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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA)’nin misyonu, ulusal ve uluslararası aktörlerle işbirliği içerisinde ilkeli ve etkin 

insani faaliyetlerin harekete geçirilmesi ve koordine edilmesidir. 
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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi ve Bölgesel İnsani İşler Koordinatör Vekili birlikte 
2016 Dünya İnsani Yardım Günü’nü kutlar 

 
(Gaziantep, 19 Ağustos 2016): 2003’te Bağdat Birleşmiş Milletler Karargahı’na yapılan bombalı saldırı 
sonucu, aralarında BM Irak Özel Temsilcisi Sergio Vieira de Mello’nun da bulunduğu, 22 kişinin hayatını 
kaybettiği ve 100 kişinin yaralandığı olayın anısına 13. yıl dönümü olan bugünde Birleşmiş Milletler 
Gaziantep, Türkiye;  Dünya İnsani Yardım Gününü kutlar. 
 
Dünya İnsani Yardım Günü’nü  küreselde yöneten BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (UNOCHA) insani 
yardımın küresel anlamda daha kapsamlı uygulanabilmesi için dünyanın her yerinden insanları bir araya 
getirmektedir. 
 
Ramesh Rajasingham, Suriye Krizi Bölgesel İnsani İşler Koordinatör Vekili; “ Bugün, özellikle esas rolü 
üstlenmiş olan  Suriyeli STKların insani yardımın ulaştırılmasında göstermiş oldukları onurlu fedakarlıklarını 
tanımak ve bu uğurda hayatını yitirmiş olan çalışma arkadaşlarını hatırlamak istiyoruz.” 
 
Krizin başladığı 2011 yılından beri, 18 BM çalışanı, 57 Suriye Kızılayı çalışanı ve gönüllüsü, 8 Filistin 
Kızılayı üyesi, yaşamını yitirmiştir. Sadece 2016 yılında ölen 17 kişi de bu rakamlara dahildir. Aynı 
zamanda, İnsan Hakları İçin Doktorlar’ın yayınladığı raporda 45’i 2016 Ocak ve Mayıs ayları arasında olmak 
üzere, 750 sağlık çalışanının öldürüldüğü belirtilmiştir. 

Birleşmiş Milletler bilhassa, çatışmaların başından, 2011 yılından bu yana çok sayıda çalışma arkadaşını 
kaybetmiş sağlık çalışanlarını yad etmektedir. Aynı süre zarfında sağlık merkezlerine yönelik 373 saldırı 
gerçekleşmiştir. Çoğunluğu sağlık merkezi çalışanlarına yönelik olan 2016 saldırılarında 27 tanesi Suriye 
genelinde  sağlık hizmeti veren merkezlere yönelik gerçekleştirildiği kayıtlara geçmiştir.  Savaşın başladığı 
tarihten bugüne kadar aynı zamanda Uluslararası Hukuka da aykırı olan saldırılar sonucu Suriye 
genelindeki kamu hastanelerinin 60%‘ına yakın kısmı ya kapanmış yada kısımi olarak hizmet 
verebilmektedir.  Bu tür saldırıların sıklaşması ve kapsamının artış göstermesi kabul edilemez. 

Sayın Rajasingham Suriye içerisinde insani yardım çalışanlarını ve sağlık merkezlerini hedef alan 
saldırıların artış gösterdiğini ve bu durumun kabul edilemez bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu belirtti. 

BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Türkiye Direktörü Sayın Trond Jensen,  “İnsani yardım çalışanlarına yönelik 
tehditlere ek olarak,  gerçekleşen saldırıların, yaşamları insani yardım çalışmalarına bağlı olan Suriye 
halkının yaşamını ve refahını  tehdit etmektedir” diye ekledi. 

Geride kalan 20 yıl içinde,  görevi başındayken 3.953 insani yardım çalışanı ya hayatını kaybetti ya 
yaralandı veya kaçırıldı. Bu kurbanların 836’sı, cephe hattında muhtaç insanlara yardım ulaştırmak isteyen 
yerel insani yardım personellerinden oluşmaktadır.  Dünya İnsani Yardım Günü’nde BM insani yardım 
hizmeti sırasında yaşamlarını kaybeden kahraman çalışma arkadaşlarını anmaktadır. 

Türkiyedeki İnsani Yardım Topluluğu birkez daha çatışmaya müdahil tüm tarafları, sağlık merkezleri ve 
insani yardım çalışanlarının güvenliğine ve tarafsızlığına saygı göstermeye  davet etmektedir 

Bu tür trajediler savaşan tarafların uluslararası insani yardım hukukunu gözetip, gerekli tüm tedbirleri alması 
ile önlenebilir ve önlenmelidir. 

 

Ayrıntılı bilgi için, lütfen İnsani Yardım Yöneticisi  David White ile iletişime geçiniz:  

David White, İnsani Yardım Yöneticisi , whited@un.org,  Cep +90 534-351-2175 

OCHA basın açıklamalarına  www.unocha.org ve  www.reliefweb.int. adreslerinden erişilebilmektedir 

 


