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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.31
BAŞKAN: Ahmet Salih DAL (Kilis)
_______0_______
BAŞKAN – Değerli milletvekili arkadaşlarım ve çok kıymetli AFAD Başkan Vekili ve Planlama Dairesi Başkanı Mehmet
Akif Danacı, AFAD Müdahale Daire Başkanı Fatih Özer, Kızılay Suriye İnsani Yardım Operasyonu Ülke Alan Koordinatörü Şafak
Lostar, Kızılay Uluslararası Programlar Müdürlüğü Birim Yöneticisi Hakkı Ersoy; hoş geldiniz.
Değerli arkadaşlar, bilindiği üzere, aşağı yukarı iki-iki buçuk yıldır Suriye’ deki iç karışıklıktan dolayı ülkemize sığınmacı
olarak gelen ciddi bir sayıda Suriyeli vatandaşlar var.
Şimdi, daha önceki Komisyonumuz çeşitli çadır ve konteyner kentlerde incelemeler yapmışlardı. Biz de perşembe günü Kilis
konteyner kentinde, cuma günü de Kahramanmaraş çadır kentinde bazı incelemelerde bulanacağız. Tabii, bunlara gitmeden önce de
gerek AFAD Daire Başkanlığı olarak gerekse de Türk Kızılayı olarak yetki alanlarınız nedir, neler yapıyorsunuz? Bu çalışmalarız
hakkında bilgi alıp bu bilgiler ışığında da oradaki incelemelerimizi sürdüreceğiz inşallah.
Sunumlarımızı alacağız, belki sunumlar sonunda arkadaşların soruları olursa onlara da cevap verirseniz…
İsterseniz, AFAD’ dan başlayalım.
Buyurun.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Sayın Başkanım, değerli vekillerim; saygılarımı sunuyorum.
Başkanım Filipinler’de olduğu için maalesef kendisi katılamadı. Sayın Başbakan Yardımcımızla Filipinler’ e gittiler.
Sayın Başkan Vekilim Akif Danacı Beyefendi, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı aynı zamanda. Alanı Suriye
olmadığı için ben sunum yapmak istedim.
Size şu ana kadar neler yaptığımızla beraber… Efendim, AFAD’ ın buradaki sorumluluk alanı… Çadır kentlerle ilgili,
barınma merkezleriyle ilgili bir genelge hazırlandı İçişleri Bakanlığınca, bu yönetmelik ışığında biz bugüne kadarki çalışmal arımızı
yaptık.
Efendim, AFAD, bildiğiniz gibi, koordinasyon birimi yani çadır kentlerde pek çok bakanlığımızın görev alanları var, bunu
göreceksiniz gittiğinizde. Sağlık Bakanlığı eğitim boyutunda hizmet veriyor, İçişleri Bakanlığı güvenlik alanında hizmet veriyor, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı psiko-sosyal destek derken bütün bakanlıklarımız hemen hemen orada bir şekilde müdahil oluyorlar. Biz bu
koordinasyonu sağlıyoruz yani bakanlıklar arasındaki koordinasyonu Başbakanlık adına yürütmekle mükellefiz AFAD olarak.
AFAD’ ın sorumluluk alanı aslında kamplarla sınırlı yani Müdahale Dairesi Başkanlığının acil ve afet durumlarındaki sınır
hareketliliği görevi olduğu için toplu sığınmacılar bizim görev alanımızda. Ama, Türkiye mülteci kabul etmediği için, bunlara geçici
koruma altındaki Suriye vatandaşları statüsü verildiği için, Müdahale Dairesi Başkanlığının koordinesinde AFAD bütün birimleriyle
tabii ki… Çadır kampların çadır planlamaları Akif Bey tarafından yapılıyor. İyileştirme Dairesi Başkanlığı çadır kentleri planlıyor
derken bütün alanlarda çalışmalarımız koordine hâlinde devam ediyor.
Buradaki çadır kentlerle ilgili müthiş bir deneyim de kazandık tabii ki. Dünyayla paylaşacağımız çok değerler elde edildi bazı kitapçıkları bıraktık masalara- bir çadır kent nasıl kurulur, maliyeti nedir, kaç personelle çalıştırılır, kaç kişi barındırılır? Bütün o
standartları, standart hâline dönüştürdük ve dünyayla paylaşmaya hazır hâle getiriyoruz, pek çok ülke de bu bilgileri ısrarla talep ediyor.
Ben şimdi başlangıcından bugüne kadar gelişimini anlatayım olayın: Suriye’ deki iç karışıklıkların başlamasıyla beraber 2011
Nisanında ilk kafile geldi Hatay Yayla Dağı’ na. Belki devamı gelmez diye, orada bir Tekelin binası vardı, onların araları, bölmeleri
yapılarak 200 kadar bir aile oralarda misafir edildi ama sonra devamı gelince, oraya biraz çadır eklendi, daha gelince, Yayla Dağı-2’ yi
kurduk, derken derken bugünlere gelindi. Hâlâ da akın hızlı bir şekilde devam ediyor efendim. Bu çıkışların 2,2 milyon kişisi Türkiye,
Irak, Ürdün, Lübnan ve Mısır’ a dağıldı. Bizim barınma merkezlerimizde şu gün itibarıyla 202 bin 793 kişi var. Barınma merkezleri
dışında da 13-14 ilde tespit ettiğimiz rakam 491 bin civarında. Bunu da 200 binin biraz üzerinde kayda geçirdik yani toplam kayıtlı
sayımız 410 bine yakın bir Suriyeli şu anda kayıtlı hâlde. Yani, kayıtsızlarla beraber tahmin ettiğimiz nüfus 691 bin kişi Sayın Başkanım.
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Yıl sonuna kadar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye’ ye 1 milyon kişinin geleceğini varsayıyordu. Diğer illeri de
hesaba katarsak yıl başına muhtemelen 1 milyon kişiye ulaşmış olacak gibi görünüyor efendim.
Yıl sonunda Suriye’ den ayrılmış olan kişi sayısı 3 milyon 450 bin kişiye ulaşacak. Bu notlarda olmayan bazı bilgileri de
müsaadenizle aralara serpiştirmek istiyorum. Ben Dünya Tarım Örgütünün toplantısına katılmıştım. Biliyorsunuz, Suriye’ de nüfus 21-23
milyon arası. Suriye’ nin 5,5 milyon ton buğday rekoltesi vardı ama bu yıl 3,5 milyon ton bekleniyor yani ülkenin dörtte 1’ i açlıkla karşı
karşıya. Kaldı ki 3,5 milyon tonu alan çiftçi de zaten bunu öğütecek değirmen bulamıyor, elektrik yok ülkenin çok büyük bir alanında.
Yani, açlıkla çok büyük bir bölüm karşı karşıya kalacak. Uluslararası örgütlerin çoğu ya sınırın dışına çıkanlarla ilgilenebiliyor ya da
Esed’ in hükümranlık bölgesinde ilgilenebiliyor yani bu durumda diğer alanlar, muhaliflerin bölgelerinde yaşayan Suriyeliler çok ciddi
anlamda sıkıntılar yaşıyor efendim.
BAŞKAN – Bir de tahılın yanın da bizim o bölge zeytincilik bölgesi olduğu için, ciddi bir zeytin rekoltesi var. Tabii, zeytini
silkeleyecek ama hangi fabrikada çıkaracak? Çünkü, elektrik yok, donanım yok. Öyle de bir sıkıntı var.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Evet, efendim. Geçen yıl yaşadık o sıkıntıyı efendim. Onu
ezecek fabrikaları bulamadılar, “ Getirelim.” dediler. O konuda da Türkiye ciddi sıkıntılar yaşıyor çünkü mahsulünü getirdiğiniz zaman
sizin dengeler bozuluyor. O konuda da izin veremiyor Hükûmet. Mesela, “ Buğdayı getirelim, öğütelim.” dediği zaman, buğdayda
hastalık varsa sizin mahsulünüze yansıyacağı için buna da izin verilemedi çoğu zaman. Böyle sıkıntılar da yaşanıyor efendim.
Yerinden edileceği öngörülen toplam 6,8 milyon kişi olduğu biliniyor yani bunların içinde yurt dışına çıkmayıp da Suriye
içerisinde yerinden edilen de var. Şu anda Suriye sınırımızda 32’ ye ulaşan bir kamp oluştu efendim. Yani, bunlar da ülkelerini çok da
fazla terk etmek istemiyorlar, çünkü gidip arazisini falan ekmeye çalışıyorlar. Biz de kamplarda yeteri kadar yer olmadığı için onların
orada kalmaları biraz da Türkiye’ nin aslında işine de geldi. Şu anda sınırımızda 30’ a yakın bir kamp kuruldu. Orada bir şekilde
hayatlarını idame ettiriyorlar. STK’ lar burada yoğun bir destek veriyor tamamına. Onlarla ilgili de bahsedeceğim efendim.
