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Sokağa çıkma yasağı ve baskı politikalarından dolayı Diyarbakır’ın Sur ilçesinden 
zorla göç ettirilenlerin bilgileri 

 

Son güncelleme 01.03.2016– Sokağa çıkma yasakları 2015 Ağustos ayının sonlarında başladı ve o 
zamandan beri altı kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Şu anda devam eden sokağa çıkma yasağı 1 
Aralık ta ilan edildi. 

 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Sur ilçesinden göç ettirilen insanlara yardım etmek için 
Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçe Belediyeleri, Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve 
birkaç STK ile koordinasyon oluşturdu. 

Destek verilen aile sayısı:    4758 

Yenişehir ilçesinde yardım edilen aile sayısı:  1208 

Bağlar ilçesinde yardım edilen aile sayısı:  1390 

Kayapınar ilçesinde yardım edilen aile sayısı: 860 

Sur ilçesinde yardım edilen aile sayısı:  1300 

(Sur ilçesinin doğu bölgesi sokağa çıkma yasaklarından ve çatışmalardan çok etkilendiği için orada yaşayan 
bazı insanlar ilçenin batı bölgesine göç ettiler) 

Toplam desteklenen insan sayısı:   30.000 

Sur ilçesinden göç ettirilen tahmini insan sayısı: 45.000 

15 bin kişi DBB ve dört ilçenin belediyesine henüz başvuru yapmamıştır. Şehrde, şehrinin 
çevresinde bulunan köylerde ya da Diyarbakır ilinin başka ilçelerinde şu anda yaşıyor olabilirler. 

DBB düzenli olarak yardımda bulunduğu aileleri dijital ortamda kayda almaktadır. 

 

Göç ettirilmiş kişilerin üçte biri birleşip (çoğunlukla 2-3 aile) şehrin farklı bölgelerinde bir daire 
kiraladığı tahmin edilmektedir. 

Göç ettirilmiş diğer üçte biri yakınlarının ya da arkadaşlarının evlerinde yaşıyor, fakat aile 
bireylerinin çoğu farklı evlerde dağılmıştır. 

Eski şehrin doğusunda bulunan binaların %70’i (altı mahalle) askeri ve polis operasyonlarında ya 
tamamen ya da kısmen yıkılmış olduğu tahmin ediliyor. 

Başlatılan yardımın kapsamı; Kuru gıda, battaniye ve yorgan, mutfak malzemeleri, sağlık gereçleri, 
çocuklar için gıdalar ve sağlık malzemeleri. 

Ayrıca, özel şahıslar DBB ile bağlantılı olarak ailelerin kira bedellerini ödemeleri için nakit para 
yardımıyla onları desteklemektedir. 

Yardım paketi ailelerin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanmaktadır. 
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