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1. GENEL
DURUM
Batı Afrika’da yer
alan Moritanya, Senegal ve Nijer’de toplam 34 milyon insan
yaşamaktadır.
Bu
insanların yaklaşık
%37’si yoksulluk sınırının altında hayat
sürmekte ve insani
yardıma ihtiyaç duymaktadır.
Bahse konu ülkelerde yoksulluğun yanı
sıra mülteci sorunu
da
bulunmaktadır.
2012 verilerine göre
Moritanya’da 69.000,
Nijer’de
65.000,
Senegal’de 20.000 kişi mülteci konumundadır. İnsani gereksinim içinde bulunan Moritanya, Senegal ve Nijer’in yükü, ev sahipliği yaptıkları mülteciler ile birlikte artmaktadır.
Türk Kızılayı tarafından Ekonomi Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) ile yapılan işbirliği sonucunda
Batı Afrika İnsani Yardım Operasyonu projesi ortaya çıkmıştır. Bölgede artan gıda güvensizliği göz önünde bulundurularak Moritanya’ya 2.000 ton şeker, Senegal’e 2.000 ton
şeker, Nijer’e ise 2.750 ton şeker ve 2.922 ton un sevkiyatına karar verilmiştir.
Toplam 9.672 ton un ve şekerden oluşan yardım malzemelerinden, 2.922 ton unun tamamı Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından, 6.750 ton şekerin, 6.000 tonu Türk
Kızılayı’na Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 22.08.2011 tarih ve 2011/72 sayılı kararı ile
Türkiye Seker Fabrikaları tarafından bedelsiz devir edilen 50.000 ton şekerden ve 750
tonu Türk Kızılayı’na Torunlar Gıda A.Ş. tarafından yapılan bağıştan karşılanarak sağlanmıştır.
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Bu proje ile Sudan’da başlayıp, Çad’da devam eden ve hali hazırda Somali’de sürmekte
olan Türk Kızılayı’nın Afrika ülkelerine yönelik insani yardım çalışma alanı genişletilmiş
olup bölge ülkelerine özgü kronik kuraklık ve kıtlıklardan kaynaklanan açlık sorununun
azaltılması hedeflenmektedir.
İnsani yardım malzemelerini taşıyan Aqua Star adlı gemi 11 Mayıs 2013 tarihinde Eski
Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan ile Genel Başkan Vekilimiz Sn. Nihat Adıgüzel’in
teşrif ettiği törenin ardından Batı Afrika’ya hareket etmiştir.
İyilik gemisinin rotası, Mersin’den Moritanya’nın Nuakşot Limanı, ardından Senegal’in
Dakar Limanı ve son olarak Benin’in Cotonou Limanı olarak planlanmıştır. Nijer’de dağıtılacak olan insani yardım malzemelerinin, Nijer’in denize kıyısı bulunmaması nedeniyle
Benin’in Cotonou Limanı’na denizyoluyla sevki ve ardından kara yoluyla Nijer’e ulaştırılmasına karar verilmiştir.

2. TÜRK KIZILAYI’NIN MÜDAHALESİ
Tarihi boyunca yaptığı insani yardımları hem uluslararası toplum hem de yerel kamuoyu
tarafından takdir toplayan Türk Kızılayı, yaşanan insan ızdırabının dindirilmesine destek
vermek üzere, gerek Türk halkının büyük destekleriyle toplanan bağışlarla, gerekse mevcut kapasitesini harekete geçirerek Batı Afrika Ülkeleri olan Moritanya, Senegal ve Nijer’e
yönelik İnsani Yardım Operasyonunu Devletimizin ilgili kuruluşları ile koordineli olarak
başlatmıştır.
Bu kapsamda, yardım malzemelerini taşıyan geminin rotası çerçevesinde adı geçen ülkelerde bahse konu yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına ilişkin gerekli temasları kurmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla, alanlarında uzman üç Türk
Kızılayı personelinden oluşan Türk Kızılayı Batı Afrika İnsani Yardım Ekibi 02.06.2013
tarihinde iyilik gemisinin ilk durağı olan Moritanya’nın başkenti Nuakşot’a intikal etmiştir.

