin yüz yüze ve yerinde yapılamaması
temel bir sınırlılık olarak ifade edilebilir. Fakat başlangıçta bu durum bir deza-
vantaj gibi görünse de mobil uygulama ile anketin tamamlanması yedi gün gibi
kısa bir sürede yapılabilmiştir.
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ÇALIŞMANIN BULGULARI

Sahada yapılan kilit kişi görüşmeleri, odak grup görüşmeleri ve anket
çalışmalarının analiz sonuçlarından elde edilen bulgular aşağıda yer
almaktadır.

1.DEMOGRAFİK BİLGİLER

Bismil ilçesi mülteci olgusundan bağımsız olarak, Diyarbakır’ın diğer ilçelerinden
ve çevre illerden mevsimlik tarım için dönemsel göç alan bir yerleşim yeridir.
Özellikle Kulp, Silvan, Hani gibi Diyarbakır’ın kuzey ilçeleriyle, Batman’ın ilçeleri
Bismil ile göç etkileşimi olan bölgelerdir. Bismil ilçesi sosyolojik olarak mevsimlik
tarıma bağlı göçe ve yabancı topluluklarla etkileşime açıktır. Bu durum, Suriyeli
topluluğun Bismil ilçesindekine sosyal uyumuna pozitif olarak yansımaktadır.
Net bir istatistiki bilgi olmamakla birlikte, Bismil’de 3 binin üzerinde Suriyeli
mültecinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Kırsal yerleşimin ağırlıkta olması, tarım
alanlarında çalışılıyor olması gibi nedenler, mültecilerin geçici koruma kimlik
belgesine sahip olma veya kimlik belgesini güncel tutma zorunluluğunu hafiflet-
mektedir. Saha çalışmalarımızda, geçici koruma kimlik belgesini hiç almamış
olan veya kimlik belgesinin aktivasyonu olmayan bireylerin Bismil ilçesinde
göreceli daha fazla olduğu gözlenmektedir.

Anket çalışması toplam 118 kişi ile
yapılmıştır. Bu kişilerin 77’si (%65) erkek, 41’i
(%35) kadındır. Katılımcıların yaş ortalaması
34’tür. Yaşı en küçük olan katılımcı 19yaşın-
da, yaşı en büyük olan katılımcı ise 66
yaşındadır. Katılımcıların yaklaşık %43’ü 7
yıldan fazla süredir Türkiye’de yaşamakta,
ayrıca %30’u 7 yıldan fazladır Diyarbakır’ın
Bismil ilçesinde yaşamaktadır. Geriye kalan
katılımcıların %49’u 3-7 yıl arasında Türki-
ye’de yaşamakta, %54’ü Bismil ilçesinde
yaşamaktadır. Hanelerde yaşayan toplam
kişi sayısı 658 ve bir ailede yaşayan ortala-
ma kişi sayısı 6’dır. Hanelerde yaşayan 6-17
yaş gurubundaki çocuk sayısı ise 183’tür.



Anket çalışmasına katılan bireyler yoğunluk sırasına göre, Akpınar, Fırat, Fatih,
Sanayi ve Dumlupınar Mahallelerinde ikamet etmektedir. Söz konusu mahalleler
ilçenin merkez mahalleleri olup nüfusları mevsimlik tarım olgusuna bağlı olarak
değişkenlik gösterebilmektedir.
Kilit kişi anket çalışması toplam 12 kişi ile yapılmıştır. Bu kişilerin 10’u (%83) erkek,
2’si (%17) kadındır. Katılımcıların yaş ortalaması 34’tür. Katılımcıların %75’i Suriye
uyruklu, %25’i Türkiye uyrukludur. Katılımcıların %50’sinin anadili Kürtçe,
%50’sinin Arapçadır. Katılımcıların yaklaşık %83’ü 7 yıldan fazla Türkiye’de
yaşamakta, ayrıca %67’si 7 yıldan fazladır Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaşam-
aktadır. Geriye kalan katılımcıların %17’si 3-7 yıl arasında Türkiye’de yaşamakta,
%17’nin %16’sı 1-3 yıl arasında Bismil ilçesinde yaşamaktadır.

