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Giriş 
Suriye Entegre İhtiyaç Değerlendirmesi (SINA) etkilenen bölgeler, 
nüfus grupları ve Suriye halkının ihtiyaçlarına ilişkin genel bir açıklama 
sunmayı amaçlayan, çok sektörlü bir acil insani yardım 
değerlendirmesidir. Yaklaşık üç yıldır süren çatışma, yıkım ve bölünme 
Suriye genelinde muazzam insani yardım ihtiyaçlarının ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Bununla beraber, erişim kısıtlamaları, 
yardım kuruluşlarının faaliyet gösterdiği insani yardım alanını giderek 
daraltmıştır. Sonuç olarak, etkilenen nüfusa sadece bilgi toplamak için 
bile ulaşmak zor ve risklidir. Bilginin sınırlı olduğu ve koşulların hızla 
kötüleştiği bu bağlamda, insani yardım kuruluşları bu ortak 
değerlendirmeyi gerçekleştirme kararı almıştır. 

Değerlendirmenin metodolojisini birçok dış faktör etkilemiştir. Ülkedeki 
koşullar dolayisiyla Suriye'nin (14 ilindeki 272 nahiyeden) sekiz ilindeki 
111 nahiyeye erişilebilmiştir. Değerlendirilen bu bölge, bilgilerin asgari 
ön yargı ile toplanması için azami çabanın gösterildiği bir uygunluk 
örneklemini temsil etmektedir. 

Bilgiler kilit katılımcı görüşmeleri, sahadaki doğrudan gözlemler, ikincil 
veri incelemesi ve bir uzaktan değerlendirme yoluyla toplanmıştır. Bu 
rapor bazı genel bulguları özetlese de bu bulgular değerlendirmenin 
imkansız olduğu bölgeler için geçerli değildir.  

Değerlendirme süreci çok hızlı gerçekleşmiştir. Sayım görevlileri 1,5 
günlük bir eğitime tabi tutulmuş, bunu takip eden iki hafta içinde veri 
toplama işlemi gerçekleştirilmiş, bunu da bir haftalık bilgi aktarımları 
takip etmiştir. İkincil veri analizi de veri toplama sırasında, ayrı bir ekip 
tarafından yapılmış ve bilgi aktarım süreci ile nihai rapora yönelik 
bilgiler sağlamıştır. 

Sektörler bulguları analiz etmek için sektöre özgü analizler yapmış, 
buna SINA Çalışma Grubu ile yürütülen sektörler arası bir analiz eşlik 
etmiştir.  

Bu rapor daha derin analiz gerektiren bölgeleri vurgulamak ve 
operasyonel kararlar ile finansman kararlarına yönelik bilgiler 
sağlamak üzere tasarlanmıştır. 
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İllere göre SINA'nın kapsamı (nahiyelerin sayısı) 

 

 

Metodoloji 

SINA'da çoklu kilit katılımcı görüşmeleri ve doğrudan gözlem gibi birincil kaynakların yanı sıra daha 
onceki değerlendirmeler ve yayımlanmış görüşler gibi ikincil kaynaklardan da veri toplanmıştır. Kilit 
katılımcı görüşmeleri ve gözleme dayalı veri toplama işlemi Suriye'deki 121 nahiyede ve ülkelerinde 
yerinden edilmiş kişilerin (IDP) kaldığı 46 kampta gerçekleştirilmiştir. Doğrulanan nihai veri seti, 111 
nahiye ve 38 kamptan oluşmaktadır. 

Sektör temsilcileriyle istişare edilerek üç veri toplama aracı geliştirilmiştir:  

 İçinde genel bir bölüm ve nahiyeler düzeyinde sektöre özgü soruların bulunduğu Nahiye Düzeyinde 
Kilit Katılımcı Anketi. 

 Suriye'deki IDP kamplarına spesifik olarak uyarlanmış nahiye anketinin bir versiyonu olan Kamp Kilit 
Katılımcı Anketi.  

 Sektöre özgü ve genel gözlemleri kapsayan ve hem kapalı, hem de açık uçlu soruların bulunduğu 
yapılandırılmış bir kontrol listesi olan Doğrudan Gözlem Kontrol Listesi. 

SINA KAPSAM ALANI  

Katılımcı kuruluşlar temel değerlendirme 
esasları, SINA değerlendirme araçları, 
insani yardım ilkeleri, üçgenleme 
metodolojileri ve kilit katılımcıların 
güvenirliğini derecelendirmeye yönelik 
bir metot uzerine 1,5 günlük bir eğitime 
tabi tutulan 146 sayım görevlisini seçmiş 
ve görevlendirmiştir. Yirmi ek sayım 
görevlisi de paralel kamp 
değerlendirmesine yönelik Kamp Kilit 
Katılımcı anketinin spesifik olarak ele 
alındığı 1 günlük bir eğitime katılmıştır.  

Sayım görevlileri değerlendirecekleri 
nahiyeye eğitim sırasında görevlendiril-
mişlerdir. Mümkün olduğunda farklı 
kuruluşlardan iki veya üç kişilik sayım 
görevlisi ekipleri bir nahiyeyi ele almak üzere; bazı durumlarda ise bir sayım görevlisi iki veya üç nahiyeyi 
ele almak üzere görevlendirilmiştir.  
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Saha verilerinin toplanması iki hafta sürmüştür. Nahiye Düzeyinde Kilit Katılımcı Anketi tamamlandıktan 
sonra sayım görevlilerinden eğitimli personelin yardımıyla yüz yüze veya Skype üzerinden görüşmelerle 
bilgi alınmıştır. Bilgi aktarım süreci dahilinde tamamlanmış anketler incelenmiş, kesinliği sağlanmış ve 
yazılı olarak verilen yanıtlar doğrulanmıştır. Sayım görevlilerine ayrıca gördükleri deliller hakkında sorular 
sorulmuş ve mümkün olduğunca delil sunmaları istenmiştir. Bilgi aktarımını sağlayanlar yarı 
yapılandırılmış bir soru kılavuzu kullanarak sayım görevlilerinden ek kalitatif bilgi toplayabilmişlerdir. Her 
bir oturum için detaylı bilgi aktarım notları alınmış ve daha fazla analiz yapmak için kullanılan başka bir 
veri tabanında toplanmıştır. 

Partnerler ayrıca SINA birincil veri sonuçlarını tamamlamak üzere ikincil veri incelemeleri 
gerçekleştirmiştir. Bu adımda hem değerlendirme raporları ve mülakatlar bir araya getirilmiş, hem de 
uzman görüşleri alınmıştır. 

SINA yaklaşımı 

Sayım görevlilerinin sağladığı 
bilgiler girilip etiketlenmeden 
önce, hakkında eğitim gördükleri 
güvenirlik derecelendirmesi ve 
diğer kaynaklarla birlikte, her bir 
sektör için, mümkün olduğunca, 
üçgenlenmiştir. İkinci bir adımda 
bu veriler, bilgi aktarım süreci ve 
doğrudan gözlem kontrol 
listesinden gelen bilgiye dayalı 
olarak güvenirlik düzeyi açısından taranmıştır.  

SINA veri toplama metodolojisi, Suriye'deki çatışmanın zorlayıcı bağlamı ve değişen cephelerden dolayı 
tesadüfi olmayan, amaçlı örneklemeye dayandırılmıştır. Bunun dahilinde güvenli bir şekilde 
erişilebilecek bölgelerdeki bilgi sahibi katılımcılar seçilmiştir. Güvenirliği artırmak için, her bir nahiye için 
çeşitli kilit katılımcılar seçilmiş ve geribildirimleri ilgili nahiye için hazırlanan tek bir raporda birleştirilmiştir. 

Bu süreçte sayım görevlilerinin ve kilit katılımcıların güvenliğine büyük önem verilmiştir. Sayım 
görevlilerine bilgi toplamak için kendilerini veya diğer kişileri tehlikeye atmamaları ve kendilerini tehlikeye 
atabilecek dokümanlar taşımamaları konusunda talimat verilmiştir.  

Kilit katılımcıların isimleri veya diğer kişisel bilgileri hiçbir zaman kaydedilmemiştir. 

Bilginin güvenilirliği 

SINA, çatışma ve siyasi etkilerin hedef nüfusu böldüğü bu bağlamda, ön yargıyı asgariye indirmek için 
birtakım önlemler almıştır. Bunların arasında şunlar bulunmaktadır: 

 Veri rakamlarının üçgenlenebilmesi için sayım görevlilerini bir metotla eğitime tabi tutmak; 

 Azami sayıda kilit katılımcıya danışmak; 

 Anketlere ek olarak gözlemleri kullanmak; 

 Sayım görevlilerine bilgi aktarmak; 

 Hem bilgi aktarımına, hem de nihai rapora bilgi sağlamak için ikincil bir veri incelemesi 
gerçekleştirmek; 

 Ankette güvenilirlik derecelendirmesi kullanmak ve güvenilir olmayan verileri çıkarmak. 