3.GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
3.1.MORİTANYA FAALİYETLERİ
3.1.1.YARDIM MALZEMESİNİN TESLİMİ
(02.06.2013 – 23.06.2103)
Moritanya’ya sevk edilen 2.000 ton şekerden oluşan yardım malzemelerinin ihtiyaç sahip-
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lerine ulaştırılmasına ilişkin gerekli temasları kurmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla üç uzman personelden oluşan Türk Kızılayı Batı Afrika İnsani Yardım Ekibi 02.06.2013
tarihinde Moritanya’nın başkenti Nuakşot’a ulaşmıştır.
Nuakşot Büyükelçiliğimiz, Moritanya Kızılayı ve yerel yetkili makamlarla Türk Kızılayı Batı
Afrika İnsani Yardım Ekibinin gerçekleştirdiği toplantı ve ziyaretlerde, ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılmak üzere bölgeye sevk edilen 2.000 ton şekerden oluşan yardım malzemesine
ilişkin hareket planları görüşülerek gerekli planlamalar yapılmıştır.
Türk Kızılayı Batı Afrika İnsani Yardım Ekibi Moritanya’da bulunduğu süre zarfında bölgede insani yardım faaliyetleri yürüten diğer kurum ve kuruluşlarla da (ICRC, IFRC, UNHCR, UNICEF)
iletişime geçerek, bölgede yürütülen faaliyetler hakkında görüşmeler gerçekleştirmiştir.
Moritanya’ya sevk edilen yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını koordine eden Moritanya Kızılayı’nın mevcut finansal ve lojistik kapasitesi göz önünde bulundurularak Türk Kızılayı tarafından Moritanya Kızılayı’na, gerçekleştirilecek dağıtım
faaliyetlerine destek olmak üzere 50.000.-ABD Doları nakdi bağış yapılmıştır. Ayrıca,
Nuakşot Büyükelçiliğimizin girişimleri ile masrafları Türk Kızılayı tarafından karşılanmak
üzere 52.000.-ABD Doları karşılığında, söz konusu yardım malzemelerinin limandan, Moritanya Kızılayı tarafından organize edilen depoya kadar karayolu nakliyesi için yerel bir
firma ile sözleşme imzalanmıştır.
İnsani yardım malzemelerini taşıyan Aqua Star isimli gemi 06.06.2013 tarihinde Nuak-
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şot Limanına ulaşmıştır. Gümrük prosedürleri ile resmi işlemlerin 18.06.2013 tarihinde
tamamlanmasını müteakip, rıhtıma yanaştırılan adı geçen geminin tahliyesine başlanmış ve 22.06.2013 tarihinde 2.000 ton şekerden oluşan yardım malzemesinin Moritanya
Kızılayı’nın organize ettiği depoya tahliyesi tamamlanmıştır.
Moritanya’ya ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere sevk edilen 2.000 ton şeker, 23.06.2013
tarihinde Moritanya Kızılayı’na teslim edilmiştir. Batı Afrika Ekibi 23.06.2013 tarihinde Senegal faaliyetleri için Moritanya’dan ayrılmış, 23.07.2013 tarihinde Moritanya Kızılayı tarafından koordine edilen dağıtım faaliyetlerine katılım sağlamak üzere Senegal’de yürüttüğü çalışmaları tamamlayarak Moritanya’ya geri dönmüştür.

3.1.2.YARDIM MALZEMESİNİN DAĞITIMI
(23.07.2013 – 06.08.2103)
Senegal’e sevk edilen yardım malzemelerinin Senegal Kızılhaçı’na ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılmak üzere teslim edilmesi ve Senegal Kızılhaçı tarafından koordine edilen dağıtım faaliyetlerinin ilk etabına katılım sağlanmasını müteakip Türk Kızılayı Batı Afrika İnsani
Yardım Ekibi Moritanya’ya geçerek 23.07.2013 – 09.08.2013 tarihleri arasında Moritanya
Kızılayı tarafından koordine edilen yardım malzemelerinin dağıtımına katılım sağlamıştır.