2.EKONOMİK DURUM

İlçenin verimli tarım toprakları bakımından zenginliğine paralel olarak
tarımsal üretim ilçe ekonomisinde yüksek bir paya sahiptir. Aynı zamanda,
ilçedeki tarımsal üretimin etkisiyle özellikle tarıma dayalı sanayide gelişme
eğilimi ve potansiyeli mevcuttur. Bismil’de yaşayan mülteciler, mevsimlik
tarım ve inşaat sektöründe çalışabilen, yılın önemli bir diliminde istihdam
imkânına sahip olan bireylerdir. Bismil, Diyarbakır’ın diğer ilçeleriyle
karşılaştırıldığında geçici koruma statüsündeki bireylerin görece daha
düzenli gelire sahip olduğu, iş bulabildiği bir yerleşim yeridir.
Bismil ilçesinin mülteciler açısından tercih edilmesindeki en temel nedenin,
ilçe ekonomisinin tarıma dayalı olması ve tarımsal istihdam potansiyeli
olduğu söylenebilir. Bu düşünceyi destekleyen diğer bir saha gözlemi de
Diyarbakır’da yaşayan mültecilerin savaş öncesi dönemde Suriye’de ağırlıklı
olarak kırsal bölgelerde yaşaması ve tarımsal faaliyetlerde çalışmasıdır.
Tarım işçiliği, söz konusu topluluğun göreceli olarak tecrübe sahibi olduğu,
günlük yevmiye ile çalışıldığı için kayıtlı olma zorunluluğu içermeyen bir
istihdam alanıdır. Diğer yandan sosyo-ekonomik olarak mültecilerin kent
yerine kırsalda yaşamayı tercih etmeleri de, Bismil’deki mülteci kümelenme-
sinin rastlantısal olmadığına dair bir saha gözlemidir.
Anket verilerine göre yerleşmek için Bismil’in seçilmesinin iki temel nedeni
bulunmaktadır; birincisi Bismil’de iş bulabilmeleri (%58), ikincisi akrabalarının
Bismil’de yaşıyor olması (%38).
Hane geçimleri %93 oranında 18 yaşından büyük erkekler tarafından, %7
oranında 18 yaşından küçük oğlan çocukları tarafından sağlanmaktadır.
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Hane geçimini sağlayan kişilerin mesleği sırasıyla %64 işçi, %23 çiftçi, %10
kâğıt ve atık malzeme işçisi şeklindedir. Bu kişilerin Türkiye’ye gelmeden
önceki meslekleri sırasıyla %64 işçi, %8 iiftçi, %4 isnaf, %4 kamu çalışanı
şeklindedir.
Katılımcıların %49’u geçimlerini tarım alanlarında günlük yevmiyeli şekilde
çalışarak, %44’ü inşaat ve yapı işlerinde günlük yevmiyeli şekilde çalışarak
sağlamaktadır. Kalan katılımcıların %16’sı diğer iş alanlarında (karton topla-
ma, bekçilik, berber, kafe, çiftlik), %3’ü esnaflıkla, %1’i sosyal yardımlarla
geçimlerini sağlamaktadır.
Tarım işçiliği ve inşaat işçiliği gibi iş kollarının reel durumda kayıtlı istihdam
zorunluluğu gerektirmemesi ve çalışanların sigorta kaydı olmadığı için sosyal
yardım sisteminden (SUY) dışlanmıyor olmaları Suriyeli mülteciler için bu iş
kollarını daha cazip kılmaktadır.  
Hanelerin %31’i 1000-1500 TL, %29’u 1500-2000 TL, %25’i 2000 TL ve üzeri,
%10’u 500-1000 TL’yle aylık olarak geçinmektedir. Bu hanelerin aylık giderleri
toplamı sırasıyla %51’i 2000 TL ve üzeri, %26’sı 1500-2000 TL, % 17’si
1000-1500 TL şeklindedir. Katılımcıların %58’i bir yardım veya sosyal yardım
almaktadır. Bu yardımları sırasıyla %90 Sosyal Uyum Yardımı (SUY.) ve %8
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti’dir (SED).
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nilmiş durumdadır. %93’lük grupta yetişkinler tarafından aile geçiminin üstle-
nildiği hallerde 18 yaş altı bireylerin aile geçimine katkısının olmadığını
varsaymak iyimser bir yorum olabilir. Hedef grubun tarım işçiliğiyle yoğun
şekilde iştigal ettiği gerçeği göz önüne alındığında aile reisi yetişkin olsa dahi
18 yaş altı bireylerin çalışıyor olma olasılığı yüksektir.    
Odak grup görüşmelerinde katılımcılar, çevrelerinde yaşlı aile reisi ve kadın
aile reisi kişilerin bulunduğunu ve bu kişilerin ailelerinin geçimlerini sağla-
makta zorlandıklarını ifade etmişlerdir.
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Ankete katılanların %58’i sosyal yardım almaktadır; sosyal yardım alamayan
%42’lik grubun sosyal yardımlara başvuru yapıp yapmadığının, sosyal
yardımlar hakkında bilgi sahibi olup olmadığının da ayrıca değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bu değerlendirme aşamasında, ankete katılanlar arasında
%1’lik grubun sadece sosyal yardımlarla geçindiği göz ardı edilmemelidir.
Kilit kişi mülakatlarında, katılımcıların %50’si pandemi sürecinde mültecilere
yönelik düzenli veya tek seferli yardım olmadığını; %40’ı ise böyle bir yardımın
olduğunu ve bunların gıda kolisi, hijyen kolisi ve nakdi yardım olduğunu
belirtmiştir.

