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Yönetici Özeti
Suriye rejiminin, Suriyelilerin büyük bir çoğunluğunun bel bağladığı insani yardımı silah 
haline getirmesi, son 10 yılda kapsamlı bir şekilde belgelendi. Uluslararası forumlar, Esad 
rejiminin muhaliflerin elindeki bölgeleri kasten aç bıraktığına ve Birleşmiş Milletler (BM) 
kurumlarına şantaj yaptığına, ordu ve milisler için yardım sağladığına dair çok fazla kanıt 
sundu. Nitekim Esad rejimi, askeri stratejisini ilerletmek için yardımları kullandığı, savaş 
ekonomisini yardım fonlarıyla desteklediği ve hedeflerine ulaşmak için insani yardım 
ajanslarını kullanmayı kapsayan pek çok farklı strateji kullandı.  

En önemlisi, rejim, muhaliflerin elindeki bölgeleri, Rus ve İranlı müttefiklerinin yardımıyla 
meşhur “uzlaşma anlaşmaları” yoluyla boyun eğmeye zorlamak için insani yardım 
dağıtımını manipüle etti. Rusların sivil bölgeleri halı bombalamaları yoğunlaştı ve kuşatma 
altındaki alanlar bölgelerde insanlar aç bırakıldı; çaresiz sivillere rejime boyun eğmeleri ve 
“uzlaşmayı” kabul etmeleri halinde insani yardım teklif edildi. Maxwell Gardiner 
Operasyonel Analiz ve Araştırma Merkezi'nden Mouayad Albouni ve  ABD'nin eski Suriye 
Özel Temsilcisi James Je�rey'e göre1 : 

Suriye rejiminin insani yardım dağıtımı üzerindeki baskısının katı doğası, en son Temmuz 
2021'de BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kuzeyde yerinden edilmiş milyonlarca Suriyeliye 
sınır-ötesi yardım sağlanmasına ilişkin tartışmaların merkezi bir odak noktası olmuştur. 
Rusya veto yetkisini, İdlib'e sıkışmış 4 milyon Suriyeliye yardım ulaştırılan geçişlerin sayısını 
sistematik olarak azaltması için BM Güvenlik Konseyi'ne şantaj yapmak amacıyla kullandı. 
Rusya, yardım dağıtımının tahsisinden ve yolsuzluğundan karını arttıran rejime insani 
yardım akışı üzerinde tam kontrol sağlaması için ve ülkenin kuzeybatısındaki ve 
muhaliflerin elindeki son yerleşim bölgesini boyun eğmeye zorlamak amacıyla yardımın 
Şam üzerinden teslim edilmesinde ısrar ediyor. 

1   https://www.wilsoncenter.org/article/damascus-weaponization-humanitarian-aid-should-be-focus-upcoming-un-cross-border-resolution 
“BM Sınır - Ötesi Çözüm Tartışmasının Odak Noktası Şam'da İnsani Yardımın Silahlandırılması Olmalı” Wilson Merkezi, 8 Temmuz 2021

Uzlaşma işlemlerinin temel bir unsuru olan yardım manipülasyonunun birçok örneği 
mevcut. İnsani yardım vaadi, Suriye'nin orta ve güneyindeki yerel uzlaşma 
anlaşmalarının dolaylı - ve genellikle aleni - bir boyutuydu.  Nitekim, uzlaşma koşullarının 
imzalanmasından hemen sonra haftalar veya günler içinde BM konvoylarının sık sık gelişi 
devam etti. Öne çıkan örnekler arasında Darayya, At-Tall, Doğu Guta ve kuzey Kırsal 
Humus'taki topluluklar sayılabilir. Örneğin, yoğun kuşatmanın son günlerinde yapılan 
röportajlarda, Darayya yerel meclisi üyeleri, BM personelinin kendilerine BM yardım 
konvoylarının yerel silahlı muhalefet gruplarının teslim edilmesini gerektiren bir uzlaşma 
anlaşmasına bağlı olacağını açıkladığını belirtti. New York, Cenevre, Washington, Berlin 
ve diğer başkentlerdeki karar alıcılar bu gerçeğin oldukça farkındalar.  



Bu rapor, Suriye rejiminin BM ve diğer uluslararası yardım kuruluşları da dahil olmak üzere 
insani yardım kuruluşlarının ve genellikle doğrudan rejimin kurumları veya temsilcileri 
tarafından kurulan sayısız Suriye kuruluşunun çalışmalarını kontrol etmek ve yönlendirmek için 
kullandığı yöntemlerin içeriğini, sistemini incelemektedir. Bu çalışma, Esad'ın elindeki Suriye'de 
faaliyet gösteren 29 kuruluşun 45 çalışanı ile yapılan görüşmelere dayanmaktadır. Suriyelilerin 
çoğu ve birkaçı farklı uluslardan olan bu kişiler, uluslararası yardım kuruluşlarında, BM 
kuruluşlarında ve Suriye insani ve sivil toplum kuruluşlarında (STK'lar) çalışmaktadırlar. Çoğu 
durumda, çalışmaya katılma nedenleri, Suriye rejiminin doğrudan veya dolaylı olarak, ancak 
her zaman kararlı bir şekilde bu kuruluşların çalışmalarına müdahale ettiği statükoyu 
değiştirmek ve onları cephaneliğinde Suriye halkına yönelik bir başka silah haline getirmekti.

Rejim müdahalesi, yardım dağıtımını doğrudan etkilemekten, çeşitli projelerden kimin 
yararlanacağına (ve kimin yararlanmayacağına) karar vermekten tutun da rejime yakın 
kişileri, işlerini kontrol etmek ve izlemek için bu kuruluşlarda önemli nüfuz pozisyonlarına 
atamak dahil olmak üzere; rejimin ordusuna ve milislerine, bazen hedef yararlanıcılara 
ulaşandan daha büyük yüzdelerde, doğrudan yardım tahsis etmeyi kapsıyordu. Bu tür bir 
müdahalenin kabulü, uluslararası ve Suriyeli tüm yardım kuruluşlarına nüfuz etmektedir. 
Şimdilerde bu kuruluşlar ve rejimin kurumları arasında tehlikeli bir karşılıklı çıkar ilişkisi 
bulunmaktadır. Son olarak, katılımcıların çoğu, Suriye rejiminin, daha sonra siyasi 
müzakerelerde “bağımsız” sivil toplumun temsilcileri olarak görünen birçok STK'nın 
yaratılmasında rol oynadığına kesinlikle inanıyor.

Bu bulgular, başta BM ve Avrupa Birliği olmak üzere Suriye'ye en büyük insani yardım 
bağışçılarının politikalarını etkilemelidir. Suriye rejiminin baskıcı, kriminal gündemini ilerletmek 
için yardım manipülasyonunu ve müdahalesini önlemek için sahada çalışan BM kurumları ve 
uluslararası ve Suriye kuruluşları tarafından fonlarının nasıl kullanıldığına dair bağımsız ve 
objektif bir denetim yapılmalıdır. Bu bulgular, Rusya'nın sınır ötesi yardımla ilgili BMGK'daki 
şantajının nasıl sona erdirileceği konusundaki tartışmalara ışık tutmalı ve yardımın BMGK onayı 
veya rejim müdahalesi olmadan yasal olarak halka ulaştırılmasını sağlamak için alternatif 
yaklaşımlar benimsemelidir. Güçlü uluslararası güvencelere sahip kapsamlı bir siyasi çözümün 
ardından yerinden edilmiş Suriyelilerin organize şekilde, güvenli bir biçimde, gönüllü ve onurlu 
geri dönüşü için herhangi bir plan geliştirilmeden önce, Suriye'de insani yardım dağıtımında 
yer alan BM kurumlarının politika ve uygulamalarının kapsamlı bir şekilde araştırılması 
gerekmektedir. İnsani yardım operasyonlarının insani ilkeler doğrultusunda yürütülmesi 
sağlanmalı ve hayat kurtaran yardımların dışındaki çalışmaların, Suriye genelinde BM 
yardımına ilişkin 2018 BM İlkeleri ve Parametreleri ile uyumlu olması gerekmektedir. 
Uygulamanın daha fazla takip edilmesine ihtiyaç vardır ve yakın bir zamanda uygulanması 
imkansız görünmektedir. Bu durum, özellikle rejim kontrolündeki bölgelerde olmak üzere 
Suriye içinde faaliyet gösteren BM kurumlarının bağışçıların kırmızı çizgilerine ve temel 
operasyonel standartlara saygı göstermesini sağlamak için devam eden bölgesel diyaloğa 
acilen daha fazla odaklanmayı gerektirecektir. Ayrıca, görüşmelerinde BM Ülke Ekibi ve 
bağışçılar, bu raporda yer alan bilgiler gibi dış paydaşlardan gelen kanıtları ve tavsiyeleri 
ciddiye almalıdır.

Bu raporda açıklanan politika ve uygulamalar ve Suriye rejiminin yardımı silahlandırması ve 
sivil toplumu ele geçirmesi, uzun vadeli bir çözüm ve istikrar umudu varsa 
normalleştirilmemelidir. Sonuç olarak, yolsuzluk ve Suriye rejiminin savaş ekonomisini finanse 
etmek için yardım fonlarının kullanılması konusu hesap verilebilir olmalıdır. Bu rapor, bu tür 
politika değişikliklerine katkıda bulunmak üzere tasarlanmıştır
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Ankete katılanların beşte dördü (yüzde 81), gözlemlerine ve doğrudan katılımlarına 
dayanarak Suriye rejiminin kuruluşlarının çalışmalarına doğrudan aşağıdaki yollarla 
müdahale ettiğini doğruladı:
- Bu kuruluşlardan kimin yararlandığını (ve kimin yararlanmadığını) belirlemek;
- Müdür ve yöneticilerin atanması ve çalışanların işe alınması
- Askeri ve güvenlik kurumları ve personeline yardım ve bağışları aktarmak

Araştırmaya katılanların dörtte üçünden fazlası (yüzde 77) ana müdahale kaynağının 
“kuruluşun çalışmalarını denetleyen devlet kurumları” olduğunu belirledi. Katılımcıların 
dörtte birinden fazlası (yüzde 27) resmi olmayan askeri partilerin (milislerin) işlerine 
doğrudan müdahale ettiğini belirtirken, yüzde 23'ü resmi askeri yapılardan doğrudan 
müdahale olduğunu belirtti. 

Katılımcıların büyük çoğunluğu rejim müdahalesini her zaman kabul ettiklerini belirtirken, 
sadece yüzde 19'u eskiden reddettiklerini söyledi. Rejimin doğrudan veya dolaylı 
talimatlarını reddetmek, bir kuruluşun izinlerini iptal etmekten projeleri iptal etmeye veya 
işlerini kaybetmeye kadar değişen ciddi sonuçlara yol açabilir. Neredeyse tüm katılımcılar 
(yüzde 95) işlerini kaybetme korkuları nedeniyle rejimin müdahalesini kabul ediyor. Yüzde 
38'i gözaltı veya tacizden korkarken, yüzde 19'u kendilerine yönelik doğrudan 
tehditlerden korkuyor.

Anket katılımcılarının yaklaşık yüzde 58'i, rejim kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren 
insani yardım (uluslararası ve yerel) kuruluşlarındaki yolsuzluk düzeylerini orta ile çok 
yüksek arasında değişen bir düzeyde tanımlamaktadır. Kalan yüzde 42'si düşük veya çok 
düşük seviyede olduğunu bildirmektedir.  

Uluslararası yardım kuruluşları ve BM kuruluşları, faaliyetlerini sürdürmek ve rejimin 
zulmünden kaçınmak için çoğunlukla belirli düzeylerde yolsuzlukları kabul etmeye 
zorlanıyor. Çoğu yerel kuruluş, rejime yakın kişiler tarafından fon elde etme aracı olarak 
kuruldu ve rejimle bağlantılı taraflar, uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmaları için onlara 
baskı yapıyor.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 44'ü rejim kontrolündeki bölgelere yönelik insani yardımın 
yüzde 25'inden fazlasının orduya ve milislere aktarıldığına inanıyor. Katılımcıların yüzde 
16'sı bu oranın daha da yüksek olduğunu ve yardımın yüzde 75-50'inin orduya ve milislere 
aktarıldığını bildirdi.

