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1. GENEL
DURUM
Afrika Boynuzu’nda
(Eritire, Cibuti, Etiyopya ve Somali’den
oluşan bölge) 11,5
milyondan fazla insan yaşamak için gıda
yardımına ihtiyaç duyuyor. Bunlardan yaklaşık 4 milyon kadarı
Somali’de yaşıyor. 4
milyonun 2.555.000
kadarı ise kırsal kesimde yaşam mücadelesi veriyor. 1,8
milyonunun durumu
insani aciliyet (HE)
teşkil ediyor. 1,46 milyon kişi ülke içinde
yerinden edilmiş kişi
(IDP) konumunda. Yerinden olan kişilerin
%62’si kuraklık, geriye kalan %38’inin büyük çoğunluğu silahlı çatışma nedeniyle yerinden olmuş. Ayrıca yaşanan iç çatışmalar insani yardımların ulaştırılması zorlaştırıyor.
Somali’de kuraklık, iç çatışmalar ve artan gıda fiyatları insani krizin artarak devam edeceğini gösteriyor.
Somali, çatışma ve iklim değişikliğine bağlı afetler sonucunda ülke tarihindeki en kötü
insani kriz ile karşı karşıya. Kuraklık ve seller gibi doğal afetler sonucu, artan salgın hastalıklar, yetersiz beslenme ve ekonomik geçim kaybı nedeniyle toplam 8 milyon olan Somali nüfusunun %53’ü etkilendi. Krizden etkilenen kişilerin 3,7 milyonu Güney ve Orta
Somali’de yaşıyor. Birleşmiş Milletler müdahale edilmemesi durumunda kuzey bölgesinde de kıtlık görüleceğini açıkladı.
Yağmur mevsiminin (Ekim-Aralık Deyr ve Nisan - Haziran Gu yağmur sezonları) verimsiz
geçmesi sonucu olumsuz etkilenen gıda güvenlik durumu nedeniyle, Birleşmiş Milletler 20
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Temmuz 2011 tarihinde Güney ve Orta Somali’de kuraklık ilan etti. Aynı tarihte Somali’nin
güneyindeki Kuzey Barkool ve Aşağı Shabelle bölgelerinde toprakların aşırı kullanım
nedeniyle tükendiği de açıklandı. En çok etkilenen kesim, şiddetli kuraklık, çatışmalar
ve geçim sıkıntısı sonucu yerlerinden olan kırsal ve göçebe topluluklar oldu. Yerlerinden
olan kişilerin, gıda ve güvenlik arayışı içerisinde Kenya ve Etiyopya gibi komşu ülkelere
göç etmesiyle 2011 yılının ilk 6 ayında göç oranı arttı. Her gün yaklaşık 3.500 insan, ciddi
yiyecek sıkıntısı çeken Kenya ve Etiyopya’ya göç etmekte. 383.000 afetzede Dadaab,
Kenya’daki üç mülteci kampına sığınmışken, yaklaşık 228.000 Somalili Etiyopya’daki
kamplarda geçici olarak barınmakta.
Somali’nin olumsuz etkilere en çok maruz kalan bölgelerinden olan Aşağı Shabella, Orta
ve Aşağı Juba, Bay, Bakool, Benadir, Gedo ve Hiraan’da 310.000 çocuğa akut yetersiz
beslenme tanısı konuldu. Özellikle Bakool ve Aşağı Shabelle bölgelerinde akut yetersiz
beslenme oranları %50’yi geçti. Somali’nin güneyinde insani acil duruma yol açan kıtlık
durumu 2011 yılının ikinci yarısındaki ortalama yağmurlarla hafifledi.
Uluslararası toplum 2011 yılında yapılan çalıştaylar sonucu Somali’ye insani yardım için
4 öncelik belirledi. Bunlar:
● İnsani açıdan acil durum teşkil eden 380.000 kişiye, 1,46 milyon yerinden edilmiş
kişinin en savunmasız kişilere ve en son insani krizinden etkilenen afetzedelere hayat
kurtarmaya yönelik insani yardım.
● Kitleleri, ileride oluşabilecek şoklardan korumak, akut yiyecek ve geçim kaynağı krizi (AFLC)
konumundaki kişilerin insani aciliyet (HE) teşkil etmesini önlemek için Ekim-Aralık Deyr ve
Nisan-Haziran Gu yağmur sezonları geçim kaynaklarını geliştirmek için kullanılmalı.
● Savunmasız nüfusa hayatlarını sürdürmeleri için gereken temel gereksinimlerin
sağlanması.
● Sivil nüfusun korunması için gerekli olan savunmanın, yerel otoritelerle diyalogun,
toplumsal seferberliğin ve hizmetlere ulaşımın sağlanması.

2. TÜRK KIZILAYI’NIN MÜDAHALESİ
Son yıllarda yaptığı insani yardımlarla hem uluslararası toplum hem de yerel toplum
tarafından takdir toplayan Türk Kızılayı, açlık ve kuraklık çeken Afrika’ya karşı duyarsız
kalmadı. Kuzey Bakool ve Aşağı Shabelle bölgelerinin Birleşmiş Milletler tarafından
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kıtlık bölgesi ilan edilmesiyle, devletimizin ilgili kuruluşları ile koordineli olarak Somali
insani Yardım Operasyonu başlatıldı. Somali’nin başkenti Mogadişu’da 11 Ağustos 2011
tarihinde Türk Kızılayı Somali Delegasyon Başkanlığı kuruldu.
Afrika Kıtası’ndaki ihtiyaçlara bağlı olarak yardım faaliyetlerini yürüten Türk Kızılayı, Türk
İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA), Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve Turkuaz
Medya Grubu (Sabah gazetesi) ile işbirliği yaptı. “Afrika Açlık Çekiyor Türk Kızılayı Yardım
Eli Uzatıyor” sloganıyla kampanya başlatıldı.

3. GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
3.1. BARINMA (CEZİRE HAYAT ÇADIRKENTİ)
Delegasyon Başkanlığı’nın yapmış olduğu incelemelerde, Mogadişu’da bulunan kampların
yaşam koşullarının elverişsiz olduğu tespit edildi. Bu kapsamda, 2.500 aileye hizmet
vermek üzere kurulan çadırkent için bir alan tahsis edildi. 16 Ağustos 2011 tarihinde söz
konusu alan incelenerek, 17 Ağustos 2011 tarihinde çadırkent kurulumu başladı. Ağustos
2012 tarihinde 3.000 kurulu çadır sayısına ulaşıldı. Kurulan her bir çadıra 5 adet battaniye,
1 adet mutfak seti, 1 adet gıda kolisinden oluşan yardım malzemeleri dağıtıldı.
Cezire Hayat Çadırkenti’nin kuzey bölgesinde bulunan dağınık IDP (yerlerinden edilmiş
insanlar) yerleşkelerinde yaşayan ailelere de çadır dağıtımı yapıldı. Cezire Bölgesi’nde
kurulan Çadırkentte mevcut durum itibariyle kurulu 1.830 adet çadır tam zamanlı olarak
kullanılmakta olup, kurulan IDP çadırları ile toplam 3.175 aileye (25.400 kişi) hizmet
verilmektedir.
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3.1.1. ZEMİN DÜZENLEME VE YOL ÇALIŞMALARI
Çadırkentin girişinden itibaren anayolu düzeltme çalışmaları, yolun sağ ve solundan
bordürle kaldırım taşı ile çadırkent merkezinde belirlenen caddelere kilit taşı döşemesi
işlemleri yapıldı. Bordürle kaldırım taşı döşeme ve anayol düzeltmesine çadırkentin
diğer alanlarında da devam edilmesi için gerekli planlama yapıldı. Ayrıca ilave kilit taşı
kaldırım döşenmesi, yol dolgusu ve düzeltme çalışmaları gerçekleştirilmesi ile Cezire
Hayat Çadırkenti ana caddesi kaldırım ve yol düzeltme çalışmaları Temmuz 2012’de
tamamlandı.
Türk Kızılayı Cezire Hayat Çadırkenti’nde gerçekleştirilen çadır kurulumları ve diğer
genel faaliyetlerde, ihtiyaç sahipleri harekete geçirilerek faaliyetlere gönüllü katılımları
sağlanmaktadır.

3.1.2. SU VE SANİTASYON İŞLEMLERİ
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, Cezire Hayat Çadırkenti’nin su ihtiyacının karşılanması
amacıyla iki adet su kuyusu açıldı. Kampın farklı bölgelerinde kullanılmak üzere 10 adet
5 tonluk su tankı kuruldu. DSİ tarafından açılan su kuyusundan, Çadırkentin içerisinde
belirli bir noktaya kadar su isale kanalı açıldı. Borular DSİ tarafından döşendi. Ayrıca Türk
Kızılayı tarafından aynı noktaya kadar elektrik hattı döşenerek kanal kapatıldı. Sağlık
Bakanlığı ise hastane çadırının yanına 10 musluklu çeşme yaptı.
Cezire Hayat Çadırkenti’nde oluşturulan tüm tuvalet, banyo, çamaşırhane, su dağıtım
üniteleri, çeşme ve 10 adet su tankının su tesisatı aktif olarak kullanılmakta olup, toplamda
2.250 metre su borusu tesisatı yapıldı. Su tanklarından 1 adedi mobil fırının su ihtiyacını
karşılarken, 9 adet 5’er tonluk tank, çadırkentin genel su ihtiyacının karşılanması amacıyla
kamp tesisatına bağlandı. Ayrıca, Cezire Hayat Çadırkentinde bulunan tuvalet üniteleri
için daha önce yaptırılan fosseptik çukurlarının yetersiz kalması, sıcaklıkların artması ve
halk sağlığı göz önünde bulundurularak, tüm tuvalet üniteleri için 3 metreküp boyutunda
fosseptik çukurlar inşa edildi.

3.1.3. EĞİTİM HİZMETLERİ
Cezire Hayat Çadırkenti’nde, UNICEF tarafından 60 metrekarelik dört adet derslik
yapıldı. Dersliklerde, yerel bir sivil toplum kuruluşu olan Somali Sosyal Hizmetler
Topluluğu (Somalia Community Concern) tarafından, toplamda 240 öğrenciye örgün
eğitim verilmektedir. Türk Kızılayı, eğitim gören çocuklarla sürekli olarak ilgilenmekte ve
ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
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Somali’deki ihtiyaç sahiplerine mümkün olan en iyi imkanlarla hizmet veren Türk Kızılayı,
Cezire Hayat Çadırkenti’nde halkın bilgilendirilmesi amacıyla çeşitli konularda uyarı ve
bilgi levhaları hazırladı. Toplamda 70 adet uyarı levhası hazırlandı, 7 Mayıs 2012 tarihi
itibariyle Çadırkentin uygun noktalarına yerleştirildi. Çadırkent sakinlerinin; sağlık, hijyen,
yangın gibi konularda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için Türk Kızılayı araçlarında
bulunan anons sistemleri ile düzenli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

3.1.4. SOSYAL HİZMETLER
Cezire Hayat Çadırkenti sosyal tesis ve çamaşırhane birimlerinin bulunduğu bölgede, 6
Mart 2012 tarihinde temeli atılan 200 metrekare mescit ve 16 musluklu şadırvan inşaatı
tamamlandı. Projenin temel atma töreni 6 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirildi.
Çadırkentte yaşayan insanların dinlenebilmeleri ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla 750 metrekarelik binanın inşaatı ve zemin düzeltme çalışmaları tamamlandı. Çadırkent sakinlerine yönelik oyun, eğlence ve sohbet faaliyetleri gerçekleştirildi. Türk Kızılayı personeli tarafından da sosyal tesiste gerçekleştirilen faaliyetlere sıkça
katılım sağlanmakta, Çadırkent sakinlerinin şikâyet ve istekleri dinlenmekte, çocuklarla
oyunlar oynanmaktadır.
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Çadırkentin dışında yaşayan yerlerinden edilmiş insanlara ait olan sağlıksız ve korunaksız
yerel satış tezgâhlarının yerine, Türk Kızılayı sosyal tesisi yanında halk pazarı açıldı. Pazar
yeri uzman personelimiz tarafından günlük olarak denetlenmekte ve sağlık koşullarına
uygunluğu sağlanmaktadır.
Çadırkent içerisine, savaş sonrası ilk yapılan çocuk parkı olma özelliğine sahip Hilal-i
Ahmer Çocuk Parkı’nın açılışı, 18 Temmuz 2012 tarihinde, Türk Kızılayı Genel Başkanı
Ahmet Lütfi Akar tarafından yapıldı.
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı dönemlerinde gıda ve kömür dağıtımları
gerçekleştirilmekte, bayramlaşma organizasyonları düzenlenmektedir.

