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1. Genel Durum
Suriye’de İdlib bölgesinde, Rusya
tarafından desteklenen Suriye
rejim güçleri tarafından Perşembe
günü düzenlenen hava saldırısında
34 Türk askeri hayatını kaybetti,
30’dan fazla asker yaralandı. Aynı
gün, Ankara’da, Cumhurbaşkanı
başkanlığında Güvenlik Zirvesi
toplandı ve Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
“Göç sorunu sadece bizim değil,
bölgenin, Avrupa'nın ve bütün
dünyanın
sorunudur,”
açıklamasında bulundu. Altun, 3,7
milyon
Suriyeli
mültecinin
yaşadığı Türkiye’nin yeterince
destek görmediğini ve sınır
kontrollerini gevşetmekten başka
çaresi kalmadığını açıkladı.
Türk polisi, sahil güvenlik ve sınır güvenlik yetkililerinin geri çekilmesi emredildi. Ankara’nın
mültecilerin Avrupa’ya geçişlerini daha fazla engellemeyeceğini açıklamasının ardından, Cuma günü,
binlerce mülteci Türkiye’nin Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarına gelmeye başladı
29 Şubat Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek
isteyen mülteci ve göçmenlerin önünde daha fazla durmayacağını belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin
kapılarının mültecilere kapanmayacağını belirterek, “Avrupa Birliği’nin sözlerini tutması gerekiyor. Biz
bu kadar mülteciye bakmak, onları beslemek durumunda değiliz,” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı, Pazar sabahı, “Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı;
76.358’dır,” açıklamasında bulundu.
Kişi Sayısı
Bilgi Kaynağı
Sınırdaki mülteciler
En azından 13.000
UGÖ (IOM) tarafından yapılan
açıklama
Pazarkule Sınır Kapısındaki
4.000
Hayata Destek Gözlemi, GİGM
mülteciler
ve BMMYK tahminleri
Sınırı düzensiz geçen mülteciler

76.358

İçişleri
Bakanı
yapılan açıklama

tarafından
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Mültecilerin çoğunluğunu İranlılar ve Afganlar oluştururken, Suriyeliler onları takip etti. Mülteciler
arasında Sudan, Somali (muhtemelen diğer Afrika ülkeleri) ve Pakistan’dan gelenlerin olduğu gözlendi.

2. İhtiyaç Tespiti Yapılan Bölge
Pazar günü Edirne’ye gelen Hayata Destek saha ekibimiz, Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde incelemeler
yaptı, diğer insani yardım aktörleri ve mülteciler ile görüşmeler yaptı.

3. Öncelikli İhtiyaçlar
3.1. Barınma ve Gıda Dışı İhtiyaçlar
Mültecilerin
geceyi
dışarıda
geçirdiği, sadece birkaç ailenin kamp
çadırı veya yol kenarından alınmış
brandalardan
yapılma
geçici
barınakları kullandığı gözlendi.
Mültecilerin,
hiçbir
malzeme
kullanmadan zeminde uyuduğu
görüldü.
Sahadaki hiçbir aktörün, planlanmış
bir barınak desteği bulunmadığı
görüldü.
Mülteciler tarafından, öne çıkan
ihtiyacın battaniye olduğu belirtildi.
Bazı ailelerde sadece bir ya da iki
battaniyenin olduğu, bazı ailelerde
ise hiç battaniye olmadığı anlaşıldı.
Ekibimiz, şilte ve branda ihtiyacı
olduğunu belirledi. Çocuklar için
bebek bezine ihtiyaç duyulduğu
belirtildi.
SGDD, UNICEF’in 1,500 battaniye
temin edeceğini kaydetti. Mavi
Kalem Derneği de iki gün içerisinde
1,000
battaniye
dağıtmayı
planladığını açıkladı.

