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BM’nin Cilvegözü İnsani Yardım Koridoru’ndaki Görev Süresi Doluyor 

2014 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye İnsani Yardım 

trafiğini belirleyen sınır ötesi yardım rotası ilk etapta Suriye-Irak Sınırı, Ürdün ve Türkiye 

üzerinden planlanmıştı. Suriye’ye yönelik en geniş kapsamlı insani yardım operasyonu 

BMGK’nın 2139 Sayılı kararı1 ile başlamıştır.   

 

BMGK, Rusya’nın 2165 sayılı2 BMGK oylamalarından beri Türkiye’den Cilvegözü 

sınır kapısı harici insani yardım girişi vetosu3 sebebiyle son kez 2533 sayılı BM Kararı 

doğrultusunda Suriye’nin Kuzey bölgesine yönelik tek insani yardım koridoru faaliyette 

kalmıştır.  

2533 sayılı BM Kararı’nın son faaliyet izin tarihi 10 Temmuz 2021 tarihinde 

dolacaktır. Rusya ve Çin’in BM Güvenlik Konseyi’ndeki doğal üye olma durumu ve 

Suriye’nin geleceği noktasında Esad yönetiminin alan hâkimiyetini artırması yönündeki 

politikaları dolayısıyla 2533 sayılı kararın uzatılması yönünde veto hakkını kullanacağına dair 

önemli siyasi ipuçları bulunmaktadır. BM, Şam’ın egemen yönetim vasfına dayanarak her 

insani yardım sevkiyatı öncesinde Suriye Arap Kızılay’ı aracılığı ile resmi bildirimde 

bulunduğunu belirtmek4 gerekir. 

 

                                                           
1 BM Güvenlik Konseyi,  2139 Sayılı BMGK Kararı, https://www.refworld.org/docid/530c948e4.html, SET: 
08.06.2021 
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2018 yılı itibariyle İnsani Yardım Koridorunun Daralması 

Rusya ve Çin, Ürdün ve Suriye-Irak Sınırındaki Yaarubiyah geçişlerinden insani 

yardım taşınmasını 2018 yılında veto etmişti. 2018 yılında Ürdün’deki insani yardım 

geçişleri5 veto kararının hemen öncesinde fiili olarak durdurulmuştu. Yaarubiyah’ın üzerinden 

YPG (SDF) kontrol bölgeleri aracılığıyla başta tıbbi insani yardım sevkiyatı planlamaları veto 

kararı sonrasında planlanan dağıtım stratejilerinin gerisine düştü. 2018’deki bu veto kararının 

ardından Fransa, Almanya ve Norveç başta olmak üzere Türkiye Sınırının aktif bir şekilde 

kullanılmasına yönelik talep sert tartışmaları beraberinde getirdi.  

 

İlk etapta Türkiye’den 4 sınır kapısı üzerinden planlanan insani yardım koridoru 

Rusya ve Çin vetoları ile birlikte Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapıları ile sınırlandırılmıştır. 

2019 Aralık ayında Cilvegözü6 ve Öncüpınar insani yardım koridorunun 1 yıl daha uzatılması 

için toplanan BM Genel Kurulu’nda Rusya baskıları sonucunda Öncüpınar İnsani Yardım 

Koridorunun kapatılması ve sadece 6 ay uzatılmak üzere Cilvegözü’nün faaliyetlerine devam 

etmesine izin verilmiştir.  

                                                           
5 BBC Türkçe, “Suriye'ye giden insani yardımların süresi bugün doluyor, BMGK süre uzatımında uzlaşamadı”, 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-53349463, SET: 08.06.2021 
 
6 Avrupa Parlamentosu, “Closure of the cross-border operations at Bab al-Salam”, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004200-ASW_EN.html; SET: 08.06.2021 
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2553 Sayılı Karara7 binaen Cilvegözü sınır kapısı aracılığı ile gerçekleşen insani 

yardım koridorunun çalışma izni 10 Temmuz 2021 tarihinde dolacaktır. Rusya’nın başta ABD 

ve Almanya ile gerçekleştirdiği temaslarda bölgedeki terör unsurlarını bahane ederek 

koridorun çalışmasına izin vermemek amacıyla veto kartını kullanacağı belirtilmektedir.  