Açık kapı politikası uygulandığı için şu ana kadar girişler asla engellenmedi, bazen “ Durduruldu” falan gibi şeyler çıktı. Biz
asla durdurmadık. Sadece, Türkiye’ nin buradaki yükümlülüğü sınırları açık tutmak. Birleşmiş Milletler zaten sürekli aynı şeye vurgu
yapıyor. Siz diyor: “ Kampa almak zorunda değilsiniz, ülke olarak zorunluluğunuz sınırı açık tutmak.” Bu nedenle de “ ben bir şekilde
başımın çaresine bakarım.” diyen zaten giriyor. Ama yeni bir kamp yapılana kadar, orada birikim olabiliyor. O birikim oldukça, kamplar
yapıldıkça içeriye biz onları alıyoruz efendim.
Bu dış ülkelere dağılım, Ürdün’ e 547 bin, en son OCHA raporları.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Giriş de serbest mi?
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Efendim?
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Yani, buraya giriş serbest de çıkış da serbest mi?
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Çıkış tabii ki serbest efendim.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – İstediği zaman çıkabiliyor mu?
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Tabii ki yani eğer kamplardan çıkıyorsa “ Gönüllü olarak geri
dönüyorum.” diye form imzalıyor. Bizim bir Kızılay temsilcisi, bir AFAD temsilcisi bir de UNHCR’ ın temsilcisi formu imzalıyor ve
Suriye’ ye dönebiliyor, öyle bir engelleme şansımız yok zaten. Kampların dışındaki insanlar, zaten kapıların pek çoğu açık, istediği
zaman pasaportuyla bir şekilde gelip gidiyorlar efendim.
MUSTAFA ERDEM (Ankara) – Peki, Türkiye'nin içine girenlerle kim ilgileniyor? Siz dediniz ki: “ 200 binini
kaydedebildik.” O kayıtsız olanlar nerelerde, bunlarla kim ilgileniyor?
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Efendim, AFAD’ ın sorumluluk alanı sadece kampların içi şu
ana için, onlarla valilikler ilgileniyor. Valilikler bir şekilde koordinasyonu sağlıyor ve genelde gönüllü STK’ lar aracılığıyla da onların
yiyecek, giyecek, barınma gibi ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.
Girişler Temmuz 2012’ de en çok yoğun olarak arttı, o zamana kadar rutin bir seyir izliyordu. Ama, orada bombardımanlar
hızlanınca, özellikle 2012’nin ikinci yarısında birdenbire çok yoğun bir göç yaşadık, o zamanlar zaten 170-180 binlere ulaşmıştı. O
günden beri de durağan bir seyre geçti. Savaşın seyrine bağlı olarak artış veya düşüş gösteriyor efendim. Yani, bugüne kadar
kamplarımıza 406 bin kişi girmiş, geri tekrar dönmek isteyenler dönmüş -bir kısmı-onun yerine yenileri gelmiş, o sirkülasyon oluyor,
202.793 bugün itibarıyla sayımız.
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Sınır boyunda olabildiği kadar ülkenin içine taşınmamaya çalışıldı efendim bunlar. 6’ sı konteyner kent olmak üzere 20 tane
geçici barınma merkezimiz var hâlihazırda. Viranşehir tamamlandı, rezerv tutuluyor çünkü bir bombardıman anında 20-25 bin kişi
birden girdiği zaman çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz, bir kere yaşadık onu. O nedenle, bir kampı rezerv tutmaya çalışıyoruz. Şimdi,
Nusaybin’ e kamp yapılıyor, çok hızlı bir şekilde inşaatı devam ediyor, barınma merkezi, çadır kent. Nusaybin yapıldığı anda hemen
Viranşehir’ e alımlar başlayacak. Zaten kamp dışındaki insanları özellikle İstanbul’ da falan kampa davet ediyoruz. Ama, o da ayrı bir
konu, gelmek istemediler, pek çok kez alalım dedik, gelmediler efendim çünkü İstanbul nedense çok cazip geliyor onlara.
Sınırlarda kamp yeri bulmak da ciddi sıkıntı.
HÜSEYİN AYGÜN (Tunceli) – Bu “ bir barınma alanı” yla neyi kastediyorsunuz, onu anlayamadım, “ bir barınma alanı”
deniliyor ya?
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – O toplanma alanı gibi. Kilis’ te şu anda 3.300 kişilik falan bir
grup var. Onlara Valilik bir yer tahsis etti, yemeklerini bir şekilde veriyoruz STK’ lar aracılığıyla. Bir de duşlar, tuvaletl er gibi
imkânlarını da Valilik sağladı. Bir süre o şekilde barındırıp ondan sonra Viranşehir tam açılırsa oraya transfer edeceğiz efendim.
HÜSEYİN AYGÜN (Tunceli) – Yani, geçici bir yer olduğu için barınma…
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Geçici yani “ barınma alanı” dedik, “ merkez” demedik oraya.
Yani, orada tam yasal bir şey uygulayamıyoruz şu anda, sadece kış gelmeden öbürünü yetiştirip oraya almak için mücadele veriyoruz
efendim. Ama, şu anda, sınırda hazine arazisinden böyle tabii ki gidip Ceylânpınar’ a yapacak hâlimiz de yok yani o veri mli araziye.
Kıraç, verimsiz, büyük arazi bulunması gerekiyor barınma alanı tahsis etmek için. Barınma alanı da bulmak çok çok zorlaştı, öyle bir
yük, en az 200 dekar olması gerekiyor. İçerilerde de çok yayılması taraftarı değil Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda
yani öyle bir zorluğumuz var şu anda sınırda.
TUFAN KÖSE (Çorum) – Ceylânpınar’ da sulu olmayan araziler var çok büyük, binlerce dekar. Ceylânpınar’ da çok büyük
araziler var, hatta bu göçerlere tahsis edilmesi falan düşünülen.
BAŞKAN – Ceylânpınar’ da zaten kamp yaptık. O Viranşehir dediğimiz de aslında Ceylânpınar’ da. O dediğiniz “ Afgan
tarlaları“ denen yere yapıldı zaten o. Viranşehir kampı dememizin sebebi, Ceylânpınar Kaymakamlığı 2 kampı birden idare edemez diye
onu Viranşehir’ in yönetimine bıraktık, aslında Ceylânpınar’ dı efendim. O dediğiniz taşlık araziye yaptık, çok büyük bir kamp yaptık
orada, 20 bin kişi barınacak. Yani, özellikle kış yaklaşıyor, böyle kış şartlarında dışarıda kalanlar falan olursa hemen elimizde öyle bir
rezerv hazır efendim.
İl mevcutlarında… Barınma merkezlerine göre dağılım grafiğimiz var bir tane. Burada en büyük kampımız Akçakale ve
Ceylânpınar kampları, mevcuda göre diğer kampları sıraladık.
Demografik yapıya gelince, yüzde 21’ i erkek 18-59 yaş arası, yüzde 21,48’ yine 18-59 yaş arası kadın. Yani, yüzdelik oran,
erkek kadın oranı yüzde 50- 50; çocuklarda da hemen aynı denge tutuluyor, yüzde 19’ u kız erkek olmak üzere 0-4 yaş grubu.
Okul çağındakilerle ilgili hemen bilgi vereyim. Kamplarımızda 45 bin öğrencimiz şu anda eğitim öğretimini kesintisiz
sürdürüyorlar, onlarda bir sıkıntı kalmadı. Kamp dışlarında o konuda bir sıkıntı yaşıyoruz. Yetişkinlere de, şu anda 35 bin kişiye, bugüne
kadar 27 bin kişiye halk eğitim kursu verildi, hâlen 9.115 yetişkin kurslarda, 139 ayrı kursta. Bunların şöyle bir avantajı oldu: Halıcılık
kursları verildi. Sanayi tipi dikiş kursları verildi, kendi elbiselerini kendileri dikmeye başladılar. Kuaförlük kursları verildi. Kendi yetişen
gençler kendi halkını tıraş etmeye başladı. İngilizce kursları verildi, isteyenlere Türkçe kursları verildi. Yani, bu tür meslek edindirme
kurslarıyla yetişkinlere de bir imkân tanındı. Öğrenci sayımız 45.696, bunun 377’ si Türk öğretmenler, 1.546’ sı kamplarda yaşayan Arap
öğretmenler tarafından da kendi müfredatları doğrultusunda eğitim öğretimleri devam ediyor.
Hastalıkla ilgili kamplarda sağlık güvence altındaydı. 1 milyon 761 bin poliklinik yapıldı bugüne kadar. Normal günlük
poliklinik sayısı 4 bin-5 bin civarındaydı.
BAŞKAN – Genel olarak mı?