3.EĞİTİM

İlçenin eğitim durumuna ilişkin genel verilere göre , nüfusun yaklaşık %9’u
okuma yazma bilmemektedir; %40’ı okuma yazma bilmektedir fakat okul
bitirmemiştir;  yaklaşık %13’ü de ilkokul mezunudur. Öte yandan, okuma
yazma bilmeyen kadın oranı okuma yazma bilmeyen erkek oranına göre
oldukça yüksektir. Bu nedenle, okuma yazma bilmeyen nüfusa yönelik
okuma ve yazma kursları açılması ile ilkokul sonrası okullaşma düzeyini
arttıracak tedbirler alınması önem arz etmektedir.
Ankete katılanların %82’si ilkokul, ortaokul ve lise mezunudur. Geri kalan
katılımcıların %3’ü lisans mezunu iken %15’i herhangi bir şekilde eğitime
dâhil olmamıştır. Ankete katılan hanelerin %23’ünde okul çağında olan ancak
okula devam edemeyen çocuk bulunmaktadır. Okula gidememelerinin temel
sebepleri ekonomik yetersizlikler, akran zorbalığı ve dil bariyeri olarak dile
getirilmiştir. ‘Diğer’ seçeneğinde belirtilen temel sebeplerse köyde okulun
olmaması ve köyün okula uzak olmasıdır.
Pandemi döneminde okul çağındaki çocukların %33’ü uzaktan eğitime
erişim sağlayabilirken, %29’u eğitime erişim sağlayamamıştır. Uzaktan
eğitime erişim sağlayamamalarının nedenleri arasında TV ve internet
olmaması (%61) , yaş grubu yakın kardeşlerin Eğitim Bilişim Ağı’nı (EBA) etkin
şekilde kullanamaması (%27) vardır. Katılımcıların %16’sı cevap vermek
istemediğini dile getirmiş, kalan %22 ise ekonomik sebepleri dile getirmiştir.
Anket ve odak grup çalışmalarından elde edilen önemli bir bulgu da yetişkin-
ler için Türkçe dil kursu gereksinimidir. Hizmetlere erişimi engelleyen faktörl-
erin sorulduğu anket ve görüşmelerde de “dil bariyeri” öne çıkan bir başlık
olmuştur.
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4.SAĞLIK, BULAŞICI HASTALIKLAR VE COVID-19 SALGINI