Sayım görevlilerinden gördükleri delilleri listelemeleri ve her bir kilit katılımcının sağladığı nüfus ve 
yardıma muhtaç insan rakamlarını belgelendirmeleri istenmiştir. Sayım görevlileri daha sonra kayıtlara, 
gözden geçirdikleri diğer delillere ve kilit katılımcıya ilişkin algılanan güvenirliğe bağlı olarak bilgiyi 1-3 
arasında derecelendirmişlerdir. Bu kontrol sistemine rağmen SINA raporunda sunulan nüfus 
rakamlarının, kesin bir rakamdan ziyade insan sayısına ilişkin bilgiye dayalı bir tahmin sunduğunu 

Güvensizlik nedeniyle çıkarılan veri setlerinin sayısı  
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düşünmek daha yerinde olacaktır. Bunun sebebi amaçlı örnekleme metodolojisinin kesin ölçüme elverişli 
olmaması ve ziyaret edilen illerdeki tüm nahiyelerin değerlendirilmemiş olmasıdır (toplam 173 nahiyeden 
111'i değerlendirilmiştir)1. 

Kilit katılımcı görüşmeleri 

Her bir sektör için sayım görevlilerinden bir nahiyedeki hastane, okul ve pazarlar gibi ana hizmet tedarik 
merkezlerini ziyaret ederek kilit katılımcılara ulaşmaları istenmiştir. Bu da gözleme dayalı verileri 
kaydetmelerini sağlamıştır. Kilit katılımcıların seçimine ilişkin kriterler eğitim sırasında sağlanmış, sahada 
ise sayım görevlilerinin kilit katılımcılara ulaşabilirliğine ve güvenlik durumuna bağlı olmuştur. 

Her bir sektördeki ihtiyaçların şiddetine ilişkin bilgiler ve anketle toplanan diğer bilgiler bu kilit 
katılımcıların algılarına dayanmış, ziyaret edilen lokasyonlardaki gözlemlerle ve sayım görevlilerinin 
sunduğu bir lokasyonda bulunan insanların listesi gibi deliller ile birleştirilmiştir. Çoklu kilit katılımcı 
görüşmeleri ve gözlem amaçlı ziyaretler her bir nahiyede mümkün olduğunca gerçekleştirilmiştir.  

Kilit katılımcı görüşmesi, seçilmiş bireylerle ankete dayalı olarak yapılan yarı yapılandırılmış bir 
görüşmedir. Görüşmelerde katılımcının perspektifine dayalı olarak temel bilgileri, ikincil verileri ve mevcut 
kaygıları toplamaya odaklanılmıştır.  

Kilit katılımcılar genellikle toplumda önde gelen kişiler veya yerel idari meclisler ile yerel yardım 
komitelerinin üyeleri gibi kilit poziyonlardaki kişiler olmuştur.  

Kilit katılımcı (KI) türleri % Kilit katılımcıların sayısı 

Yerel İdari Meclis %32 559 

Yerel Yardım Komitesi %14 246 

Sağlık personeli/hastaneler %14 238 

SARC %10 181 

Yerel Hayır Kuruluşu %7 130 

Yerel Liderler %6 99 

Sivil Toplum Grubu %6 97 

Suriye Hükümeti Enstitüsü %5 91 

Kamp Yönetimi %3 51 

INGO (Uluslararası STK) %2 31 

Diğerleri %1 23 

Genel Toplam %100 1746

Bilgi aktarımı 

Bu güvenlik risklerinden dolayı, sayım görevlilerinin çoğu bilgi aktarımı oturumları sırasında fiziksel yazılı 
delil sunmamıştır. Bununla birlikte, sayım görevlileri 28 bilgi aktarımı oturumunda (yüzde 23), istatistikler 
ve kayıt listelerinin fotoğraf ve fotokopilerinin yanı sıra, tahrip olmuş binaların (hastaneler dahil) 
fotoğrafları gibi deliller sunmuşlardır. 

Diğer sayım görevlileri ise talep edildiğinde sunabilecekleri deliller gördüklerini veya bulundurduklarını 
belirtmişlerdir.  

                                                      
 
1 Halep şehri ve Deyrizor nahiyesindeki büyük nüfustan dolayı bu iki yer, sırasıyla, altı sektöre ve dört sektöre ayrılmış ve bu sektörler de 
nahiyeler olarak analiz edilmiştir. 
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Demografik bilgilerin toplanması 

Kilit katılımcıların belirttiği demografik bilgiler mevcut ise, yerel otoritelerden, Suriye Arap Kızılayı'ndan 
(SARC), Yerel Yardım Komiteleri ve diğer kaynaklardan gelen kayıtların gözden geçirilmesine 
dayandırılmıştır. Nahiye raporlarının analize dahil edilmesi için, bilgilerin kilit katılımcıların sağladığı 
tahminlere veya (güvenirlik derecelendirmesi 1 ve 2 olan) çeşitli kaynaklardan gelen delillere 
dayandırılması gerekmiştir. 

Yukarıda bahsedildiği gibi, SINA anketi yardıma muhtaç insanlara ilişkin genel bir gösterge sunmaktadır. 
Kriz öncesi nüfus, yaşadığı yeri terk eden nüfus ve IDP nüfusu gibi SINA'yla toplanan diğer nüfus 
rakamları da ziyaret edilen ofislerden gelen belgelere dayanmakta ve bu nahiyelerdeki durumları 
yansıtmaktadır.  

Amaçlı örnekleme tekniğini kantitatif veri toplamak için kullanmadaki sınırlamaların yanı sıra insanların 
belirgin ölçüdeki hareketi, bazı nüfus gruplarına çatışmadan dolayı erişilememesi, veri toplama veya 
devletin nüfus kayıtlarına erişimle ilgili kısıtlamalar SINA'dan elde edilen nüfus rakamlarının kesinliğinin 
sınırlı olmasında rol oynamistir.  

Etkilenen nüfusun sınıflandırılması 

İnsani yardım profiliyle ilgili olarak IASC kılavuz dokümanını kullanan2 SINA metodolojisi, etkilenen nüfus 
verilerini aşağıdaki kategorileri kullanarak yapılandırmıştır:  

Yardıma muhtaç insanlarinsani yardıma gereksinim duyulan bir nahiyedeki etkilenen nüfus olarak 
tanımlanmıştır. Bu kategoride yerinden edilmiş beş farklı nüfus kategorisi bulunmakta, "yerinden edilmiş" 
terimi ise evini terk etmeye zorlanan ama kendi ülkelerinin sınırları içinde kalan kişiler için 
kullanılmaktadır.  

SINA yaklaşımında ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerle ilgili altı kategori bulunmaktadır. 

 Başka ailelerin yanına yerleşen yerinden edilmiş kişilerin sayısı; 

 Toplu merkezlerde yaşayan (örn. okullar) yerinden edilmiş kişilerin sayısı; 

 Terk edilmiş/tamamlanmamış binalardaki yerinden edilmiş kişilerin sayısı; 

 Açık alanlardaki (kendiliğinden oluşan kamplar dahil) yerinden edilmiş kişilerin sayısı;  

 Organize ve yapılandırılmış kamplardaki yerinden edilmiş kişilerin sayısı; 

 Kiralık konutlardaki yerinden edilmiş kişilerin sayısı. 

Yardıma muhtaç insanlar için kullanılan tahmin metodu 

Yardıma muhtaç insanlara ilişkin tahmin, bu değerlendirmeye göre, farklı dağılım metotlarına dayanan 
bir aralık şeklinde sunulmuştur. İlk metotta herhangi bir sektördeki yardıma muhtaç insanlara ilişkin en 
fazla sayı, değerlendirilen bölgenin genelindeki rakam olarak alınmıştır. Yardıma muhtaç insanlara ilişkin 
en fazla sayının olduğu sektör, 5,5 milyon ile Gıda Güvenliği ve Geçim Sektörü olmuştur. 

İkinci metotta ise ihtiyaçlara ilişkin toplam rakam, nahiye düzeyinde değerlendirildiği şekliyle her bir 
sektördeki ihtiyaçların şiddetine dayandırılmıştır. Bu yaklaşıma göre, tüm nahiyelerde nahiye düzeyinde 
yardıma muhtaç insanlara ilişkin en fazla sayının olduğu münferit sektör alınmış ve daha sonra diğer 
nahiyelerle toplanmıştır. Bu yaklaşım toplam 7,5 milyon yardıma muhtaç insan tahminini ortaya 
koymuştur. Bu iki metot yardıma muhtaç insanların sayısıyla ilgili 5,5-7,5 milyon aralığını vermiştir. 

Değerlendirilen bölgedeki ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin sayısıyla ilgili bilgiler, yukarıda listelendiği 
gibi, yerinden edilmiş kişilere ilişkin beş kategorinin her birindeki kişilerin sayısı eklenerek hesaplanmiştir. 
Değerlendirilen bölgedeki ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin toplam sayısı 4,1 milyon olarak 
saptanmıştır.  