Moritanya Kızılayı yetkilileri ile birlikte Nuakşot’ın 9 ilçesinde (Arafat, Riyad, Dar Naim,
Teyerett, Ksar, Tevrag Zeyna, Sebkha, El-Mina ve Tujunin) ilgili Kaymakamlar ve Gıda
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Güvenliği Kurumu (CSA) temsilcileri ziyaret edilmiş, dağıtım sistemi hakkında bilgi alınmış ve depolarda sürmekte olan dağıtımlara eşlik edilmiştir.

3.2. SENEGAL FAALİYETLERİ
Senegal’e sevk edilen 2.000 ton şekerden oluşan yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına ilişkin gerekli temasları kurmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla
Türk Kızılayı Batı Afrika İnsani Yardım Ekibi 24.06.2013 tarihinde Senegal Dakar’a ulaşmıştır.
Dakar Büyükelçiliğimiz, Senegal Kızılhaçı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Dakar
Ofisi ve yerel yetkili makamlarla Türk Kızılayı Batı Afrika İnsani Yardım Ekibinin gerçekleştirdiği toplantı ve ziyaretlerde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bölgeye sevk edilen 2.000 ton şekerden oluşan yardım malzemesine ilişkin hareket planları görüşülerek
gerekli planlamalar yapılmıştır.
Senegal’e sevk edilen 2.000 ton şekerden oluşan yardım malzemesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması Senegal Kızılhaçı tarafından koordine edilmiş olup, yardım malzemelerinin dağıtımı süresince muhafaza edileceği depo Türk Kızılayı Batı Afrika İnsani Yardım
Ekibince 05.07.2013 tarihinde incelenmiştir.
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Gümrük prosedürleri ile resmi işlemlerin 11.07.2013 tarihinde tamamlanmasını müteakip,
rıhtıma yanaştırılan adı geçen geminin tahliyesine başlanmış ve 20.07.2013 tarihinde
2.000 ton şekerden oluşan yardım malzemesinin Senegal Kızılhaçı’nın organize ettiği
depoya tahliyesi tamamlanmıştır.
Senegal Kızılhaçı tarafından 14.07.2013 tarihinde başkent Dakar’ın Pikine ilçesinde organize edilen dağıtıma, Senegal Kızılhaçı Genel Başkanı ve Genel Sekreteri ile Türk
Kızılayı Batı Afrika Ekibince katılım sağlanmış olup, 4 dağıtım noktasında, 4.000 ihtiyaç
sahibi aileye (20.000 kişi), aile başına 12,5 kilogram olmak üzere toplam 50 ton şekerin
dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
20.07.2013 tarihinde, Türk Büyükelçiliği yetkilileri ve TİKA Koordinatörünün katılımıyla,
Dakar’a bağlı Pikine ve Guediawaye ilçelerindeki iki dağıtım noktasında, toplam 63 ton
şeker dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
İnsani yardım malzemelerini taşıyan Aqua Star isimli gemi 24.06.2013 tarihinde Dakar
Limanına ulaşmıştır. Gümrük prosedürleri ile resmi işlemlerin 11.07.2013 tarihinde tamamlanmasını müteakip, rıhtıma yanaştırılan adı geçen geminin tahliyesine başlanmış ve 20.07.2013 tarihinde 2.000 ton şekerden oluşan yardım malzemesinin Senegal
Kızılhaçı’nın organize ettiği depoya tahliyesi tamamlanmıştır.
Senegal Kızılhaçı yetkililerince, Senegal’e sevk edilen 2.000 ton şekerden oluşan yardım
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malzemeleri her aileye 12,5 kilogram şeker ulaştırılacak şekilde 160.000 ihtiyaç sahibi
aileye (800.000 kişi) ulaştırılmıştır.

3.3. GİNE BİSSAU FAALİYETLERİ
Gine Bissau İstanbul Fahri Konsolosluğunun yardım talebine istinaden Gine Bissau
Kızılhaçı’na 15.000 Amerikan Doları tutarında yardım yapılması kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda, Moritanya’da yardım dağıtımı faaliyetlerine katılım sağlayan ekibimiz
07.08.2013 tarihinde Gine Bissau vizesini Senegal’den almış ve 08.08.2013 tarihinde
Gine Bissau’ya ulaşmıştır.