Bismil’de,  Tepe Entegre Devlet Hastanesi, 12 Aile Sağlığı Merkezi, 6 Sağlık Evi ve
bir Sıtma Savaş Birimi hizmet vermektedir.
Anket çalışmasında katılımcıların %7’si hane içerisinde engelli birey olduğunu
belirtmiştir. Engelli bireylerin %4’ü (5 kişi) yetişkinlerden, %3’ü (4 kişi) çocuklardan
oluşmaktadır. Yetişkinlerden 2’si engelli raporuna sahipken, diğer 3 bireyin engelli
raporunun olmadığı belirtilmiştir. Çocuklardan 2’si engelli raporuna sahipken,
diğer 2’sinin engelli raporu bulunmamaktadır. Odak grup toplantılarında katılım-
cılar, tıbbi cihazlara ekonomik yetersizlikten dolayı erişim sağlayamadıklarını
belirtmişlerdir.
Katılımcıların %69’u Türkiye’de kendisi ya da hanedeki diğer bireyler için sağlık
hizmetlerine erişmekte zorluk yaşamadığını belirtmiştir. Kilit kişi mülakatlarında,
katılımcılar çevrelerindeki Suriyeli bireylerin %25’inin sağlık hizmetlerine erişimde
problemler yaşadığını belirtmiştir. Karşılaşılan problemler genel olarak dil bariyeri,
kamu görevlilerinin kötü muamelesi ve salgından ötürü randevu alınamamasıdır
Pandemi sürecinde katılımcı hanelerin %13’ünde COVID-19’a yakalanan olmuş-
tur. Bu oran kilit kişi mülakatlarıyla uyumludur. Katılımcıların %59’u COVID-19
aşısını kimlerin olabildiğine dair bilgilerinin olduğunu belirtmiştir. Katılımcı hane-
lerin %85’inde COVID-19 aşısı olmayan aile bireyleri bulunmaktadır. Ayrıca bu
hanelerin %51’inde sırası gelip de COVID-19 aşısı olmayan aile bireyleri bulun-
maktadır. Katılımcıların %79’u günlük yaşantılarında maske ve dezenfektan
kullandıklarını belirtirken, %20’si sırasıyla tedarik etmek için mali kaynağa sahip
olmadığı ve gerekli görmediği için kullanmadıklarını belirtmiştir.
Katılımcılar tarafından COVID-19 salgını sürecinde karşılaşılan bazı temel
problemler sırasıyla gelirin azalması (%85), işlerini kaybetmeleri (%42), kirayı
ödeyememeleri (%35), stres yaşamaları (%24), çocuklarının çalışmaya
başlaması (%5) ve çocuklarının okula devam etmemesi (%5) şeklindedir. Katılım-
cıların %87’si pandemi döneminde düzenli ve tek seferlik yardım almadıklarını
belirtirken, %13’ü sırasıyla nakdi yardım, hijyen kolisi ve gıda kolisi aldıklarını
belirtmiştir.
Kilit kişi görüşmelerinde pandemiden Suriyeli bireylerin etkilenme derecesine
dair soruya verilen cevaplardan (Tablo 1) geçim kaynaklarıyla ilgili zorluklar ile
çocukların okulu bırakıp çalışmaya başlamış olması gibi sorunların öne çıktığı
görülmektedir.
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Tablo :1 Pandemiden Suriyelilerin Etkilenme Durumu

5.SOSYAL UYUM

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın Nisan 2019 verilerine göre,
Bismil’de 330 hane ve 2032 kişi Sosyal Uyum Yardımı’ndan (SUY) faydalan-
maktadır. Yapılan görüşmeler, SUY desteğinin finansal ihtiyaçlar için yeterli
olmadığını göstermektedir. Öte yandan, odak grup görüşmelerinde kadın bir
katılımcının, SUY kriterlerinden biri olan ‘asgari 3 çocuk sahibi olmak’ şartını
sağlamak için yeni çocuk sahibi olduğunu belirtmesi; bu kriterin çocuk yapma
eğilimini artırabildiğini de düşündürmektedir.
Bismil ilçesinin mevsimlik tarıma bağlı olarak iç göç olgusuyla karşılaşan bir
yerleşim yeri olması nedeniyle ilçede “göç” ve “göçmen” kavramlarına sosyolo-
jik bir aşinalık olduğu değerlendirilmektedir. Suriyeli topluluk dışında Diyarba-
kır’ın diğer ilçeleri ve Batman’dan da mevsimlik tarımda çalışmak amacıyla
ilçeye gelip yaz mevsiminde çadır alanlarında yaşayan yerel gruplar olabilmek-
tedir.
Suriyeli mültecilerin çalışmak amacıyla ilçeyi tercih etmiş olmaları, ev sahibi
topluluk açısından yadırganmamakta; ilçenin mevsimlik işçi talebini karşılama
konusunda bir fırsat olarak da görülebilmektedir.
İhtiyaç analizi çalışması ve saha gözlemleri, münferit olaylar dışında sosyal
uyum sorunu olmadığını göstermektedir. Kilit kişi görüşmelerinde %67’lik
grubun 7 yıl ve üzeri süredir Bismil’de ikamet ediyor olması ilçede bir sosyal
uyum sorunu olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Bunun yanında, odak grup
toplantılarında katılımcılar, ailelerini ve çevrelerini tehdit eden bir olayla karşılaş-
madıklarını ama sürekli ayrımcı bir dile maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir.