Rejim bağlantılı kişilerin akrabaları ve rejimle bağlantılı olanlar çoğu yardım kuruluşuna, 
rejime ve işlerini güvence altına alan taraflara kuruluşların faaliyetleri ve çalışanları 
hakkında gözlem yapmak ve rapor vermek üzere atanmaktadır.

Görüşülenlerin yaklaşık üçte ikisi (yüzde 62), Suriye rejiminin siyasi olarak sivil toplumu 
temsil etmek amacıyla görünüşte “bağımsız” bir cephe olarak kullanmak için çok sayıda 
STK'nın kurulmasında parmağı olduğuna inanıyor. 
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Araştırmanın İlgi Düzeyi
Doğrudan, ayrıcalıklı erişime ve içeriden bilgilere dayanan bu rapor, Suriye'deki insani 
yardım kuruluşlarının politikalarını, tutumunu ve çalışmalarının gerçek etkisini yakından 
incelemektedir. Araştırma, başlıca BM çalışanları ve Suriye'de faaliyet gösteren ve 
aşağıda yer alan çeşitli kuruluşlar ve uluslararası kuruluşların çalışanları ile görüşmeler 
yapılmasını gerektirdi: BM Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Gıda Programı (WFP), 
Suriye Arap Kızılay'ı (SARC), Suriye Kalkınma Vakfı, Norveç Mülteci Konseyi (NRC), 
Mercy Corps ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi(UNOCHA). Yerel kuruluşların 
çalışanları ile de görüşülse de güvenlik endişeleri nedeniyle raporda genel hatlarıyla bu 
kuruluşlara atıfta bulunulmuştur.

Yerel sivil toplum kuruluşlarının (STK'lar), uluslararası STK'ların (USTK'lar) ve hatta BM 
kurum ve kuruluşlarının Suriye'de nasıl faaliyet gösterdiği konusu ve rejimin onlar 
üzerindeki etki düzeyi (ve müdahalesinin gerçek motivasyonu) son derece önemliyken 
bu konu çok nadiren irdelenmekte veya araştırılmaktadır.

Bu araştırma, köklü bir sivil haklar hareketi olan Suriye Kardeşlik, Sosyalleşme ve 
Yardımlaşma Derneği (SACD) tarafından yapılmıştır. SACD, sivilleri güçlendirmek ve 
onlara hizmet etmek, haklarını ve geçim kaynaklarını korumak için sosyal hareketlerin 
ve sivil toplum girişimlerinin büyük bir destekçisidir. Ayrıca yerel ve uluslararası 
bağışçıların desteğiyle ayakta duran bu tür bir aktivizm, Suriye'de yeni bir sosyal ve 
politik kültürün şekillendirilmesinin ve ülke için daha umut verici bir geleceğin çok 
önemli bir ayağı olarak görülmektedir.

SACD, rejime bağlı aktörlerin bu desteği siyasi amaçlarla manipüle etmesini veya 
Suriye halkına daha fazla zarar vermesini engellemeyi amaçlıyor. İnsani kaynakların 
Suriye'de zalimlere veya sistematik insan hakları ihlalleri işleyenlere fayda sağlamak 
maksadıyla aktarılmaması, bu hususta çok önem arz etmektedir.

Bu sorun, aşağıdaki nedenlerle son derece alakalı ve zamanına uygundur:
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Suriye nüfusunun büyük bir bölümünün rejim kontrolündeki bölgelerdeki nüfusun (yerinden 
edilmiş, geri dönenler ve orada ikamet edenler) refahı ve itibarı, özellikle ülkenin ekonomik 
ve mali çöküşü sırasında bu raporda ele alınan kuruluşların çalışmalarından büyük ölçüde 
etkilenmektedir.

Suriye'deki uluslararası ve BM kuruluşlarında yolsuzluk sorununun ortaya çıkarılması başlı 
başına çok önemlidir. Ama bu durum aynı zamanda bağışçıların ve destekleyici 
devletlerin, yardımın en çok ihtiyaç duyan yararlanıcılara ulaşmasını sağlamak için daha 
etkili politikalar ve uygulamalar geliştirmesine yardımcı olacaktır.

Bu kuruluşlar ve Suriye rejimi arasındaki ilişkiyi araştırmak ve müdahale düzeylerini tam 
olarak anlamak -bu kuruluşların rejimin gündemini ve anlatısını geliştirmede oynadıkları 
rolün yanı sıra- politika yapıcıların Suriye toplumunun herhangi bir siyasallaşmayla ilgisi 
olmayan gerçek taleplerini ayırt etmelerine yardımcı olmak için çok önemlidir.
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Metodoloji
Bu rapor, Suriye ve Suriye vatandaşı olmayanlar da dahil olmak üzere rejim 
kontrolündeki bölgelerdeki 29 farklı yardım kuruluşunun 45 çalışanından oluşan bir 
anketin sonuçlarını analiz etmektedir. Anket, Covid-19 koşulları nedeniyle yüz yüze veya 
sanal olarak doğrudan görüşmelerle yürütülmüştür.

Ankete katılacak kuruluşlar aşağıdaki kriterlere göre seçilmiştir:

Suriye rejiminin ülkede faaliyet gösteren yardım ve insani yardım kuruluşlarının 
faaliyetleri ve politikalarındaki rolüne dair kapsamlı bir anlayış oluşturmak için çalışma, 
çeşitli kuruluş türlerini hedef aldı. (bkz. Şekil 1). Ankete katılan yerel kuruluşlar, Suriye'de 
projeler yürütmek ve hizmet sunmak için BM'den ve uluslararası bağışçılardan fon 
almaktadır.

Alaka düzeyi ve etki: anket, kendi alanlarında en fazla etki ve alaka düzeyine sahip 
kuruluşları hedef aldı.

Faaliyette bulunulan yıl sayısı: Çatışmanın başlangıcından beri faaliyet gösteren 
kuruluşlara öncelik verildi ancak en az 5 yıllık bir faaliyet süresi şartı arandı.

Kuruluşun Suriye rejimiyle bilinen ilişkisi

BM Kuruluşları: Yüzde 11 
Uluslararası Kuruluşlar: Yüzde 33 
Yerel Kuruluşlar: Yüzde 56  

33%

11%

Ankete Katılan 
Kuruluş Türleri 56%

Yerel Uluslararası BM

Şekil - 01 Ankete Katılan Kuruluş Türleri
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Bu kuruluşlar insani yardım alanında aşağıdaki alanları kapsayan farklı sektörlerde 
faaliyet göstermektedir:

    - Gıda güvenliği 
    - Sağlık
    - Hizmet altyapısı
    - Erken iyileşme
    - Eğitim
    - Psikolojik ve zihinsel sağlık desteği
    - Kapasite geliştirme 

Anket katılımcıları, bu rapor için bilgi ve verilerin toplandığı 2011 ile 2021 ortaları 
arasındaki farklı zaman dilimlerinde çalıştı. Katılımcılardan bazıları işlerini bırakmak 
zorunda kaldılar. Kimileri işlerinden ayrılmaya fakat insani alanda farklı bir görevde 
çalışmaya karar verirken, kimileri ise hala aynı kuruluşlarda çalışıyor.

Güvenlik tehditleri nedeniyle, örneklem tasarım aşaması, aday ve kuruluş seçim süreci 
ve katılımcılarla iletişim dahil olmak üzere anketin her aşamasında özel önlemler 
alınmıştır. Rejim tarafından hedef alınma ihtimaline karşı, özellikle daha savunmasız 
oldukları için orada yaşayanlar olmak üzere, tüm katılımcıların ve kuruluşların isimleri 
gizli tutuldu. Tüm katılımcılar, ankete katılmanın riskleri ve etkileri ile SACD tarafından 
alınan önlemler tam olarak açıklandıktan sonra imzalı onay verdi. 

Cinsiyet açısından dengeli bir örneklem oluşturmaya çalışılan çalışmada, katılımcıların 
yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor (Şekil 2'de turuncu renkle gösterilmiştir).

40%

Katılımcıların 
Cinsiyeti

60%

Erkek Kadın

Şekil - 02 Katılımcıların Cinsiyeti

07

Yardım Silahlandırılması
Müdahale ve Yolsuzluğun 



Analiz, katılımcıları yaşlarına göre iki gruba ayırmaktadır (Şekil 3).

Yüzde 71 

Yüzde 29 

Bunlar farklı seviyeleri ifade ettiğinden, çalışma soruları, katılımcıların, kuruluşların 
hiyerarşisi içindeki yönetim seviyelerine göre düzenlenmiştir. 

Katılımcıların yaklaşık dörtte üçü (yüzde 71) yönetici ve müdürlerden oluşuyor; geri 
kalanlar ise çalışanlardan (yönetim dışı pozisyonlar) (bkz. Şekil 4).

Katılımcıların Suriye rejimi ve son 10 yıldaki olaylarla ilgili tutumlarını kategorize etmek 
zordu. Bununla birlikte, tanık oldukları şeyler ve cevapları çeşitli siyasi yakınlıkları 
yansıtmaktadır.

Bilgiye erişim
Suriye rejimi ile ilişkiler ve bağlantıların farkında olma
Çalışma şekli ve proje teslimi hakkında teknik bilgi

29%

Katılımcıların 
Yaş Grupları

71%

26-42 43 - 60

Şekil - 03 Katılımcıların Yaş Grupları

29%

Katılımcıların 
Yöneticilik 

Seviyesine Göre 
Sıralaması

71%

Yönetici seviyesinde Çalışan

Şekil - 04 Katılımcıların Yöneticilik Seviyesine Göre Sıralaması
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Suriye Rejiminin Müdahalesinin Yaygınlığı
Aşağıdaki bölümlerde yer alan sorular, katılımcı örneklemindeki yönetici ve müdürlere 
sorulmuştur. Katılımcıların yüzde 81'i, gözlemlerine ve doğrudan katılımlarına 
dayanarak rejimin, kuruluşlarının çalışmalarına doğrudan müdahale ettiğini doğruladı.

Bu soruya verilen yanıtlar, Suriye'de 
faaliyet gösteren herhangi bir faaliyet 
veya kuruluş açısından rejimin genel 
ancak karakteristik müdahaleci 
doğasıyla uyumluydu. Ancak ankete 
dahil edilen kuruluşların büyük 
çoğunluğunun güvenlik açısından 
hassas sektörlerde faaliyet 
göstermediği göz önüne alındığında, 
yüzde beklenenden daha yüksektir.

19%

Rejim 
Müdahalesi

81%

Evet Hayır

Şekil - 05 Rejim Müdahalesi
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Not: Şekil “Rejimin müdahalesi var mı?” sorusuna verilen yanıtları göstermektedir.

“Benim kuruluşumda, hükümetin yöneticilerin ve 
çalışanların atanmasına doğrudan müdahale ettiğini 
söyleyemem, ancak yöneticilerin ve müdürlerin 
çıkarlarına ve hükümet partileriyle ortaklıklarına 
uygun özel işe alma politikaları olduğunu söylemek 
doğru olur.”

Samer Suriyeli STK - Yönetici

“Devletin müdahalesi bir tür ortaklık, başlı başına bir müdahale değildir. Kuruluş, bağımsız değil, First 
Lady'ye ait bir devlet kurumu olarak kabul ediliyor. Uygulamada bu kuruluş, Sosyal İşler ve Çalışma 
Bakanlığı'ndan “daha güçlü” ve bu sektörde çalışan çok sayıda kuruluş kontrol etmektedir.”

Ali Suriyeli STK - Yönetici

Yardım Silahlandırılması
Müdahale ve Yolsuzluğun 



Anketten ve katılımcılarla yapılan görüşmelerden elde edilen genel izlenim, Suriye 
rejimi ile insani yardım kuruluşları ve kurumları arasındaki ilişkinin rejim müdahalesinin 
ötesine geçtiği yönündedir. Bunun yerine rejimin, farklı organlar ve figürler aracılığıyla, 
karar verme sürecini kontrol ettiği ve bu kuruluşlar için “kırmızı çizgileri” tanımladığı ve 
yararlanıcıların belirlenmesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu karar verme 
ortaklığı gibi bir ilişkinin varlığını gösteriyor.
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“Bağımsız bir kuruluş olması beklenen Suriye Arap Kızılay'ı, Suriye hükümeti tarafından kontrol ediliyor. 
Suriye Arap Kızılayı hükümetten emir almakta ve faaliyet türüne ve yürütüleceği alanlara bağlı olarak 
Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na, hatta bazen Savunma Bakanlığı'na danışarak 
kararlar almaktadır. Suriye Arap Kızılayı, Suriye hükümetinin ‘insani’ koludur."