3.1.5. SAĞLIK VE HİJYEN HİZMETLERİ
Çadırkentte yaşayan ihtiyaç sahiplerine sağlık hizmeti sunulması amacıyla Türkiye
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Medikal ve Kurtarma Ekibi (UMKE) ile irtibata
geçildi. Çadırkent içerisinde Türk Kızılayı tarafından sağlık merkezi çadırı hazırlandı.
Hazırlanan çadırda UMKE ekibi, tüm donanımı ile temel sağlık ve kontrol hizmetlerini
vatandaşlara sunmaktadır.

Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu / 6

Çadırkent Sağlık Merkezi’nde müdahale edilemeyen vakalar, Türk Kızılayı ve Sağlık
Bakanlığı ambulansları ile Mogadişu şehir merkezinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti
Sağlık Bakanlığı Sahra Hastanesi’ne ve bölgedeki diğer hastanelere yönlendirilmektedir.
Çadırkentte yaşayan ailelerin düzenli ve hijyenik biçimde çamaşır yıkama ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi amacıyla, 40 adet yıkama bölümü bulunan, 100 metrekarelik bir
çamaşırhane tesisi inşa edildi. Çadırkentte yaşayan aileler, gün içerisinde sürekli olarak
su imkanı bulunan çamaşırhaneyi aktif olarak kullanmaktadır.
Çadırkentin temiz tutulması amacıyla, yerlerinden edilmiş insanlar arasından seçilen yerel
işçiler istihdam edilerek, Çadırkentin günlük temizliği gerçekleştirilmektedir. Çöp torbaları,
ekip tarafından günlük olarak toplanarak kentin dışındaki çöp toplama alanlarında imha
edilmektedir.

3.1.6. CEZİRE HAYAT ÇADIRKENTİNİN
TAHLİYE FAALİYETLERİ
2011 yılında meydana gelen kuraklığın etkilerinin sona ermesiyle, Somali’deki insani
yardım kuruluşları faaliyetlerini müdahale evresinden rehabilitasyon evresine yönlendirdi.
Türk Kızılayı da Cezire Hayat Çadırkenti’nde barınan afetzedelerin insani yardıma muhtaç
halde kalmalarını önlemek için, rehabilitasyon faaliyetleri kapsamında Çadırkentin tahliye
edilerek, afetzedelerin kuraklık öncesinde yaşadıkları bölgelere geri dönmeleri ve bu
bölgelerde kendi kendilerine yeter hale gelebilmeleri için Somalili yetkililerle görüşmeler
gerçekleştirilmiş olup Cezire Hayat Çadırkentin tasfiye edilmesi hususunda Türk Kızılayı
Somali Delegasyon Başkanlığı ve Somali İçişleri Bakanlığı arasında oluşturulan hareket
planı doğrultusunda Delegasyon Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir.

3.2. YEMEK VE GIDA DAĞITIM HİZMETLERİ
Çadırkent içerisinde yardım malzemelerinin dağıtımı için Karadeniz, Marmara, Akdeniz
ve Ege isminde 4 adet dağıtım noktası oluşturuldu. Çadırkentte düzenli olarak yapılan
gıda dağıtımı, Türk Kızılayı çadırları ve Çadırkent yanında kurulan yerlerinden edilmiş aile
yerleşkesini de kapsadı. Cezire Hayat Çadırkenti’nde yaşayan ailelerin yemek pişirmeleri
amacıyla her çadırın önüne yemek pişirme ocağı yaptırıldı.
Mobil fırın kurulması için, Çadırkentin giriş bölgesindeki 3.500 metrekarelik saha düzeltildi.
Üretim alanının etrafı panellerle kapatıldı. Alana mobil fırın kurularak, 8 yerel personelle,
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26 Aralık 2011 tarihinde itibaren günlük ekmek üretimine başlanıldı. Üretilen ekmekler,
dağıtım araçları ile Çadırkentte yaşayan ailelere günlük olarak dağıtıldı. Mobil fırında
45 gün süreyle uzman personel eşliğinde eğitim gören yerel personel, kendileri üretim
yapabilecek seviyeye ulaştı. 20 Ocak 2012 tarihi itibariyle mobil fırında ekmek üretimi
tamamen yerel personele teslim edildi. Mogadişu’nun Hamarweyne İlçesi’nde Mobil
Mutfak ünitesinin bulunduğu yerleşkeye taşınan Mobil Fırın ünitesinde haftanın 6 günü,
günlük 8.120 ekmek pişirilmektedir. Mobil Fırın Ünitesinde; 26 Kasım 2011 – 15 Nisan
2015 tarihleri arasında yaklaşık 10.272.232 adet ekmek üretildi ve ihtiyaç sahiplerine
dağıtıldı.
Mogadişu’nun Hamarweyne İlçesi’nde bulunan, toplam 2.000 metrekare büyüklüğündeki
Mogadişu’nun Hamarweyne İlçesi’nde bulunan, toplam 2.000 metrekare büyüklüğündeki
özel mülk arazisi, Banadir Valisi Mohamud Ahmed Nur’un arazi sahibi ile gerçekleştirdiği
görüşmeler sonucunda, Somali’deki insani yardım faaliyetleri süresince mobil mutfak
ünitesi olarak kullanılması için verildi. Bu kapsamda arazi ücretsiz olarak, 13 Şubat 2012
tarihinde, Türk Kızılayı’na tahsis edildi. Arazide gerekli çevre temizliği, zemin düzleme,
sertleştirme, sıva, boya, bulaşıkhane, depo, ofis, tuvalet, banyo vb. birimlerin inşaatı
çalışmaları tamamlandı. 18 Mart 2012 tarihi itibariyle mobil mutfak ünitesi yerleşkeye
sevk edildi. Mobil mutfak ünitesinde üretilecek sıcak yemeğin dağıtım noktalarının tespiti
için çalışma yapıldı. Mogadişu’da öncelikli olarak yemek dağıtımı yapılması gereken
yerler için 4 Haziran 2012 tarihinden itibaren Somali yemek kültürüne uygun deneme
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üretimi yapıldı. 9 Haziran 2012 tarihinde yerel damak tadında yemek üretimine başlandı.
Haziran 2014 itibariyle ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu hastane, yetimhane ve yatılı
okullardan oluşan 51 merkez tespit edildi. Tespit çalışmalarında; engelli, yetim ve hasta
kişilerin bulunduğu yerlere öncelik verildi. Somali Kızılayı’nın personel desteği sağladığı
yemek üretimi, Türk Kızılayı’nın tecrübeli aşçıları tarafından eğitim verilen yerel personel
tarafından gerçekleştirilmektedir. 9 Haziran 2012 – 15 Nisan 2015 tarihleri arasında
toplamda 9.881.275 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldı.
Cezire Hayat Çadırkenti’nde yemek dağıtım faaliyetlerine ek olarak, Türk Kızılayı
tarafından çeşitli zamanlarda meyve suyu ve bisküvi dağıtımı da gerçekleştirilmektedir.