İș Kaybı
Gelirleri azaldı

Çocuklar çalıșmaya bașladı
Çocuklar okula devam edemedi

Diğer
Sosyal yardımlar kesildi

Evde öfke ve șiddet arttı
Cevap vermek istemiyor

Çocuklar psikolojik olarak etkilendi
Kirayı ödeyememe

Stres yașıyor
Tedavinin yarıda kalması
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uyum sorunu olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Bunun yanında, odak grup
toplantılarında katılımcılar, ailelerini ve çevrelerini tehdit eden bir olayla karşılaş-
madıklarını ama sürekli ayrımcı bir dile maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir.
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6.ÇOCUK KORUMA

Hanede yaşayan 6-17 yaş gurubu çocuk sayısı 183’tür. Ankete katılım
gösteren danışanların Türkiye’de yaşadıkları süre zarfında 181 çocuk
dünyaya gelmiş; hane sayısına göre ortalama 2 çocuk doğmuştur.
Bismil ilçesi mülteci nüfusuna dair temel saha gözlemlerinden biri de çocuk
işçiliği ve okul dışı kalma olgusunun yüksek olduğu yönündedir. Katılım
gösteren hanelerin %16’sı, ailede 18 yaşın altında çalıştırılan çocuğun
olduğunu belirtmiştir. Ayrıca hanelerin %23’ünde de okul çağında olmasına
rağmen okul dışı olan çocuk bulunduğu tespit edilmiştir. Ankete katılanların
yaklaşık %40’ında, saha gözlemlerine uygun olarak,  ailede okul dışı olan
çocuk mevcudiyeti ve çalıştırılan çocuk mevcudiyeti olduğu anlaşılmıştır.
Her iki odak grup görüşmesine katılan danışanların değerlendirmeleri de
çocuk işçiliği sorununun mevcudiyetini teyit etmektedir.

Kilit kişi mülakatlarında ise katılımcıların %50’si çevrelerinde 18 yaşından
küçük olup da çalıştırılan çocukların olduğunu ve bu çocukların Suriyeli
olduğunu dile getirmiştir. Bunu takiben, katılımcıların %58’i 6-18 yaşında
olup da okula devam etmeyen çocukların olduğunu belirtmiştir. Okula
gitmeme sebepleri %42 ekonomik yetersizlik nedeniyle çalışmak zorunda
olmaları, % 25 dil bariyeri, %17 okul mesafesinin uzak olması ve %8 akran
zorbalığı şeklindedir. Bunlara ek olarak, pandemi döneminde çocukların
%67’si uzaktan eğitime erişim sağlayamamıştır. Çocukların uzaktan
eğitime erişim sağlayamamasının temel sebebi TV ve internetin
olmamasıdır.
Hayata Destek Derneği tarafından Diyarbakır’da 2018 yılından bu yana
yürütülmekte olan “Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Projesi” her ne kadar il gene-
lini kapsayan bir içerikte olsa da ağırlıklı olarak merkez ilçeler projenin
odağını oluşturmakta olup, Bismil gibi sorunun ileri düzeyde yaşandığı
kırsal ilçelerde görece daha az çalışılmaktadır. Bu durum, Bismil ilçesinin
göz ardı ediliyor olmasından kaynaklı değildir, Diyarbakır merkez ilçelerinde
de sorunun büyüklüğünden kaynaklıdır. Takip eden dönemlerde, proje
kapsamında oluşturulacak ekip yapısının hem merkez ilçeler hem taşra
ilçeleri kapsayabilecek genişlikte ve kapasitede kurgulanması önemlidir.    
Odak grup toplantılarında katılımcılar, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ya
da aile içi şiddetin yaygın olduğunu fakat bu sorunun dile getirilmesi konu-
sunda toplumsal önyargıların ve düşünce kalıplarının bulunduğunu ifade
etmiştir.
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sunda toplumsal önyargıların ve düşünce kalıplarının bulunduğunu ifade
etmiştir.