                                                      
 
2 İnsani Yardım Profili Ortak Operasyonel Veri Seti Hakkında IASC Esasları. IASC IM Görev Gücü, 20 Haziran 2011 [IASC Guidelines on the 
Humanitarian Profile Common Operational Dataset. IASC IM Task Force 20 June 2011] 
(https://assessments.humanitarianresponse.info/files/iasc_guidelines_humanitarian_profile.pdf) 
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Sınırlamalar 

Şiddet 

İhtiyaçların şiddetine ilişkin derecelendirme belirli bir düzeyde yardıma ihtiyaç duyan insanların sayısın 
hesaplamak için ölçülmemiştir. Şiddet düzeyleri, değerlendirilen yardıma muhtaç nüfusun büyüklüğüyle 
birlikte düşünülmelidir.  

Açıklama  

Sayım görevlilerini ve kilit katılımcıları korumak amacıyla, sunulan bilgilerin kaynakları raporda veya 
karşılık gelen veri tabanında her zaman belirtilmemiştir. Bunun yerine, mümkün olduğunda, bilgiyi 
sağlayan kuruluşun türü paylaşılmıştır. 

Erişim  

Bu değerlendirme için en güvenli fiziksel erişimi sağlayan bölgeler ziyaret edilmiştir. Ziyaret edilmeyen 
bölgelerde burada rapor edilenden daha kötü koşullar olabilir. Ek olarak, iki vakada nahiyeler uzaktan 
değerlendirilmiş ve üçgenleme doğrudan gözlem ile gerçekleştirilememiştir.  

Nüfus rakamları  

Nüfus rakamları, verdikleri rakamları destekleyecek belgeler sunmaları istenen kilit katılımcılardan 
toplanan bilgilere dayalı tahminlerdir. 

Nüfus hareketlerinin dinamikleri  

Ziyaret edilen bölgelerdeki durum zaman içerisinde hızla değişmektedir. Bir haftadan diğerine önemli 
değişiklikler gözlemlenebilmektedir. Bundan dolayı, SINA raporunun sağladığı bilgilerin gecerliliği zaman 
içerisinde kaybolacaktır.  

Cinsiyet  

SINA'nın gerçekleştirilme hızına paralel olarak, cinsiyet ve yaş gruplarına ilişkin ayrıntı, nüfus 
rakamlarıyla sınırlıdır. Her bir sektördeki en zarar görebilir gruplara ilişkin ek bilgiler toplamak için çaba 
sarf edilmiştir. 166 sayım görevlisinden yalnızca sekizi (yüzde 5'i) kadındır. Bu cinsiyet dengesizliği 
değerlendirmenin sonuçlarını yorumlarken gozonunde tutulmalıdır. Ek olarak, görüşülen kilit 
katılımcıların çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. 

İhtiyaçlar  

Rapor edilen ölçüler nahiye düzeyindeki çoklu gözlemden toplanmıştır. Metodoloji çok sayıda kilit 
katılımcının ifade ettiği algılanmış ihtiyaca dayalıdır. Dolayısıyla değerlendirme, bir nahiyede görülen 
farkli durumları her zaman açıklayamayacaktır. 

Etkilenen nüfus 

Değerlendirilen bölgenin nüfusu 

Değerlendirilen tüm nahiyelerden gelen raporlar SINA kapsamına giren bölgede 14,6 milyon insanın 
yaşadığını göstermiştir. Kilit katılımcının kriz öncesi ve kriz sonrası nüfusa ilişkin raporları, nüfusun krizin 
başlamasından beri 2 milyon arttığını göstermiştir. Bu kriz öncesine ilişkin ve guncel rakamlar Suriye 
Hükümeti'nin nahiyelerde yaşayanlarla ilgili kriz öncesinde sağladığı 10,8 milyon rakamından oldukça 
yüksektir.3 

Yakın dönemdeki nüfus eğilimleri 

Ziyaret edilen 111 nahiyenin yüzde 45'inde, özellikle Rakka (ziyaret edilen bölgelerin %100'ü), Halep 
(yüzde 63'ü) ve Deyrizor'da (yüzde 50'si), nüfusun son 30 gün içinde "arttığı" rapor edilmiştir. Ziyaret 
                                                      
 
3 Suriye Merkezi İstatistik Bürosu 
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edilen 111 nahiyenin yüzde 27'sinde, özellikle Hama (ziyaret edilen bölgelerin %64'ü), Lazkiye (yüzde 
40'ı) ve İdlip'te (yüzde 33'ü) ise nüfusun son 30 gün içinde "azaldığı" rapor edilmiştir. Bu illerin tümü, ana 
güzergâhlar ve kırılma hatları üzerinde sürmekte olan çatışmadan etkilenmeye devam etmektedir. Kilit 
katılımcılar ziyaret edilen nahiyelerin yüzde 28'sinde nüfusun son 30 gün içinde aynı kaldığını rapor 
etmiştir. 

Ülkelerinde Yerinden Edilmiş Kişiler 

Katılımcıların, yerinden edilme yüzünden yaşadıkları bölgelerin genelinde büyük bir nüfus artışı olduğunu 
hissettikleri açıktır. Aslında, ziyaret edilen bölgelerde hâlihazırda ülkelerinde yerinden edilmiş 4,1 milyon 
kişinin ikamet ettiğini hesaplamişlardir. Bu rakam Birleşmiş Milletlerin Suriye'nin bütününde ülkelerinde 
yerinden edilmiş kişilerle ilgili 6,5 milyon tahminiyle karşılaştırılabilir.4 

Sekiz ilin tümünde ülkelerinde yerinden edilmiş çok sayıda kişi kaydedilmiş, ziyaret edilen nahiyelere 
dayalı olarak bu kişilerin en çok İdlip, Halep ve Deyrizor'da olduğu rapor edilmiştir. 

Nahiye başına rapor edilen ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin sayısı 

 
İl başına düşen ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin nüfusu 

 

                                                      
 
4 https://syria.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Syria_Humanitarian_Bulletin_37_131118_EN.pdf 
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Ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin menşe ve varış yeri 

Değerlendirme sırasında ziyaret edilen nahiyelerin yüzde doksan üçü ülkelerinde yerinden edilmiş 
kişilere ev sahipliği yapmaktaydı. Katılımcıların çoğu, kendi bölgelerindeki ülkelerinde yerinden edilmiş 
kişilerin aynı ildeki diğer ilçelerden (yüzde 43), yüzde 20'si ise diğer illerden geldiklerini belirtmiştir. 

2,4 milyon insanın nahiyelerini krizin doğrudan bir sonucu olarak terk ettikleri tahmin edilmiştir. Bunların 
yüzde 36'sı yurt dışına, yüzde 25'i illeri içindeki başka bir ilçe veya nahiyeye, yüzde 12'si ise başka bir ile 
gitmek için bulundukları yerleri terk etmişlerdir. Ziyaret edilen nahiyelerde evlerini terk eden insanların 
yüzde on ikisi aynı nahiye içinde kalmıştır. Ziyaret edilen nahiyelerin yüzde 25'inde hiç kimsenin 
catışmanın doğrudan bir sonucu olarak evini terk etmediği rapor edilmiştir. 

 

Ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin menşe yeri 

 
 

 

Ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin il başına düşen varış yerleri 

 

 

Kayıt statüsü 

111 nahiyedeki kilit katılımcılara yerinden edilmiş/krizden etkilenmiş kişilerin yerel otoriteler tarafından 
kaydedilip kaydedilmediği sorulmuştur. Değerlendirilen nahiyelerin yüzde 60'ında, bir kayıt uygulaması 
gerçekleştirilmiş, yüzde 21'inde ise kayıt devam etmektedir veya planlanmıştır. Değerlendirilen 
nahiyelerin yüzde 18'inde bugüne kadar hiçbir kayıt işlemi yapılmamış veya planlanmamıştır.  

Humus ilinde değerlendirilen tüm nahiyelerde ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin kaydı tamamlanmıştır. 
En az sayıda kayıt işlemi Halep (yarısından daha az) ve Deyrizor illerinde ziyaret edilen nahiyelerde 
gerçekleştirilmiştir. Kayıt işleminin gerçekleştirilmediği bölgeler ise ağırlıklı olarak Halep, Hasiçi ve 
Hama'dadır. 
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Ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin son üç ay içindeki kayıt statüsü 

 

 

Ülkelerinde yerinden edilmiş kişiler ve yerel nüfus arasındaki ilişki 

Kilit katılımcılardan yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluk arasındaki ilişkiyi tarif etmeleri 
istenmiştir. Ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu değerlendirmeye konu nahiyelerin yüzde 
63'ünde raporlar "ev sahibi toplulukların sınırlı bir süre yardım sağlamaya istekli olduklarını", yüzde 
30'unda ise "gerektiği sürece yardım sağlamaya istekli olduklarını" göstermiştir. Ülkelerinde yerinden 
edilmiş kişiler ve yerel nüfuslar arasındaki gerginlikler ziyaret edilen nahiyelerin sekizinde (yüzde 7'sinde) 
rapor edilmiştir. Bu sekiz nahiye Deyrizor, Hama, Humus ve İdlip illerinde bulunmaktadır. 