Gine Bissau Kızılhaçı Genel Sekreteri Dr. Francisco Jose Mendes ile bahse konu 15.000.ABD Doları karşılığı Gine Bissau Kızılhaçı’na yapılacak ayni yardıma ilişkin bir toplantı
yapılmıştır. Genel Sekreter, Türk Kızılayı’na teşekkür ederek yardımın dağıtımına ilişkin
planı ekibimize sunmuştur.
Kızılhaç yetkililerinin bahse konu taleplerine istinaden, Gine Bissau Kızılhaçı’na 1.027.400
FCFA nakdi bağış yapılmış olup malzeme ve hizmet alım süreçleri başlatılmıştır.
Yerelden satın alınan yaklaşık 15 ton pirinç, Gabu (190 Km), Canchungo (75 Km) ve Bissora (75 Km) isimli yerleşim bölgelerinde, kişi başı 3 kg olmak üzere toplam 5.000 kişiye
ulaştırılmıştır.
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3.4. BENİN VE NİJER FAALİYETLERİ
A. Benin Faaliyetleri
Nijer’e ulaştırılan yardım malzemelerine ilişkin lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesini
sağlamak üzere, ekibimizce 23.08.2013 tarihinde Gine Bissau’dan Senegal’in başkenti
Dakar’a geçilmiş, Nijer vize uzatımı yapıldıktan sonra 30.08.2013, Cuma günü Benin
Cotonou’ya varılmıştır.
Türk Kızılayı Batı Afrika Ekibine katılmak üzere görevlendirilen iki personel 31.08.2013
tarihinde Senegal Dakar’a ve Benin vizesinin alınmasının ardından 03.09.2013 tarihinde
Cotonou’ya ulaşmıştır.
Gemideki un ve şekerin insan tüketimine uygunluğunun denetlenmesi amacı ile fiziki
muayene ve kimyasal/mikrobiyolojik laboratuvar testleri yapacak kuruluşlar ile anlaşma
yapılmıştır. Yardım malzemelerinin Benin’den transit geçişine ilişkin gümrük işlemleri gerçekleştirilmiş, ödemeleri yapılmıştır.
24.09.2013 tarihinde yardım malzemelerini taşıyan gemi Cotonou Limanı’na giriş yapmış
olup, 25.09.2013 tarihinde malzeme tahliyesi başlamıştır. Tahliye işlemi aralıklarla görülen
yağışlar, vinç arızaları ve kamyon tedarikinde yaşanan aksamalar nedeniyle uzamıştır.
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Yardım malzemeleri üzerinde gerçekleştirilen fiziki muayene ve kimyasal/mikrobiyolojik
test sonuçları olumludur. Tahliye işlemi 08.10.2013 Salı günü tamamlanmıştır.
Tahliye işlemlerinin ve gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Cotonou’da
bulunan Batı Afrika İnsani Yardım Ekibinde görevli iki uzman personel 30 adet büyükbaş
kurbanlık hayvan temini, kesimi ve dağıtımını sağlamak üzere Senegal, Dakar’a hareket
etmiştir.

B. Nijer Faaliyetleri
Benin’den karayolu ile sevk edilen insani yardım malzemelerinin Nijer, Niamey’de karşılanması, gerekli gümrük iş ve işlemlerinin yaptırılması ve TİKA koordinasyonunda Nijer
Başbakanlığına teslim edilmesinin sağlanması için 27.09.2013 tarihinde iki Türk Kızılayı
personeli Benin Cotonou’daki ekipten ayrılarak Nijer Niamey’e intikal etmişlerdir.
Niamey Büyükelçimiz sn. Hasan ULUSOY, 30.09.2013 tarihinde makamında ziyaret edilerek bahse konu yardım sevkiyatına ilişkin bilgilendirilmiştir.
Karayolu ile Nijer Niamey’e sevk edilecek malzemelere ilişkin 30.09.2013 – 01.10.2013
tarihlerinde TİKA koordinasyonunda söz konusu malzemelerin alıcısı olan Nijer Başbakanlığı ile toplantılar yapılmıştır.