SAHA İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU
EKİM 2021

6.ÇOCUK KORUMA
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7. ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLAR

Katılımcılar ihtiyaçlarını %86 nakit (parasal) yardımlar, %53 iş bulmalarını
sağlayacak hizmetler, %49 gıda yardımları, %19 eşya yardımları (giyecek ve
ev eşyası gibi), %19 meslek edinmeyi sağlayacak hizmetler (mesleki eğitim
kursları) şeklinde önceliklendirmişlerdir. Kilit kişi mülakatlarına göre, %17’lik
bir kesim de eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim ihtiyacını dile getirmiştir.
Ayrıca kimlik kaydı ve adres değişikliği gibi resmi süreçler için destekler ve
çocukların eğitimi ile ilgili hizmetler de ihtiyaç olarak belirtilmiştir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Bismil’de yaşayan Suriyeli mültecilerin genel olarak kimlik kaydı ve hizmet-
lere erişiminde yasal engeller bulunmamaktadır; fakat hem eğitim düzeyinin
düşük olması, hem kırsal bölgenin hizmetlere uzaklığı,  hem de COVID-19
salgınının getirdiği kısıtlılıklar nedeniyle temel hizmetlere erişimde zorluklar
yaşanabilmektedir.

Kırsal alanda günlük yevmiye ile çalışılarak gelir elde edilmesi, tarım alanları-
na yakın bölgelerde ikamet edilmesi ve topluluk içi sosyalleşmenin yoğun
olması gibi nedenlerle, Türkiye’nin yasal mevzuatı (evlilik, boşanma, doğum
ve diğer medeni haklar) konusunda farkındalık düzeyleri düşüktür. Sözü
edilen bilgi eksikliği ve geleneksel alışkanlıklar nedeniyle çocukların çalıştırıl-
ması, çocukların evlendirilmesi ve okul dışı kalma gibi sorunlu durumların
toplulukta oldukça yaygın olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle, hedef grubun
toplumsal ve sosyal konularda bilgilendirme ihtiyaçlarının olduğu anlaşıl-
maktadır. Bilginin ulaştırılması konusunda,  hedef grubun kırsalda yaşaması
dolayısıyla özgün metot ve yöntemler geliştirilebilir ve gönüllü mekanizması
ilçe özelinde güçlendirilebilir.

Tarım ve inşaat gibi sektörlerde istihdam olanaklarına erişim olsa dahi, birey-
lerin ağırlıklı kısmının yaşam kalitesinden memnun olmadıkları sonucu
ortaya çıkmıştır. Tarım işçiliği, çobanlık gibi meslek kollarında istihdam kaydı
zorunlu olmadığı için çalışma izni gereksinimi de bulunmamaktadır. Bu yasal
düzenlemenin, grubu istihdam imkânlarına mı kavuşturduğu, yoksa
öngörülemeyen şekilde emek sömürüsüne açık hale mi getirdiği “Düzenleyici
Etki Analizi Metoduyla” ele alınıp yeniden değerlendirilmelidir.    

Sağlık hizmetlerine erişim ve pandemi konularındaki anket sorularına verilen
yanıtlarda; yaklaşık %70’inin sağlık hizmetlerie erişebildiği, %60’ının aşı olma
zorunluluğu hakkında bilgi sahibi olduğu ve %85’inin aşı olması gerektiği halde
aşısını olmadığı gibi önemli sonuçlar ortaya çıkmıştır. Anket bulguları Diyar-
bakır’ın aşılanma performansındaki genel olumsuz tablo ile uyumludur.