Sande Suriyeli STK- Yönetici

Daren Suriyeli STK- Yönetici

“Kuruluşun yönetim kurulunun,sözü geçen diğer sivil figürlere 
ek olarak, siyasi ve güvenlik figürleriyle de güçlü bağları var. 
Kurulun izlediği politikalar, bu kişilerin müdahalesini önleyecek 
şekilde tasarlanmaktadır.”

Ahmad Suriyeli STK- Yönetici

“Müdahale değil, hükümetle bir 
işbirliği var.”

Maher Suriyeli STK- Yönetici

“Bu bir müdahaleden ziyade çıkar örtüşmesidir. Kuruluşta 
güvenlik birimlerine ve Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı'na 
bağlı bir güvenlik ofisi bulunmaktadır. Bu güvenlik ofisi, işleri, 
çalışanları ve diğer tüm detayları izlemekten sorumludur.”

Lojien Suriyeli STK- Yönetici

“Kuruluşun çalışmalarına herhangi bir müdahale olmamıştır. 
Çünkü bu ilişki aslında devlet kurumları ve güvenlik birimleri ile 
ortak çıkar ve koordinasyon üzerine kurulmuştu ve bu 
kuruluşlar rejimi siyasi olarak destekliyor, milislere ve ailelerine 
destek ve yardım sunuyordu.”

Majed Suriyeli STK- Yönetici

“Genelde eğitim ve kültür 
projeleri ve barış inşası 
üzerinde çalışıyoruz, ancak 
çok az sayıda da olsa hizmet 
veya yardım dağıtım projeleri 
üzerinde çalışıyoruz. Bu alanı 
seçmemizin nedeni, bir buçuk 
yıla yakın uzun ve meşakkatli 
bir süreçten sonra bize 
çalışma izni veren ve nihayet 
bu kuruluşta çalışma hakkımı 
elde edebilmem için çokça 
rüşvet ve hediyeler verdiğimiz 
Sosyal İşler ve Çalışma 
Bakanlığı'nın şantajlarından 
kaçınmaktı.

Yardım Silahlandırılması
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Bu kuruluşlardan kimin yararlandığını (ve kimin yararlanmadığını belirleme)

Müdür ve yöneticilerin atanması ve çalışanların işe alınması

Askeri ve güvenlik kurumlarına ve personellerine yardımların aktarılmaması
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“Bazen Berze ve Cobar gibi Suriye hükümeti tarafından yakın zamanda ele geçirilen bazı bölgelere ve 
milislerin faaliyet gösterdiği diğer bölgelere yapılan yardım dağıtımı sırasında, doğrudan yardım dağıtım 
sürecine müdahale ettiler ve yardımın sivillere dağıtılmasına izin vermeleri karşılığında kendileri 
yardımdan pay aldılar.”

Ali Suriyeli STK - Yönetici

Suriye Arap Kızılayı'nın (rejim tarafından 
yönetilen) tüm yardım dağıtımlarında ve 
yeniden yapılanma projelerinde varlığının 
gerekli olduğu gerçeği, başlı başına rejimin 
bariz ve kabul edilemez bir müdahalesidir."

Saeb Suriyeli STK - Yönetici

“Karar vericiler ve güvenlik birimlerinin yanı sıra, 
önemli devlet adamları, yardımları belirli 
yararlanıcılara aktarmak veya belirli kişilere 
istihdam sağlamak amacıyla kuruluşların işleyişine 
müdahale etmektedir”  

Naden Suriyeli STK - Yönetici

Anket, rejimin, bu kuruluşların karar verme ve hizmet sunumu açısından nasıl çalıştığını 
neredeyse tamamen kontrol etmekle ilgilendiğini gösteriyor (Şekil 6). Rejim düzenli 
olarak aşağıdakilere müdahale etmektedir:

Müdahale Türleri 

58%

58%

58%

50%

50%

42%

Belirli toplum gruplarını
yararlanmadan mahrum bırakma

Yararlanıcıları belirleme

Çalışan iş alımları

Askeri gruplara yardımların
kanalize edilmesi

Yönetici ve direktörlerin işe alımları

Diğer

Şekil - 06 Müdahale Türleri 
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Müdahalenin bir başka yönü, sözde bağımsız olan ve STK olarak faaliyet gösteren, 
ancak gerçekte rejimle bağlantılı olan diğer kuruluşlarla ortaklıklar kurulmasıdır. Bu tür 
bir müdahale, rejimin politikaları ve hedefleri ile uyumlu olmasını ve hizmet etmesini 
sağlamak için ülkenin tüm sivil toplumunu inşa etmeyi ve tam olarak kontrol etmeyi 
amaçlar.

SARC'ın rolüne dair katılımcıların ifadeleri, genellikle olumsuz algıları yansıtmaktadır; 
çünkü kuruluşun varlığı çoğunlukla dayatılmakta ve her zaman rejimle 
ilişkilendirilmektedir.
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“Sıcak çatışma bölgelerini (muhaliflerin kontrolündeki ve rejim tarafından geri alınan bölgeleri) hedef 
aldığı için bazı projeler iptal edildi”

Lames Suriyeli STK - Yönetici

“Söz sahibi birçok nüfuzlu kişi, maddi ve psikolojik yardımın zorunlu yararlanıcıları olarak muhaliflerle 
askeri çatışmalar sırasında yaralanan belirli kişilerin isimlerini veriyor.”

Same Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu - Yönetici

“Müdahale, çalışanların işe 
alınması ve üstlenilen projelerin 
türü ile destekten yararlanacak 
ailelerin adları ve siyasi 
yakınlıkları ile ilgilidir.”

“Müdahale, genellikle bu kişilerin deneyim ve beceriden 
yoksun olmasına rağmen, bakanlık tarafından belirli 
kişileri işe almak ve dayatmasıyla ilgilidir. Ancak aynı 
zamanda mevcudiyeti, tüm operasyonel kısmın özellikle 
fonlar ve maddi yardımlarla ilgili raporları izlemek ve 
göndermek için olduğu da biliniyor.”

Hala Suriyeli STK - Yönetici Meera BM Ajansı - Yönetici

Yardım Silahlandırılması
Müdahale ve Yolsuzluğun 
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“Bizim çalışmalarımız devam 
etmekteyken, güvenlik teşkilatları, 
çalışma ekibinin bir parçası olması 
için belirli kişileri seçiyor ve onlar 
yardımımızdan yararlanacak 
kişilerin isimlerini belirliyor.”

Tawfik
Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu - Yönetici 
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Bu bölümdeki sorular, yönetici düzeyinden bağımsız olarak tüm katılımcılara sorulmuştur. 
Katılımcıları dörtte üçünden fazlası müdahalenin ana kaynağını, “kuruluşun faaliyetlerini 
denetleyen rejim ajansları” olarak göstermiştir (Şekil 7). Ayrıca, katılımcıların yüzde 27'si 
milislerin doğrudan müdahale ettiğini belirtirken, yüzde 23'ü doğrudan rejimin askeri 
müdahalesi olduğunu bildirmiştir. 

Ana Müdahale Kaynakları

77%

62%

35%

27%

27%

23%

23%

Kuruluşun faaliyetlerini
denetleyen rejim kurumları

Güvenlik Birimleri

Nüfuz sahibi siviller
(Rejim ile bağlantılı)

Partiler

Milisler

Diğer

Askerler

Şekil - 07 Müdahalenin Türleri

“Tedarik ve lojistik kısmında çalışıyorum ve 
bağlantılarla işe başladığımdan bu yana bana ilk iş 
bulanlar tarafından düzenli olarak baskı 
görüyorum. Ancak tüm finansal ayrıntılara, 
çalışanların maaşlarına, yararlanıcıların adlarına ve 
hatta kuruluşun fonlarına dahi bir müdahale 
olacağını düşünmemiştim. Kendileriyle 8 yıl 
çalıştıktan sonra, müdahale nedeniyle 6 ay önce 
kendi isteğimle işimden ayrıldım.”

Mousa – BM Ajansı - Yönetici

Yardım Silahlandırılması
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Katılımcı ifadeleri hem yöneticilerin hem de çalışanların çalışmalarına müdahalenin, 
organizasyonların kendilerine yerleştirilen veya çalışmalarını dışarıdan izleyen dahili ve 
harici “ajanlar” vasıtasıyla yapıldığını bir kez daha ortaya koymaktadır.  Bu ajanlar esas 
olarak rejim içinde bağlantıları olan nüfuzlu şahsiyetler veya doğrudan rejim 
ajanslarıdır. Bunun gibi birçok beyan, SARC'ın kuruluşların çalışmalarına müdahale 
etme ve doğrudan rejim tarafından yönetilme rolüne ilişkin algıyı güçlendiriyor.
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“Yararlanıcıların ihtiyaçlarını ve kuruluşun müdahale seviyesini incelemeye odaklanarak 4 yıl üst üste 
çalıştım. Çalışmalarımız ağırlıklı olarak Şam ve Şam kırsalına yönelikti; özellikle çatışmanın yoğunlaştığı, 
Doğu ve Batı Guta ve Şam şehrinin bazı mahallelerinde büyük yerinden edilme dalgalarına tanıklık eden 
bölgelerden gelen yerinden edilmiş insanlarla çalıştık. İşime müdahale, güvenlik kurumları tarafından 
kuruluşun planları, yararlanıcıları ve proje bütçeleri hakkında rapor verme ve ayrıca rejim içindeki belirli 
organlara rapor verme göreviyle görevlendirilen çalışanlar tarafından yapıldı. Müdahaleye itiraz 
ettiğimizde veya yönetimi veya hibelerin verilme şeklini eleştirdiğimizde sorguya çağrılmaktan 
korktuğumuz için hepimiz baskı altında çalışıyorduk. Bu sorun, kuruluşun rejim kontrolünde yer alan 
bölgelerdeki tüm şubelerde yaşanıyor.”

Meera BM Ajansı - Yönetici

“İşim, ortaklıkların nasıl kurulacağı ve diğer 
kuruluşlara nasıl ulaşılacağı ile ilgili birçok koşul 
ve bağışçıların yanı sıra farklı vilayetlerdeki 
güvenlik birimleri ve Baas Partisi yetkilileriyle 
olan ilişkim tarafından kısıtlanmaktadır ve 
sürekli müdahalelere maruz kalmaktayım.”

Suriyeli STK - Yönetici

Yardım Silahlandırılması
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19%

Müdahaleyi 
Kabul

81%

Evet Hayır

Şekil - 08 Müdahaleyi Kabul
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Anket sonuçları gerek resmi gerekse gayri resmi kanallar aracılığıyla doğrudan rejim 
müdahalesini reddetmenin veya karşı çıkmanın zor olduğunu gösteriyor. Katılımcıların 
yaklaşık yüzde 81'i her türlü rejim müdahalesini her zaman kabul ettiğini belirtirken, 
sadece yüzde 19'u önceden bazı müdahaleleri reddettiğini söyledi (Şekil 8). Bu 
bölümdeki sorular tüm katılımcılara, yöneticilere ve çalışanlara sorulmuştur.

Bununla birlikte, rejimin doğrudan veya dolaylı talimatlarını reddetmenin, kuruluşların 
izinlerini iptal etmek, projeleri iptal etmek veya işlerini yitirmek gibi farklı sonuçları 
olacaktır.

Müdahalenin Kabulü

“Sahada çalışan birçok takımı denetliyorum. Planlama aşamasında izleme ve raporlama mekanizmaları 
üzerinde anlaşmaya varıldığı zaman, planlama aşamasına müdahale edecek ve yararlanıcıların isimlerini 
ve ortakların listesini isteyecek ekibin parçası olmayan bir yan ekip olacaktır. Bu listelerin güvenlik 
birimlerine gideceğini hepimiz biliyoruz. Ama buna itiraz edemem, direktör bile buna itiraz edemez.”

Fatema BM Ajans- Yönetici

"'Mercy Corps' lisansı 2013'ten beri donduruldu. Bu kurum şu anda 
Suriye'de 'Mercy Corps' tarafından desteklenen yerel kuruluşlarla 
ortaklıklar aracılığıyla çalışıyor."

Ghanem Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu - Yönetici

"Projeler basitçe iptal 
edildi.”