Neden BM Yardımlarına İhtiyaç Var? 

Birleşmiş Milletler sahip olduğu kurumlar aracılığıyla başta 4 milyonluk İdlib 

bölgesindeki nüfusun  %75’inin günlük ve aylık temel ihtiyaçları doğrudan8 kendi ve yerel 

STK’lar aracılığıyla karşılamaktadır. BM operasyonlarının sonlandırılması bölgenin temiz su 

ihtiyacından eğitime; sağlıktan altyapı iyileştirmesine kadar geniş bir spektrumda hayati 

etkiler barındıracağı açıktır. 

Covid-19 Pandemisi ile birlikte ortaya çıkan hijyen ve temiz su ihtiyacının devamlılığı 

BM gibi çok boyutlu bir şekilde insani yardım ve göç yönetimi geliştiren ve uygulayan bir 

kurumun bölgede varlığına duyulan ihtiyacı pekiştirmektedir.  

İnsani Yardım Açısından Durum Tespiti 

 Suriye’nin kuzeyindeki insani durum BM yardımları olmaksızın yeterli bir hacme 

ulaşamayacaktır; diğer donörler aracılığı ile bu eksiklik giderilmek istense dahi 

BM’nin koordinasyon ve yönetim becerisi bu yardım politikaları için gereklilik arz 

etmektedir. 

 Şam yönetiminin insansızlaştırma ve alan hakimiyeti üzerinden şekillenen ofansif 

askeri harekatları hali hazırda insani yardım dağıtım ve stratejilerine müdahaleyi de 

kapsamaktadır. Bu durum bilhassa terörizm üzerinden bir meşruiyet çabası arasa da 

milyonlarca sivil nüfus üzerinde ölümcül etkileri barındırmaktadır. 

 Rusya bölgedeki nüfuzunu geliştirmek; Esad Yönetiminin Birleşmiş Milletler 

nezdinde temsiliyet kapasitesini artırmak için veto hakkını bir silah olarak 

kullanmaktadır.  

                                                           
7 BM Güvenlik Konseyi,  2553 Sayılı BMGK Kararı, https://www.securitycouncilreport.org/un-
documents/document/s-res-2553.php, SET: 08.06.2021 
8 Birleşmiş Milletler, “As Hunger, Malnutrition Rise in Syria, Security Council Must Ensure Border Crossing 
Remains Open, Aid Flows to Millions, Humanitarian Affairs Chief Stresses,” Meetings Coverage and Press 
Releases, SC/14479, https://www.un.org/press/en/2021/sc14479.doc.htm, SET: 08.06.2021  
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 Bölgenin acil insani ihtiyaçlarının yanı sıra nüfusun neredeyse %65’ini oluşturan 18 

yaş altı nüfusun yeni insani trajedilerden uzak tutulmasını beklemek tüm dünya 

kamuoyunun temel beklentileri arasında yer almaktadır. 

 Bölge’de insani yardımın kesilmesi akabinde ve olası saldırılarla birlikte Türkiye sınır 

güvenliği ve göç yönetiminin kapasitesi üzerinde ortaya çıkabilecek kitlesel göç riski 

bulunmaktadır. Bu durum yeni insani trajedileri beraberinde getirebilir.  

Öneriler 

 Sivil toplum başta olmak üzere tüm insani yardım ekosisteminin başta Rusya ve Çin 

olmak üzere lobi faaliyeti geliştirmesi gerekmektedir. 

 BMGK üyesi ABD, Fransa ve İngiltere’nin yanı sıra Türkiye, Almanya, Norveç ve 

İrlanda gibi Suriye’deki insani krizle mücadele etmeye çalışan devletlerin yüksek 

istişare toplantılarını yoğunlaştırması gerekmektedir. 

 Esad Yönetiminin insani yardım yönetimini kendi askeri ve siyasal çıkarları için 

kullanmasını engelleyecek yeni uygulamalar geliştirilmelidir. 

 Suriye’nin Kuzeyindeki insani sorumlulukla başa çıkma konusunda Türkiye’nin tek 

başına kalmasını engellemek amacıyla başta Avrupa Birliği ve INGO’lar olmak üzere 

güçlü bir lobi oluşturulması gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 