Özellikle sağlık hizmetlerine erişimde tercüman desteğine ihtiyaç duyulduğu,
dil bariyeri nedeniyle hizmetlere erişimde sorun yaşanabildiği, geçmiş
dönemlerde bölgede yetişkinler için açılmış olan Türkçe dil kursu uygulama-
larının yerindeliği ve tekrarının gerektiği ifade edilmiştir. İlçe Halk Eğitim
Merkezi’yle işbirliği halinde yetişkinler için A1-A2 düzeyinde Türkçe dil kurs-
ları açılması hem topluluk erişimini hem de hedef grubun sosyokültürel
uyumunu destekleyici bir unsur olabilir.  
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Ortaya çıkan önemli bir diğer sonuç, mültecilerin bireysel psikolojik
danışmanlık desteğini nereden alacaklarını bilmemeleridir. Psikolojik
danışmanlık hizmetinin yaygınlaştırılması ve mültecilerin nasıl faydalanabi-
leceği bilgisinin verilmesi önemlidir.
Hem anket çalışmalarında hem de odak grup görüşmelerinde çocuklarla ilgili
öne çıkan diğer bir sorun çocuk evlilikleridir. 20-24 yaş grubu odak grup
görüşmelerinde topluluk içinde “çocuk evliliklerinin Suriye’de yaşanılan
dönemde bu kadar yaygın olmadığı” şeklindeki ifade, üzerinde düşünülmesi
gereken bir durumdur; yaşanılan ekonomik zorlukların bu durumu tetiklediği
şeklinde yorumlanabilir. Erken yaşta evlilikler salt mülteci topluluk arasında
yaşanan bir durum olmayıp, ev sahibi topluluk ile mülteci topluluk arasında
da olabilmektedir. Mülteci topluluğun ekonomik olarak ileri düzeyde deza-
vantajlı olması, sosyokültürel olarak çocuk evliliklerine çok uzak olmayan ev
sahibi topluluk tarafından sömürülen bir sürece dönüşmüş olabilir. Ekono-
mik durumu görece iyi olan ev sahibi topluluk üyesi bireylerle, ekonomik
durumu çok dezavantajlı olan mülteci topluluk üyesi kız çocuklarının evliliği,
sorunu daha kronik ve kompleks bir sosyo-ekonomik probleme
dönüştürmektedir.  Çocuk işçiliği ve çocuk yaşta evliliklerin önlenmesine dair
uzun vadeli çalışmaların yapılması, çocuk koruma perspektifinden çok
önemlidir. İlçe Sosyal Hizmet Merkezi ve Gençlik Merkezleriyle yapılacak iş
birlikleri çocuk evlilikleri sorunuyla daha etkili mücadele etmeye imkân
sağlayabilir.
Çocuk işçiliği ve çocukların eğitimden uzak kalması sorununun ileri düzeyde
olması nedeniyle özellikle ilçenin kırsal mahallelerindeki okullar üzerinde İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü ve muhtarlarla daha yakın çalışılması sorunu azaltma-
ya fayda sağlayabilir. Mülteci çocukların eğitimden uzak kalması ve dil bariyeri
sebebiyle müfredatı takip edememesi sorununu ortadan kaldırmayı hedefle-
yen Hızlandırılmış Eğitim Programına (HEP) Diyarbakır ilinin dahil edilmiş
olması , okul dışı kalmış çocukların okullaşması sürecinde Halk Eğitim Merke-
zi ile etkin iş birliği yapılarak bir fırsat olarak değerlendirilebilir.
Katılımcıların yoğun çalıştıkları sektörler itibarıyla iş kazalarıyla sıkça
karşılaşmalarına rağmen bu durumlar karşısında hangi hak ve yüküm-
lülüklere tabi olduklarını bilmedikleri ifade edilmiştir. Bu ihtiyaç yasal
danışmanlık ve hukuki konularda grup bilgilendirmesi konularındaki bölgesel
ihtiyacı ortaya koymaktadır. Yasal danışmanlık ve hukuki bilgilendirme konu-
larında hedef grubun ihtiyacı öne çıkmakta olup bu proje aktivitelerinin daha
proaktif ve kapsayıcı metotlarla yürütülmesi gerekmektedir.