Naser
Uluslararası İnsani
Yardım Kuruluşu - Yönetici

Yardım Silahlandırılması
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Katılımcıların yüzde 95'i işlerini kaybetme korkuları nedeniyle rejim müdahalesini kabul 
ediyor ve bu durum da rejimin bu kuruluşlar üzerindeki sıkı kontrolünü (ve üzerindeki 
etkisini) doğrular niteliktedir (Şekil 9). Katılımcıların yaklaşık yüzde 38'i gözaltı veya 
tacizden korkarken, yüzde 19'u kendilerine yönelik doğrudan tehditlerden korkuyor; 
katılımcılar rejim kontrolündeki bölgelerdeki güvenlik politikalarını ve güvenli bir 
ortamın yokluğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu sonuçlar, SACD'ın Ağustos 2021 
"Korkunun Normalleşmesi" adlı raporunun sonuçları ve bulguları ile örtüşmektedir. Bu 
bölümdeki konu tüm katılımcılarla tartışıldı.
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Müdahaleyi Kabul Etme Nedenleri

95%

38%

19%

Müdahaleyi Kabul Etme Nedenleri
İşimi kaybetme ve bu alanda

çalışamama korkusu

Gözaltı veya
tacizden korkma

Kendilerine yönelik
doğrudan tehdit
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“Şam'da kuruma düzenli olarak ve sıkça bağışta bulunan çok etkili bir iş adamının vasıtasıyla işe girmiş 
olmama rağmen işimden kovuldum. Kuruluşun daima hedeflediği yararlanıcı kitlenin; ağırlıklı olarak 
yaralılardan, rejim ordusu ve destekçi milislerde ölen askerlerin ailelerinden, bu milislerin mevcut 
mensuplarından ve projenin yürütüldüğü güvenlik birimlerinin ailelerinden olmasını birçok kez şikayet 
edince kovuldum. Kurulun fuzuli masraflarından da şikayetçi oldum.”

Samer Suriyeli STK- Yönetici

“Çalışmama müdahale, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı'nın doğrudan müdahalesine ek olarak, 
hedeflenen yararlanıcıları belirleyerek yapıldı ve bakanlık bizi asıl işimizin parçası olmayan faaliyet ve 
etkinliklere katılmaya zorladı.”

Seema Suriyeli STK- Yönetici

Yardım Silahlandırılması
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İnsani Yardımın Askeri Güçlere Aktarılması
Bu bölümdeki konular, bilgiye ayrıcalıklı erişim ihtiyacı nedeniyle sadece yöneticiler ve 
direktörlerle tartışılmıştır. Suriye'deki 10 yıllık çatışma boyunca, rejim bölgelerine 
gönderilen uluslararası yardımların hak sahiplerine ulaştırılıp ulaştırılmadığı konusunda 
sürekli tartışmalar ve şüpheler bulunmaktaydı. Bazı tanıklıklar ve kanıtlar gösteriyor ki; 
rejim kontrolündeki bölgelerde Suriyelilere yapılan bazı BM yardımları, rejimin askeri 
güçlerine veya müttefik milislerine dağıtılmaktadır.2

 
Ankete katılanların yaklaşık yüzde 47'si, insani yardımların askeri güçlere aktarıldığı 
vakaları bildiklerini doğruladı (Şekil 10). Bu oldukça yüksek bir yüzde, çünkü çok az kişi 
bu tür bilgilere sahip; orduya ve milislere aktarılan insani yardımın gerçek yüzdesinin bu 
nedenle çok daha yüksek olması muhtemeldir.
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“Askere ve güvenlik güçlerine destek, yaralanan askerlerin isimlerinin yararlanıcılar arasına eklenmesi ile 
gerçekleşiyor.”

Naden Suriyeli STK - Yönetici

53%

Yardımın Askeri 
Güçlere 

Aktarılması

47%

Evet Hayır

Şekil - 10

Not: Şekil, aşağıdaki soruya verilen yanıtların dökümünü göstermektedir: “Kuruluşumuzdan veya 
başka bir yardım kuruluşundan yapılan yardımın orduya aktarıldığını doğrulayan bilginiz var mı?”

2   İnsan Hakları İzleme Örgütü, “Sistemde Hile: Suriye'de Hükümet Politikaları Seçim Yardımı ve Yeniden Yapılanma Finansmanı” 28 Haziran 2019 
    https://bit.ly/3BQgwsb

Yardımın Askeri Güçlere Aktarılması

Yardım Silahlandırılması
Müdahale ve Yolsuzluğun 



Anket sonuçlarından ve tanıklıklarından, rejimin güvenlik politikaları ve insani yardım ve 
yardım kuruluşlarına göstermiş olduğu son derece yüksek müdahalesi ve nüfuzu 
nedeniyle rejim kontrolündeki bölgelerde orduya yardım yapılmasının sistematik bir 
uygulama haline geldiği açıktır. 
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"Nitekim birçok yaralı askeri personel, 
yardımlardan yararlanabilmeleri için 
yoksul aile olarak kayıt altına alındı."

Nadeem 
Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu - Yönetici

"Askeri kontrol noktalarına gıda ve tıbbi yardımında bulunmak zorunda kalıyoruz; böylece alıkonmadan 
veya yararlanıcılar listesi kontrol edilmeden geçmemize izin veriliyor."

“Yararlanıcı ailelerin isimlerini ve numaralarını içeren 
listeler hazırlanır ve genelde bu kişiler, Şam kırsalının 
yıkılmış bölgelerindendir. Ancak kuruluş için fon 
sağlandığında, yardımın büyük kısmı askeri güçlerin ve 
müttefik milislerin ailelerine verildi. Diğer kuruluşlar da 
güvenliklerini ve sürekliliklerini garanti altına almak 
için aynı şeyi yapıyor.”

Sande 
Suriyeli STK - Yönetici

Samer 
Suriyeli STK - Yönetici

"Suriye'de faaliyet gösteren kuruluşlar, yardım amacıyla alınan fonlardan aylık sabit bir miktar yardım 
ve nakit parayı bu kuruluşların faaliyet gösterdiği bölgelerdeki askeri makamlara ve kontrol noktalarına 
ödemek için ayırıyor."

Kasseem 
Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu - Yönetici

"Suriye hükümetine destek gösterme ve destekleme 
bahanesiyle, yardımların önemli bir kısmı özellikle de 
nakit yardımlar, silahlı kuvvetler ve milis mensuplarının 
ailelerine tahsis edildi."

Meera 
BM Ajansı - Yönetici

“Bu benim organizasyonumda olmaz.”

Nor
Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu - Yönetici

“Yardımın bir kısmı 'belirtilmemiş' taraflara 
aktarılıyor ve herhangi bir ayrıntı bilmeme 
izin verilmiyor.”

Seema
Suriyeli STK - Yönetici

Yardım Silahlandırılması
Müdahale ve Yolsuzluğun 



Ankete katılanların yarısından fazlası (yüzde 57), kuruluşlar tarafından sunulan toplam 
yardımın yüzde 25'e kadar olan kısmının askeri güçlere ve ailelerine ve ayrıca müttefik 
milislere aktarıldığını; Yüzde 28'i, kuruluşlarının yardımlarının yüzde 26 ila 50'sinin 
askeriyeye ulaştığını doğruladı (Şekil 11).
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16%

28%

İnsani Yardıma 
Dahil Olmayan 
Yararlanıcılara 

Aktarılan 
Yardımın Yüzdesi 56%

(1-25)% (26-50)% (51-75)%

Şekil - 11 İnsani Yardıma Dahil Olmayan Yararlanıcılara Aktarılan Yardımın Yüzdesi

Not: Şekil, “Kuruluşunuzdan insani yardıma dahil olmayan yararlanıcılara (asker, milis, güvenlik, 
yetkililer vb.) aktarılan yardımların yüzdesi nedir?” sorusuna verilen yanıtları göstermektedir.

“Her projenin bir parçası orduyu desteklemek 
ve Milli Savunma ve diğerleri gibi milisleri 
finanse etmek için tahsis edilir. Bu herkes 
tarafından bilinen bir uygulamadır.”

Lojien – Suriyeli STK - Yönetici

Yardım Silahlandırılması
Müdahale ve Yolsuzluğun 
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“Bakanlığa ait bir kuruluş tarafından edinilen her türlü fon, bakanlığın kendisine gider. Bakanlık bu fonları 
hepimizin bildiği bazı taraflara iletmektedir.”

Waseem Suriyeli STK - Yönetici

“Rejim ordusundaki yaralı askerlere destek olmak, şehit olan askerlerin ailelerine gıda kolileri temin etmek 
ve savaş nedeniyle uzuvlarını kaybeden veya kalıcı sakatlıkları olanlara psikolojik destek sağlamak için 
tam bir program bulunmaktadır. Bu nedenle Esma Esad tarafından yönetilen ana kuruluş Al-Amanah, 
silahlı kuvvetleri ve hatta milisleri açıkça destekleyen bir kuruluş olarak kabul ediliyor.”

Ali Suriyeli STK - Yönetici

“Projelerini yürüttükleri alanlarda operasyonlarını ve devamlılığını korumak amacıyla askeri 
güçlere ve milislere projelerinin finansmanının bir kısmını sağlayan çok sayıda kuruluş var. 
Al-Bustan, Al-Areen ve Al-Amanah gibi aslında orduya yardım sağlamak için var olan 
kuruluşlar var".

Tarek Syrian NGO - Manager

Layla Suriyeli STK - Yönetici

Suriye Arap Kızılayı ve Al-Bustan Kuruluşu askeri güçlere en fazla 
desteği sağlayan iki organizasyondur. Yardımların çoğu askeri 
personelin ailelerine ve Milli Savunma'ya açık bir şekilde gidiyor."

Yardım Silahlandırılması
Müdahale ve Yolsuzluğun 



Ankete katılanların yaklaşık yüzde 62'si, askeri ve güvenlik yetkililerinin Suriye'deki 
insani yardım ve yardım kuruluşlarının çalışmalarına yüksek veya çok yüksek düzeyde 
müdahalede bulunduğuna inanırken, yalnızca yüzde 3'ü askeri müdahale olmadığına 
inanıyor (Şekil 12).
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16%

3%

19%

Askeri ve Güvenlik 
Birimlerinin İnsani 

Yardım Çalışmalarına 
Müdahalesi

40%

22%

çok yüksek yüksek Orta düşük hiç yok

Şekil - 12 Askeri ve Güvenlik Birimlerinin İnsani Yardım Çalışmalarına Müdahalesi

Not: Şekil, “Askeri ve güvenlik birimlerinin insani yardım kuruluşlarının çalışmalarına müdahalesini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtları göstermektedir.

Yardım Silahlandırılması
Müdahale ve Yolsuzluğun 



Yolsuzluk
Aşağıdaki bölümler, tüm yönetim düzeylerinden katılımcılara sorulan sorulara verilen 
yanıtları kullanarak, rejim kontrolündeki alanlarda faaliyet gösteren farklı kuruluş türleri 
içindeki yolsuzlukları incelemektedir.

Anket katılımcılarının yaklaşık yüzde 58'i, rejim kontrolünde yer alan bölgelerdeki BM 
insani yardım kuruluşlarındaki yolsuzluk düzeylerinin orta ila çok yüksek olduğuna 
inanırken, yüzde 42'si bu oranın düşük veya çok düşük olduğunu bildirmiştir (Şekil 13).

Katılımcı ifadeleri bu yolsuzluğu şu şekilde sınıflandırmaktadır:
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20%

22%

22%

29%

7%

Çok zayıf

zayıf

orta

Yüksek

Çok yüksek

Şekil - 13 BM Kuruluşlarında Yolsuzluk

“BM ajansları, Şam'da yetkililerin akrabaları ve imtiyazlı kişiler tarafından yönetilen kuruluşlar haline geldi. 
Gerçek rolleri sadece gösteriş yapmak ve görünüşe ayak uydurmaktır. BM gerçek görevini yapmıyor.”