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Genel, 20 kampı söylüyorum. Ama, sonra bu “ polio” yu falan
duymuşsunuzdur, kızamıktır, “ polio” dur, dışarıdakiler biraz risk oluşturmaya başlayınca mecburen Türkiye genelindeki tüm Suriyeliler
SUT kapsamında. Yani, alt düzey yani Türk vatandaşının üstünde bir şey almadan Sağlık Uygulama Tebliği’ ne uygun olarak
muayenelerini yapıp ilaçlarını veriyoruz, onu da Sağlık Bakanlığı tüm illerde koordine ediyor. Herhangi bir emniyet müdürlüğüne
gidiyor, herhangi bir ildeki Suriye vatandaşı, kaydını yaptırıyor, ondan sonra hastaneye sevk edilebiliyor. Ama, kamp dışları da devreye
girince günlük poliklinik sayısı 9-10 binlere kadar ulaştı efendim. Yine, 45 bin öğrencimiz 1.923 öğretmenle devam ediyor.
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Kurslarımızdan örnekler. Kurslardan mesela Adıyaman kampını ziyaret etmiştim. Orada halıcılık kursları var, bayanlar gece gündüz halı
dokuyorlar ve satıyorlar, İstanbul’ dan geliyorlar, alıyorlar, onlara harçlık olarak dağıtılıyor, böylelikle kendi harçlıklarının da bir
bölümünü çıkarmaya başladılar.
Mevcut kamu görevlisi: 562 jandarma, 301 polis, 1.950 özel güvenlik, 14 nöbetçi kulemiz var, 1.113 güvenlik kamerası, 193
de itfaiye görevlisi kamplarda görev yapıyor.
Kamplar, barınma merkezlerimiz tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde, ibate, iaşe, beslenme, barınma hizmetleri verilecek
şekilde dizayn edildi. 20 barınma merkeziyle 1 barınma alanında toplam 255 kamu görevlisi yönetim amacıyla görevlendirildi
AFAD’ tan, valiliklerden vesaire.
Ziyaretçiler için oluşturulan bilgi merkezleriyle de ziyaretçilere son durumla ilgili bilgiler verilmektedir. Böyle çok yoğun
ziyaret programı var. Dünyanın gündeminde olduğu için pek çok dünya lideri, dışişleri bakanları, çok sayıda gruplar kampları gezdiler
efendim.
BAŞKAN – Yani, Angelina Jolie’ ye kadar geldi oraya.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Temizlik ve altyapı alanında da 1.738 personel hizmet sunuyor.
Toplamda tüm kamu ve özel sektör dâhil efendim, 7.320 personel ile geçici barınma merkezleri idame ettiriliyor ki 200 bin nüfuslu
devasa bir şehir düşünün.
İletişim altyapısına 1,6 milyon dolar para harcandı. 801 tercüman, 54 sosyal hizmet personeli, 57 de din görevlisi kamplarda
görev yapıyor. Toplam 491 bin demiştik kamp dışında tespit edilen. Bunların illere göre dağılımı -tahmini bunlar tabii, net olmamakla
beraber- Adana’ da 10 bin, Adıyaman’ da 210, Batman’ da 30 bin, Gaziantep’ te 99 bin -kamp dışında, onu da hatırlatayım efendimHatay’ da 62.500, İstanbul’da 132 bin, Kahramanmaraş’ ta 10 bin, Kilis’ te 10 bin, Konya’ da 2.407, Mardin’de 37 bin, Mersin’de 25 bin,
Osmaniye’ de 10 bin, Şanlıurfa’ da 62 bin Suriyelinin olduğu valiliklerden bize ulaşan bilgiler efendim. 209 bini kayıt altına alınan
vatandaşlar.
Şimdi, biyometrik kayıt sistemine geçildi, parmak izleri alınıyor ki mükerrer yardım dağıtımlarını önleyelim, bir suç
işlediklerinde… Çünkü, bizim elimizde onların sabıka kayıtları falan yok, en azından onlarda bir yönden kontrol sistemini kurmuş
oluruz. Biyometrik veri işlemlerinde 118 bine ulaştı sayı şu anda, onun işlemi çok ağır yürüyor çünkü, sisteme kaydı.
İllere göre dağılım var bir de efendim: Kamp dışında en yoğun nüfus yüzde 26 ile İstanbul, yüzde 12 ile Hatay, yüzde 20 ile
Gaziantep, yüzde 12 ile Şanlıurfa ve azalarak gidiyor diğer illere.
Kamp dışında da sınırlarımızın ötesinde 25 tane kamp kuruldu. Bu kampların bir kısmına Hatay tarafından günlük kumanya
gönderdik, çünkü kampları yetiştiremedik uzun dönem, birden çok baskı olunca… Bir kahvaltı şeklinde, günde birer porsiyon, Kızılay
kendi kaynaklarını ve yurt dışı kaynaklarını kullanarak, Kızılhaçların gönderdiği yardımlar vardı, onları da birazdan anlatacağım
efendim, o şekilde ve STK’ lar aracılığıyla oradaki kamplarda bir şekilde ayakta durmayı başardılar.
“ Sıfır noktasından insani yardım” dediğimiz olay, biz, sıfır noktasına kadar Kızılay aracılığıyla gönderiyoruz, Kızılay oradan
kendi güvendiği, inandığı, tespit ettiği kişilere, bu kamp yöneticilerine falan bu yardımları aktarıyor. Bu arada IMC gibi sağlık örgütleri
var, NGO’ lar, bunların orada çok sayıda hastaneleri var, bu NGO’ ların hastaneleri olmasa zaten Türkiye’ ye çok daha fazla yaralı girişi
olacak, hasta girişi olacak. Bunlar bir şekilde desteklenince, sıfır noktasından ilaçları filan verip de bu hastaneler ayakta tutulunca, o
insanların hayatta kalma şansı da oluştu. Çünkü, vurulan insanlar genelde kan kaybından ölüyordu Türkiye’ ye gelene kadar, bir de mazot
da tükenmişti ellerinde, ambulans sıkıntısı vardı. Oraya ciddi yardımlar yapıldı ama burada görünen 252 milyon TL’ lik yardımın sadece
15 milyon lirası Kızılay’ ın öz kaynaklarından karşılandı, diğeri tamamen yurt dışı kaynaklı Sayın Başkan. Yurt dışından buraya
gönderilen şartlı bağışlar var, diyor ki: “ Ben, sınırın sıfır noktasından teslim edilmesini istiyorum, orada hastanemiz var, hastaneler
çalıştırılıyor.” ve bu şekilde onların değerlemesi bu 252 milyon lira. Sadece, “ Bir Ekmek Bir Battaniye” kampanyası yapılmıştı
biliyorsunuz efendim Türkiye’ de geçen kış, sınırın öbür tarafı içindi, o Suriyeliler içindi, onunla ilgili bir çalışma başlatıldı, gıda kolisi
ayarlandı. Bu gıda kolisinde bir ay boyunca, o insanlara, bir aileye gıda takviyesi yapacak ürünler koyduk, ara öğün. Yani, hani, yemek
bulamadığı zaman ekmeğin arasına koyup yiyebileceği… İçine 4 kilo siyah zeytin, 3 kilo yeşil zeytin, 3 kilo zeytinyağı, bir kilo zahter, 3
kilo -yarımşar kiloluk paketlerle- tahin helvası -koruma da olmayacağı için buzdolabı falan, peynirden falan uzak durduk- çay, şeker gibi
koliler yapıldı. 18 bin gıda kolisinin sevkiyatı bu kamplara Kızılay’ ımız tarafından yapıldı; çıkan öz kaynak sadece “ Bir Ekmek Bir
Battaniye” kampanyasında toplanan paraydı, yoksa diğer ödenekler asla sıfır noktasında kullanılmıyor zaten.
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Uluslararası dış yardımlar yeterli seviyede mi? Belki değil ama olabildiği kadar zorluyoruz efendim. Geçen yıl 16 bin çadır
almışlardı, bu yıl tekrar 18.500 çadır aldırttırdık Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ ne, bu da 16,5 milyon dolar tuttu.
Şimdi, mobil koordinasyon tırları, araçları yaptılar, basında da bir çıkmıştı, şu anda 7 tane oldu AFAD’ ın bahçesinde, 23 tane toplam
bunlar. İllere göndereceğiz, illerdeki kamp dışındaki Suriyelilerin kayıtları bu araçlarla yapılacak efendim, onun fotoğrafını isterseniz
bilahare gösteririm size. İçinde 16 kişi çalışıyor arka dorsesinde, dorse iki tarafa doğru açılıyor, 16 bilgisayarla çalışma alanı oluşturuldu,
16 Suriyeli de çıkıp önünde, bankoların önünde kayıtlarını falan yaptıracaklar. Ama UNHCR ile bunu yaparken Suriye’ den sonra da
Türkiye’ nin doğal afetlerinde kullanılmak üzere diye protokol yaptık. Kayıtlar yapıldıktan sonra, Türkiye’ nin 23 bölgesine kaydırılacak,
bir afet olduğu zaman onlar hızlı bir şekilde afet bölgesine gidip afetin koordinasyonunu sağlayacak araçlar. Yani, Suriye il e ilgili
yapılan bütün harcamaları aslında afetlere dönük bir yatırım hâline de dönüştürmeye çalışıyoruz bu arada.
