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Sunu 

1. Savaş ? Savaş Ortamı… 

2. Tarihe dokunmak…  

3. IŞİD’in Irak ve Suriye’de ardışık saldırıları 
ve sonrasında gelişen Halk Sağlığı sorunları 

4. TTB ”Her şeyin başı BARIŞ ve SAĞLIK...” 

5. Kobanide vaziyet … 

 



Savaş, ülkeler, bloklar ya da bir ülke 
içerisindeki büyük gruplar arasında 
gerçekleşen topyekün silahlı mücadeledir.  

 

Savaşlar genellikle dini, milli, siyasi ve 
ekonomik amaçlara ulaşmak için 
gerçekleştirilir. 

SAVAŞ…? 



Savaş ortamında… 

• Şiddetin en yoğun halinin kullanıldığı 
ortamlardır. 

• İnsan bir savaş aracı olur. 

• İnsanın türler içindeki “özel yeri”nden 
kaynaklı olan “değer”i azalır.  

• İnsanın Değeri Onun topyekün imgesidir. 
Bu imge zedelenir. 

• “İnsan Onur”u etkilenir. 

 

 

 





Tarihe dokunmak… 
→Sanayi Devrimi (18.-19. yy) 

→Kapitalizm 

→Ulus Devlet İhtiyacı 

→I.Dünya Savaşı-Paylaşım Savaşı 

→Kurtuluş Savaşı 

→Sykes-Picot Antlaşması ve Ortadoğu’nun paylaşımı 

→Ortadoğu’da Ulus-Devletsiz Halk:Kürtler ??? 

→II.Dünya Savaşı 

→Filistin-İsrail Savaşı 

→Halepçe Katliamı  

→1989 Bulgaristan’dan göç….340 bin---Jirkov Mezalimi 

→Türkiye’de iç çatışma ve iç göç… 3.000 köy boşaldı. 



Tarihe dokunmak… 

→2011 yılında Suriye’ye yapılan Uluslararası bir 
müdahale… 

→ESAD Yönetimine karşı bir muhalefet oluştu-
ruldu… 
→PYD, ÖSO, El Nusra=El Kaide,IŞİD vd… 

→PYD, Suriye’nin Kuzeyinde “Kanton” adıyla 
bir Özyönetim ilan etti. IŞİD Kantonları kuşattı. 

→Temmuz 2014-IŞİD Irak’ın Musul Kentine 
saldırdı. Merkez Bankasındaki paralara, Petrol 
Rafinerisine ve Irak Ordusunun silahlarına el 
koydu. 



Tarihe dokunmak… 

→Ağustos 2014-IŞİD bu silahlarla Irak’ta 
Şengal, Rumuz, Tel Afer,Tikrit,Kerkük gibi 
yerleşim yerlerine saldırdı. 

→Eylül 2014-IŞİD Suriye’de Kobani’ye 
saldırdı… 

 

 

 

 



Coğrafyamızda ne oluyor … 



Irak’a saldırı sonrası… 

2003ten itibaren Irak’ta 2 milyon insan öldü… 

4.7 milyon yer değiştirdi…(Nüfus’un %16sı) 

2014 IŞİD saldırıları sonrasında ise… 

Irak-Federe Kürt Bölgesi’ne 2.5 milyon göçmen 

Duhok’a 1.5 milyon göçmen 

Türkiye’ye  26 bin Ezidi göçmen geldi.   
     

                                    (UNHCR) 

 

 

 





Şengal, Rumuz, Musul’dan GÖÇ… 
10 gün yürüdüler… 



 

Şengal’den Smelka Sınır 
kapısına… 



 

Smelka Kapısından sonra 
araçlarla taşındılar… 



Bölge İllerindeki Çadırkentler… 



Rojava Kantonlarına Saldırı 



Suriye’ye müdahale sonrası… 
15 Mart 2011… 

Suriye içinde 3,000,000'a yakın sivil mülteci 
durumuna düşmüştür.  