Daren Suriyeli STK - Yönetici

BM Kuruluşlarında Yolsuzluk Seviyesi

Yararlanıcıların belirlenmesine ilişkin Suriye rejimi ve güvenlik birimlerinin dayattığı 
koşulların insani koşullara bakmaksızın politize bir şekilde kabul edilmesi

Yönetici, direktör ve çalışanların yetkinlik ve niteliklerinden ziyade rejime 
bağlılıklarına göre atanması

Rüşvet almak ve alınan yardımın belirli bir yüzdesini rejimle bağlantılı taraflara 
aktarmak

Uluslararası yardım ve hibelerden yararlanmak için net kriterler olmaksızın belirli 
yerel kuruluşların seçilmesi

Yardım Silahlandırılması
Müdahale ve Yolsuzluğun 
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“BM kuruluşlarındaki yolsuzlukların çoğu, devlet kurumlarının ve güvenlik birimlerinin baskısı altında taviz 
vermeden rejim kontrolündeki alanlarda faaliyet gösteremeyecekleri için onlara dayatılıyor.”

Samer Suriyeli STK -Yönetici 

Baas Partisi ve güvenlik bağlantılı kişilerin yardımın belirli taraflara aktarılmasına müdahale etmesi, bizleri 
işin yürümesi için rüşvet vermek zorunda bırakmıştır. Bu sebeple de yolsuzluk oranı çok yüksek bir seviyedir.”

Naden Suriyeli STK -Yönetici 

“BM kuruluşlarının tamamen yozlaşmış olduğunu söyleyemeyiz; çünkü yüksek seviyede güvenilirlik ve 
şe�aflığa sahip iyi bir çalışan yüzdesine sahip. Ancak rejim kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren 
BM kuruluşları, bu tür operasyonların devamlılığını güvence altına almak için taviz vermek zorunda 
kalıyor ve bu yardım verilerek yapılıyor.”

Fatema BM Ajansı – Yönetici 

Faaliyet gösterdiğimiz ve Suriye rejiminin kontrolünde olan bölgelerde, kayırmacılık, rüşvet ve yetkililerin 
doğrudan müdahalesi nedeniyle yolsuzlukların kuruluşları ele geçirdiğini söyleyebilirim. Burada herkes 
fonlardan yararlanmaya ve siyasi ve dini kimliklerine göre yararlanıcılara karar verilmesine meraklı.”

Meera UBM Ajansı – Yönetici 

“Bir BM kuruluşuyla irtibat bürosu başkanı olarak konuşuyorum: Biz, sivil toplum [kuruluşu] olarak, belirli 
projelere kaynak bulabilmek için birçok kez BM kuruluşu çalışanlarına [rüşvet] vermek zorunda kaldık.”

Lama Suriyeli STK -Yönetici 

"BM kuruluşları benim açımdan belli bir düzeyde yolsuzluktan zarar görüyor, ancak Suriye'deki 
çalışmaları genel olarak gerçek ve etkilidir."

Motaz
Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu - Yönetici

Yardım Silahlandırılması
Müdahale ve Yolsuzluğun 



25

“Her zamanki bahanelerle insani yardım faaliyetleri kapsamında yer almayan yararlanıcıları, ortakları ve 
çalışanları seçerken yapılan kayırmacılık, son kullanma tarihi geçmiş ilaçları satın almak ve yeniden 
paketleyip satmak olağan uygulamalardır.”

Basel Suriyeli STK -Yönetici 

“Yapılan işlerde kayırmacılık ve bağlantılar önemli bir rol oynuyor. Bölüm ve ofis başkanlarına, 
işleri ilerletmek için çok yüksek maaşlar ve rüşvetler ödeniyor. Bu kuruluşların yardım etmek 
istedikleri taraflar hızlı bir şekilde sözleşmeler imzalarken, yardım etmeyi düşünmedikleri 
taraflar, bir yıl beklemek zorunda kalıyor ve sonra da hiçbir yardım alamıyorlar.”

Anas BM Ajansı – Yönetici 

“Şu anda, kaynak eksikliği ve bağışçılardan 
gelen hibelerdeki azalma nedeniyle 
yolsuzluk daha az seviyededir.”

Ayham BM Ajansı – Yönetici 

"Halka yönelik yardımların büyük bir 
kısmı fahiş lojistik ve teknik harcamalara 
heba ediliyor."

Rana BM Ajansı - Çalışan

“Kişisel deneyimlerime dayanarak, [Dünya Sağlık Örgütü] ile anlaştım ve onlarla belirli bir miktar fon için 
bir sözleşme yaptım. Paranın yarısını aldım ve diğer yarısını onlar aldı. Diğer kuruluşlar da her zaman 
fonların bir yüzdesini elinde tutar.”

Kawther Suriyeli STK -Yönetici 

Sande Suriyeli STK -Yönetici 

“Suriye'deki BM kuruluşları bir anlaşmayı güvence altına almak için yüksek komisyonların ödenmesini 
içeren ihale ve dış kaynak kullanımı, hesap verebilirliğin eksikliği ve yozlaşmış yerel kuruluşlarla 
ortaklıkları nedeniyle yüksek düzeyde yolsuzluktan muzdariptir. ”

“Yolsuzluk haddi zatında yoktur. Ancak bazı BM kuruluşu çalışanları, kişisel talepleriyle etkili isimler 
tarafından baskı altında alınmış haldedir.”

Jamal Suriyeli STK -Yönetici 

Yardım Silahlandırılması
Müdahale ve Yolsuzluğun 



Veriler, uluslararası kuruluşların diğerlerinden daha az yolsuzluğa sahip olduğunu 
gösteren ve katılımcılardan toplanan ifadeleri doğrulamaktadır. Katılımcıların sadece 
yüzde 7'si yüksek düzeyde yolsuzluk sergilediklerine inanıyor ve yarısından biraz fazlası 
(yüzde 51) orta düzeyde yolsuzluğa sahip olduklarını bildiriyor (Şekil 14).
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Şekil - 14 Uluslararası Kuruluşlarda Yolsuzluk Düzeyleri

“Şam'da faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların önemli bir bölümünü yakından tanımamdan 
hareketle, son yıllarda çalışmaları büyük ölçüde hükümet tarafından belirlenen bu kuruluşların karanlık 
bir tarafının olduğunu söyleyebilirim. Suriyeliler arasında bu kuruluşlarda çalışmak bir ayrıcalık haline 
geldiğinden, çok sayıda yetkili ve görevli yakını yüksek maaşla istihdam edildi.”

Fatema 
BM Ajansı- Yönetici 

"Uluslararası kuruluşlar şu veya bu şekilde BM 
kuruluşlarından daha şe�af hale geldi; ancak yine 
de bu kuruluşlara erişmek ve işlerinizi halletmek 
için kişisel bağlantılara ihtiyacınız var."

“Uluslararası kuruluşlarda yolsuzluk meselesi, 
bazen onlarla çalışan yerel kuruluşlardaki 
yolsuzluk vakalarını görmezden gelmeyi ve 
elbette bu sessizlik içinde rüşvet almayı 
içermektedir.”

Lama
Suriyeli STK - Yönetici

Tarek 
Suriyeli STK - Yönetici

“Genel olarak konuşursak, uluslararası kuruluşlar Suriye'de varlıklarını güvence altına almak için 
hükümetin şartlarını kabul ederek Suriye'de faaliyet gösteriyor. Bu kuruluşlarda yolsuzluk, başta mali 
konular olmak üzere her şeye müdahale eden ve bakanlıkla bağlantılı kişilerin atanmasıyla başladı.”

Suriyeli STK - Yönetici 
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Uluslararası Kuruluşlarında Yolsuzluk Seviyesi

Yardım Silahlandırılması
Müdahale ve Yolsuzluğun 



“Uluslararası kuruluşlar genellikle şe�aftır, ancak hükümet taraflarınca korundukları için bu 
ortaklardaki yolsuzluk vakalarını izleyememeleri ve takip edememeleri nedeniyle yerel ortaklardaki 
yolsuzluğa boyun eğiyorlar.”

Kasseem – BM Ajansı – Yönetici 

"Uluslararası kuruluşlar BM'den ve yerel 
kuruluşlardan daha bağımsız kabul ediliyor, 
ancak hayatta kalmalarını garanti altına almak 
için işleri akışına bırakmak zorunda kalıyorlar."

Tony
Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu - Çalışan

“Çalışmaları politize edilmiş durumda. 
Yolsuzluk çok açık, proje vermede 
ayrımcılık ortada ve hükümetle aynı 
kulvardalar.”

Sawsan
Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu - Çalışan
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Yardım Silahlandırılması
Müdahale ve Yolsuzluğun 



Tanıklıklara ve katılımcılarla yapılan doğrudan görüşmelere göre, yerel insani yardım 
kuruluşlarının yolsuzluk oranları çok daha yüksektir. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 
52'si yerel kuruluşlardaki yolsuzluk düzeylerinin ya yüksek ya da çok yüksek olduğuna 
inanıyor.

Nitekim büyük ölçüde bu yüzdelik varyasyon, rejim kontrolünde bulunan bölgelerdeki 
uluslararası ve yerel insani yardım kuruluşları arasındaki temel farkı yansıtıyor: 
Uluslararası kuruluşlar hayatta kalabilmek ve rejimin zulmünden kaçınmak için 
çoğunlukla belirli düzeyde yolsuzluğu kabul etmeye zorlanırken; yerel kuruluşların çoğu 
rejime yakın kişiler tarafından fon elde etme aracı olarak kurulmaktadır. Dolayısıyla 
uluslararası kuruluşlarla ortaklıkları, rejim bağlantılı taraflarca bir dayatma olarak 
sunulmaktadır. 
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" Temelde yozlaşmış bazı yerel kuruluşlar, çalışma politikalarında ve yolsuzluklarında Suriye'deki 
hükümet yolsuzluğunun yöntemlerini izliyorlar."
Samer –Suriyeli STK- Yönetici

“Yerel kuruluşlar, bağışçı kuruluşlar tarafından yönetiliyor ve sürdürülebilirlik ve süreklilik sağlamak için 
yaklaşımlarını takip ediyor ve tavizler veriyorlar; ancak öte yandan, birçok yozlaşmış insan kuruluşların 
çalışmalarına nasıl katılabileceğini kolaylıkla anlıyor. Sivil toplumda bir aktivist gibi çalışmaya başlarlar 
ve sonra bu işi kar elde etmek için kullanmaya başlarlar; en sonunda ise kurum ona ve onun gibilere 
geçim kaynağı olur.”
Fatema - BM Ajansı- Yönetici

“Şam başta olmak üzere şu anda rejim bölgelerinde faaliyet gösteren kuruluşlar, Sosyal İşler ve Çalışma 
Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. Bu kuruluşlar, rejimin imajını düzeltmeye yönelik 
kampanyaların bir parçası olarak kabul edilmekte ve adam kayırma, rüşvet ve şüpheli ilişkilerle 
yönetilmektedir. Amaçları, doğru yerde harcanıp harcanmadığına bakılmaksızın en büyük miktarda 
fonu elde etmektir. İnsani yardım çalışmaları alanında en yozlaşmış kuruluşlardan biri olarak kabul 
ediliyor.”
Meera - BM Ajansı- Yönetici

Yerel Kuruluşlardaki Yolsuzluk Düzeyleri

Şekil - 15 Yerel Kuruluşlarda Yolsuzluk Düzeyi
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Yardım Silahlandırılması
Müdahale ve Yolsuzluğun 



“Bölgenin doğası ve bölgede insani yardım çalışmaları yapan şahsiyetler nedeniyle, çok sayıda hırsızlık 
ve yolsuzluk vakasına rastlıyoruz; çünkü yerel kuruluşların yüzde 90'ı yozlaşmış bir vaziyettedir ve 
şe�aflık ve dürüstlüğe sahip değildir.”
Motaz- IUluslararası İnsani Yardım Kuruluşu - Yönetici

“Çoğu yerel kuruluştaki atamalar arabuluculuk, rüşvet, akrabalık ve diğer [yolsuzluk uygulamalarına] 
bağlıdır. Bu, sivil toplum derneklerinden ziyade aile derneklerini gördüğümüz anlamına gelir. Bu 
kuruluşlarda net bir yapı, bütçe, izleme ve değerlendirme mekanizması, gözetim ve de şe�aflık yoktur.”