3.3. YARDIM MALZEMELERİNİN DAĞITIMI
Türk Kızılayı’na tahsis edilen 5.000 metrekare alanda, gerek Türkiye’den, gerekse dünyanın
çeşitli ülkelerinden Somali’ye gönderilen insani yardım malzemeleri ve ekipmanlarının
kabulü, stoklanması ve dağıtım noktalarına sevki için “Lojistik Merkez”in kurulması
amacıyla Mogadişu Limanında bir depolama alanı oluşturuldu. Lojistik merkezinde 20
Eylül 2011 tarihi itibariyle Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) programı kullanılarak lojistik
merkeze gelen ve merkezden çıkan tüm malzemeler takip edilmektedir.
Mogadişu kent merkezi, yakın çevresi ve aynı zamanda kamplarda yaşayan ihtiyaç
sahiplerinin bilgilerine kaymakamlar vasıtasıyla erişildi. Kentte ve kamplarda yaşayanların
ihtiyaçları tespit edilerek, hazırlanan dağıtım planlarıyla ihtiyaç sahiplerine insani yardım
ulaştırılmaktadır.

3.3.1 SOMALİ’YE TOPLAMDA YAPILAN
YARDIM SEVKİYATLARI
Somali’ye 8 Ağustos 2011 – 16 Eylül 2014 tarihleri arasında havayolu ile 10, denizyolu
ile 8 olmak üzere toplam 18 sevkiyat yapılarak 44.356 ton yardım malzemesi sevk edildi.

3.4. KURBAN KESİM VE SOĞUK HAVA DEPOSU PROJESİ
Wadajir Kaymakamlığı ile yapılan protokol kapsamında, Türk Kızılayı’na tahsis edilen
160 metrekarelik binanın tadilat ve alan düzenleme çalışmalarına 19 Ekim 2011 tarihinde
başlanıldı. Soğuk hava ünitesinin kurulumu ile birlikte, 6 Kasım 2011 tarihinde bina
kullanıma açıldı.
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Kurban organizasyonu kapsamında kullanılan soğuk hava deposunun resmi açılışı, 26
Kasım 2011 tarihinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından gerçekleştirildi.
Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanların etleri ihtiyaç sahiplerine hijyenik koşullarda
dağıtıldı. Kurban Bayramı (Kasım 2011) süresinde 5.870 küçükbaş ve 750 büyükbaş
olmak üzere toplam 6.620 kurbanlık hayvan kesimi 11.120 hisse olarak yapıldı. Elde
edilen 178 ton kurban eti 35.500 aileye dağıtıldı.
Türk Kızılayı ile birlikte Somali’de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları içerisinde
yer alan IGMG Hasene Sosyal Yardım Derneği, 500 adet büyükbaş hayvanı Ekim 2012
Kurban Bayramı faaliyetleri kapsamında Türk Kızılayı’na bağışladı.
2013 yılında gerçekleştirilen Kurban faaliyetleri kapsamında ise 100 büyükbaş Somaliland
Cumhuriyetinde, 300 büyükbaş Somali Federal Cumhuriyetinde olmak üzere toplam 400
büyükbaş kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
2014 yılında gerçekleşen Kurban faaliyetleri kapsamında; Mogadişu’da 350 adet ve
Beledweyn’de 200 adet olmak üzere, toplam 550 adet büyükbaş kurbanlığın kesimi 0405-06 Ekim tarihlerinde tamamlandı. Etler, 5 kilogramlık paketler halinde 11.972 adet
ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ayrıca Mogadişu’da Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından
yapılan 38.000,00-USD nakdi bağış çerçevesinde 100 adet kurbanlık büyükbaş hayvan
kesimi ekibimiz ve Vakıf temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

