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TürkĐye (http://www.hurriyet.com.tr/index/turkiye) Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı

Mehmet Ali Torunoğlu (http://www.hurriyet.com.tr/index/mehmet-ali-torunoglu), ülkelerindeki

içsavaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyeliler ile ilgili Meclis Mülteci Hakları Alt Komisyonu’na

çarpıcı bilgiler verdi.

Türkiye (http://www.hurriyet.com.tr/index/turkiye)’de kayıtlı Suriyeli

(http://www.hurriyet.com.tr/index/suriyeli) sayısının 2 milyon 753 bin olduğunu belirten

Torunoğlu’nun aktardığı bilgiler şöyle:

Suriyelilere 2011’den 2016 Eylül sonuna kadar 20 milyonun üzerinde poliklinik hizmeti verildi.

967 bin Suriyeli yatarak tedavi aldı. 824 bin civarında ameliyat (http://www.hurriyet.com.tr

/index/ameliyat) gerçekleştirildi.

Bu süreçte 177 bin Suriyeli bebek (http://www.hurriyetaile.com/bebek) doğdu. Son

(http://www.hurriyet.com.tr/index/son) bir yılda 70 bin Suriyeli doğum

(http://www.hurriyet.com.tr/index/dogum) yaptı.

Sınırdan nakledilen 35 bin civarında Suriyeli yaralıya acil sağlık hizmeti verildi.

Suriyelilere verilen bu hizmetlerin faturası yaklaşık 600 milyon TL. Avrupa Birliği

(http://www.hurriyet.com.tr/index/avrupa-birligi) fonlarıyla, Suriyelilere sağlık hizmetleri için

300 milyon Euro (http://www.hurriyet.com.tr/index/euro)’luk proje oluşturuldu, 120 milyon

Euro’su alındı.

Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin önemli bir kısmı çocuk (http://www.hurriyet.com.tr/index/cocuk)

ve kadın (http://www.hurriyetaile.com/). Demografik olarak genç nüfus ağırlıklı.

Mülteci Hakları Komisyonu Başkanı Atay Uslu da diğer ülkelerden gelen 300 bin yabancıyla

birlikte Türkiye’deki sığınmacı sayısının 3 milyonu geçtiğini bildirdi. Atay, “Türkiye dünyanın en

fazla sığınmacı barındıran ülkesi konumunda. Bugün (http://www.hurriyet.com.tr/index/bugun)

itibarıyla 25 milyar dolardan daha fazla bir insani yardım yapıldı” dedi.
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Satılık Apartman Dairesi

Đstanbul / Şişli

3 Oda 1 Salon 125 m²
650.000 TL

Satılık Apartman Dairesi

Ankara / Çankaya

3 Oda 1 Salon 100 m²
215.000 TL

YORUMLAR ÖNE ÇIKANLAR (24) (6)

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/Kerim-

Koksal_1092542)

Öne Çıkar Dün

Kerim Köksal (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Kerim-Koksal_1092542)
devletim ve milletim ile bir kez daha gurur duydum.büyük devlet büyük milletiz
vesselam. . .

1

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/Leyla-

Ar_2095909)
Öne Çıkar 2 gün önce

Leyla Ar.... (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Leyla-Ar_2095909) Cok vahim
cokk ! O cocuklarin gelecekdeki durumlari in$allah iyi olur. Cocugu hic olmayan
tamam da olanlar icin tekrardan. hem$ireler ailelere aile planlama hizmeti
versinler , Arapca bilen psikolog uzman destek olsun. . Kontrolsüz üreme , bize de
onlara da sadece zarar getirir.

0

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/celal-

topuzlu_156260)
Öne Çıkar 2 gün önce

celal topuzlu (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/celal-topuzlu_156260) Türkiye
üreme çiftliğimi kardeşim.Suriyenin kaderini değiştirecek 3 milyon insan buraya
kaçıyor.Yeme içme hastane iniversite herşey bedava.Nerede bulacaklar böyle
bolluğu.Sarayda herşey dahil yaşayan vergi vermeyen tabakanın umurunda değil
çünkü örtülü örtüsüz tüm kaynaklar onların.

1

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/izmir-

izmir_1953921)

Öne Çıkar 3 gün önce

izmir izmir (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/izmir-izmir_1953921) Zaten
issizlik yok, tarim, hayvancilik, sanayi de super. . .Refah refah yasariz! Sonra da
Turkiye nufusunu gecip onlar da bagimsizlik isterler.

2

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

Serhat Asiltürk (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Serhat-Asilturk_1351001)
sağımda solumda önümde otobüste minibüste heryerde ama heryerde suriyeli
dolu heryerde arapça konuşuluyor dükkanların tabelalarına arapça ekleniyor iş

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
Gönder

Nur topu gibi 177 bin Suriyelimiz oldu - Gündem Haberleri http://www.hurriyet.com.tr/nur-topu-gibi-177-bin-suriyelimiz-old...

3 / 3 2016/11/18 16:29