Kawther – Suriyeli STK - Yönetici

“Yerel kuruluşlar, hibe ve proje yönetimi sürecini kontrol edebilecek yeterli deneyime sahip olmayan, 
idari açıdan zayıf kuruluşlardır. Dolayısıyla bu kuruluşların yönetici ve sahiplerinin birçoğunun fon 
sağladıkları projeleri çalmaları nedeniyle 2 yılı geçmeyen bir süre içinde Şam'daki varlıklı sınıftan 
geldiğini görüyoruz.”
Lojien – Suriyeli STK - Yönetici

“Birçok yerel kuruluşun şe�aflık ve doğruluk kapsamında yüksek standartları ve prosedürleri izleme 
girişimlerine rağmen; rejim kontrolünde yer alan bölgelerdeki gerçek durum, güvenlik servisleri ve çeşitli 
yerel milis kontrollerinin bu kuruluşların çalışmalarına müdahale ettiğidir.  Bu kuruluşlarda (zorla) 
yolsuzluk oranı arttı ve buna göz yumamam. Rejimin kontrolü altındaki bölgelerde yer alan çok sayıda 
kuruluşta, liderlik gibi önemli pozisyonlarda pek çok rüşvetçi sima bulunmaktadır.”

Wael – Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu - Çalışan

“Yolsuzluk yerel kuruluşlarda büyük ölçüde iki temel alanda karşımıza çıkıyor: Birincisi yararlanıcı seçimi, 
ikincisi ise çalışan seçimi. Yardım kuruluşu rejimi (doğrudan) desteklemiyorsa, güvenlik kurumları veya 
hükümet tarafından seçilen çalışanları ve yararlanıcıları kabul etmek zorunda kalabilir; nitekim varlığını 
korumak için bunu reddedemeyecektir.”
Sawsan – Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu -Çalışan

“Rüşvetçi olduğu bilinen ve kuruluşun adını insanlık dışı amaçlarla kullanan birçok çalışan vardır; bunlar 
insanlara -hedeflenen yararlanıcılar dışındakilere- yardım sözü vermek ve bazı durumlarda para, 
hediye veya hizmet (cinsel) elde etmek gibi yöntemler kullanmaktadır. Bununla ilgili çok haber var ama 
ne yazık ki bu tip çalışanların dokunulmazlığı, nüfuzu ve yönetim kurulunda bir yeri olduğu için gizli 
tutuluyor.”
Fatema – BM Ajans- Yönetici 

“Bazen işimizin sürekliliğini sağlamak için bakanlığa veya güvenlik birimlerinden birine bağlı kişilerin 
deneyim veya bilgi eksikliğine rağmen istihdamını kabul etmek zorunda kalıyoruz. Ayrıca tüm fonun belli 
bir yüzdesini iş ve devamlılık için onaylanmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na veriyoruz.”

Mansour – Suriyeli STK - Yönetici

“Kuruluşların yaşadığı en büyük sorun Kızılay'ın işlerine karışmasıdır. Yönetim genellikle uygun deneyime 
sahip olmayan bir veya daha fazla kişiyi işe almak zorunda kalıyor ve bu kişiler, 800.000 Suriye 
lirasından az olmayan miktarlarda orta ila yüksek düzeyde maaşlar talep ediyor. Dolayısıyla yönetim, 
mecburen Suriye Arap Kızılayı müdürü ve yardımcısından alınabilecek güvenlik onayını almayı kabul 
etmek zorunda kalıyor.”
Akraam - Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu - Çalışan
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“2 yıl önce projelerden birine katılan bir gönüllüydüm ve 
projedeki ücretlerim için belli bir miktar para verildi. Bir 
süre sonra kurumda benim aldığım miktarın beş katı 
fatura ve makbuz gönderdiklerini ve benim adıma 
imzaladıklarını öğrendim. Bunun üzerine bağışçılar 
benimle doğrudan iletişime geçtiler ve daha sonra 
manipüle edildiği ortaya çıkan birçok mali konu 
hakkında bana sorular sordular. Tabii ki, finansman ve 
destek süreci durduruldu ve proje askıya alındı. Ancak 
kuruluş hala çalışmalarına tamamen bağlı ve başka 
destekleyici organlar buldu; oradaki çalışanlardan 
alınan bilgilere göre yolsuzluk da devam ediyor. Ayrıca 
idari işlerde çalışanların çoğu, memur ve memurların 
çocukları olup teşkilat müdürü, alt kademedeki 
çalışanlarından bağımsız olarak herhangi bir karar 
alamaz. Kuşkusuz bu durum, organizasyondaki 
yolsuzluğun bariz yönlerinden biridir.”

Razaan - Suriyeli STK - Çalışan
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Çalışmanın katılımcıları, her türlü insani yardım ve yardım kuruluşu tarafından uygulanan 
başlıca yolsuzluk uygulamalarını aşağıdaki şekilde olduğunu vurgulamıştır (Şekil 16):

Bu rakamlar, rejimin bu kuruluşlar üzerinde tam kontrol uygulamak için çok sistematik 
bir yaklaşım uyguladığını bir kez daha teyit ediyor. Rejim yöneticilerin ve çalışanların 
atanmasında belirleyici rol oynayarak projelerden kimlerin yararlandığını ve hatta 
hangi projelerin uygulanacağını belirler ve bu süreçte çeşitli yasadışı faaliyetlerde 
bulunur. Çok uğursuz bir sonuca sahip kapalı bir döngüdür.
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Not: Şekil, “Kuruluşunuzda rejim yetkililerinin akrabaları veya rejimle bağlantılı kişiler var mı?” 
sorusuna verilen yanıtları göstermektedir.

Yolsuzluk Türleri

Şekil - 16 Yolsuzluk Türleri

16%
Yardımın gayri meşru gruplara

yönlendirilmesi ( ordu gibi)

22%Depolardan yardım malzemelerinin çalınması

22%Sahte projeler

36%Süreçlerin yürütülmesine müdahale

38%Diğer

42%
Belirli gruplardan doğrudan

projeden yararlananlar

49%Yararlanıcıların seçimi

69%Yöneticilerin işe alımı ve ataması

İstihdam politikaları (yüzde 69)

Yararlanıcıların seçiminde ayrımcılık (yüzde 49)

Sorumlu kişilerin yararlanabileceği proje seçimi (yüzde 42)

Zimmete para geçirmeyi kapsayacak sahte projeler (yüzde 22)

53%

Rejim 
Yetkilileriyle 
Bağlantılar

47%

Evet No

Şekil - 17 Rejim Yetkilileriyle Bağlantılar
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Katılımcılara göre, rejim bağlantılı kişilerin insani yardım kuruluşlarında görevli olmasını 
sağlamak için en yaygın uygulama, yetkililerin akrabalarını veya rejime yakın kişileri 
istihdam etmektir.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 47'si, kuruluşlarında çalışan yetkililerin akrabaları 
veya rejimle bağlantılı kişiler olduğunu (Şekil 17) ve bunların yüzde 33'ünün üst düzey 
yönetimde olduğunu doğruladı (Şekil 18).

İşe alım politikalarında kayırmacılık, katılımcılara bu kuruluşlarda memur akrabalarının 
istihdam edilmesinde adayların liyakat ve yetkinliklerinin dikkate alınıp alınmadığı 
sorulduğunda daha da netleşmiştir. Yüzde 93 gibi şaşırtıcı bir oran, yetkililerin 
akrabalarının ve bağlantılı kişilerin istihdamının yetkinlik temelinde yapılmadığını 
düşünmekte (Şekil 19) ve aynı yüzde sözleşmeli çalışanların pozisyonlarına uygun 
olmadığını bildirmektedir (Şekil 20).
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Not: Şekilde “Akrabalar liyakat ve yetkinlik esas alınarak atanıyor mu?” sorusuna verilen yanıtlar yer 
almaktadır.

93%

İşe Alım 
Uygulamalar

ında 

7%

Evet Hayır

Şekil- 19 İşe Alım Uygulamalarında Kayırmacılık

33%

60%

33%

Yönetici değil

Orta düzey yönetici

Yönetici

Şekil - 18 Yönetim Düzeyine Göre Kayırma Derecesi
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Ankete katılanların yaklaşık yüzde 87'si, rejim bağlantılı çalışan ve yöneticilerin, 
kuruluşların faaliyetleri ve çalışanları hakkında rejimi ve istihdamlarını düzenleyen 
tarafları izleyip rapor verdiğini ifade etti (Şekil 21).

Bu istihdam politikası, rejimin farklı STK türlerini ve hatta SARC'ı kontrol etmesini 
sağlamıştır. Bu çalışma için görüşülen yöneticilerin üçte ikisinden fazlası (yüzde 69), 
SARC'ın tamamen rejim tarafından kontrol edildiğini ve yüksek düzeyde yolsuzluktan ve 
hizmetlerinin rejimi ve milislerini destekleyecek şekilde siyasallaştırılmasından mustarip 
olduğunu iddia etti. Yüzde 13'ü konu hakkında yorum yapmayı reddetti ve kalan yüzde 
18'i SARC'ın 2011'den beri oynadığı rolden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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Not: Şekil, “Sizce pozisyona uygun mu?” sorusuna verilen yanıtları göstermektedir.

93%

Rejim 
Bağlantılı 

Çalışanların 
Nitelikleri

7%

Evet Hayır

Şekil - 20 Rejim Bağlantılı Çalışanların Nitelikleri

Not: Şekil, “Meslektaşlarının çalışmalarını izleyip rapor ettiklerini düşünüyor musunuz?” sorusuna 
verilen yanıtları göstermektedir.

13%

Muhbir Olarak 
Çalışanlar

87%

Evet Hayır

Şekil - 21 Muhbir Olarak Çalışanlar
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SARC, rejim aygıtının bir uzantısı olarak çok önemli bir rol oynar ve diğer yerel, 
uluslararası ve BM kuruluşları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. BM ve uluslararası 
kuruluşlar, rejim, SARC veya Suriye'de sunmayı planladıkları programların türüne bağlı 
olarak belirli bir bakanlık tarafından onaylanmış ve akredite edilmiş bir STK gibi yerel 
bir kuruluşla ortak olmadıkça Suriye'de faaliyet gösteremezler. Bu nedenle, SARC'ın bir 
bakanlık veya rejim tarafından onaylanmış bir yerel kuruluş ile aynı düzeyde 
konumlandığı düşünülmektedir.

Suriye Adalet ve Hesap Verebilirlik Merkezi tarafından3  Ağustos 2019'da yayınlanan 
rejim belgeleri, “istihbarat teşkilatlarının kendi şubelerine SARC ile yakın koordinasyon 
içinde çalışmaları ve [muhaliflerin kontrolü altında] bu bölgelere tıbbi yardım dağıtımını 
düzenlemek ve izin verilecek yardım türlerini seçmek için açık emirler verdiğini 
gösteriyor.” Diğer belgeler, güvenlik görevlilerinin doğrudan yardım dağıtım 
merkezlerinden yardım alan kişileri sorguladığı ve gözaltına aldığı durumlara değinen 
BM şikayetlerine atıfta bulunuyor.

SARC'ın eski bir çalışanı tarafından İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne (İHİÖ) sunulan, 
dağıtılan yardım ve tıbbi malzemelerin belgeleri ve makbuzları, güvenlik birimlerinin 
tüm yardım malzemelerinin teslimatını onaylaması gerektiğini göstermektedir. Yerel 
insani yardım kuruluşlarının çalışanları, güvenlik güçlerinin teslim edilen tüm 
malzemeleri kontrol ettiğini ve yardım konvoylarına eşlik ettiğini doğruladı. Güvenlik 
güçleri, kişisel çıkarları için yardımın bir kısmına el koymak veya siyasi nedenlerle temel 
tıbbi yardımın teslimini engellemek için bu kaldıraçtan yararlanmaktadır. Bir İHİÖ 
raporu  bu eğilimleri detaylandırıyor: 

SARC ve bazı yerel kuruluşlar, güvenlik birimleri ve yabancı kuruluşlar (yani BM veya 
uluslararası taraflar) arasında bir köprü görevi görür; böylece güvenlik personelinin 
onlarla doğrudan ilgilenmesi gerekmez.

İHİÖ raporu, güvenlik güçlerinin dağıtım ve yararlanıcı listelerinin kararlaştırılmasına 
sürekli müdahalesiyle, programlarını yürütme kapasitelerinin engellenmesiyle ve 
temasa geçtiği tüm uluslararası kuruluşların yerel ortaklar tarafından kendilerine 
getirilen kısıtlamalarla ilgili endişelerini dile getirdiğini belirtiyor.  SARC'ın ana yerel 
ortak olarak dayatılması gerçeği, yardımın gerçek dağıtımını doğrulamayı daha da 
zorlaştırmakta ve faaliyetlerini daha ciddi şekilde kısıtlamaktadır.