3.5. TIBBİ ATIK İMHA PROJESİ
Wadajir İlçesi’nde inşaatı planlanan mezbahanın, var olan soğuk hava deposunun yanında
inşa edilmesi ve kemik yakma ünitesinin de bu alanda kurulması için Mogadişu Valiliği
teknik ekibi ile görüşüldü ve öneri uygun bulundu. Arsanın tahsisi için 17 Aralık 2011
tarihinde Banadir Eyalet Valisi ile toplantı gerçekleştirildi. Vali tarafından uygun görülen
arazi 26 Aralık 2011 tarihinde Türk Kızılayı’na tahsis edildi.
8 Şubat 2012 tarihinde makinenin kurulumu, test amaçlı çalıştırılması, gerekli ısı testleri,
deneme amaçlı kemik yakılmasının yanı sıra Türk Kızılayı tarafından seçilen 2 personel
ve 2 yerel personele eğitim verilmesi çalışmaları tamamlandı. Uygun çalışma koşullarının
oluşturulabilmesi amacıyla, 300 metrekarelik kemik yakma fırını alanının çevresine tuğla
duvar örüldü. Tesisin açılışı 6 Mart 2011 tarihinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve
beraberindeki Türk Kızılayı heyeti tarafından yapıldı.
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Mayıs 2012 tarihinde Türkiye’den sevk edilen 2 adet kemik yakma ünitesi aynı arazi
üzerine 13 Mayıs 2012 tarihinde kuruldu. Türk Kızılayı Wadajir Kemik ve Hayvan Atığı
Yakma Merkezi 3 adet yakma fırını ve gerekli ekipmanları ile hizmet verdi.
Şehir merkezinde muhtelif katı atıkların toplanması haricinde, mevcut hastane ve
kliniklerde oluşan tıbbi atıklar gayri sıhhi çöpe atılmaktaydı. Mevcut çöp kamyonlarından
birinin “tıbbi atık” aracına dönüştürülerek tıbbi atıkların imhası için Mogadişu valiliği ve
sağlık otoriteleriyle görüşülerek, toplanması ve imhası sağlanmaktadır. 16 Mart 2014
tarihinde Mogadişu Valiliğinde yapılan toplantıda konu gündeme alınmış olup, Valiliğin
Sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliği ile birlikte faaliyete başlandı.
Bu kapsamda, misyonunu tamamlayan Kemik ve Hayvan Atığı Yakma Merkezi, Tıbbi Atık
İmha Merkezine dönüştürülmüştür.
Şehir merkezinde muhtelif katı atıkların toplanması haricinde, mevcut hastane ve kliniklerde oluşan tıbbi atıkların toplanması nakliyesi ve imha işlemlerine rutin olarak devam
edilmektedir.
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3.6. KEMİK VE HAYVAN ATIĞI ALANI REHABİLİTASYONU
VE TÜRK KIZILAYI STADYUMU PROJESİ
Wadajir İlçesinde, Türk Kızılayı Cezire Hayat Çadırkenti yolu üzerinde bulunan, 10
dönümlük arazi yaklaşık 20 yıldır hayvan kesim ve atık alanı olarak kullanılmıştı. Kesilen
hayvanların kemikleri ve atıklarından oluşan alandan çevreye pis kokuların yayıldığı tespit
edildi. Wadajir İlçe Kaymakamlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde bölgede hayvan
kesiminin yasaklanması sağlandı. Halk sağlığı açısından bölgenin rehabilitasyonuna
yönelik bir çalışma başlatıldı.
22 Şubat 2012 tarihinde başlayan çalışmalarda, iş makinaları ve 200’ün üzerinde kamyon
kullanılarak, bölgede bulunan hayvan atıkları ve kemikler, Wadajir İlçesi dışında bulunan
atık alanına sevk edildi. Çalışmaların devamında, arazi kireçlenerek hijyenik hale getirildi.
Araziye yeni toprak getirilerek rehabilitasyonu ve zemin düzleme çalışmaları tamamlandı,
halk sağlığına uygun hale getirildi.
Wadajir İlçesi’nde gerçekleştirilen rehabilitasyon çalışmalarıyla temizlenen alana nizami
ölçülerde toprak futbol sahası yapıldı .Açılışı yapılan Türk Kızılayı Stadyumu, çevrede
bulunan okul öğrencileri ve Cezire kampında bulunan gençleri spora yönlendirmek
amacıyla oluşturmuş olup, 24 Haziran 2012 tarihi itibariyle çevresi tellerle çevrilerek,
kırmızı kumla kaplandı.

3.7. ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ PROJESİ
Proje kapsamında Somali’de bulunan hastanelerde hemşire ve sağlık personeli açığının
giderilmesi amacıyla 30 Haziran 2011 tarihinde Somali Eğitim Bakanı ile görüşüldü.
Görüşmeler sonucunda eski Nova Koleji’nin bulunduğu alanın projeye tahsis edilmesinde
mutabakata varıldı. Söz konusu binanın restorasyona uygun olmadığına karar verilerek
yeniden inşası konusunda hem fikir olundu. Görülen lüzum üzerine Sağlık Meslek Lisesi
projesi, Endüstri Meslek Lisesi projesine dönüştürüldü.
Somali Cumhuriyeti Banadir Eyalet Valiliği tarafından Türk Kızılayı’na 15 Aralık 2011
tarihinde tahsis edilen eski Nova Koleji binası ve arazisi üzerine “Meslek Lisesi Projesi”nin
uygulaması için Türk Kızılayı Somali Delegasyon Başkanlığı ile Somali Cumhuriyeti Geçici
Hükümeti Eğitim, Kültür ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı arasında 27 Aralık 2011 tarihinde
bir protokol imzalandı.

Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu / 12

Yapı teknik ekibi, proje alanındaki ön tespit çalışmalarını tamamlandıktan sonra, yerelden
temin edilen bir firma aracılığıyla okul arazisinin topografik ölçümlerini ve haritalandırılması
yaptırıldı. Endüstri Meslek Lisesinde; makine, elektrik ve bilgisayar eğitimi verilecek olup,
360 öğrenci eğitim alacaktır.
12 Ekim 2012 tarihi itibariyle Somali Geçici Hükümeti tarafından Türk Kızılay’ına tahsis
edilen arazide yıkım işleri tamamlandı. Proje çalışması tamamlanarak, keşfi çıkarılan
arazinin, ihalesi 29 Mayıs 2014 tarihinde Yönetim Kurulu’nun 26 Mart 2014 tarih ve 6
sayılı kararı gereği Somali’de Delegasyon Başkanlığımızca gerçekleştirildi. Yüklenici
firma ile 12 Haziran 2014 tarihinde sözleşme imzalanmasının akabinde 14 Haziran 2014
tarihinde yer teslimi yapıldı.
Meslek Lisesi Projesi inşaat çalışmaları teknik personelimiz gözetiminde devam
etmektedir.