Ülkelerin direkt yardımları çok az. Bu 146 milyon doların, kayda değer, sadece Suudi Arabistan’ ın 50 milyon dolarlık net
nakit yardımı oluştu. Biz, onlardan bir görüşmemizde çadır kent yapmalarını istemiştik, onlarla protokol yapmıştık, söz vermişlerdi, 2025 milyon dolar harcayacaklardı. Baktılar yapamayacaklar, dediler “ Biz para gönderelim, siz yapın.” “ Ne kadar göndereceksiniz?”
dedim, “ 50 milyon dolar.” “ Tamam, uygundur.” dedim. 50 milyon dolar sağ olsunlar yatırdılar, onu da tamamen bu insani yardım amaçlı
olarak kamplara kullandık efendim.
Diğer ülkeler, genelde, Birleşmiş Milletler üzerinden yapıyorlar yardımlarını, yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği, (IOM) Dünya Göç Örgütü, (UNFPA) Dünya Nüfus Fonu gibi fonlar üzerinden aktarıyorlar.
BAŞKAN – Fatih Bey, Mehmet Akif Bey’ de de tekrar sunum olacak mı?
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Yok efendim, tek sunum efendim. Süreyi iyi değerlendirmeye
çalışıyorum ben de.
Barınma merkezleri dışındaki Suriyeliler için acil çözüm gerektiren konular: Kayıt, barınma, beslenme, eğitim, sağlık
merkezlerinin kapasitelerinin artırılması, güvenlik ve Türkiye’ ye girişlerinin artarak devam etmesiydi. Ben, beslenme konusuna da
isterseniz çok kısa değineyim. Bunlara 3 öğün yemek veriyorduk efendim ilk başta, mecburen. 3 öğün yemeğin günlük maliyeti 8 lira 1
kuruştu ortalaması, bu da aylık 240 lira yapıyordu kişi başı, ciddi bir maliyet oluşturuyordu, bizim asgari ücreti de geçiyordu
hesapladığımız zaman. Daha sonra (WFP) var Dünya Gıda Fonu, onlarla görüştük. Onlar, aylık 80 lira desteklemeyi vadettiler. Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ yle de yaptığımız görüşmeler sonucunda; 40 bin tane buzdolabı, 40 bin tane ocak, 40 bin tane
de kiler dolabı aldırttırdık efendim, bunları kamplara dağıttık. Şu anda 115 bin kişinin yemek parasını WFP karşılıyor, yani oradan ciddi
bir tasarruf sağlandı. Kalan kamplara da biz AFADKART’ la başladık, yani aylık 20 ya da 30 milyon lira gibi bir tasarruf sağlandı, şu
anda minimize edildi yemek giderleri, beslenme giderleri çok aşağıya indi şu anda.
Benim söyleyeceklerim bunlar efendim, arz ederim.
Sorularınız varsa cevaplayayım efendim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Şimdi, ben şeyi sorayım, bu kamplarda kalanlara kredi kartı türü bir kart veriliyor.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Evet efendim.
BAŞKAN – Onlara şu anda net ne kadar yatırılıyor?
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Aylık kişi başı 80 lira.
Onu, Dünya Gıda Fonu hesaplıyor efendim, “ 2.100 kaloriye denk gelecek gıdanın karşılığı nedir?” diye hesaplandı, o ortaya
çıktı, onlar onu yatırıyor.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – 80 lira yetiyor mu efendim?
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Yetiyor efendim. Çok memnunlar. Şu anda bizim…
BAŞKAN – Gerçi bu aile değil, kişi başına…
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Aile değil tabii. 5 kişilik aileyse 400 lira, asgari ücreti
hesaplarsak efendim, elektrik parası vermiyorlar, su parası yok, kira yok, hiçbir… Sadece gıda olduğu için, o da yetiyor, gayet mutlular.
Marketler var efendim bütün kamplarda, 3’ er market…
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Dediğiniz 80 lira, kayıtlı olanlara veriliyor değil mi?
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Tabii ki, kampların içine sadece.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Şu an itibarıyla bu dediğiniz 491 bin çeşitli illerde vatandaş var ve 200 bin civarında kayıtsız var.
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AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Evet, efendim.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Peki, bu kayıtsız vatandaşları, o insanları acaba AFAD nasıl takip ediyor? Okul, sağlık veya
güvenlik gibi…
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Kamp dışı mı efendim?
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Kamp dışı olanları nasıl yerleştiriyor?
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Kamp dışındakileri valilikler şu anda takip ediyor efendim.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Yani valilikler biliyor mu kendilerinde ne kadar insan olduğunu?
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Biliyorlar efendim.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Onlara ev bulma, kira gibi…
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – O şekilde nakit yardımı… Valiliklerin şu an için öyle bir
imkânı yok ama efendim.
BAŞKAN – Onlara yardımı valiliklerden ziyade STK’ lar yapıyor.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – STK’ lar, konu komşu… Öyle diyelim.
BAŞKAN – Belediye ve STK’ lar kendi içerisinde onlara yardım yapıyor.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Hayır ama şimdi, şöyle: Mesela bazı yerlerde… Mesela, bizim Tokat’ ta da var, orada da
mülteciler var, yani oraya gelmişler. Ama oraya gelmesiyle beraber bazı farklı durumlar da meydana geliyor. Hırsızlık, fuhuş, ondan
sonra, saldırı; çeşitli sıkıntılar da beraberinde var şu anda bizim oralarda az olmasına rağmen. Tabii, diğer yerler herhâlde daha farklı
olabilir, bilemiyorum.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Sayın Vekilim, Tokat’ takiler mülteciler genelde. Suriyeli az.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Öyle mi? Bilmiyordum.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Mülteciler Afganlar, Somalililer, şunlar bunlar. Tokat’ ta
mültecilerin barınma alanı var. Onların çoğu Suriyeli değil, Suriyeli çok az Tokat’ ta.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Ama şimdi, Suriyeliler geliyor. Hatta bazıları Türkmen, Türkçe de konuşuyorlar, onun için
dedim ben.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Az ama onu diyorum. Genelde zaten Afganların çoğu da
Türkmen, Tacikler falan var.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Afganlar var, Afganları…
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Oradakiler şey efendim, ben Tokat’ ı çok iyi takip ediyorum,
orada şey var, çoğu mülteci onların efendim.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Mesela, Tokat’ ta kaç kişi var?
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Onu emniyet takip ediyor efendim. O göç dairesinin alanı
olduğu için ama Tokat’ takilerin çoğunluğunun mülteci olduğunu biliyorum.
Bu arada, kamp dışındakiler gerçekten büyük sıkıntı ülke için. Biz bütün bunları çok ince ayrıntılarına kadar her gün
tartışıyoruz. Allah korusun, aç kalan belki açlığa sabreder ama çocuğu aç kalan kadın Allah korusun, her şeyi yapar çocuğu için. Bunun
önüne nasıl geçeriz diye sürekli mücadele veriyoruz. Şu anda Birleşmiş Milletlerle görüşmelerimiz son noktaya doğru gelmek üzere
efendim. Bir 30 milyon dolar kaynak ayırttırdık onlara. Gerekirse kamp içindeki mevcut gıda kartı benzeri bir sistemi kamp dışında da
yaygınlaştırmaya çalışacağız. Birleşmiş Milletlerden o konuda söz aldık, şu anda hızlı bir şekilde nasıl yapacağımızın çaresine
bakıyoruz.
BAŞKAN – Ülker Abla…
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Fatih Bey’ e ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Ben çok teşekkür ederim Sayın Vekilim.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Tabii, hiç güzel bir durum değil. Yürek parçalayıcı, çok sıkıntılı, idare edilmesi oldukça zor bir
durumla karşı karşıyayız milletçe. Ancak biraz önce… Tabii, bunların üzerinde ne kadar soru sorulsa sizler hep bu sorularla çok fazla
karşılaştığınız için tekrar gibi gelecektir ama benim merak ettiklerimin arasında en önemli şey şu oldu: “ Ne yapabiliriz?” i düşünürken
özellikle “ Bazı zeytinlik alanların üretimleri var ama değerlendiremiyoruz.” demiştiniz. Bu çok önemli bir nokta. Bu konuda bazı
projeleri hazırlayıp ilgili bakanlıklara sunma gibi bir imkânınız var mıdır?
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AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Suriye tarafındakileri mi efendim?