Ülkelerinde yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluklar arasında gerginliklerin rapor edildiği bölgeler 

İl İlçe Nahiye

Deyrizor Deyrizor Sur 

Hama Selimiye Doğru Bari 

  Saura 

  Hama Suran 

Humus El Rastan El Rastan 

  Tedmur Sökne 

İdlip İdlip İdlip 

  Cisr eş Şuğur Badama 
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İnsani yardım erişimi 

İnsani yardım operasyonlarına ilişkin erişim sınırlamaları 

Etkilenen tüm bölgelerdeki yaygın emniyetsizlik ve şiddet, etkilenen insanlara insani yardımin 
ulaştirilmasinda sürekli, ama öngörülemeyen, zorluklar yaratmaktadır. Emniyetsizlik ve şiddetin ötesinde, 
getirilen hareket kısıtlamaları ve insani yardım ihtiyaçlarının reddedilmesi en belirgin erişim zorluklarıni 
olusturmaktadir.  

Rapor edilen insani yardım erişimi (sekiz göstergeye verilen yanıtlara dayalı olarak) 

 

Ablukalar 

Çatışmada yer alan tüm taraflar insani yardım ve ticari mallara erişimi engelleyerek mücadelenin 
sürdüğü birtakım bölgelere ablukalar uygulamaktadır. BM ve uluslararası STK'ların Şam, Humus ve 
Halep'teki kuşatma altındaki kent ve mahallelere girmeye yönelik yinelenen talepleri yanıtsız kalmıştır.5 
Yardım çalışanları yardım sevkiyatının tertibi için sayıları giderek artan silahlı gruplarla müzakere etmek 
zorunda kaldığı için, geçiş güzergâhlarındaki denetim noktalarını kontrol eden devlet dışı aktörlerin 
artması yardım sevkiyatını daha da geciktirmektedir.6 Yardımın erişimine müdahil olan silahlı gruplar 
arasındaki örgütlenme düzeyi örgütlenmemiş silahlı gruplar (tabur halinde olmayanlar), güçlü gruplar ve 
kabile grupları olarak değişiklik göstermektedir.  

Hareket kısıtlamaları  

Yoğun çatışmalı bölgelerden gelen raporlar yardım aktörlerinin hareket ve seyahatlerine ilişkin 
kısıtlamalardan söz etmektedir. Bu, muhtemelen, Suriye'nin en stratejik bazı bölgelerinde çatışmanın 
arttığını ve abluka politikasının görüldüğünü yansıtmaktadır. Ziyaret edilen tüm nahiyelerde rapor edilen 
en ciddi üçüncü sorun insanların insani yardıma erişimine engel olunmasıdır. Bu durum insani yardım 
ihtiyacının boyutunun, nüfusa nazaran, yoğun çatışma ve ablukalar dolayisiyla en stratejik ve en çok 
                                                      
 
5BM 25/10/2013 
6AFP 04/11/2013. WFP 20/09/2013, WFP 23/08/2013 
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mücadelenin yaşandığı bölgelerde en fazla olduğunu yansıtabilir. Bu dinamikler ve özellikle ablukalar 
nüfusun bazı kesimlerinin insani yardım aktörleri tarafından göz ardı edilmesine yol açmaktadır. Sektörel 
veriler ayrıca bir kereye mahsus olan, düzenli olmayan yardımın çoğunlukla yoğun çatışmalı bölgelere 
sevk edildiğini göstermektedir.  

Açık çatışma bölgelerindeki erişim sorunları 

 

Çatışmasız bölgelerde yardım aktörlerine yönelik hareket ve seyahat kısıtlamaları olduğu ve güçlü 
grupların insani yardım faaliyetlerinin yurutulmesine müdahale ettiği rapor edilmektedir. Bu durum 
muhtemelen, silahlı aktörler arasında kaynaklara yönelik rekabetin arttığını, daha önce müttefik olan 
grupların arasında iç çatışma yaşandığını ve savaş ekonomisinin ortaya çıktığını yansıtmaktadır. 

Çatışma olmayan bölgelerdeki erişim sorunları 

 

Humus, Hasiçi, Hama ve Lazkiye'de hareket kısıtlamaları ciddi bir sorun teskil etmektedir. Bu illerin 
önemli bir kısmı abluka politikaları veya insani yardımın silahlı gruplarca engellenmesiyle karşı 
karşıyadır. Humus ve Hama'da hükümet kuvvetlerinin Suriye'nin merkezindeki kazanımları bunların 
muhaliflerin kontrol ettiği tüm toplulukları kuşatmalarını sağlamış; Rastan, Talbiseh ve Teldu gibi 
nahiyelerde rapor edildiği gibi, açık erişim çağrılarına rağmen insani yardıma el konulmasına yol 
açmıştır. Açık çatışma ve silahlı muhalif gruplar tarafından dayatılan bazı abluka politikaları Demokratik 
Birlik Partisi (PYD) tarafından kontrol edilen Hasiçi'nin kuzeyindeki bölgelere insani yardım erişimini 
kısıtlamıştır. Bu durum öncelikli olarak El Cevdet, El Malikiye, Resuleyn, Amuda, Darbasiyah, Tell Tamr 
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ve Kamışlı gibi nahiyeleri etkilemiştir. Lazkiye'de değerlendirilen nahiyelerin esasen muhalif güçler 
tarafından kontrol edilmesi ve ileri hat çatışmasına maruz kalması insani yardım aktörlerinin hareketini 
kısıtlamaktadır. Bunlar ayrıca, nüfusun ihtiyaçlarının ihmal ve göz ardı edildiğini, saklandığını, siyasi 
veya toplumsal bir gerekçeyle reddedildiğini gösteren bir kategori olan insani yardım ihtiyaçlarının 
reddedildiğine dair en fazla gostergenin rapor edildigi bölgelerdir.  

Halep gibi illerdeki nahiyeler için yardım aktörlerinin hareket ve seyahat kısıtlamalarına ilişkin raporlar 
abluka politikalarını yansıtmaktadır. 

Afrin, Ayn el-Arap, Nibil gibi küçük topraklar ve Halep şehrinin bazı kısımları kilit erişim noktalarını kontrol 
etmede ve yardım aktörlerinin hareketlerini kısıtlamada özellikle güçlü bir rol oynayan radikal silahlı 
gruplardan etkilenmektedir. 

İhtiyaçların reddedilmesi ve eşit olmayan dağıtım 

Bazı durumlarda insani yardım ihtiyaçlarının reddedilmesine ilişkin raporlar ayrıca yardım kuruluşlarının 
uzak bölgelerden genel olarak kaçınabileceğini yansıtabilir. Özellikle, uzak olan ve tarihsel olarak 
ötekileştirilen Hasiçi, ihtiyaçların reddedilmesinden dolayı ciddi bir erişim sorunu rapor etmektedir. 

Hama'da ziyaret edilen nahiyelerde ihtiyaçların reddedilmesinin yanisira hırsızlığın, yardımın dağıtımı 
sırasında adam kayırmanın ve kanunsuz uygulamaların  dağıtım sırasında faydalanicilarin arasında 
şiddetli çatışmaların çıkmasına neden olduğu rapor edilmiştir. Bununla birlikte, kaynaklar kanunsuz ve 
adam kayırmaya yönelik uygulamaları toplumsal değil, siyasi güdülerin yönlendirdiğini vurgulamıştır. 

Halep'teki nahiyelerde ayrıca insani ihtiyaçların reddedilmesi çok ciddi bir sorun olarak rapor edilmiş, 
bunun muhtemelen son yardımı Aralık 2012'de alan güney Halep'teki uzak toplulukların insani yardım 
açısından ötekileştirilmesine bağlı olduğunu belirtilmiştir. Halep'teki bazı nahiyelerde ayrıca, dağıtım 
süreçlerinin zaman zaman emniyetsizlik ve faaliyetlere müdahale edilmesinden dolayı kaotik olduğu 
rapor edilmiştir. 

Fiziksel ve altyapısal engeller 

Humus'taki nahiyeler toprak, iklim ve altyapı eksikliğiyle ilgili engelleri ciddi erişim sorunları olarak rapor 
etmiştir. Muhtemelen bu durum Humus'un Sökne ve Tedmur gibi güzergâhları için mücadele edilen ve 
birçok insani yardım aktörünun uzak bölgelerdeki topluluklara, özellikle çatışma yüzünden çölde yasayan 
yerinden edilmiş kişilere ulaşmak için yetersiz çöl yollarını kullanmak zorunda kaldığı çöl bölgelerindeki 
erisim engellerini yansitmaktadir. Ek olarak, bu nahiyelerde ablukalar rapor edilmiştir. 