3.8. MİKRO HASTANELER PROJESİ
Somali’deki ihtiyaç sahiplerinin sağlık gereksinimlerini karşılamak için Büyükelçilik
koordinasyonunda Somali genelinde Micro Hastaneler kurulması projesi kapsamında
Somaliland, Taleh, Awdal, Boramo, Jubbaland – Kismayo, Bay – Baidola, Orta Shabelle Jowhar, Galmudug – Galkayo ve Sool – Lascaonut’a hastaneler kurulması planlanmaktadır.
Mikro Hastanelerin inşasına yönelik saha çalışmaları Mart 2013 tarihinde başlatıldı.
Gerçekleştirilen saha çalışmalarında, Puntland – Garoowe bölgesinde ve Bay –
Baydoa bölgesinde birer adet hastane yapılması, inşa edilmesi planlanan hastanelere
ilişkin fizibilite ve proje çalışmalarının Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü
koordinasyonunda Somali Delegasyon Başkanlığınca yürütülmesi, Hiran – Beledweyne
bölgesinde Beledweyne District General Hospital’e medikal ve teknik destek ve ilaç desteği
sağlanması, bahse konu mikro hastanelerin alt yapı, tıbbi donanım, ekipman, medikal
malzeme ve ilaç ihtiyaçlarına ilişkin tespitlerin Uluslararası Programlar koordinasyonunda
Somali Delegasyon Başkanlığınca gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Yönetim Kurulunun 26 Mart 2014 tarih ve 6 sayılı kararı gereği fizibilite ve proje konusunda
Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü ile Delegasyon Başkanlığının çalışmaları devam
etmektedir.
Somali İnsani Yardım Delagasyon Başkanlığınca, 02 Ağustos 2014 tarihinde Beletweyn
Bölgesinde Ramazan kumanyası dağıtımı ve General Hospital Hastanesine ilaç yardımı
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faaliyetlerinde bulunmuştur. Beletweyn General Hospital Hastanesine anne ve çocuk
sağlığı ilaçları, sıtma ilaçları, oral ilaçlar, enjeksiyon ilaçları ve testler olmak üzere toplam
54 kalem tıbbi malzemenin teslimatı yapıldı. Beletweyn’de bulunan 4 kamptaki 500 aileye
gıda paketi teslimatı yapıldı.

3.9. RESTORASYON VE REKREASYON ALANI PROJESİ
Liman bölgesinde bulunan Osmanlı Bahriyeleri Cami’nin yeniden ibadete açılması
kapsamında tamir ve tadilat işlemleri tamamlandı. Ayrıca bölge çöp yığınlarından
temizlendi, çevre binalar hijyen ve görünüm açısından boyandı.

4. TÜRK KIZILAYI’NIN ORTAKLAŞA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
4.1. ORTAK YOL VE KÖPRÜ TEMİZLİK ÇALIŞMASI
(KATAR KIZILAYI İLE İŞBİRLİĞİ)
Somali Delegasyon Başkanlığımız Ofis Binasının ve Katar Kızılayı Somali Delegasyonunun
bulunduğu Waberi ilçesinde, uzun yıllardır birikmiş çöpler nedeniyle kullanılamaz halde
köprü altı yolu rehabilite edildi.
Söz konusu proje Türk Kızılayı ve Katar Kızılayı işbirliğinde ortaklaşa gerçekleştirildi.
Toplamda 100 kamyon ve 10 günlük iş gücü ile yol ve köprü üzerinde bulunan tüm çöp
atıkları temizlendi ve yol kullanılabilir hale getirildi. Faaliyetin devamında, köprü boyanarak
“Mogadişu’yu temiz tutun” ifadelerinin yer aldığı Türk Kızılayı ve Katar Kızılayı görselleri
yerleştirildi.

4.2. ÇÖP TOPLAMA VE BADANA PROJESİ
(İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ)
İş karşılığı ücret programının temel amacı, yerel halkın gücünü harekete geçirerek
Mogadişu’da temiz, hijyenik yeni bir çevre ve şehir görüntüsü yaratmak. Proje İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde yürütüldü. Bu proje sayesinde:
• Temiz çevre hakkında kamu bilinci oluşmaya başlandı,
• Çöp torbaları yerel halka dağıtıldı ve onların yaşam alanları çevresindeki çöpleri
toplamaları teşvik edildi,
• Toplanan çöpler, kamyonlarla belirlenen atık alanlarına aktarıldı,
• İlçelerde, duvarların boyanması ve badana için yerel halk, boya malzemesi dağıtılarak
teşvik edildi.
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Benadir İlçe Komiseri bu projenin çöp sorununu gidermede önemli bir adım olduğunu
belirtti. Somali Geçici Hükümeti ile birlikte şehirden 5 km uzaklıkta, Cezire Bölgesinde
bir atık alanı tespit edildi. Bu kapsamda çöplerin atık merkezlerine aktarılmasında kamu
bilincini artırmak için çöp torbaları dağıtılarak, taşıma yöntemleri müzakere edildi. Valilik
ile proje protokolü 18 Eylül 2011 tarihinde imzalandı.
Türk Kızılayı ekibi tarafından Başkent Mogadişu şehir merkezinin muhtelif yerlerine çöp
konteyneri konuldu. Belirlenen çöp döküm noktalarından ekiplerce günlük ortalama çöp
toplanmakta ve Karan Bölgesi ile Cezire Bölgesinde bulunan iki ayrı katı atık toplama
merkezinde toplanmaktadır.