Eski bir SARC çalışanı, İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne örgütte geçirdiği dört yıl 
boyunca, üst düzey istihbarat görevlilerinin insani yardım malzemelerini çalmak ve 
yeniden satmak için SARC çalışanlarıyla iş birliği yaptığı birkaç olaya tanık olduğunu 
söyledi. Çalındığını söylediği malzemelerin resimlerini göstererek istihbarat birimleri 
tarafından ihlal edildiğini ve sevkiyatlarda mühürlerin kırıldığını paylaştı. Başka bir 
insan hakları aktivisti, Hava Kuvvetleri İstihbarat şubesi olduğunu iddia ettiği yerde 
saklanan yardım malzemelerinin görüntülerini paylaştı.
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SARC'ın Rolü

3   Suriye Adalet ve Hesap Verebilirlik Merkezi, “Suriye Arap Kızılayı'nın içinde”, 9 Ağustos 2019. 
    https://bit.ly/2ZV0lN8

4   İnsan Hakları İzleme Örgütü, “Sistemde Hile”, 2019. 
   https://bit.ly/3ERFWHT
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“Kızılay kuruluşu ordu sağlık teşkilatı için çok faydalıdır. Kendisini çalışmaya adadı ve askeri yetkililer 
için bile ulaşılması çok zor olan bölgelere ulaştı. Birçok aşamada, halkın güvendiği tek otorite buydu. 
Ama yardım departmanı konusunda tarihi hırsızlıklar, zimmete para geçirme ve yararlanıcılara yönelik 
cinsel sömürü noktasına varan istismarların olduğu inkar edilemez ve ne yazık ki herhangi bir hesap 
verilebilirlik söz konusu değil."
Sande - Suriyeli STK- Yönetici

“Kızılay kuruluşu ordu sağlık teşkilatı için çok faydalıdır. Kendisini çalışmaya adadı ve askeri yetkililer 
için bile ulaşılması çok zor olan bölgelere ulaştı. Birçok aşamada, halkın güvendiği tek otorite buydu. 
Ama yardım departmanı konusunda tarihi hırsızlıklar, zimmete para geçirme ve yararlanıcılara yönelik 
cinsel sömürü noktasına varan istismarların olduğu inkar edilemez ve ne yazık ki herhangi bir hesap 
verilebilirlik söz konusu değil."
Basma – Suriyeli STK - Çalışan

“Suriye Arap Kızılayı her ne kadar ismen bağımsız bir kuruluş olsa da hükümete ait değilse bile yarı 
yarıya hükümete bağlı bir organizasyon olarak faaliyet göstermektedir. Atama ve istihdam yöntemleri 
de dahil olmak üzere Suriye hükümetinde var olan yolsuzluğu, idari ve mali yolsuzlukları tüm 
detaylarıyla yansıtıyor.”
Samer – Suriyeli STK - Yönetici

“Bence Suriye Arap Kızılayı, Khaled Haboubati devraldığından beri, yetkililerin çocukları ile toplumdaki 
nüfuzlu ve zenginlerle bağlantılı bir kuruluş haline geldi. Çoğunluğu askeri teşkilatlardan ve rejime 
bağlı milislerden oluşan belirli gruplara yardım sağlıyor.”

Kawther – Suriyeli STK - Yönetici

“Kızılay, Suriye hükümetinin bir koludur ve kuruluşların tüm çalışmalarına ve projelerine müdahale 
etmek için bekçi ve hükümet temsilcisi rolünü oynar. Mali, sosyal ve ahlaki olarak büyük bir 
yozlaşmaya sahip olduğunu herkes biliyor.”
Tarek – Suriyeli STK - Yönetici

Suriye rejiminin elinde bir maşa olarak kullanıldığı için onu insani yardım kuruluşu olarak görmüyorum. 
Kızılay veya insani yardım kuruluşunun adını hak ettiği düşünülemez.”
Motaz – Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu - Yönetici
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Rejimin Kontrolündeki Bölgelerde STK'ların Kurulması

Çok sayıda kısıtlama ve kontrol nihayetinde hangi kuruluşların lisanslı olduğunu belirler; 
katılımcıların yüzde 82'si insani yardım ve yardım kuruluşları kurma özgürlüğünün ve 
operasyonlarının garanti edilmediğini ileri sürmüştür (Şekil 22).

Kuruluş kurma ve işletme özgürlüğü garanti edilmiyor çünkü Suriye'deki sivil toplum dernekleri ve 
kuruluşlarına lisans vermekten sorumlu kurum Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı'dır. Suriye güvenlik 
birimleri çok dar bir kapsamda ve devletin politikasına ve görünümüne uygun vizyon ve hedefler içinde 
politikalarını ve çalışma mekanizmalarını oluşturuyor, kuruluşların çalışmalarını ve projelerini izliyor ve 
yalnızca hükümetin çıkarlarına hizmet eden projelere izin veriyor.”
Samer - Suriyeli STK -Yönetici

“Bir kuruluş kurarken, genellikle Dışişleri Bakanlığı lisanslama organı tarafından çok sert ve zor koşullar 
belirlenir. En ufak ayrıntılara müdahale edip, kuruluşun yürüttüğü tüm faaliyetleri denetlemek için kişiler 
atayarak onları istihdam etmeye zorluyorlar.”
Meera - BM Ajansı - Yönetici

“Kurumları, çalışmalarını ve hatta kurumları kurma özgürlüğünü koruyan hiçbir yasa yok.”
Fatema - BM Ajansı - Yönetici

“Özgürlük diye bir şey yok. Dernekler üzerinde güvenlik denetimi yaygındır ve her güvenlik biriminin, 
yönetim kurulu toplantı tutanakları da dahil olmak üzere tüm derneğin çalışmalarının sunulduğu kuruluş 
için kendi temsilcisi vardır. Güvenlik onayı olmadan hiçbir iş yapılamaz.”
Lama – Suriyeli STK -Yönetici

“Özgürlük diye bir şey yok. Dernekler üzerinde güvenlik denetimi yaygındır ve her güvenlik biriminin, 
yönetim kurulu toplantı tutanakları da dahil olmak üzere tüm derneğin çalışmalarının sunulduğu kuruluş 
için kendi temsilcisi vardır. Güvenlik onayı olmadan hiçbir iş yapılamaz.”

Mansour - Suriyeli STK -Yönetici
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Not: Şekil, katılımcıların “İnsani yardım kuruluşları kurma ve işletme özgürlüğü garanti ediliyor mu?” 
sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

18%

İnsani Yardım 
Kuruluşlarını 

Hayata Geçirebilme 
ve Yürütebilme 

82%

Evet Hayır

Şekil - 22 İnsani Yardım Kuruluşlarını Hayata Geçirebilme ve Yürütebilme 

Yardım Silahlandırılması
Müdahale ve Yolsuzluğun 



37

Yardım Silahlandırılması
Müdahale ve Yolsuzluğun 



Katılımcıların dörtte üçünden fazlası (yüzde 82), rejimin, ülkedeki uluslararası yardımları 
kontrol etmek için kendi kontrolü altındaki bölgelerde insani yardım kuruluşlarının 
kurulmasına ve işletilmesine izin verdiğini savundu (Şekil 23). Rejim, çok ihtiyaç duyulan 
bu yardımı, onu alan ve dağıtan kuruluşları denetleyerek, kontrol ederek ve 
yararlanıcıları belirlerken ayrımcı politika ve kriterler uygulayarak ve geçim kaynakları 
sürekli tehdit altında olacağından insanları kontrolü altındaki alanları terk etmeye 
zorlayarak gerçekleştirmektedir.

İHİÖ raporu5 , BM ve uluslararası kuruluşlar yerel STK'lar arasındaki zarar verici 
ortaklıkları ve rejim yetkililerinin bundan nasıl yararlandığını daha ortaya koyuyor

Bir BM ajansı, bir koruma projesi uygulamak için istismarcı ulusal savunma 
kuvvetlerinin bir üyesi tarafından kurulan yerel bir aktörle ortak olma kararı aldı. 
Bilinen bir insan hakları ihlalcisine ait bir kuruluşla ortaklık kurmanın yol açacağı 
risklerden sorumlu teknik görevlinin uyarılarına rağmen, BM kuruluşu projede 
ilerlemeye devam etti. Altı ay sonra, nadir görülen bir izleme ve değerlendirme 
gezisinde, BM ajansı yerel ortağın projeyi uygulamadığını fark etti. Kuruluş, 6 aydır 
BM ajansından para alıyor ve faaliyetlerde bulunmak yerine yararlanıcı olduğu iddia 
edilen kişilerin imzalarını taklit ediyordu.
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Not: Şekil, “Rejim insani yardımları kontrol etmek için kuruluşlar kurup bunları meşru gösteriyor mu?” 
sorusuna verilen yanıtları göstermektedir.

18%

İnsani Yardımı 
Kontrol Etmek için 
Rejim tarafından 
kurulan Paravan 

Kuruluşlar 

82%

Evet Hayır

Şekil - 23 İnsani Yardımı Kontrol Etmek için Rejim tarafından kurulan Paravan Kuruluşlar 

5   İnsan Hakları İzleme Örgütü, “Sisteme Hile Karıştırma” 2019.
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“Bu konuda kesinlikle, Suriye Kalkınma Vakfı  Al-Amanah en büyük örnektir. Yaklaşık olarak 2019'dan bu 
yana Suriye Kalkınma Vakfı, Suriye'deki kadınların yasal statüsüyle ilgili projelerin çoğunu kontrol ediyor.”
Samer – Suriyeli STK - Yönetici

“Şu anda rejime bağlı ve kendilerini toplumda amacı yardım dağıtmak, farkındalık ve destek 
programları sağlamak olan insani yardım kuruluşları olarak sunan birçok kuruluş var. Çok zengin bir 
organizasyon olarak kabul edilen Watad Kuruluşu gibi fon toplamanın ve bireysel kazançlar elde 
etmenin yanı sıra, aslında veri toplamak ve güvenlik yetkililerine sunmak için çalışıyorlar. Nitekim 
kuruluşun 2016'da hayata geçişinden bu yana direktörü, çok daha yüksek bir seviyeye geldi.”

Meera - BM Ajansı - Yönetici

“Birçok yerel kuruluşla yaptığımız çalışmalarda, bunların devlete bağlı kuruluşlar olduğu ve yardımın 
ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek yerine milis ailelerini ve rejimi destekleyen kuluçka grubunu 
desteklemek için kullanıldığını netleştirdik.”
Motaz - Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu - Yönetici

“Şam'daki tanınmış kuruluşların birçoğu rejimin kollarıdır ve Suriye'de etkilidir. Bunlar sadece dış 
kaynaklardan fon almak için birer teminattır.”
Layla - Suriyeli STK - Yönetici

“Suriye Kalkınma Vakfı, yaklaşık 2 yıldır kadınların hukuki meseleleri üzerine çalışarak tüm projeleri 
kontrol etti ve tekeline aldı. Hukuki projelerin finansmanı şeklinde destek alan her türlü organizasyonun 
engellenmesi, kovuşturulması ve sorumlu tutulması için bakanlık kararı çıkarıldı.”
Tarek - Suriyeli STK - Yönetici

“Askeri makamlara mali ve yardım desteği almak için rejimin güvenlik hizmetlerini takip eden ve insani 
bir kuruluş adı altında çalışan kuruluşlar bulunmaktadır.”

Jawad – Suriyeli STK - Yönetici

“Bölgedeki Hristiyanları destekleme karşılığında, hükümet için fon toplamak amacıyla kiliseye bağlı 
kuruluşlar kuruldu.”
Lojien – Suriyeli STK - Yönetici

“Güvenlik durumu bir şekilde istikrar kazanmaya başladığında ve çok sayıda kuruluş rejime 
bağlandığında bunu fark ettik.”
Amer - BM Ajansı - Yönetici

“Son zamanlarda bu amaçla birkaç dernek kuruldu. Bazıları Şam'daki İran Büyükelçiliği tarafından 
destekleniyor ve büyükelçilik onları destekledikten sonra kuruluşlardan fon alıyor.”
Zain - Suriyeli STK - Çalışan
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Katılımcılara rejimin kasıtlı olarak uluslararası kuruluşlardaki ajanlara sızıp sızmadığı 
veya belirli uluslararası işçilerin sadakatini rüşvet ve haraç yoluyla satın almaya mı 
çalıştığı sorulduğunda, yanıt verenlerin yüzde 76'sı bunu yaptığını belirtti (Şekil 24).