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Niamey’e ulaştırılacak yardım malzemelerine ilişkin gerekli gümrük iş ve işlemlerinin tamamlanması ve takibi için 03.10.2013 tarihinde yerel bir gümrük acentesi ile anlaşılmıştır.
Bahse konu yardım malzemelerinin, nihai varış noktası olan Nijer Niamey’deki Nijer Başbakanlığı depolarına ulaştırılması çerçevesinde gerekli hazırlıklar TİKA koordinasyonunda Ekibimizce yapılmıştır.
Nijer’de yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bölgeye sevk edilen 2.750 ton şeker 2.922 ton undan oluşan toplam 5.672 ton yardım malzemesinin, 29.10.2013 tarihinde
yerel saat ile 09:30’da, Nijer Niamey’de düzenlenen törenle temsili teslimi gerçekleştirilmiştir.
Nijer Niamey Büyükelçisi Hasan ULUSOY, Türk Kızılayı Genel Başkan Danışmanı Saadettin ÇAY, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Turgay ÜNLÜ, TİKA
Başkan Yardımcısı Harun TUNCER, Nijer’de bulunan Türk Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri ile bölgede bulunan Türk işadamları, Nijer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Türk ve Nijer basın mensupları bahse konu törene katılım sağlamışlardır.
Batı Afrika İnsani Yardım Operasyonu çerçevesinde Nijer’e yapılan, toplam 5.672 tonluk gıda yardımı sevkiyatında; 26.09.2013-08.10.2013 tarihleri arasında Benin Cotonou
Limanında, 2.544 ton şeker ve 2.793 ton un (toplam 5.337 ton) toplam 133 araca Türk
Kızılayı Benin ekibi gözetiminde yüklenmiştir.
Benin Cotonou’dan yola çıkan yardım malzemelerini taşıyan araçlar 07.10.2013 tarihi
itibariyle Nijer Niamey’e ulaşmaya başlamışlardır. 07.10.2013-07.12.2013 tarihleri arasında nihai varış noktası olan Nijer Niamey OPVN depoları yerleşkesine, 2.386,10 ton
şeker ve 2.752,70 ton un (toplam 5.138,80 ton), ulaşan toplam 128 araçtan tahliye edilmiş
ve hasarsız olarak tespit edilen 2.375,75 ton şeker ve 2.588,80 ton un (toplam 4.964,55
ton) OPVN yetkililerince teslim alınmıştır. Söz konusu 128 araçtan tahliye edilen şeker ve
undan hasarlı olarak tespit edilen 10,35 ton şeker ve 163,90 ton un (toplam 174,25 ton)
OPVN depoları yerleşkesinde kayıt altına alınmıştır.
Benin Cotonou limanında 08.10.2013 tarihinde gemiden tahliyesi tamamlanan malzemelerin karayolu ile Nijer Niamey’e ulaştırılması aşamasında yaşanan aksaklık ve gecikmeler sonucu, 374,25 ton şeker ve 333,20 ton undan oluşan bakiye eksik ve hasarlı toplam
707,45 ton gıda malzemesinin bölgede bulunan Türk Kızılayı Ekibince yerelden tedarik
edilmesine karar verilmiştir.
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22 Ocak 2013 itibariyle eksik ve hasarlı toplam 707,45 ton şeker ve unun tedarik işlemleri
tamamlanmıştır. 24.01.2014 tarihi itibariyle, 2.922 ton un ve 2.750 ton şekerin Nijer Başbakanlığına teslim edildiğine dair bağış belgeleri imzalanarak operasyon sonlandırılmıştır. 26 Ocak 2013 tarihinde Batı Afrika İnsani Yardım Operasyonu Nijer Ekip Başkanlığı
personeli asli görev yerlerine dönmüştür.

4. PERSONEL DURUMU
11.05.2013 tarihinde Mersin Limanında yapılan tören ile başlayan Batı Afrika İnsani Yardım Operasyonu, Moritanya, Senegal, Gine Bissau ve Nijer’e yapılan sevkiyatların ardından 24.01.2014 tarihinde tamamlanmış olup, yürütülen faaliyetlerde toplam 5 Türk
Kızılayı uzman personeli adı geçen bölgelerde görev almıştır.
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