4.3. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ
(İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ)
Somali İnsani Yardım Operasyonu kapsamında; Türk Kızılayı ile İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkanlığı arasında kuraklık ve kıtlık afetlerinden etkilenen Somali halkı için
yapılacak yardım faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi hususlarında mutabakata
varıldı. 16 Eylül 2011 tarih ve 2029 sayılı Meclis kararı ve Yönetim Kurulu’nun 27 Ekim
2011 tarih ve 23 sayılı kararı ile işbirliği protokolü imzalandı. Türk Kızılayı–İBB Somali Ortak
Yardım ekibi, 20 Aralık 2011 tarihi itibari ile Mogadişu’ya ulaşarak faaliyetlerine başladı.
Kararlaştırılan kentsel dönüşüm ve belediyecilik projeleri kapsamında ihtiyaç duyulan
araziler için çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 8 Mart 2012 tarihinde Türk
Kızılayı-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekibi ile Mogadişu Valiliği arasında, 62 dönümlük
arazinin tahsisi için protokol imzalandı.
Türk Kızılayı Genel Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelen teknik ekip projeler
kapsamında şantiye alanını ve yapılması düşünülen imalatları tespit etti. Belirlenen plan ve
projeler kapsamında, şantiye alanı içerisinde görülen idari bina, personel yatakhaneleri,
tamir-bakım atölyeleri, asfalt tesisi ve beton santralinin teknik raporları tamamlandı.
Raporların tamamlanmasının ardından bahse konu inşaat süreci başlatıldı. Mayıs 2013
tarihinde binalar kullanıma hazır hale getirildi.
Türk Kızılayı Genel Merkezinde, 8 kalem 17 adet iş makinesi, 13 kalem 40 adet araç ve
üstyapıları ile tamir bakım atölyesi için 134 kalem garaj ekipmanlarının tedariki için 20-21
Şubat 2012 tarihlerinde teknik incelemeleri tamamlandı. 22-24 Şubat 2012 tarihleri arasında
ihale edilerek, araç ve ekipmanlar tedarik edildi.
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Fen işleri projelerinde kullanılmak üzere, denizyolu ile 2 Ağustos 2012 tarihinde Türkiye’den
hareket eden, 21 Ağustos 2012 tarihinde Somali Mogadişu’ya ulaşan araç ve malzemeler
faal olarak kullanılmaktadır.
Planlanan projelerde kullanılmak üzere sözleşme gereği İSTON tarafından temin edilen
Beton Santrali, Parke Taşı ve Bordür Üretim Tesisi ile birlikte diğer yardım malzemeleri,
bölgeye denizyolu ile sevk edilmek üzere 13 Mart 2013 tarihinde Türkiye Derince Limanından
yola çıkarılarak, 29 Mart 2013 tarihinde Somali Mogadişu’ya ulaştırıldı.
Beton Santrali, Parke Taşı ve Bordür Üretim Tesisinin inşaata ilişkin temel saha zemin
çalışmaları 4 Mayıs 2013 tarihinde, çelik yapı işleri 29 Haziran 2013 tarihinde ve imalatta
kullanılacak olan makinelerin kurulumu 26 Temmuz 2013 tarihinde tamamlanarak deneme
üretimleri yapıldı. 15 Eylül 2013 tarihinde İSTON tarafından üretim tesisinin yapım ve montaj
işi tamamlanarak, bütün kalıpların deneme üretimi yapıldı. Üretimler devam etmektedir.
Somali Mogadişu’da Kurumumuza ait Türk Kızılayı Parke Taşı ve Bordür Üretim Tesisi
ile Mobil Primer Darbeli Kırıcının (Konkasör) işletilmesi sürecine ilişkin çalışmalar devam
etmektedir.

4.4. SU HAVZALARI
“ATIK SU VE YAGMUR SUYU TOPLAMA POJESİ”
(İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ)
Mogadişu şehir merkezinde 7 ayrı noktada (Hodan, Halwadak, Hamarwayne, Bondere,
Hamarcacab, Abdülaziz ve Wartanabada havzaları) yağmur suyu ve atık suların toplandığı
su toplama havzaları yapıldı. Ayrıca ızgara sistemiyle, biriken suların mevcut havzalara
tahliyesi sağlanmaktadır. Yağmur suyu toplama kanallarının temizliği düzenli aralıklarla
gerçekleştirilmektedir.

4.5. YOL YAPIM / YENİ YOL AÇMA ÇALIŞMALARI
(İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ)
Türk Kızılayı – İstanbul Büyükşehir Belediyesi Somali Ortak Yardım Ekibi tarafından,
tamamı daha önce yolu olmayan alanlardan; 6 km döküm sahası yolu, 1 km CezireAfgoye bağlantı yolu, 1,5 km Cezire - Medine bağlantı yolu, 1 km Mekkei MukarramaBolhowi yolu yapıldı. Mogadişu kentinde birçok yol onarımı gerçekleştirildi.
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Abdulaziz bölgesinde bulunan Keysaney Hastanesi ile Qoobdooro Stadyumu arasındaki
teneke kulübeler ve eski yerleşim birimleri kaldırılarak temizlik çalışması tamamlandı,
12 km’lik yeni bağlantı yolu açıldı. Wadajir Kaymakamlığından gelen talep üzerine bu
bölgede bulunan Medine Hastanesine ulaşım sağlayan 6 km’lik ana caddenin (Afgoye
- Wadajir bağlantı yolu) yağmur ve sel nedeniyle tahrip olan yollar tespit edildi ve yol
yapım faaliyetleri gerçekleştirildi. Mogadişu Valiliğinin talebi doğrultusunda 20 Mayıs
2014 itibariyle daha önce güvenlik, terör vb. bahanelerle hiç hizmet verilememiş şehir
merkezindeki ana caddeler üzerindeki küçük kulübe ve yapıların yıkımına başlanarak
moloz kaldırma faaliyetleri ve yol dolgu çalışmaları gerçekleştirildi. Bu anlamda şehrin
ticaret merkezi ve ekonomik faaliyetlerinin yoğun olduğu bu bölgelerdeki çalışmalar, Türk
Kızılayı’nın görünürlüğünü ve hizmetlerini ön plana çıkardı. Wadajır-Madine bölgesi
Afgoye yol açma çalışması (Medine - Km 5 bağlantı Yolu) sona erdi. W. Jaale Siyad (Jitka
Madina Road) Afgoye yolunun açılması ve temizlik çalışmaları tamamlandı.
Mogadişu Valiliğinin talebi doğrultusunda, ekiplerimizin güvenliğinin sağlanması koşuluyla
18 yıldır kapalı olan Keysaney - Degmada Heliva karayolunun açılmasına yönelik
çalışmalar devam etmektedir.
Somali İçişleri Bakanlığının talebi ile Balcad bölgesinde her yıl yağmur mevsimlerinde
meydana gelen selden dolayı yerleşim yerlerinin zarar görmemesi içim selin geliş
istikametine toprak çekilerek set yapıldı.
Valilik ve Bakanlıklardan gelen talepler doğrultusunda yol yapım çalışmalarına devam
edilmektedir.