Silahlı grupların müdahalesi 

Yerel kaynaklar bazı radikal silahlı grupların kontrol ettikleri bölgelerde uluslararası yardım çalışanlarının 
veya yerel kadın yardım çalışanlarının yardım faaliyetleri yürütmelerini yasakladığını belirtmiştir. Ekim 
2013'te radikal silahlı bir grubun yerel bir fraksiyonu yardım çalışmalarıyla ilgili aşağıdaki kuralları 
dayatmıştır: 

 Bu şehirde çalışmak isteyen her yardım kuruluşu söz konusu grup tarafından onaylanmak 
zorundadır; 

 İnsani yardım projeleri söz konusu grubun ön onayına tabiidir; 

 Yabancı personelin Suriye'ye girmesi yasaktır; 

 Yerel personel yalnızca söz konusu grup tarafından belirlenecektir; 

 Faydalanicilar yalnızca söz konusu grup tarafından seçilecektir; 

 Tüm kuruluşların söz konusu gruba projeye ilişkin gelişmelerle ilgili haftalık rapor sunmaları 
gerekmektedir.7 

Diğer durumlarda ise radikal silahlı grupların eğitimin sağlanması gibi sektöre özgü müdahaleleri 
yasakladıkları bilinmektedir. Yardım dağıtımında yaygın olarak görülen hırsızlık, yardımın saptırılması ve 

                                                      
 
7Life4Syria 25/10/2013 
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adam kayırma şikayetlerini yansıtir sekilde, insani faaliyetlerin yurutulmesine güçlü gruplar tarafından 
müdahale edilmesi Deyrizor'da büyük bir sorundur. Sayım görevlileri silahlı grupların ozlellikle Tiban, 
Aşara ve Deyrizor şehrindeki nahiyelerde bulunan denetim noktalarında yardıma el koyduğunu veya 
yardimlari silahlı grup mensuplarının ailelerine yönlendirme girişiminde bulunduğunu rapor etmiştir.  

İnsani yardım çalışanlarına karşı şiddet 

Yardım çalışanları yaralılara yardım sağlamaya veya onları bulundukları yerden uzaklaştırmaya 
çalışırken sürekli olarak saldırıya uğramaktadırlar. Şiddet ve emniyetsizliğe ek olarak, yardım çalışanları 
keyfi tutuklama ve kaçırılma tehdidiyle karşı karşıyadır. Çok sayıda gönüllü zorla alıkonulmuştur.8 

İdlip ve Humus’ta, insani yardım çalışanları, mal ve mülklere uygulanan şiddete ilişkin sorunların bazıları 
en yüksek oranlada rapor edilmektedir. Bu durum, muhtemelen silahlı aktörlerin Lazkiye-Halep ve 
Humus-Halep kara yollarının kontrolüne stratejik olarak odaklandığını, bu çatışmalardan çoğunun İdlip 
ilinde yoğunlaşarak yardım çalışanlarını tehdit ettiğini gostermektedir. Ayrıca değerlendirilen çeşitli 
nahiyelerde, özellikle Janudeah, Dana, Heyş, Kafarnobol, Han Şeyhun, Ariha, Tamana ve Ehsem 
nahiyelerinde yüksek düzeylerde emniyetsizliğin olduğu, altyapının büyük oranda tahrip edildiği, insani 
yardımların güçlü silahlı gruplar tarafından çalındığı veya güzergâhının değiştirildiği rapor edilmiştir. 

El Rakka'da yardım aktörlerine yönelik hareket ve seyahat kısıtlamaları, insani yardım faaliyetlerine 
güçlü gruplar tarafından müdahale edilmesi ve yardım aktörlerine yönelik şiddetle ilgili ciddi sorunlar 
vardır. Bu durum muhtemelen ildeki radikal silahlı grupların ve onların denetim noktalarının yakın 
dönemde çoğaldığını, bunun da yardımın dağıtılmasında sınırlamaya veya müdahaleye yol açtığını 
yansıtmaktadır; bu durum özellikle Karama nahiyesinde ciddi bir sorun olarak rapor edilmiştir.  

Hizmetlere erişim ve hizmetlerin bulunabilirliği 

Katılımcılar mal ve hizmetlerin bulunabilirliğine ilişkin sorunları erişim sorunlarından daha yüksek olarak 
derecelendirmiştir. Bu bağlamda temel hizmetlerin sağlanması özellikle kesintiye uğramış durumdadır ve 
tüccarlar pazarlarda satılacak mallar sağlamada sorunlar yaşamaktadır. Bununla birlikte, temel 
hizmetlerin eksikliği yetersiz erişimle yakından bağlantılıdır. Örneğin, mallarını pazara getirmek isteyen 
tüccarlar, insani yardım partnerlerinin yardım programları sağlayamadığı bölgeler dahil olmak üzere 
belirli bölgelere erişemeyebilmektedir. 

Mal ve hizmetlere erişim Barınma ile Gıda Güvenliği ve Geçim sektörlerinde kısıtlıdır. Gıda mevcut 
görünmektedir ama daha pahalı hale gelmiştir ve çeşitligi sınırlıdır. Hane halklarının gelirleri ise iş bulma 
zorluklarından dolayı azalmıştır.  

Gıdaya erişim 

Gıda güvenliğindeki ihtiyaçlar Halep, Lazkiye ve İdlip'te en yüksek olarak rapor edilse de sorunlar tüm 
illerde rapor edilmiştir. Gıdaya erişimin gıdanın bulunabilirliğinden daha kritik olduğu vurgulanmıştır 
çünkü bulunan gıda, çeşitliliği azken daha pahalıya mal olmakta ve daha da düşen bir gelirle alınması 
daha zor olmaktadır. 

Barınma ve gıda dışı maddelere erişim 

Barınmaya ilişkin en büyük ihtiyaçlar Halep ve İdlip illerinde rapor edilmiştir. Kilit katılımcılar bu illerde 
ziyaret edilen nahiyelerde 600.000’den fazla kişinin barınma ihtiyacı olduğunu göstermiştir. Gelir azligi 
kamplarda yaşayan katılımcılar tarafından barınmanın önündeki başlıca engel olarak belirtilmiştir; bu da 
yerel pazarlarda barınak malzemelerinin bulunmamasını, kira ödemeyi gerektiren özel bir arazi 
kampında yaşamanın getirdiği masrafları veya geçim kaynağının bozulmasının sebep olduğu finansal 
sıkıntıları yansıtabilir. 

Katılımcıların büyük bir oranı (yüzde 74) gelir azligini gıda dışı maddelere erişmeye yönelik de önemli bir 
kısıtlama olarak not etmiştir. Yatak, kışlık kıyafetler ve yakıt gibi bazı kilit maddelerin yerel pazarlarda her 
zaman bulunmadığı belirlenmiştir. 

                                                      
 
8ICRC 29/10/2013, ICRC 19/11/2013, UNRWA 29/10/2013 



SURİYE ENTEGRE İHTİYAÇLAR DEĞERLENDİRMESİ (SINA) Suriye Arap Cumhuriyeti 
 
 

14 

 
 

Suya erişim 

Güvenli suyun bulunabilirliğinin ve buna erişimin kötüleşmesi, kötüleşen atık yönetimi ve hijyen 
uygulamalarıyla birleşerek nüfusun içinde salgın hastalık riskini artırmaktadır. Su ve atık yönetimi 
sistemlerinin düzensiz bakımı ekipmanın bozulmasına neden olacak ve bunun da ileride onarımı kolay 
olmayacaktir. 

Sağlık hizmetlerine erişim 

Sağlık tesisleri ve sağlık hizmetlerine erişime ilişkin sınırlamalar özellikle de etkilenen bölgelerdeki 
nüfusun sağlık durumunda belirgin bir düşüşe sebep olmuştur. Nahiyelerin %87,5'inin orta ve yıkıcı 
(şiddet seviyeleri 4 ile 6 arasında değişen) sorunlar bildirdiği Deyrizor, en ağır etkilenen il olarak rapor 
edilmiştir.  

Deyrizor doğrulanan çocuk felci dahil olmak üzere bulaşıcı salgın hastalıklara maruz kalmış, akut sarılık 
sendromu (AJS) solunum ve ishalle alakalı hastalıkları rapor etmiştir. İşlevsel sağlık tesislerinin tamamen 
çöküşü söz konusudur ve petrol kirliliğinin neden olduğu ağır dumanın solunumsal ve karsinojenik 
etkilerinin olması muhtemeldir.  

Sürekli çatışma birçok lokasyonda malzeme ve hizmetlerin üzerine bir yük bindirirken, nüfusun giderek 
artan sağlık sorunları ile karsilasmasi ve sağlık hizmetlerini eski duzeyine getirmekte daha büyük 
zorluklarla karşılaşması muhtemeldir. 

Eğitime erişim 

Okula devamlılık oranlarının ilkokul için kriz öncesindeki neredeyse yüzde yüzlük katılım ve ortaokul için 
yüzde 70 seviyesinden tüm illerde yüzde 50'lik bir ortalamanın altına düştüğü görülmektedir. 

İşlevsel öğrenme ortamlarına erişim de büyük oranlarda düşmüş, işlevsel öğrenme ortamlarının 
bulunabilirliğindeki en büyük düşüş ise Humus'ta gerçekleşmiştir (yüzde 63). 