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Şimdi, onların bölgelerindeki bu üretimden bahsettiniz. O Suriye tarafıydı değil mi
bahsettiğiniz? Orada yetişen bu ürünün, yere dökülen de olsa acaba -Suriyeliler bir de geliş gidiş serbest, “ Kolaylıkla gelip
gidebiliyorlar.” dediniz- oradaki o ham ürünü Türkiye tarafına geçirip, bunun değerlendirilip üretime katkısının sağlanması gibi bir
uygulama söz konusu olabilir mi? Çünkü neticede, onların toprağıdır. Biz toplamayacağız, onlar kendi topraklarındaki ürünü
kaldırıyorlar. Bir suç olma veya uluslararası alanda, hukukta bir sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum ve onların topladıkları o ürünü
Türkiye’ ye getirip Türkiye’ de bunun değerlendirilmesi konusunda ilgili bakanlıklarla bir proje geliştirilebilir mi? Çünkü sadece zeytin
değildir diye zannediyorum.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Buğday vesaire…
BAŞKAN – Şimdi, Ülker Abla, şöyle söyleyeyim: AFAD’ ın ne çalışması var bilmiyorum. Bize çok talep geldiği için
Gümrük Bakanlığı ve Tarım Bakanlığına başvuru yaptık, özellikle bizim bölgede zeytin olduğu için ve bir de tarım, işte, buğday, arpa.
Bakanlıklar çalışıyor. Siz şeyden bahsetmiştiniz, yani tarım ürünlerinde acaba sağlığa zararlı bir şeyler var mı diye, Tarım Müdürlüğü
orada onun tahlilini yapacak, o şekilde ülkemize girişi olacak. Öyle bir çalışma yapılıyor şu anda.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Tarım Bakanlığı çalışıyor efendim, onunla çok yoğun
çalışıyorlar.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Bunları öğrenmek istedim. Hem onlara bir çalışma alanı açar, üretime katkıyı sağlar hem de
değerlendirilmiş olur topraktaki ürün hem onların geçimine ve tüketimine yardımcı olur. Yani pek çok peş peşe gelen faydalı bir proje
gibi geldi bana.
Teşekkür ederim.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Çok teşekkür ederim efendim.
Cevaplayayım. Şimdi, geçtiğimiz yıl zeytini geçirmek istediler, zaten 2.500 ton kadar bir zeytin vardı, kırımı yaptırıldı, yani
o konuda yardımcı olundu. Ama bu yıl böyle bir talep pek gelmedi. Neden? Geçen sene mazot hiç yoktu ülkede. Yani 5 dolara kadar
çıkmıştı. Ama bu sene nasıl ettiler bilmiyorum, ortada mazot dolaşıyor yani. 1 liraya kadar düştü orada mazot. Atlarla da her gün
biliyorsunuz, 300-400 katırla Türkiye’ ye geçirmek isterken, güvenlik güçleriyle kaçakçılar arasında sürekli arbedeler yaşanıyor. Bu yıl
sınırlardaki o fabrikaları çalıştıracak kadar enerji sorununu çözdüler. Onlara da STK’ lar jeneratör verdi. Bu 240 milyon liralık yardımın
içinde yabancı STK’ ların değirmenleri falan da var, değirmenler geçirildi. Ekmekler yapıyorlar, 160 tane ekmek fabrikası kuran bir STK
biliyorum, yabancı STK’ lardan. Bunlar jeneratörlerle bu işletmeleri de yavaş yavaş ayağa kaldırmaya başladılar ama işte, asıl buğdayı da
düşüren, oralarda insan kalmadı, yani güvenlik yok, bombardıman var. O zeytinlik bölgede bir gece, akşam altıda başladı, uçak liseyi
bombaladı, döndü döndü 4 kere bombaladı. Bir sürü ölü, yaralı. Biz niye takip ediyoruz? Çünkü AFAD olarak o yaralılar Türkiye
sınırına geldiği zaman onlara uygun hastanelere sevk edilmesi gerekiyor. Fosfor bombası da kullanılmıştı muhtemelen, çok yanıklıydı
hastalar. Yani gece üç buçuğa kadar onunla ilgilendik. Yaralıları Hatay’ ın ve Adana’ nın bazı hastanelerine dağıttık. O bölgede artık
huzur kalmadı. Bir de şimdi hepsi birbirine düştü, kimin kiminle savaştığı da belli değil. Allah hayırlı etsin sonlarını efendim.
BAŞKAN – Sayın Vekilim, buyurun.
TUFAN KÖSE (Çorum) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Kısa bir soru soracağım ben. “ Buğdayları kıracak fabrikalar yok, kalmadı.” demişsiniz, bir de “ Elektrik yok.” demişsiniz.
Yani elektrik mi yok, yoksa fabrika mı kalmadı? Fabrika kalmadıysa ne oldu oradaki fabrikalar? Şöyle bir şey hatırlıyorum ben:
Halep’ teki özellikle un fabrikalarının makinelerinin yağmalanıp sınırdan Türkiye’ ye getirilip Türkiye’ de makinelerin pazarlandığı
yönünde. Böyle bir şey var mıdır sizin bilginiz dâhilinde?
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Kesinlikle öyle bir şey duymadık.
Ha, şunu duyuyoruz: Yani buradan giden insani yardımların bazen yüzde 3’ ünün, yüzde 2’ sinin tekrar satılmak amacıyla
getirildiğini de duyuyoruz ama bu riski göze almazsanız oradaki insanların hiçbirine yardım ulaştıramıyorsunuz.
Bir de mesela, biz eksik buğdaydan 1,5 milyon ton diye bahsediyoruz. Biz geçen sene Toprak Mahsullerinin hibe ettiği 50
bin ton -Bakanlar Kurulu kararıyla verildi biliyorsunuz- buğdaydan 38 bin ton un elde edildi. İnanın, 38 bin ton unun nakli dört ay sürdü.
Kızılay biliyor, sağ olsunlar uğraştılar, transferini sağladılar. Yani böyle, 1 milyon ton, 1,5 milyon ton buğdayın un yapılması, oraya
transfer edilmesi… 40-50 bin tır yapıyor, yani öyle çok kolay şeyler değil bunlar. Muhtemelen böyle sağlanamayacak ve bu insanların
çoğu ülkesini terk edecek. Yani o nedenle…
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TUFAN KÖSE (Çorum) – Benim sormak istediğim şuydu Fatih Bey: “ Fabrikalar çalışmıyor.” denildi, bir de “ Elektrik
olmadığı için de çalışmıyor.” denildi un fabrikaları, buğday kıracak fabrikalar. Yani merak ettiğim şu: “ Elektrik yoktur.” tamam
anlıyorum ama fabrikalar ne oldu? Yağmalandı mı? Suriye’ deki fabrikaları soruyorum.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Hayır, öyle bir şey yok.
TUFAN KÖSE (Çorum) – Elektrik olmadığı için çalışmıyor yani.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Elektrik olmadığı için çalışmıyordu ve mazot olmadığı için de
jeneratörler çalıştırılamıyordu çünkü 5 dolardı mazotun litresi. Bu sene mazot sıkıntısını aştılar. Geliyor bir şekilde yakıt, nereden
geliyor bilmiyorum ama. Öyle olunca jeneratörlerle bu fabrikaların tamamı çalışmaya başladı. Halep’ in içine kadar kurulan ekmek
fabrikaları sürekli dağıtım yapıyor efendim.
BAŞKAN – Peki, şeyi sorayım: Bu konteyner kentlerin dışında kalan, şehrin merkezlerinde kalan, oturum izni alabilmek için
harç yatırılması gerekiyor. Eğer fakirse cebinde hiç parası yoksa onlarla ilgili de sizin bir çalışmanız var mı?
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER - Onu İçişleri Bakanlığı muaf tuttu diye biliyorum efendim
Suriyelilere özel, muaf tutuldu onlar.
BAŞKAN – İçişleri Bakanlığıyla ilgili.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER - Tabii, tabii, bizimle ilgili değil ama muaf tutuldu biliyorum ben
yani öyle bir zorlama, harç falan yok yani zaten pasaportu da yok bir kısmının yani belki çoğunluğunun, hatta öyle diyelim, net
söyleyelim. Yani pasaportu bile olmayan insana zaten geçici oturma izni veriyorsunuz, onun sürede biliyorsunuz altı aydır maksimum,
şimdi ek altı aylarla devam ediyor.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyoruz.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER - Ben çok teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN – Kızılaydan gelen arkadaşlar, buyurun.
TÜRK KIZILAYI TEMSİLCİSİ HAKKI ERSOY - Fatih Bey konuyu genel hatlarıyla anlattı, çok detaylı da aslında
değinmiş oldu. Malum, Suriye insani yardım operasyonu AFAD Başkanlığımızın koordinesinde ve liderliğinde yürütülen bir operasyon.