4.6. YIKINTI VE MOLOZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI
(İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ)
Somali Merkezi Hükümeti İçişleri Bakanlığı’nda 14 Mart 2014 tarihinde İçişleri Bakanı ile
yapılan toplantıda özellikle kent üst yapısındaki savaşın izlerinin silinebilmesi için harap
bina enkazlarının kaldırılması talep edildi. Talep doğrultusunda öncelikli olarak Kamu
binalarının moloz kaldırma işlemleri devam etmektedir.
Valilik ve Bakanlıklardan gelen talepler doğrultusunda bina enkaz kaldırma çalışmalarına
devam edilmektedir.
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4.7. YETİMHANE VE OTOGAR / PAZARYERİ PROJESİ
(İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ)
Proje kapsamında Genel Müdürlük yetkili kılınmış olup, pazaryeri ve otogar yerine ilişkin
projenin İBB tarafından hazırlanması süreci Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Turunç
takibinde devam etmektedir.

5. PERSONEL DURUMU
Somali İnsani Yardım Operasyonu kapsamında 15 Nisan 2015 tarihi itibariyle Türk Kızılayı Somali Delegasyon Başkanlığı bünyesinde bölgede 11 Türk Kızılayı çalışanı ve 110
yerel personel olmak üzere toplam 121 personel görev yapmaktadır.
Türkiye’den Somali’ye Yapılan Sevkiyatlar:
SEVK
NO

ULAŞIM
YOLU

HAREKET
ANA MALZEME KALEMLERİ
VARIŞ TARİHİ

1

Havayolu
(1.Uçak)

08.08.2011
08.08.2011

Gıda

19.721

2

Havayolu
(2.Uçak)

08.08.2011
08.08.2011

Gıda

29.745

3

Havayolu
(3.Uçak)

13.08.2011
13.08.2011

Çadır Ve Çadır İçi Malzemeler - Çöp Poşeti - Klor
Tab. - Ekip Ekipman

36.508

4

Havayolu
(4.Uçak)

16.08.2011
16.08.2011

Gıda - Şeffaf Naylon Poşet - Role

12.167

5

Denizyolu
19.08.2011
(1.Gemi)
11.09.2011
(Burak –A)

6

Denizyolu
(2.Gemi)

29.08.2011
Napılh Varış:
02.10.2011
Senatör-1
04.11.2011
Aliimran Varış:
10.11.2011

Gıda, Giyim, Çadır ve Çadır İçi Malzemeler, Tıbbi
Sarf Malzemesi, Jenerator, Ekıp Ekıpman, Araç
(Ambulans, Mınıbüs, Çıftkabin Araç, Forklift )

TOPLAM
AĞIRLIK(KG)

3.246.925

Napıl H İsimli Gemideki Mlz.
Mobil Mutfak, Mobil Fırın, Tır Çekicisi Iveco
Senatör-1 İsimli Gemideki Mlz.
Jeneratör, Çadır, Gıda, Hijyen, Giyim

223.742,75

Aliimran İsimli Gemideki Mlz.
Jeneratör, Çadır, Gıda, Hijyen, Giyim

7

Havayolu
(5.Uçak)

11.09.2011
11.09.2011

Gıda, Hijyen, Çadır İçi Malzemeler, Ekip Ekipman

8

Havayolu
(6.Uçak)

05.10.2011
05.10.2011

Gıda

9

Denizyolu
(3.Gemi)

17.10.2011
10.11.2011

Gıda, İlaç, Çadır ve Çadır İçi Malzemeler, Hayvan Atığı Yakma Fırını

10

Havayolu
(7.Uçak)

27.10.2011
29.10.2011

Kayıt Cihazı, Kamera, Lcd Monitör, Adaptör,
Kablo, Araç Altı Arama Aynası, Güv Aynası, El
Dedektörü, Soğuk Hava Deposu

11

Havayolu
(8.Uçak)

16.11.2011
25.11.2011

Ekip Ekipman

838,00

12

Havayolu
(9.Uçak)

05.03.2012
05.03.2012

Ekip Ekipman

650,00

1.499,62
11.725,62
2.208.141,06
15.235,65
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13

Havayolu
(10.Uçak)

01.05.2012
01.05.2012

2 Adet Kemik Yakma Fırını
250.000 Adet Muhtelif Poşet

14

Denizyolu
(4.Gemi)

02.08.2012
21.08.2012

Garaj Ekipmanı, Kamyon, İş Makinası

15

Denizyolu
(5.Gemi)

28.11.2012
10.12.2012

16

Denizyolu
(6.Gemi)

13.03.2013
29.03.2013

Şeker, Un
Ekip Ekipmanları, Çocuk Oyun Parkı, Jenaratör,
Yatak, Su Arıtma Tesisi
Şeker
Ekip Ekipman Malz., Konserve Et (Et Balık Kurumu), Ayni Yardım Kolisi (Aziz Mahmut Hüdayi
Vakfı), Çöp Konteynırları, Beton Santrali İle Parketaşı Ve Bordür Üretim Tesisi
Şeker, Un

17

Denizyolu
(7. Gemi)

12.10.2013

Ekip Ekipman ve Malzemesi

12.11.2013

Şeker, Un

18

Deniz yolu
(8. Gemi)

30.08.2014

Un,Şeker,Makarna

16.09.2014

Yedek parça ve ekip, ekipman

GENEL TOPLAM
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3.019,00
828.960
4.000.000
269.375,00
2.300.000,00
523.578,00
10.000.000,00
250.000,00
10.000.000,00
10.350.00
25.000
44.356.830,70