Çatışma devam ettiği sürece, eğitime erişimin daha da zorlastiği görülmektedir. Bir öğrenci neslinin 
kaybolmasını önlemek içinbu ele alınması gereken temel ihtiyaçlardan biridir. 
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İnsani yardım ihtiyaçları 

Yardıma muhtaç insanların sayısı: 5,5 milyon ile 7,5 milyon arası  

Yardıma muhtaç insanların sayısı ziyaret edilen her bir nahiyede sektör başına rapor edilmiş, daha sonra 
ildeki her bir sektörün ihtiyaçlarına ilişkin bir izlenim vermesi için sektör düzeyinde toplanmıştır. Rakamlar 
Suriye'deki 272 nahiyeden 111'inde toplanan verileri yansıtmaktadır. 

Sekiz ilden yedisinde en fazla sayıda yardıma muhtaç insan Gıda Güvenliği ve Geçim Sektöründe 
görülmüştür. Hama en çok yardıma muhtaç insanın Su, Sıhhi Hizmet ve Hijyen (WASH) sektöründe 
bulunduğu tek il olmuştur. 

Yardıma muhtaç insanların genel sayısını tahmin etmek için bir aralık kullanılmıştır. Alt uçta SINA, 
yardıma muhtaç tüm insanları temsil edecek şekilde, yardıma muhtaç en fazla sayıdaki insanın 
bulunduğu sektördeki (Gıda Güvenliği ve Geçim) toplamı almıştır. Üst uçta ise SINA tüm lokasyonlarda 
nahiye düzeyindeki herhangi bir sektörde bulunan yardıma muhtaç en fazla insan rakamını toplamıştır. 
Oraya çıkan aralık, değerlendirilen bölgelerde 5,5 milyon ile 7,5 milyon arasında yardıma muhtaç insan 
olduğunu öngörmektedir. 

İl ve sektör başına düşen yardıma muhtaç insan sayısı 

İhtiyaçların şiddeti 

İhtiyaçların şiddeti değerlendirilirken kilit katılımcılardan şiddeti her bir sektör için yedi puanlık bir skalada 
derecelendirmeleri istenmiştir. Skala "hiçbir sorun yok" anlamına gelen 0 ile "yıkıcı" anlamına gelen 6 
aralığından oluşmuştur.  

Bu bilgiler her bir sektördeki nispi ihtiyaçların bir tahminine ulaşmak icin sektöre ve nahiyelerin 
birbirlerine kıyasla ihtiyaçlarını tahmin etmek üzere nahiyelere göre birleştirilmiştir. Sektör başına şiddet 
derecelerinin birleştirilmesi WASH, Barınma/gıda dışı maddeler (NFI), Sağlık ve Gıda Güvenliği ve 
Geçim sektörleri için ihtiyaç şiddeti dereceleri oluşturmuştur. İhtiyaçların şiddetini nahiye düzeyinde 
ölçmek için, tüm sektörlerin şiddet dereceleri bir araya getirilmiş, her bir sektöre tek bir ihtiyaç şiddeti 
derecesi verilmiştir. 

En zarar görebilir gruplar 

Yerinden edilmiş kişiler 

Değerlendirilen nahiyelerde nüfusun büyük bir kısmı yerinden edilmiştir ve temel hizmetlere erişimi 
yoktur.  
Değerlendirilen bölgelerde ülkelerinde yerinden edilmiş yaklaşık 4,1 milyon kişi rapor edilmektedir. 
Bunların yaklaşık 979.000'i toplu merkezler veya terk edilmiş binalarda, 124.000'i açık alanlarda veya 
kendiliğinden oluşturulmuş kamp benzeri yerleşkelerde, 108.000'i ise kamplarda yaşamaktadır. 

 

 



SURİYE ENTEGRE İHTİYAÇLAR DEĞERLENDİRMESİ (SINA) Suriye Arap Cumhuriyeti 
 
 

16 

 
 

Ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı kampların çoğaldığı gözlemlenmiştir. Ocak 2013'te, 
kapsanan bölgelerde yedi kamp bulunmaktayken9; Nisan'da 1210; Temmuz'da 1911; ve 30 Kasım 
itibarıyla Kuzey Suriye'de, ağırlıklı kısmı İdlip'in kuzeyinde konumlu, en az 38 kamp bulunmaktadır.  

Nahiye düzeyindeki kilit katılımcılar tüm sektörlerde en çok etkilenen grupları sıralamaları istendiğinde, 
okul ve idari binalar gibi toplu merkezlerde yaşayan yerinden edilmiş kişileri 111 nahiyedeki ilk öncelik ve 
en ciddi etkilenen grup olarak derecelendirmiştir.  

Sektörlerde en çok etkilenen gruplar 
 

Böyle merkezlerde yaşayan ülkelerinde yerinden edilmiş kişiler, insani yardım erişiminin yüksek düzeyli 
aktif çatışma yüzünden büyük zorluklarla karşılaştığı Hasiçi, Rakka ve Deyrizor illerinde özellikle 
etkilenmişlerdir. Benzer şekilde terk edilmiş/inşasi bitmemis apartmanlarda yaşayan yerinden edilmiş 
kişiler ve baska ailelerin yanına yerlesenler tüm coğrafi bölgelerde en çok etkilenen üç tür gruptan biri 
                                                      
 
9 ACU kampı ön bulgular raporu, Nisan 2013 [ACU camp preliminary findings report, April 2013] 
10 ACU kampı ön bulgular raporu, Nisan 2013 [ACU camp preliminary findings report, April 2013] 
11 ACU kampı profil raporu, Temmuz 2013 [ACU camp preliminary findings report, Juky 2013] 

İhtiyaçların şiddeti (bileşik rakam) 

 

IDLIP

HASIÇI

RAKKA

SÜVEYDE

KUNEYTIRE

LAZKIYE

HALEP

HAMA

HUMUS

DERA

DEYRIZOR

RIF SAM

TARTUS

SAM

İhtiyaçların Şiddeti

6

5

4

3

2

1

0 - hiçbiri

veri toplanamadı

Deir-ez-Zor

HALEP

A'zazA'zaz

As Safira

Jebel
Saman

hayatı tehdit eden

hayatı tehdit etmeyen



Suriye Arap Cumhuriyeti  SURİYE ENTEGRE İHTİYAÇLAR DEĞERLENDİRMESİ (SINA) 
 
 

 17 

 
 

olarak derecelendirilmişlerdir. Kentsel bölgelerdeki ülkelerinde yerinden edilmiş daha fazla kişinin 
kendilerini açık alan ve kamplardan ziyade toplu merkez ve terk edilmiş binalarda konumlandırma 
eğiliminde olduğu görülmektedir.  

Ancak ülkelerinde yerinden edilmiş kişiler kendiliğinden oluşan kamp benzeri yerleşkeler dahil açık 
alanlara da yerleşmektedirler. Çatışmanın genişlemesinden dolayı evlerin yıkılması, barınma alanının 
azalması, aşırı kalabalıklaşma ve yeni yerinden edilme dalgaları bu eğilimin arkasındaki sebep olabilir. 
Açık alanlarda yaşayan insanlar özellikle zarar görebilir durumdadır ve uzaklıktan dolayı erişim 
sınırlamaları olan kırsal bölgelerde yoğunlaşmışlardır.  

Tüm sektörlerde, açık alanlarda bulunan ülkelerinde yerinden edilmiş kişiler kilit katılımcılar tarafından 
dördüncü öncelik olarak derecelendirilmişlerdir. Bununla birlikte bu grup sağlık, gıda ve barınma 
sektorlerinde yardım açisından ikinci öncelik olarak daha yüksek derecelendirilmistir. Bu nüfuslar 
özellikle sert hava koşullarına maruz kalması barınmayı dikkate değer bir kaygı haline getirmektedir. 
Bölgede ilk kar fırtınaları gerçekleşmiş olması nüfusu hızla daha yüksek bir riskle karşı karşıya 
getirmiştir.12 

Çocuklar ve yaşlılar 

Suriye'deki çocuklar sürekli yaralanma ve ölüm tehlikesiyle yaşamaktadır ve şiddet, sömürü, ihmal ve 
istismar riskiyle karşı karşıyadır. Çocuklar değerlendirilen tüm nahiyeler ve sektörlerde en zarar görebilir 
grup olarak rapor edilmişlerdir. Bu durum özellikle tehlikeli alanlarda çocuk işçiliğinin ve çocukların silahlı 
gruplarca silahaltına alınmasının rapor edildiği Deyrizor ve İdlip’te görülmektedir. 

Çocuk koruma aktörleri çocuklarda yüksek düzeylerde psiko-sosyal sıkıntı gözlemlemiştir. Küçük 
çocuklar (beş yaşın altındakiler) özellikle bulaşıcı hastalıklar ve yetersiz beslenme açısından da zarar 
görebilir durumdadır. Nüfusun en zarar görebilir grupları arasında ergenlik çağındaki kız ve erkek 
çocukları, ailelerinden ayrılmış çocuklar, engelli veya kronik hastalıkları olan insanlar, yaşlıların veya 
kadınların reislik yaptığı aileler, çok çocuklu aileler ve dullar gelmektedir. Ek olarak, kilit katılımcılar yaşlı 
insanların zarar görebilirliğini not etmişlerdir.  