3.2. Gıda
Gıda ve içme suyuna acil ihtiyaç duyduğu belirtildi. Kızılay’ın çorba dağıttığı ifade edildi. GİGM
tarafından bazı kumanya dağıtımları yapıldığı açıklandı. Bu çalışmalara ragmen, yapılan gıda
yardımının yeterli olmadığı, bazı insanların yemeğe ulaşamadığı ve ihtiyaç analizinin yapıldığı zamanda
aç oldukları görüldü.
Bebek maması ve süt ihtiyacı olduğu da belirtildi. Bazı anneler, soğuk hava koşulları ve yetersiz
beslenme nedeniyle bebeklerini emzirmede sorun yaşadıklarını söyledi.
Saha çalışması yapıldığı sırada BMMYK iş birliği ile SGDD’nin 1.600 gıda paketinin dağıtımı için
hazırlık yaptığı görüldü.
BMMYK, 3.000 adet öğle yemeğinin gün içinde, 7.000 adet öğle yemeğinin 2 Mart Salı gününe kadar
ve 10.000 adet yemeğin ise 6 Mart Cuma gününe kadar dağıtılmasının planlandığını açıkladı.
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Sınır bölgesine gelen insan sayısının
artması beklenirken, planlanan gıda
yardımının yeterli olmayacağı
endişeleri ön plana çıktı.
Sahada hiçbir bebek maması ve süt
yardımı yapılmadığı ve bu konuda
planlamanın da olmadığı gözlendi.
Bazı kişilerin ekmek ve simit gibi
gıdaları mültecilere iki kat fiyata
sattıkları anlaşıldı.
3.3. Su, Sanitasyon ve Hijyen
(WASH)
Temiz su ve hijyen malzemelerinin
birincil öncelikli ihtiyaç olduğu
gözlendi. Bölgede hiçbir içme suyu
kaynağı ve su tesisatının olmadığı,
yüksek fiyatlara şişede içme
sularının satıldığı anlaşıldı. Yetersiz
miktarda içme suyunun guıda
yardımlarıyla birlikte dağıtıldığı
gözlendi.
Hijyen koşullarının çok düşük
olduğu, bölgede sadece el yıkama
ünitesi barındırmayan iki adet seyyar tuvaletin olduğu anlaşıldı. Analiz yapıldığı sırada tuvalet
kuyruğunda en az 100 kişinin beklediği görüldü. Bölgede insanların ihtiyaçlarını açık alanlarda
gidermek zorunda kaldığı gözlendi. Bu duruma bağlı olarak bölgede koku oluştuğu, atık yönetiminin de
sorun oluşturduğu anlaşıldı.
SGDD, UNICEF’in 4.500 şişe içme suyu, 3.000 paket bebek bezi, 1.000 paket ıslak mendil ve 500 adet
sabun göndereceğini kaydetti.
3.4. Koruma
Bölgede boğulma, soğuk hava ve biber gazı veya diğer silahlara bağlı hayati tehlikelerin var olduğu
belirlendi.
Sınırı geçmeyi başaran mültecilerin, Türkiye’ye geri gönderilmeleri hâlinde Türkiye’deki sahip
oldukları haklarla birlikte statülerini kaybetme, bunun yanı sıra, Yunanistan’da idari gözetim altında ya
da hapishanede tutulma veya kendi ülkelerine sınır dışı edilme riskleri bulunuyor.
Görüşme yapılan insanlar tarafından, ayrıca farklı ülkelerden gelen mülteci grupları arasında gerilim
yaşandığı da belirtildi.
3.5. Sağlık
Bazı yaralanmış ve badajlı insanlar olduğu gözlendi. Yunan savunma güçleri tarafından atılan gaz
kapsülleri nedeniyle yaralanan insanların olduğu, bir kişinin ağır yaralanarak Edirne merkezde yer alan
bir hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı.
Çocukların soğuk hava nedeniyle korku duyduğu ve hiçbir doktor veya ilaca ulaşım olmadığı bazı
anneler tarafından ifade edilenler arasında yer aldı.
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4. Alanda Faaliyet Gösteren Kurumlar ve Koordinasyon Mekanizmaları
Bölgede BMMYK, SGDD (ASAM) ve Mavi Kalem Derneği çalışmaya başlamıştır. Edirne Vali
Yardımcısı Yusuf Güzel ve Edirne İl Göç İdaresi İl Müdür Vekili Musa Aşılıoğlu koordinasyondan
sorumludur. BMMYK İstanbul Ofisi Başkanının sahada olduğu gözlenmiştir.
5. Emniyet ve Güvenlik
Bölgede, polis ve askerî polisin pek çok kontrol noktası bulunmaktadır. Ekibimiz her kontrol noktasında
durdurulmuş ve insani yardım organizasyonu olarak bölgeye girmesine izin verilmiştir.
Bazen Yunan polisinin sınırları açtığına dair dedikoduların çıktığı ve insanların sınır kapılarına
yöneldiği, bu durumlarda her iki taraf için yaralanma risklerinin oluştuğu gözlemlendi. Bunun yanı sıra,
biber gazına bağlı yaralanma riskinin olduğu anlaşıldı.
Bölgedeki en büyük risklerden birinin zayıf hijyen koşulları olduğu, maske eksiği bulunduğu belirlendi.
Bazu ufak hırsızlık vakalarının yaşandığı mülteciler tarafından ifade edildi.

6. Bölgeden Fotoğraflar
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