Dışişleri Bakanlığımız AFAD Başkanlığımızla yakın koordine içerisinde Türk Kızılayı da kendi rolüne düşen kısmı gerek malzeme
temini gerek uluslararası yardımların koordinasyonu gerek uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve diğer ülke ulusal
kızılhaçların ya da kızılaylarının yardımlarını hem ülke içerisinde hem de başkanlığımızın bilgisi dâhilinde, Dışişleri Bakanlığımızla
koordine içinde sınır ötesine sevkini, koordinasyonunu sağlıyor.
Ben rakamlara girmeyeceğim, Sayın Başkanımız rakamları detayıyla verdi zaten. Sadece birkaç, faaliyetlerden, özellikle
sınır operasyonları kapsamında biraz bilgi vermekte fayda var. Şu anda bizim 5 ilde -en son Mardin de yakın bir zamanda eklendiMardin’ e kadar 4 ilde 4’ ü hudut, 4’ ü de gümrük kapıdan, Suriye tarafından özellikle kuzey bölgelerindeki yığılmış, sayıları yaklaşık 90
bini bulan Suriyelilere yönelik yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Onların Türkiye’ den gelen yardımların gerek Başkanımızın dediği
gibi yardım kurum ve kuruluşlarına ait yardımların gerekse Kızılaya yapılan bağışların Suriye sevki şartıyla gelenlerin karşı tarafa,
Suriye’ ye sevki, sınırın ötesine geçmeden, Türkiye tarafından ilgili Suriyeli muhataplara teslim edilmek koşuluyla verilen yardımlarımız
vardı. Bunların içerisinde barınma, gıda, sağlık, hijyen, bütün insani yardım malzemeleri kapsamında bu yardım malzemeleri 2 Ağustos
2012 tarihinden bu yana devam etmekte, tabii bunların hepsi Bakanlığımız ve Başkanlığımızın koordinasyonu ve bilgileri dâhilinde
yapılan faaliyetler. Şu ana kadar yine ilaveler var, sürekli rakamlar değişiyor günlük, 317 milyon TL’ yi bulan bir yardım söz konusu yani
ülkemiz üzerinden gerek doğrudan Kızılayın gerek diğer kurum ve kuruluşların bağışlarıyla Suriye tarafına sevk edilen. Bu rakamlar
tabii günlük, sürekli artırma yönünde seyrediyor.
Bunun haricinde efendim, şey noktasında, diğer kurum ve kuruluşlarla yürütmüş olduğumuz faaliyetlere gelmeden önce
Kızılayın kamplardaki daha çok rolü, kamp yönetimleri Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülüyor. Kızılay gelen yardımların
dağıtımı noktasında, işte kamplarda uygulamış olduğumuz Dünya Gıda Programı ve Türk Kızılayı ortak bir gıda kartı, iyi kart dediğimiz
bir proje var, bundan sonra kampların çoğuna sıcak yemek verilmiyor artık, bu kamplara marketler kuruldu, marketlerden alışveriş
yapması için programlar var Birleşmiş Milletlerde takip ettiğimiz, o programların takibi ve UNICEF’ le yapılan çocuklar ve gençlere
yönelik, 16 kampta projelerimiz var, onların takibi. Bu tür faaliyetler yürütülüyor Kızılay tarafından.
En son, bu Gıda Kartı Programı’ ndan bahsetmek gerekirse Dünya Gıda Programı’ yla Türk Kızılayı arasında işte
Başkanlığımızın da Dışişleri Bakanlığımızın da nezaretinde bir protokol imzalandı 15 Ekim 2012 tarihinde, bu tarihten sonra, 14 kampa
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kadar şu ana kadar bu kart programı yaygınlaştırıldı. Daha sonra aynı programda AFAD kartıyla, Başkanlığımız devam ediyor çünkü
sıcak yemeklerin çoğu artık kamplarda kesildi, şu anda 23 kamp var. Bu kamplardan 21’ inde aktif hareketlilik var, bu kampların 14’ ünde
Türk Kızılayı WFP AFAD kartı uygulanıyor ve diğer kartlarda da AFAD kartı 4 kampa -herhâlde daha Başkanım aktif olarak
yaygınlaştırıldı- hemen hemen hepsi geçti bütün kartlara. Şu ana kadar Dünya Gıda Programı tarafından yaklaşık 70 milyon TL’ ye yakın
bir para aktarıldı bu projeye, gerçekten büyük bir rakam.
Yine UNICEF’ le yapmış olduğumuz proje var, 10-22 Mayıs tarihinde imzaladık, işte, kamplardaki Suriyeli çocuklara ve
gençlere yönelik. Bununla ilgili personel istihdamları yapılıyor, hedefimiz, oradaki çocukların normal yani yaşanan olaylar öncesi
durumlarına tekrar döndürülmelerini sağlayıcı aktiviteler; çocuklar için çocuk çadırları kuruluyor, onlara yönelik işte psikososyal
destekler veriliyor, bunun için personeller istihdam ediliyor, onlar üzerinden, yine belli bir gençlik bu gruba katılımcı olarak eğitildikten
sonra onlar üzerinden de diğer gençlere ulaştırılması esas programlarımız arasında. Bu da uzun, yaklaşık on dört ay sürecek bir program
ama muhtemelen uzaması da, yaygınlaştırılması da söz konusu olacak bir program.
Uluslararası yardımların koordinasyonu, 9 Kasım 2012 tarihinde yine Dışişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımızın
koordinasyonu ve bilgisinde Türk Kızılayı uluslararası yardım çağrısında bulundu Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu üzerinden.
İlk başta hedeflenen 200 bin kişi idi ve bu dönem dönem, uluslararası yardım çağrımız, operasyon update’ leriyle de güncelleni yor. Bu
uluslararası yardım çağrısına gerek Uluslararası Kızılhaç Federasyonu üzerinden gerekse doğrudan yardımlar sağlandı. Kısaca
bahsetmek gerekirse, İngiliz Kızılhaçı tarafından sağlanan yardımlar var. Bu sağlanan nakit yardımlar malzemeye çevrildi, Türkiye’ den
alımlar yapıldı ve bunların kamplara dağıtımı gerçekleştirildi. Yine, Hollanda Kızılhaçı tarafından sağlanan yaklaşık 2 milyon euroluk
bir yardım, malzemelerin de hepsi bu parayla, yerelden yani Türkiye’ den malzemeler alınarak kamplara gönderildi, dağıtıldı. Yine,
Amerikan Hükûmeti tarafından, federasyon aracılığıyla Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonundan sağlanan yardımlar vardı,
bunlarla da yine çadır olsun konteyner olsun, çadır üstü malzemeler temin edildi, bunların bölgelere sevkine başlandı. Alman Kızılhaçı
yine doğrudan, kendi yardım kuruluşlarının Alman Kızılhaçı üzerinden yapmış olduğu yardımlar var, son yardımı da 4 milyon euroluk
bir yardım, bunu Alman Kızılhaçı kendisi bu kadar değerindeki yardımları kendileri Almanya’ dan ya da başka ülkelerden temin ederek
ülkemize getiriyorlar. Buradaki detaylı rakamlara şey yapmak istemiyorum. Mesela benim arz etmiş olduğum raporlarda hangi
kuruluştan ne kadar para geldi, hangi malzemeler alındı, detayıyla verilmiş durumda.
Başkanımın da bahsetti üzere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle yapılan ortak faaliyetler var, hem onların
yurt dışından Türkiye’ ye yardımların kabulü ve kamplara dağıtımı gerekse Dünya Gıda Programı’ nın desteklemiş olduğu kart
programındaki destekleyici yardım malzemelerinin, mini buzdolabı olsun kiler dolabı olsun ve elektrikli ocak gibi o malzemelere
katkılar var. Bunun rakamları efendim size evvel arz etmiş olduğumuz bilgi notlarında yer alıyor. Ben çok vaktinizi fazla almak
istemiyorum.
Sözü koordinatörümüz Şafak Bey’ e bırakıyorum. Şafak Bey de bizim Suriye insani yardım operasyonu koordinatörümüz,
ocakta yaklaşık bir yıl olmuş olacak. Eğer özellikle, ve spesifik olarak sormak istediğiniz konular efendim Şafak Bey memnuni yetle
cevaplayacaktır.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Ben bir şey sorabilir miyim?
BAŞKAN – Tabii buyurun, buyurun.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Biraz önce Birleşmiş Milletler üzerinden diğer ülkeler bu bölgeye yardım yapıyor demiştiniz,
Birleşik Arap ülkelerinin dışında; şimdi, Alman, Amerikan, İngiliz, Hollanda gibi yardımlar da, bunlar da mı Birleşmiş Milletler
üzerinden geliyor yoksa ferdî, sadece ülkenin kendi yardımları mıdır?