Ortaya çıkan önemli bir diğer sonuç, mültecilerin bireysel psikolojik
danışmanlık desteğini nereden alacaklarını bilmemeleridir. Psikolojik
danışmanlık hizmetinin yaygınlaştırılması ve mültecilerin nasıl faydalanabi-
leceği bilgisinin verilmesi önemlidir.
Hem anket çalışmalarında hem de odak grup görüşmelerinde çocuklarla ilgili
öne çıkan diğer bir sorun çocuk evlilikleridir. 20-24 yaş grubu odak grup
görüşmelerinde topluluk içinde “çocuk evliliklerinin Suriye’de yaşanılan
dönemde bu kadar yaygın olmadığı” şeklindeki ifade, üzerinde düşünülmesi
gereken bir durumdur; yaşanılan ekonomik zorlukların bu durumu tetiklediği
şeklinde yorumlanabilir. Erken yaşta evlilikler salt mülteci topluluk arasında
yaşanan bir durum olmayıp, ev sahibi topluluk ile mülteci topluluk arasında
da olabilmektedir. Mülteci topluluğun ekonomik olarak ileri düzeyde deza-
vantajlı olması, sosyokültürel olarak çocuk evliliklerine çok uzak olmayan ev
sahibi topluluk tarafından sömürülen bir sürece dönüşmüş olabilir. Ekono-
mik durumu görece iyi olan ev sahibi topluluk üyesi bireylerle, ekonomik
durumu çok dezavantajlı olan mülteci topluluk üyesi kız çocuklarının evliliği,
sorunu daha kronik ve kompleks bir sosyo-ekonomik probleme
dönüştürmektedir.  Çocuk işçiliği ve çocuk yaşta evliliklerin önlenmesine dair
uzun vadeli çalışmaların yapılması, çocuk koruma perspektifinden çok
önemlidir. İlçe Sosyal Hizmet Merkezi ve Gençlik Merkezleriyle yapılacak iş
birlikleri çocuk evlilikleri sorunuyla daha etkili mücadele etmeye imkân
sağlayabilir.
Çocuk işçiliği ve çocukların eğitimden uzak kalması sorununun ileri düzeyde
olması nedeniyle özellikle ilçenin kırsal mahallelerindeki okullar üzerinde İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü ve muhtarlarla daha yakın çalışılması sorunu azaltma-
ya fayda sağlayabilir. Mülteci çocukların eğitimden uzak kalması ve dil bariyeri
sebebiyle müfredatı takip edememesi sorununu ortadan kaldırmayı hedefle-
yen Hızlandırılmış Eğitim Programına (HEP) Diyarbakır ilinin dahil edilmiş
olması , okul dışı kalmış çocukların okullaşması sürecinde Halk Eğitim Merke-
zi ile etkin iş birliği yapılarak bir fırsat olarak değerlendirilebilir.
Katılımcıların yoğun çalıştıkları sektörler itibarıyla iş kazalarıyla sıkça
karşılaşmalarına rağmen bu durumlar karşısında hangi hak ve yüküm-
lülüklere tabi olduklarını bilmedikleri ifade edilmiştir. Bu ihtiyaç yasal
danışmanlık ve hukuki konularda grup bilgilendirmesi konularındaki bölgesel
ihtiyacı ortaya koymaktadır. Yasal danışmanlık ve hukuki bilgilendirme konu-
larında hedef grubun ihtiyacı öne çıkmakta olup bu proje aktivitelerinin daha
proaktif ve kapsayıcı metotlarla yürütülmesi gerekmektedir.
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Hem anket çalışmalarında hem de odak grup görüşmelerinde çocuklarla ilgili
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önemlidir. İlçe Sosyal Hizmet Merkezi ve Gençlik Merkezleriyle yapılacak iş
birlikleri çocuk evlilikleri sorunuyla daha etkili mücadele etmeye imkân
sağlayabilir.
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Milli Eğitim Müdürlüğü ve muhtarlarla daha yakın çalışılması sorunu azaltma-
ya fayda sağlayabilir. Mülteci çocukların eğitimden uzak kalması ve dil bariyeri
sebebiyle müfredatı takip edememesi sorununu ortadan kaldırmayı hedefle-
yen Hızlandırılmış Eğitim Programına (HEP) Diyarbakır ilinin dahil edilmiş
olması , okul dışı kalmış çocukların okullaşması sürecinde Halk Eğitim Merke-
zi ile etkin iş birliği yapılarak bir fırsat olarak değerlendirilebilir.
Katılımcıların yoğun çalıştıkları sektörler itibarıyla iş kazalarıyla sıkça
karşılaşmalarına rağmen bu durumlar karşısında hangi hak ve yüküm-
lülüklere tabi olduklarını bilmedikleri ifade edilmiştir. Bu ihtiyaç yasal
danışmanlık ve hukuki konularda grup bilgilendirmesi konularındaki bölgesel
ihtiyacı ortaya koymaktadır. Yasal danışmanlık ve hukuki bilgilendirme konu-
larında hedef grubun ihtiyacı öne çıkmakta olup bu proje aktivitelerinin daha
proaktif ve kapsayıcı metotlarla yürütülmesi gerekmektedir.
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