Rapor edilen çatışma düzeyi 

 

                                                      
 
12Al Jazeera, kar fırtınası Suriye’ye yönelik yardımı geciktirdi, 12.12.2013, [Al Jazeera, snow storm delays aid to Syria, 
12.12.2013,]http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2013/12/snow-storms-delay-aid-syria-2013121220361234349.html 
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Birincil öncelikler 

Öncelikli lokasyonlar 

Tüm nüfus baskı altındadır ve ihtiyaçların şiddeti süren çatışma yüzünden tüm coğrafi bölgelerde artmış; 
bunun sonucu olarak da büyük ölçekli yerinden edilme ve temel mal ve hizmetlere erişememe söz 
konusu olmuştur İnsani yardıma yeterli düzeyde erişim değerlendirilen hiçbir yerde söz konusu değildir. 
Yüksek düzeylerde açık çatışmanın sürdüğü bölgelerin—Halep, Deyrizor, Humus ve İdlip—en çok 
etkilenen ve ihtiyaçların en şiddetli hissedildiği bölgeler olmasi  sasirtici degildir. Bu illerde korunma 
kaygıları daha fazla dile getirilmektedir, destek sistemleri kesintiye uğramıştır ve yardıma muhtaç 
insanların sayısı en yüksektir.  

Sadece Lazkiye'deki bir nahiye son 30 gün içinde alınan insani yardımı tüm dört sektöre kıyasla yeterli 
olarak rapor etmiştir. Değerlendirilen diğer tüm nahiyeler alınan insani yardımı, dört sektörden en 
azından birinde yetersiz olarak rapor etmiştir. 

Deyrizor'daki nahiyelerden birinde sağlığa ilişkin "yıkıcı" sorunların rapor edilmesi, Deyrizor'u bu 
derecelendirmenin herhangi bir sektörde yapıldığı tek il kılmıştır. 

İllere bakmak için bu yaklaşım kullanılırsa, şiddetli olarak veya daha yüksek derecelendirilmiş ihtiyaçların 
en yoğun Deyrizor ve Humus'ta olduğu görülür.  

İhtiyaçların il ve sektörlere göre şiddet seviyesi (daha koyu renkler daha yüksek şiddete işaret etmektedir) 

Öncelikli sektörler  

Koruma 

Sivilleri korumak tüm partnerler tarafından örtüşen bir öncelik olarak tanınmıştır. Şiddet tehdit ve 
kullanımı sivil nüfusun korunmasını belirgin biçimde etkilemeye devam etmekte; sivillere karşı ayrım 
gözetmeden yapılan saldırılar, tutukluluk sırasında işkence, adam kaçırmalar, keyfi tutuklamalar ve 
hedef göstererek yok etme gibi insan hakları ve uluslararası insani hukukun ihlali sıkça rapor 
edilmektedir. Öncelikli koruma müdahaleleri şunlardır: sivillere karşı tüm ihlallerin ivedilikle 
durdurulmasının savunulması; özellikle çocuklar ve gençler için psiko-sosyal destek ve eğlence 
faaliyetlerinin sağlanması; uzmanlığa dayalı destek ve hizmetlere ihtiyaç duyan zarar görebilir vakaların 
belirlenmesi ve yönetilmesi.  

Sağlık 

Tüm illerdeki kilit katılımcılar sağlığı tutarlı biçimde ilk öncelikli sektör olarak derecelendirmiş, bunu gıda 
güvenliği ve WASH takip etmiştir.  

Çatışmanın başlamasından itibaren, neredeyse üç yıldır, sağlık tesisleri ve fiziksel altyapının ağır yıkıma 
uğraması, tıbbi tedarik yollarının çökmesi, sağlık personelinin ve tesislerin hedef alınması ve erişim 
yollarının azalması nüfusun sağlık durumunda belirgin bir kötüleşmeye neden olmuştur.  
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Değerlendirilen nahiyelerdeki kırsal bölgelerin yüzde 85'inde nüfusun sağlık durumunun son üç ay içinde 
kötüleştiği rapor edilmektedir. Sağlık hizmetlerinin çöküşü bulaşıcı hastalık kontrolü üzerinde doğrudan 
bir etki yapmış, rapor edilen hastalık vakalarının onemli olcude artmasına neden olmuştur. 

İllerdeki öncelikli sektörler (daha koyu renkler daha yüksek önceliğe işaret etmektedir) 

 

Gıda güvenliği 

Gıda güvenliği ikinci en yüksek öncelikli sektördür. Gelirlerin azalmasından dolayı geçim kaynaklarının 
erimesi, temel gıdaya erişememe ve satın alma gücünün zayıflaması, gıda güvensizliğine katkıda 
bulunan en önemli nedenler olarak rapor edilmiş, gıdaya erişimin gıdanın bulunabilirliğinden daha büyük 
bir zorluk olduğunu göstermiştir.  

Gıda bakımından güvencesi olmadigi rapor edilenlen grubun yüzde 70'ini oluşturan kadınlar ve çocuklar, 
özellikle altı aydan daha küçük yaştaki çocuklar, hamile ve emziren kadınlar ile dul anneler en kötü 
etkilenenlerdir.  

Su, sıhhi hizmet ve hijyen 

Su, Sihhi Hizmet ve Hijyen (WASH) en yüksek öncelikli üçüncü sektör olarak derecelendirilmiştir. Bu 
durum, arındırma tesisleri/pompa istasyonlarının yanı sıra üçüncü dağıtım şebekesinin bakımsız 
durumda olması yüzünden büyük bir kaygıdır. Ziyaret edilen nahiyelerdeki su şebekelerinin ve atık 
sistemlerinin büyük ölçekli yıkımından dolayı altyapının tamiri ve yeniden kullanima acilmasi gibi 
müdahaleler gerekmektedir. Jeneratörleri almak ve çalıştırmak için gerekli kaynak eksikliğinin yanında, 
suyun temini ve arıtılması için kullanılan tesisleri ve atık arıtma tesislerini çalıştıracak elektriğin olmaması 
faaliyetlerin sürdürülmesine ilişkin ciddi sınırlamalardır. Bu sistemler, düzenli bakım yapılmazsa daha da 
kötüleşecek, yakın gelecekte ciddi onarım çabaları gerektirecektir.  

Sonuç olarak, insanlar güvenli olmayan su kaynaklarını kullanmaktadırlar. Bu durum özellikle de yüksek 
sayıda doğrulanmış çocuk felci vakalarının bulunduğu bölgelerde geçerlidir. Ayrıca, elektrik sektörünün 
felç olması, yakıtın bulunmaması ve fiyat artışı güvenli suyun ve çevresel sıhhi hizmetin bulunabilirliğine 
ve bunlara erişimin azalmasına katkıda bulunmaktadır. Boru hattıyla taşınan suyun bulunabilirliğinin ve 
buna erişimin azalmasından dolayı nüfus kamyonla taşınan ve arıtma/düzenleme olmadan satılan suya 
bağlıdır. 

Nahiye düzeyindeki kilit katılımcılar kriz öncesinde mevcut olan iyi hijyen uygulamalarının kötüleşmesini, 
suyun bulunabilirliğinin ve kalitesinin azalmasını, temizlik malzemelerinin (sabun ve çamaşır deterjanı 
gibi) maliyetlerinin artmasını ve çöp kaynaklı vektörlerin birikmesini diğer olumsuz gelişmeler olarak 
rapor etmişlerdir. 

Deyrizor'da ziyaret edilen nahiyelerdeki kilit katılımcılar suyla ilgili nahiye düzeyindeki en ciddi sorunları 
rapor etmiş (yüzde 94), bunu Halep (yüzde 78) ve Humus (yüzde 75) takip etmiştir.  

Yerel su hizmeti sağlayıcılarına ekipman ve arıtma kimyasalları tedarik etmeye yönelik çabalar olsa da 
uygun maliyetli yakıt olmadığı için alternatif ve daha az arzu edilen uygulamalar sürmektedir. Bu duruma 
özellikle Deyrizor'da ziyaret edilen nahiyelerdeki su kaynaklarını kirleten petrol atığını üretmekten 
sorumlu olan, düzenlenmemiş ve amaca mahsus petrol rafinerileri eklenmiştir.  
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Düzenlenmemiş petrol rafinerilerinin geçim kaynaklarının ve yakıtın azalmasına bir tepki şeklinde Suriye 
genelinde gelir getirici bir faaliyet olarak arttığı rapor edilmektedir. Nahiye düzeyindeki kilit katılımcılara 
göre, su kaynaklarına zarar vermenin yanında çocukların sağlığını da etkileyen petrol rafinerilerinde 
genellikle çocuklar çalışmaktadır. 

Barınma ve gıda dışı maddeler (NFI'ler) 

Büyük ölçekli ve birden çok kez yerinden edilmeyi, barınma yetersizliğini ve sıcaklıkların azalmasını 
yansıtan Barınma sektöründeki öncelikli müdahaleler ısınma ve yakıtın, barınak malzemelerinin, 
çadırların ve geçici barınakların sağlanmasını kapsamaktadır. Gıda dışı maddeler için rapor edilen 
öncelikli ihtiyaçlar yatak (battaniye ve minderler), kıyafet (spesifik olarak çocuklar için kışlık kıyafetler ve 
ayakkabılar) ve temizlik kitleridir. 