TÜRK KIZILAYI TEMSİLCİSİ HAKKI ERSOY – Efendim, bizim yardımları… Kızılay Kızılhaç hareketi yani bizim
Kızılayın da üyesi olduğu, hatta kurucu üyelerinden -Kızılay biliyorsunuz 1868 yılında kuruldu- bu hareket daha sonraları kuruldu. Her
bir ülkede Kızılay ve kızılhaçlar bizim muhatap kuruluşlarımız. Bunlar, bu kızılay ve kızılhaçlar genel olarak yardımlarını ülkelerdeki
kızılay ve kızılhaçlara yapıyor, hükûmetlerin yardımlarından ayrı olarak.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Yani Birleşmiş Milletlerin ayrı…
TÜRK KIZILAYI TEMSİLCİSİ HAKKI ERSOY – Yardımlarından ayrı olarak yani doğrudur efendim.
Biz bahsettiğim, geçen sene kasım ayında yapmış olduğumuz uluslararası çağrıda uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu
yaptı bizim adımıza, bu çağrıya istinaden diğer, dünyadaki kızılay ve kızılhaçlar doğrudan yardımlarını bizlere gönderebiliyorlar. Bunlar
kızılay ve kızılhaçlar arası yardım olarak nitelendiriliyor. Bir de ayrıyeten hükûmetler arası yardımlar oluyor, doğrudan hükûmetlerin
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doğrudan Türkiye Cumhuriyetine ya da Birleşmiş Milletler kanalıyla yapmış olduğu yardımlar onu biz görmüyoruz Kızılay olarak. Bu
bilateral dedikleri efendim, hem doğrudan bize yardım yapabiliyorlar Almanların, İngilizlerin olduğu gibi bir de federasyon üzerinden
yapılan multileteral dolaylı bir yardım şekli var. Her ikisi de faydalanıcısı Kızılay olmuş oluyor. Tabii Başkanlığımızla koordine
içerisinde çünkü kamp yönetimleri tamamıyla Başkanlığımızın koordinesinde. Hangi kampa ne kadar gidecekse her ikisi de
faydalandırıcısı Kızılay olmuş oluyor. Tabii, Başkanlığımızla koordine içerisinde çünkü kamp yönetimleri tamamıyla Başkanlığımızın
koordinesinde, hangi kampa ne kadar gidecekse… Efendim, yalnız bu kuruşlar Türkiye içerisindeki yardımlarla şartları var yani sınır
ötesine değil de göndermiş oldukları bütün yardımlar burada ayni yardıma çevrilse dahi Türkiye içerisindeki kamplarda, barınma
merkezlerinde dağıtılıyor yani sınır ötesine sevk olmuyor.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Anladım, teşekkür ediyorum.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Kısa bir şey ifade edebilir miyim?
BAŞKAN – Buyurun.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – BM kuruluşlarının yaptığı yardım 76 milyon dolar zaten ülke
bağışları. Mesela, Amerika UNHCR’ a 8 milyon dolar aktarmış, IOM’ e vermiş, UNICEF’ e 2 milyon dolar vermiş, WFP’ ye yine 7
milyon dolar vermiş. Bu kuruluşları besleyen zaten Avrupa ve Amerika fonları. Yani Kızılay, Kızılhaç fonlarının tamamı 7 milyon dolar
zaten. Asıl, 76 milyon doları bu ülkeler bunlar üzerinden veriyor, direkt bizim hesabımıza yatırmıyor ama sonuçta, bu örgütler de bu
paraları bizim yönlendirmemiz doğrultusunda… Aslında, Türkiye’ de farklı bir model gelişti şu anda yani Birleşmiş Milletler bunu itiraf
ediyor. “ Dünyada biz istediğimizi yapıyorduk, Türkiye’ de Türkiye'nin istediğini yapar konuma geldik. Belki de doğrusu buydu.” diye
Cenevre’ de bu tartışılıyor diyor UNICEF’ in temsilcisi. Çünkü lüzumlu lüzumsuz bir sürü şeye para harcıyorlardı. İsterseniz…
Zamanınızı alıyor muyum, bilmiyorum. UNICEF’ le şöyle bir diyalogumuz oldu: İlk geldi temsilci “ Ben 6 milyon dolar para getirdim.”
dedi, “ Teşekkür ederiz. Buyurun, ne yapacaksınız?” Çocuk dostu alanlar, psikososyal destek, kukla şov, animasyonlara 6 milyon doları
harcayıp gideceklerdi. “ Kardeşim, sen, Yayladağı’ nda eksi bilmem kaç derecede çadırda eğitim yapan çocuğu psikososyal destekl e,
animasyonla mutlu edemezsin ki. Yapalım ona prefabrik bir okul, alalım içine, bak o zaman ne psikolojik bozukluğu kalıyor, gayet de
mutlu olurlar.” dedim. İlk okulu Yayladağı’ na yaptık, şu anda 5 okul yaptı, 17 okulu donattı, çok da mutlular. “ Doğrusu buymuş.” diyor
ve itiraf ediyor. 70 bin çocuğa Ramazan Bayramı’ nda ayakkabı aldı, 70 bin çocuğa da kıyafet aldı Kurban Bayramı’ nda. “ Yani 5 milyon
dolarını bizim dediğimiz yere harcayacaksın, 1 milyon dolarını da sen nereye istiyorsan artık yukarıyı ikna etmek için…” dedim, çocuk
dostu alanlar da öyle çıktı zaten, 1 milyon dolarını da oraya harcadılar. Yani Birleşmiş Milletler fonlarını artık çok doğru yere kanalize
edebiliyoruz. Yani o tırlar olsun… Görüntü aktarma araçları alıyorlar şimdi 20 tane bize. Sprinter minibüslerle 14 metrelik teleskobik
antenle bütün kampların görüntüsünü Ankara’ dan izleyeceğiz ki güvenlik sorununu aşmış olacağız, daha sonra Türkiye'nin doğal
afetlerinde afet bölgesinin görüntüsünü Ankara’ ya aktaracağız. Yani ciddi bir kanalize ettik efendim.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Ben bir şey sorabilir miyim?
BAŞKAN – Buyurun.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Sayın Başkan, Kızılayla ilgili olarak işte bu bağış tutanakları 15 milyon lira diyor burada, 7
milyon dolar. İşte yurt dışı nakdî bağışlar 106 milyon, aylık 165. Yani toplam ne kadar para, Türkiye bu kriz sonrasında para harcadı?
Ondan sonra, Kızılay bunun ne kadarını bir yerde topladı, ortaya koyabildi, bir?
İkincisi de: Türkiye'nin dışındaki ülkelerin harcamış olduğu para aşağı yukarı ne kadardır sizce? Yani Türkiye'nin içinde bazı
yerlerde var, bu mülteciler var. Onlar ne kadar harcamışlardır, bu konuda bir bilginiz var mı?
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Onlar ortada dönen, Birleşmiş Milletlerden duyduğumuz şeyler
trilyonlarca dolar.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Nerede, hangi ülke harcamış?
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Yani inanılmaz para harcanıyor, en az parayı alan ve en çok
hizmeti veren Türkiye burada, istisnasız. Biz bu ne kadar, Başbakanlık acil yardım ödeneğinden harcadığımız para 1 milyar 311 milyon
TL, dolar değil yani, TL.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – 1 milyar.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – 1 milyar 311 milyon.
Yani bazen açıklama yapılıyor, 2 milyar dolarında civarında bir… Onu da açıklayayım efendim: “ Bunu Birleşmiş Milletler
yapsaydı –onlar söylüyordu zaten- bize maliyeti 2 milyar dolar olurdu.” diyorlar. Yani Birleşmiş Milletler standardında Türkiye’ de
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verilen hizmetin karşılığı 2 milyar dolar ama biz bunu 1 milyar 311 milyon TL’ ye çıkarttık bugüne kadar ve şu anda masrafları minimize
ettik. Dediğimiz gibi, 14 kampın yiyecek şeyi de kalmadı üstümüzde, sadece 6 kampa veriyoruz. O da üçte 1’ ine düştü zaten, 240 liradan
80 liraya düştü. Yani tüm masrafları minimize etmeye çalışıyoruz ki daha çok insana daha fazla yardım yapabilelim diye. Yoksa biz 2
milyar dolar falan harcamadık yani ama bunun dışında, eğer şu yabancı paraları söylüyorsanız: 252 milyon TL olan yurt dışından gelmiş
mesela, 16 palet ilaç, karşılığında fiyatı yazıyor. Kızılay bunları çetele tuttu ki “ Ne kadar yurt dışına yardımı kaydırıyoruz.” diye. Bunun
kendi öz kaynaklarından kullandığı 15 milyon TL. Onu da dediğim gibi, 45 bin kişiye bir yıla yakın süreyle –sağ olsunlar- her gün çok
düzenli bir şekilde gıda paketi verdik, özellikle o Türkmen bölgeler var şeyde. Akçakale’ den verdik, Ceylânpınar’ dan verdik,
Cerablus’ tan verdik. Yani neden verdik? Çünkü kampımız yoktu “ Bir süre siz idare edin burada.” dedik. Aslında, onların da -biraz da iyi
oldu- kendi tarlalarını da ekme, topraklarına sahip olma imkânları da oluştu. O nedenle, onlar da şu anda orada kamplaşmayı tercih
ediyorlar. Dediğimiz gibi, sınırda 35’ e yakın şu anda kamp oluştu efendim. Yani bu 254 milyon lira yurt dışından buraya sıfır noktası
şartlı gelen yardımın Kızılay üzerinden transferi.
