
Suriye: Şiddet yüzünden  
kaybedilen on yılda acil durum 
ve uzun vadeli ihtiyaçlar 
muazzam düzeye çıktı 
 

Halep / Cenevre (ICRC) - Suriye'deki kriz onuncu yılına girerken, 

ağır mağduriyet  yaşayan insanların ihtiyaçları hem muazzam  

hem de  karmaşık bir hal aldı. İstatistikler çok net: 11 milyondan 

fazla Suriyeli yardıma bağlı olarak yaşamını sürdürüyor, on 

binlerce insanın nerede olduğu bilinmiyor, her iki Suriyeliden biri 

yerinden edilmiş ve en az 2 milyon çocuğun eğitimi ya aksamış ya 

da eğitime başlama şansı bile bulamamışlar. 

 
Uzun süreli desteğe olan bu büyük ihtiyacın yanı sıra, milyonlarca 
Suriyeli ailenin acil durum gereksinimleri de mevcut. Idlib'de, 
Aralık ayından bu yana, yaklaşık bir milyon insan sert kış 
koşullarında şiddetli çatışmaların ortasında güvenliklerini 
sağlamak için kaçmak zorunda kaldı ve bu durum ülkedeki en kötü 
yer değiştirme dalgasını yarattı. Kaçanların birçoğu daha önce de 
defalarca yerinden edilmişti. İnsani yardım çalışanlarının yaşadığı 
ciddi boyuttaki  mağdurlara erişimeme sorunu da insanların 
ihtiyaç duydukları yardımı almalarını neredeyse imkansız hale 
getiriyor. 
 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, bu 
hafta Halep’de iki milyondan fazla kişiye hizmet veren bir su 
pompalama istasyonunu ziyareti sırasında şunları söyledi; 
“İnsanların acil yardıma ihtiyacı duyduklara heryere engelsiz 



erişim sağlanması son derece önemlidir ve ulaşılan kişilerin 
hayatını değiştirebilir. İnsani erişim siyasallaştırılmamalıdır. Bu 
uzun bir yolda atılan önemli bir adımdır. Suriye'de unutmamanız 
gereken muazzam boyutta ve  uzun vadeli ihtiyaçlar var.” 

  

ICRC Başkanı;  “Halep'teki pompa istasyonunda Suriye Arap 
Kızılayı (SARC) ile birlikte yürüttüğümüz önemli çalışmaları ilk 
elden görmek çok önemliydi. Bu pompa olmazsa kentte neredeyse 
hiç içme suyu olmayacak. Bu, Suriye'deki milyonlarca insan için 
ülke çapında programlarımızı sürdürebilmemizin ne kadar hayati 
olduğunu gösteriyor,” dedi. 
 

Suriye'de milyonlarca insan hayatlarını ve geçim kaynaklarını 
yeniden inşa etmek için desteğe ihtiyaç duyuyor. Temel hizmetler, 
hastaneler ve okullar yeniden inşa edilmeli. Evler ve arazilerin 
patlamamış mühimmattan arındırılması gerekiyor. İşlerin ve diğer 
gelir kaynaklarının yaratılması ve sürdürülebilir olması lazım. 
İnsanlar yaşadıkları savaş tecrübesinin fiziksel ve zihinsel 
sonuçlarıyla başa çıkmak için yardıma ihtiyaç duyuyor. 

 
Yıllardır devam eden şiddet yüzünden bölünmüş bir toplumda, 
uzlaşma sağlamanın önemli yapıtaşlarından biri  kayıp kişilerdir 
ve burada da öyle olacaktır. Çatışmalar sırasında kaybolan kişi 
sayısının en azından onbinleri bulduğu tahmin ediliyor. ICRC, 
çatışmanın tüm taraflarından, kayıp kişilerin aranmaası ve 
cenazelerin sistematik ve saygıyla yönetilmesine dair  
yükümlülüklerini yerine getirmelerini istemektedir. Ayrıca, aileler 
sevdiklerine  ve yakınlarına ne olduğunu öğrenme hakkına 
sahiptir. 
 

ICRC, Suriyeliler, Iraklılar veya üçüncü ülke vatandaşları olsun, 
tüm tutukluları ziyaret etmeye veya bunlara erişim sağlamaya 
çalışmaya devam etmektedir. Geçen yıldan bu yana, ülkenin 
kuzeydoğusundaki kamplarda on binlerce insanın - mahsur 
kalmış kadınlar ve çocuklar – kötü durumda olduğunu gördük. 



Onlar da kendi durumlarına sürdürülebilir bir insancıl çözümü hak 
ediyorlar. 
 

ICRC, SARC ve Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hereketi ortaklarının 
desteği ile birlikte Suriye genelindeki muazzam insani ihtiyaçları 
karşılamak için müdahale kapasitesini artırmaya hazır. ICRC, 
cephenin her iki tarafında da çok büyük boyutlara varan ihtiyaçları 
yeterince karşılayabilmek için  tüm tarafları erişim ve güvenlik 
garantileri sağlamaya çağırıyor.  
 

Daha fazla bilgi için:   

Ingy Sedky, ICRC Suriye, Yalnızca Whatsapp için, Tel.: +963 993177769, isedky@icrc.org 
Sarah Alzawqari, ICRC Beyrut, Tel.: +961 3 13 83 53, salzawqari@icrc.org 

Ruth Hetherington, ICRC Cenevre, Tel.: +41 79 447 3726, rhetherington@icrc.org 

Websitemizi ziyaret için: www.icrc.org 

 

Yayın kalitesine uygun en son ICRC videolarının önizleme ve indirilmesi için :  

www.icrcvideonewsroom.org 

 

Sağlık çalışanları ile hasta/yaralıların saldırıya uğramasının önlenme konusunda bilgi için: 

www.healthcareindanger.org 

 

ICRC’yi sosyal medyada takip etmek için:  facebook. com/icrc and twitter.com/icrc 
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