Toplamda 1.5 milyon Suriyeli yaşamaktadır 

Türkiye’de  değişik illerde 900 bin Suriyeli 
sivil … 

600 bin Suriyeli AFAD kaydı var… 

220 bini kamplarda yaşıyor…10 ilde 21 kamp 
var…%53 ü Çocuk.(UNHCR) 

IŞİD’in Kobani saldırıları sonrası: 

Kobani’den 60 bin ? 200 bin ? göç etti. 

 



 Savaş;  

…………Sağlığı Sorunu’dur. 

 
Niçin? 

Halk 



Sağlık… 

• Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık 
durumunun olmayışı değil kişinin 
bedenen,ruhen ve sosyal yönden tam 
bir iyilik halidir. Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) 

siyasal iyilik hali… 
    

TTB-Mahmut ORTAKAYA 

http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC


Ölüm… • “Ölüm” istatistiki bir veriye indirgenir. 

• “Ölüm” karşı tarafın gücünü azaltmanın 
gayesi olur.  



Vahşet… 

Savaş ortamında “Toksik Kokteyl; 
Testesteron, Adrenalin, Alkol,Esrar…” İCRC 



Yaralanma ve sakat kalma... 



 

KİTLESEL GÖÇ.. 



Barınaksızlık... 



Sağlıksız barınma koşulları… 

 



Açlık...  
Yeterli ve dengeli beslenme imkanları 

azalır. 



Susuzluk...  
Temiz ve Sağlıklı içme suyu 
kaynaklarına erişim azalır. 



Ayrılık… Yaşam düzeni bozulur. 



Hijyen öncesine göre azalır … 



Ruhsal travma… 



Uzamış yas…  
Posttravmatik stres bzk… 



Sağlık Hizmetleri Sunumu Bozulur 



?  

 



“Savaş Ganimeti” olarak kadınlar.. 

Kadının satılması, İnsanlığın satılmasıdır… 



Üst Yapı bozulur… 



Alt yapı bozulur… 



Çevreye etkileri...Çıkan duman güneşten gelen 
ışınları engellemiş; bölge ülkelerinde ısı 
yaklaşık 10°C düşmüştür. Petrol dumanı 
içindeki CO² bölge ülkelerinde sera etkisi ve asit 
yağmurlarına neden olmuştur.            

http://tr.wikipedia.org/wiki/Karbondioksit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karbondioksit


TTB NE YAPTI?... 



“Bütün insanlar özgür, onur ve haklar 
bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla 
donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik 
anlayışıyla davranmalıdırlar.“ 

• İHEB Madde-1 

İnsanlar birbirleri içindir,birbirlerine aittir… 

   -Goethe- 



Savaş-lar-a Karşıdır… 
BARIŞI savunur… 
Sağlık Hakkını savunur… 
İnsan Onuru’nu önceler… 



KOBANİ’DE VAZİYET 





Eski Kobani’den bir kare… 



Harabe kent Kobani… 



Hasar Düzeyi 

• Kanalizasyon, yollar, hastane,okul vs…. 
kentin %80 hasar görmüştür. (Kobani 
Kantonu Yönetimi) 

 

• Binalardan 
– Ağır Hasarlı 

– Orta Hasarlı 

– Az Hasarlı 



• Kobani’de 3.200’den fazla bina yok 
olmuş ya da zarar görmüş, 1.206 bina 
tamamen yok olmuş, 1.169 bina ise ciddi 
şekilde hasarlı. 

• Kentin çevresinde ve içinde ise 
patlamaların oluşturduğu 979 krater 
tespit edilmiş. 

     -BM 













Bomba yüklü araç…  
Hedef SAĞLIK ÇALIŞANLARI… 15 yaralıdan 

 12 si sağlık çalışanı…  













“Bir bakışta gitmek sürgüne.” 
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 KAYNAKÇA: 

• TTB-MK ve Bölge Tabip Odaları Heyeti 
Kobani Ziyareti Notları 

• Savaş Cerrahisi Kitabı-İCRC 

• Kuçuradi,İoanna-İnsan Değer Makalesi 