Koordinasyonu nasıl sağlıyoruz? Ülke, Dışişleri Bakanlığına yazıyor, o da bize yazıyor, biz de Kızılayla koordinasyonu
yapıp, gümrüğe hepsini talimatlandırıyoruz. Mesela, ilaç geliyor, biz talimatlandırıyoruz AFAD’ tan, Sağlık Bakanlığınca ilaçl arın
incelenmesi… Çünkü başımıza çok kötü bir olay da geldi. Bir örgüt ilaç gönderdi, 8 konteyner. “ Bunları geçireceksiniz, açtırmadan.”
diye uzun süre direttiler, biz de dedik: “ Mümkün değil, geçirmeyiz.” Üç ay açtırmadılar, üç ayın sonunda baktılar ki geçiremeyecekler
Mersin Limanı’ ndan “ Tamam bari, açın.” dediler. Bir açtık, içinde miadı geçmiş ilaçlar –Hocam bilir- 65 model solunum cihazları, camı
kırık, ondan sonra, tedavülden kalkmış aşılar. Diz altı protez, yeminle söylüyorum, ayağında çorabıyla ayakkabısı da var. Yani sanki bir
hastanenin -Amerika’ daki Suriyeli Doktorlar Derneği bu- çöp konteynerini bunlara doldurmuşlar kendi vatandaşlarına gönderiyorlar. Ya
Türkiye’ ye bir oyundu… Yani biz kullanılmış bir kıyafet bile göndermedik, o kadar hassas davranıyoruz. Yani ne kendi yemeyeceğimizi
yedirdik bugüne kadar ne de giymeyeceğimizi o insanlara giydirdik bugüne kadar. O nedenle, öyle bir kontrol var.
BAŞKAN – Zaten, Birleşmiş Milletlere kabul ettirebilseydik, Suriye topraklarında uçuşa yasak bir bölge olsaydı şu anda
bizdeki Suriyelilerin yarısı bile olmazdı.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Yarısı değil efendim, inanın, hiçbiri gelmezdi, kimse vatanını
terk etmez, sadece can güvenliği. Anketlerde yüzde 90’ a yakını zaten “ Hemen döneriz.” diye cevap veriyor.
BAŞKAN – Arazisini işletirdi yani işte köyüne gidip gelirdi. Ya, adam, köyündeki evinin taş duvarını görmek istiyor. Orada
doğmuş, orada büyümüş ama uçuşa yasak bölge olmadığı için çünkü bombalar adres sormuyor.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Komşu ülkelerde kimler yardım ediyor başka?
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Valla, Sayın Vekilim, Ürdün’ le Lübnan hiçbir şeye elini
sürmüyor, sadece kapısını açtı. 4 milyon nüfuslu Ürdün’ e 2 milyon Suriyeli geldi, zaten bir şey yapacağı yok, yapamaz zaten, ekonomik
gücü de yok. Orada, Birleşmiş Milletler ne veriyorsa onunla idare ediyorlar. O fotoğraflarını görürseniz zaten içler acısı o kamplar falan.
İşte asıl, fuhuş, organ kaçakçılığı, her türlü şey orada var çünkü hiçbir şekilde kontrol yok yani, kontrol etmeleri de mümkün değil,
ülkenin öyle bir gücü yok ama burada, çok şükür, her şey kontrol altında diye düşünüyoruz efendim.
BAŞKAN – Şafak Bey, buyurun, sizi kısa ve hızlı bir şeklide alabilirsek.
TÜRK KIZILAYI SURİYE İNSANİ YARDIM OPERASYONU ÜLKE ALAN KOORDİNATÖRÜ ŞAFAK LOSTAR –
Sayın Başkanım zaten alandaki tüm süreci ve tüm gelişmeleri aktardı, Hakkı Bey de aynı şeklide, Kızılayın alandaki fonksiyonunu
belirtti.
Yaklaşık ben on aydır alandayım. Gerçekten güzel hizmet veriliyor alanda. Tabii ki bu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetim Başkanlığımızın koordinasyonunda. Valilerimiz, kaymakamlarımız yine aynı şekilde olaya oldukça hassas yaklaşıyorlar. Ben
yurt dışında daha farklı bölgelerde de bulundum, diğer farklı bölgelerdeki kamplarda da bulundum. Gerçekten, alanda kurulun kamplar
kalite açısından, hizmet açısından oldukça iyi. Tabii, ne kadar iyi de olsa bu insanlar yurtlarından, vatanlarından ayrı. Bu anlamda
sıkıntıları var, bir an önce dönmenin arzusu içerisindeler. Ben, hizmetin gerçekten kaliteli olduğunu vurgulamak istiyorum. Sınır
yardımları yine aynı şekilde Kızılay olarak AFAD’ la koordineli bir şekilde 8 noktadan yardım gönderiyoruz ve haftanın yedi günü yirmi
dört saat esasına dayalı olarak sevkiyatlar yapıyoruz. Böyle çok olumsuz bir durum gözlemedim şu ana kadar. Bu da olaya, bölgeye
hassas bakılmasından kaynaklanıyor. Gerekli hassasiyeti, gerekli önemi verdiğimiz için olumsuz bir süreç yaşamadık. İnşallah, en kısa
zamanda dönerler çünkü insanın vatanı gibisi yok.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Başkanım, bir şey sorabilir miyim? Suriye’ nin bugünkü nüfusu ne kadar?
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TÜRK KIZILAYI ULUSLARARASI PROGRAMLAR MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETİCİSİ HAKKI ERSOY – 24
milyon.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – 24… Benim 35-40 gibi hatırımda kalmış, demek ki yüksek kalmış.
TÜRK KIZILAYI ULUSLARARASI PROGRAMLAR MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETİCİSİ HAKKI ERSOY – Efendim,
Birleşmiş Milletler OCHA raporlarında 24 milyona yakın bir nüfus bilgisi veriliyor.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Şu anda mı, yoksa daha önceki nüfusu mu?
TÜRK KIZILAYI ULUSLARARASI PROGRAMLAR MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETİCİSİ HAKKI ERSOY –
Olaylardan öncesi.
ÜLKER GÜZEL (Ankara) – Olaylardan öncesi.
BAŞKAN – Öncesi.
REŞAT DOĞRU (Tokat) - Peki, şu anda, yurt dışında ne kadar adamı var bunun daha?
TÜRK KIZILAYI ULUSLARARASI PROGRAMLAR MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETİCİSİ HAKKI ERSOY – 2
milyonun üzerinde rakam var.
REŞAT DOĞRU (Tokat) - O zaman, bu adamların rejimi yıkılmaz kardeşim.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER - 4-4,5 milyona yakın çıktı yani…
REŞAT DOĞRU (Tokat) - 20 milyon içeride değil mi?
TÜRK KIZILAYI ULUSLARARASI PROGRAMLAR MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETİCİSİ HAKKI ERSOY - Evet.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Adamlar rejime devam ediyor yani.
BAŞKAN – Yani, içerideki 20 milyonun hepsi Beşar’ ı desteklemiyor ama.
REŞAT DOĞRU (Tokat) – Vallahi, destekliyor gibi sanki. Biz olayı bilmiyoruz ama.
BAŞKAN – Yok, desteklemiyorlar da farklı sıkıntıları var.
Peki, teşekkür ediyoruz arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için.
TÜRK KIZILAYI ULUSLARARASI PROGRAMLAR MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETİCİSİ HAKKI ERSOY - Biz
teşekkür ederiz.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER - Buradan hangi kamplara geçeceksiniz?
BAŞKAN - Biz perşembe günü Kilis’ teki konteyner kentlere gideceğiz.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – Başka…
BAŞKAN - Cuma günü de Kahramanmaraş’ taki çadır kente gideceğiz.
AFAD MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANI FATİH ÖZER – En azından bir de çadır kent olursa iyi olur.
BAŞKAN - Yani bu verdiğiniz bilgileri yerinde gidip göreceğiz, nasıl yapılıyor nasıl yapılmıyor ama verdiğiniz bilgiler bizi
gerçekten memnun etti yani büyük Türkiye idealimizi, olması gereken, büyük bir ülkenin yapması gerekenlerin fazlasıyla yapıldığını
dinledik sizlerden. Bu da Türkiye Cumhuriyeti’ ne yakışır bir tavırdır. İnşallah, Birleşmiş Milletlere de, diğer dünya ülkelerine de örnek
oluruz.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun.

Kapanma Saati: 16.32
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