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Ankara ve Türkiye/Suriye sınırına ziyaret konusunda açıklama, 10-11 Ekim 2019 

Türkiye ile Suriye arasındaki sınır bölgelerine uzun süredir planlanan bir ziyareti tamamlıyorum. 
Asıl hedefim, Güvenlik Konseyi’nin geleceği konusunda önümüzdeki günlerde karar vereceği 
Türkiye’den İdlib’e BM tarafından gerçekleştirilen sınırötesi yardım operasyonu anlamak ve 
etrafındaki konuları değerlendirmek idi. 

Nisan ayının sonundan bu yana İdlib'deki askeri operasyonların sivillere yönelik etkileriyle ilgili 
endişelerimi defalarca dile getirdim. Geçtiğimiz ay her ne kadar daha sessiz geçtiyse de, şiddet 
cepheye yakın alanlarda devam ediyor. 

Son aylarda yüz binlerce insan, şiddetten kaçmak için Idlib bölgesinin kuzey ve batısına doğru 
ilerlemek zorunda kaldı. Türkiye ile Suriye'yi ayırmakta olan sınır duvarının hemen yanında, 
yerinden edilmiş insanlarla dolu kamplar hakkında bilgi aldım ve resimlerini gördüm. 

Buradayken sınırın her iki tarafındaki Suriyelilerden de duyduğum gibi, İdlib'in nüfusu kaçınılmaz 
olarak BM’nin sınır ötesi yardım operasyonu ile sağladığı gıda, barınak, su, sağlık ve eğitim 
hizmetlerine bağlıdır. BM’nin sınırötesi yardım görevinin yenilenmemesi nedeniyle ortaya 
çıkacak insani acı - ve bunun daha geniş sonuçları - çok büyük olacaktır. Güvenlik Konseyi'ne 
bulgularım hakkında daha detaylı bilgiyi zamanı geldiğinde sunacağım. 

Türkiye'deyken, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne ve kendi ülkelerindeki savaştan kaçmaya 
zorlanan milyonlarca Suriyeliye sığınma sağlayan ve uzun zamandır cömertlik gösteren bu ülkenin 
insanlarına olan derin hayranlık ve şükranlarımı tekrar ifade etme fırsatım oldu. Uluslararası 
topluluğa Türkiye’nin omuzladığı yükü desteklemekte daha cömert olma çağrısı yapıyorum. 

Ziyaretim, kuzeydoğu sınırlarından Suriye içine yönelik başlatılan askeri operasyon ile aynı 
zamana denk geldi. Sınırın her iki tarafından sivil kayıplarına ve çatışmadan kaçma umuduyla 
Suriye içinde göç eden çok sayıda kişi olduğuna ilişkin raporlardan çok endişe duyduğumu ifade 
etmek isterim. Bu noktada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin söylediklerini yineliyorum: tüm 
tarafları itidale, BM tüzüğü ve Uluslararası İnsancıl Hukuk yükümlülükleri doğrultusunda hareket 
etmeye, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve özellikle siviller ve 
sivillere ait yapıları korumaya çağırıyoruz. Türkiye Hükümeti ile bu hususu da görüştüm. Sivillerin 
korunmasına ve onların zarar görmemesine yönelik azami ihtimamı gösterdiklerini ifade ettiler. 
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