Bu, rejimin uluslararası ve yerel insani yardım kuruluşlarına ve yardım kuruluşlarına 
Suriye halkı üzerinde daha fazla kontrol uygulamak ve onların refahını birden fazla 
yolsuzluk ve haraç katmanıyla manipüle etmek için başka bir araç olarak nasıl 
davrandığının bir başka açık göstergesidir.

Not: Şekil, “Rejimin ajan yerleştirdiğini ve uluslararası Çalışanlara imtiyaz ve haraç yoluyla rüşvet 
vermeye çalıştığını düşünüyor musunuz?” sorusunun yanıtlarını göstermektedir.

24%

Rejimin 
Uluslararası 
Çalışanlar 
üzerinden 

Manipülasyonu

76%

Evet Hayır

Şekil - 24 Rejimin Uluslararası Çalışanlar üzerinden Manipülasyonu
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“Rejimin uluslararası çalışanlara rüşvet ve kolaylıklar sağladığını düşünüyorum, ancak zamanla ilişki bir 

tür şantaj ve tehdide dönüşüyor (Uluslararası kuruluşlar melekler kadar masum değil; bir de karanlık 

tarafları var ve en önemli hedeflerinden biri çalışmalarına devam etmek; bu da ancak Suriye'deki 

çatışmayı ve savaşı sürdürmekle başarılabilir)."

Fatema - BM Ajansı - Yönetici

"Suriye rejimi, Suriye'de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların çoğuna, bu kuruluşların tüm 

faaliyetlerini izlemek ve takip etmek için çalışanlarını işe alarak sızmıştır."

Kawther - Suriyeli STK - Yönetici

"Suriye'de kuruluşların çalışmasına izin vermenin koşullarından biri, rejimin önemli idari pozisyonlarda 

kendi seçtiği çalışanların mevcudiyetini dayatmasıdır."

Tarek - Suriyeli STK - Yönetici

“Yerel ve hatta uluslararası kuruluşlar, güvenlik ve koruma departmanlarını kaldırmaya ve Suriye 

istihbarat servisleriyle (Al-Shorouk - Al-Qalaa) bağlantılı oldukları bilinen güvenlik şirketlerini istihdam 

etmeye zorlandı.”

Waseem - Suriyeli STK - Yönetici

Kızılhaç en büyük örnektir, çünkü Kızılhaç'ta yabancılar da dahil olmak üzere üst düzey yetkililerle 

ilişkiler kurulmaktadır ve sistem kendilerini onlara demokratik ve insancıl bir yapı olarak 

pazarlamaktadır. Uluslararası baskının ardından Kızılhaç'ın cezaevlerine ve gözaltı merkezlerine 

girmesine izin verildi. Kuşkusuz cezaevleri mükemmel ve temiz bir görüntüye -gerekli görüntüyü 

verecek donanıma- sahipti.

Kasseem - Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu - Yönetici

“Uluslararası kuruluşlardaki çalışanların durumu, çatışmanın başlangıcından bu yana önemli ölçüde 

değişti. Çalışanların çoğu şu ya da bu şekilde sistemi takip ediyor. Rüşvet, özellikle üst yönetim 

arasında yaygındır ve onurlu çalışanlar “kovulur”. Bu bir meslektaşımın başına geldi ve sonunda işini 

bırakmak zorunda kaldı.”

Ameer - BM Ajansı - Yönetici

Bunu Suriye'deki bu kuruluşların üst düzey çalışanlarının isimlerinden ve güvenlik veya siyasi 

geçmişlerinden görebiliyoruz."

Hade - IUluslararası İnsani Yardım Kuruluşu - Çalışan
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Batılı politikalar ve rejim kontrolündeki bölgelerde bulunan kuruluşlara ilişkin algılar 
üzerinde önemli etkisi olan ve katılımcılarla tartışılan en alakalı konulardan biri; 
katılımcıların, rejimin, sivil toplumu siyasi temsili için “bağımsız” bir cephe olarak 
kullanarak STK'ların kasten kurulup kurulmadığına inanıp inanmadıklarıydı.
Yaklaşık yüzde 62'si durumun böyle olduğuna inanıyor (Şekil 25).

42

“Şu anda, Devlet İnşa Hareketi ve Barış İnşa Forumu (feminist bir organizasyon) gibi uluslararası ve 

siyasi forumlarda adı parlayan birçok kuruluş var. Diğerlerinin Suriye'deki rejimle doğrudan bağlantılı 

olduğu biliniyor, ancak kendilerini sivil ve insani kuruluşlar olarak sunuyorlar."

Fatema – BM Ajans- Yönetici

“Evet, öyle düşünüyorum. Soçi konferansında pek çok kuruluşun isminden bahsedilmişti ki biz onları 

daha önce duymamıştık. Konferansta olduğu gibi Suriye toplumunun temsilcisi olmak ve rejimi temsil 

etmek için doğdukları ilk andan itibaren aşikardı.”

Lor - Suriyeli STK - Yönetici

“Kendisini bağımsız bir muhalefet partisi olarak tanıtan Suriye Demokrasi Forumu gibi birçok kuruluş 

var; ancak kendisi aslında hükümetin varlığını, sürekliliğini ve politikalarını desteklediği birçok 

konferansa katıldı. Pek çok örnek var ama bu partiden bazı üyeler hakkında kişisel bilgilere sahip 

olduğum için bahsettim.”

Darien - Suriyeli STK - Yönetici

Not: Şekil, “Rejimin gayri resmi olarak kontrol ettiği kuruluşları kurup siyasi olarak bağımsız sivil toplum 
temsilcileri olarak sunduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtları göstermektedir. 

38%

Sivil Toplum 
Sektöründeki 

Rejim Kontrolü

62%

Evet Hayır

Şekil - 25 Sivil Toplum Sektöründeki Rejim Kontrolü
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"Suriye rejimi, gözlerimizin önünde sivil toplumu temsil etmek için resmi olarak bağlı kuruluşlar 

kuruyor."

Basel – Suriyeli STK - Yönetici

“Sivil toplum adı altında çalışan birçok kişi ve kuruluş Suriye hükümetine bağlıdır ve uluslararası 

forumlarda rejim otoritesini ayakta tutmaya teşvik edilmektedir. Dolayısıyla rejim, Suriye'de sivil ve 

siyasi çalışmalara izin veren demokratik bir hükümet olarak sunulmaya çalışılmaktadır.”
Baseema – Suriyeli STK – Yönetici 

“Devlet İnşa Hareketi, kendisini siyasi olarak Suriye hükümetinin politikalarına muhalif olarak 

pazarlayan partilerden biridir. Bu hareket, kendisini her ne kadar Suriye'deki sivil toplumu temsil 

ediyormuş gibi sunsa da, aslında kuruluş, rejimin bir koludur ve onun varlığını ve bekasını 

desteklemektedir. Pek tabii Devlet İnşa Hareketi'nin harekete geçmesinin en önemli nedeni, rejimin 

gelecekte parti olacağına dair sunduğu vaatler, Halk Meclisi üyeliğine erişim gibi farklı siyasi emeller 

ve çoğu insan için netlik kazanan diğer beklentilerdir. ”
Razaan – Suriyeli STK – Yönetici
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Uluslararası ve BM kuruluşları, Suriye'de yerel insani yardım ve yardım 
kuruluşlarıyla birlikte oynayacağı çok önemli bir role sahiptir ancak rejim bu 
kuruluşlara erişim ve operasyonlar üzerinde sıkı bir denetime sahiptir.

Uluslararası kuruluşların büyük çoğunluğu rejim kontrolündeki alanlarda olumlu bir 
rol oynamaya çalışsa da şantajlara maruz kalıyor ve faaliyetlerini sürdürmek için 
belirli seviyelerde yolsuzluk ve adam kayırmayı kabul etmek zorunda kalıyor.

Yerel kuruluşlar ise uluslararası ve BM kuruluşlarından çok daha yüksek düzeyde 
yolsuzluk sergilemektedir; hükümet bu kuruluşları, fonlara erişmek ve proje 
teslimini ve yararlanıcıları kontrol etmek için aracı olarak kullanmaktadır.

İstihdam, kontrolün gerçekleştirildiği kilit uygulamadır: rejim, yöneticileri ve 
çalışanları atayarak, kuruluşların faaliyetlerini izleyebilir, kontrol edebilir ve 
çalışanlarını gözetleyebilir hale gelmektedir.

İnsani yardım kuruluşları, başlangıcından itibaren rejimin kontrolü altındadır. 
Böylelikle tüm döngü tamamen kontrol edilir ve izlenir vaziyettedir.

Bu kuruluşlar tarafından yapılan yardım ve projelerden yararlananlar, siyasi ve 
mezhepsel unsurlar göz önünde bulundurularak ve ayrımcı bir yöntemle 
belirlenmektedir.

Uluslararası kuruluşlar ve BM kuruluşları tarafından doğrudan veya yerel ortaklar 
aracılığıyla sağlanan yardım ve hizmetlerin bir kısmı, rejimin askeri koluna ve 
mezhepçi milislere aktarılıyor.

Rejim, kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren yardım kuruluşlarını politikalarını 
ve uygulamalarını ilerleteceği araçlar olarak görüyor.

SARC, Suriye rejimi tarafından yoğun bir şekilde kontrol edilen ve güvenlik 
birimlerinden gelen emirleri yerine getiren yerel bir kuruluş olarak düşünülmelidir.

Rejimin kontrolündeki bölgelerde STK'ların yüksek bir oranı temsil olarak 
kullanılıyor: Dolayısıyla her ne kadar teorik olarak siyasi düzeyde sivil toplumu 
temsil ediyor gözükse de pratikte rejimin gündemi aktarılmaktadır.

Sonuçlar
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Uluslararası bağışçılar, özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, 

Başta BM ve uluslararası kuruluşlar olmak üzere, yerel kuruluşlar da dahil Suriye'de 
faaliyet gösteren herhangi bir insani yardım veya STK için gerekli süreçleri yoğun bir 
şekilde incelemelidir.

İşe alım süreçlerinin, yararlanıcılar arasında ayrımcılığa ve yardımın rejim tarafından 
tahsis edilmesine yol açabilecek politika ve uygulamaların ve rejim tarafından kontrol 
edilen alanlarda çalışmalarını finanse ettikleri yardım kuruluşlarının şe�af ve profesyonel 
denetimini yapmalıdır. 

Bireysel atamalar, fonların kullanımı ve diğer ilgili uygulamalar dahil olmak üzere fon 
sağladıkları STK'lar ile rejim kontrolü altındaki kurumlar arasındaki bağlantıların şe�af 
incelemeleri gerçekleşmelidir. Bu tür kuruluşlar, siyasi süreçte temsil bağlamında 
bağımsız olarak kabul edilemez.

Öneriler

Uluslararası bağışçılar, Suriye rejimine aşağıdakilere izin vermesi için baskı yapmalıdır: 

BM ve uluslararası kuruluşlar, yerel bir ortak ile iş birliği yapma zorunluluğundan 
kurtularak doğrudan kendi personelini kullanarak faaliyet göstermelidir.

Kendi izleme ve doğrulama ekipleri ile sahadaki süreçler uygulanmalıdır.

Sınır ötesi yardım ve Suriye'deki tüm insani yardım teslimatları depolitize edilmeli 
ve silahsızlaştırılmalıdır. Bu raporda açıklanan uygulamalarla rejimin İdlib'e 
yardım dağıtmasına izin verilmemelidir. İlgili devletlerin ve insani aktörlerin Suriye 
rejimi ve Rusya tarafından yardımın silahlandırılmasını önlemek için 
kullanabilecekleri ve BM Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan sınır ötesi yardımları 
yasal olarak ulaştırabilecekleri yasal bir zemin mevcuttur.

Kuruluşların yardım öncesi gerçekleştireceği herhangi bir dağıtım planının 
yolsuzluktan bağımsız ve meşru bir şekilde yürütülmesi için Suriye'de insani 
yardım dağıtımına ilişkin uygulama ve politikaların BM çapında incelenmesi, 
güvenli, gönüllü ve onurlu bir geri dönüş için uluslararası toplum tarafından 
garanti edilen asgari koşullarla kapsamlı bir siyasi çözümün parçası olarak 
gerçekleşebilir.
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