Eğitim 

Eğitim sektöründe, belirlenen öncelikli müdahaleler arasında güvenli öğrenim alanlarının kurulması, okul 
malzemelerinin sağlanması, daha fazla öğretmenin işe alınması, eğitilmesi, maaşların ödenmesi 
gelmektedir. 

 

Temel hizmetlere erişim ve bunların bulunabilirliğinin illere göre karşılaştırılması 
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Müdahale ve yardım açıkları 

İhtiyacın şiddetine ve ulaşılan insanlara göre müdahale 

İnsani yardım kuruluşları faaliyetlerini ve her sektörde ulaştıkları faydalaniciların sayısını Ekim ayında 
rapor etmişlerdir. Tüm sektörlerde ulaşılan faydalaniciların sayısı ve ihtiyaçların şiddeti aşağıdaki 
haritada gösterilmektedir. "x" harfi faaliyetlerin rapor edildiğini ancak yardım sağlanan faydalanicilarla 
ilgili hiçbir rakamın olmadığını göstermektedir. En fazla sayıda faydalanici ülkenin kuzeybatısında, Gıda 
Güvenliği ve Geçim, gıda dışı madde ve WASH sektörlerinde rapor edilmiştir Birçok ilde bazı 
sektörlerdeki faaliyetlere ilişkin hiçbir rapor yoktur. 

İhtiyaçların şiddeti ve partnerlerin ulaştıklarını rapor ettikleri faydalanicilar (Kasım 2013) 

 

 

 

Yardım alan her bir ilin payı (turuncu: alınan, ten rengi: alınmayan) 
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Sağlanan yardımın faydalanicilar arasındaki algıları 

İnsani yardımın bu değerlendirmenin kapsamına giren tüm sekiz ildeki tüm sektörlerde, değerlendirilen 
nahiyelerin ise sadece yüzde 84'ünde sağlandığı rapor edilmiştir. Genel bir eğilim olarak barınma/gıda 
dışı maddeler (NFI) ve WASH sektörlerinin Eğitim, Sağlık ve Gıda Güvenliği sektörlerine kıyasla daha az 
kapsandığı görülmüştür. Humus ve Lazkiye illerindeki insani yardımın kapsamı ziyaret edilen diğer altı 
ille karşılaştırıldığında daha dardır.  

Son 30 gün içinde alınan yardımın sektörler arasında algılanan yeterliliği (daha koyu renkler daha yeterliliğin daha az 
olduğuna işaret eder) 

 

Yardımın yeterliliğine ilişkin algı  

Genel olarak, yardımın büyük oranda yetersiz ve düzensiz olduğu, tüm nahiyelere veya bir nahiyedeki 
tüm insanlara ulaşmadığı rapor edilmiştir. Bununla birlikte, herhangi bir tür yardımın nahiyelerin yüzde 
90'ında bulunduğu özellikle Yerel İdari Komiteler, Yardım Komiteleri, Suriye Arap Kızılayı ve STK'lar 
tarafından rapor edilmiştir. 

Bu değerlendirmedeki kilit katılımcılar ziyaret edilen tüm 111 nahiyenin yüzde 91 gibi büyük bir kısmında 
son 30 gün içinde tüm sektörlerde sağlanan insani yardımı, insani yardım ihtiyaçlarına kıyasla "yetersiz" 
veya "büyük oranda yetersiz" olarak değerlendirmişlerdir. 

Bu bakımdan insani yardım sektörleri arasında küçük farklılıklar vardır. Sağlanan yardımın yeterlilik 
algısı, gıda desteği ve WASH yardımına kıyasla Barınma/Gıda dışı maddeler (NFI) ve Sağlık 
sektörlerinde daha azdır. 

Yardımın yeterli görüldüğü çatışma bölgelerinde müdahalenin yüzde 66'sını tedarikçi olarak sadece 
STK'lar sağlamakta, bunları yüzde 17 ile Yerel Yardım Komiteleri ve yine yüzde 17 ile BM izlemektedir. 
Düşük çatışmalı bölgelerde yeterli bir müdahale sağladığı rapor edilen aktörler ise Suriye Hükümeti, 
uluslararası STK'lar ve Suriye Arap Kızılayı'ndan ibarettir. 

Yardımın sıklığı 

Kilit katılımcılar sağlanan yardımın sıklığı sorulduğunda yardımın tüm sektörler bakımından en çok 
etkilenen iller olarak belirlenen Deyrizor, İdlip ve Humus'ta en az düzenli olduğunu rapor etmiştir. 
Değerlendirilen nahiyelerin yüzde 71'inin son 30 günde düzenli yardım alındığını rapor ettiği Humus'taki 
düşük çatışmalı bölgeler bir istisna arz etmektedir. 

Yardımın düzenliliği (turuncu: düzensiz, ten rengi: düzenli) 
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Sektöre göre ciddi boşluklar 

Kapsama ilişkin boşluklar tüm sektörlerde kaydedilmese de bazılarında aşırı düzeyde tespit edilmiştir. 
Sağlık, Gıda Güvenliği ve Geçim sektörlerine yönelik yardımın 111 nahiyenin 101'inde yetersiz olduğu 
rapor edilmiştir. 

Gıda güvenliği 

Gıda yardımına ulaşan faydalaniciların sayısı El Rakka, Hasiçi, Deyrizor, Hama ve Humus'taki 
nahiyelerin çoğunda yardıma muhtaç insanların yüzde 25'inden az olsa da Helep ve İdlip'teki bazı 
nahiyelerdeki müdahale daha duzenlidir ve yardıma muhtaç insanların yüzde 75'ine ulaşmıştır. Bununla 
birlikte, bu durum yardımı alanların "gıda bakımdan güvende" olduğu anlamına gelmemektedir; yardım 
paketlerinin kilo kalori icerigi çok değişiklik göstermekte ve Gıda Güvenliği ve Geçim Çalışma Grubu'nun 
günde kişi başına eksik 1600 kilo kalori karşılama tavsiyesi her zaman dikkate alınmamaktadır. 

Eğitim 

Ankete katılan nahiyelerin yüzde 57'sinde bir tür eğitim hizmeti verildiği bildirilmiştir. Kuruluşların 
kamplarda eğitim hizmetleri sunduğu İdlip'te durum bu şekildedir. Bununla birlikte, bilgilendirme notları 
İdlip'te hizmet sağlanmayan bölgeler hala bulunduğunu göstermektedir. 

Koruma 

Müdahale kapasitesinin yokluğu, sınırlı insani yardım erişimi ve koruma programına ilişkin 
hassasiyetlerden dolayı daha kapsamlı koruma faaliyetlerinin sağlanmasında bir müdahale boşluğu 
mevcuttur. Halihazırda partnerler özellikle İdlip ve Halep illerinde sağlık ve eğitim giriş noktalarında, 
kamp ve topluluk yerleşkelerinde başlatılan çocuk koruma ve cinsiyete dayalı şiddet (GBV) programı 
müdahalelerini yürütmektedir. 

Barınma 

Daha eski ve yerleşik kamplara sağlanan hizmetler daha yeni ve plansız kamplara sağlananlardan daha 
iyidir. Bununla birlikte, aşırı kalabalıklaşma ve diğer faktörler yerleşmiş kamplardaki sakinleri yeni 
lokasyonlara geçmeye yönlendirebilmektedir. Yeni kampların çoğalması, hizmetlerde sektör müdahale 
zamanlarının hızlı olduğu durumlarda bile bir acik olduğu anlamına gelmektedir. Barınma sektöründe 
çadırlar yetersizdir. 

Sektör başına erişim ve bulunabilirlik sorunları (turuncu: bulunabilirlik sorunu, bej: erişim sorunu) 
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Bilgi eksikleri 

SINA hem bağlamsal hem de operasyonel sınırlamalarla ilgili birtakım belirgin bilgi boşlukları ortaya 
koymuştur. 

Koruma 

Koruma sorgulamalarına ilişkin hassasiyetler, genel olarak koruma krizi olarak karakterize edilen 
Suriye'deki duruma uygun şekilde sayım görevlileri ve kilit katılımcılar için potansiyel güvenlik riskleri arz 
etmiştir. Durum böyle olunca, koruma değerlendirme araçlarına bağımsız bir sektör olarak dahil 
edilmemiştir.Bunun yerine, zarar görebilir grup sorgulamaları anketler vasıtasıyla yürütülmüş ve güvenlik 
kaygıları hakkında spesifik bir soru eklenmiştir. Yanıtlar koruma sorunlarına ilişkin ön analiz yapılmasını 
mümkün kılmıştır. Bununla birlikte, genelde koruma sorunlarının kapsamı ve özelde bazı koruma 
sorunlarının yaygınlığı SINA tarafından ele alınmamıştır. Bu durum, araç tasarımının yanında bu 
sorunların kültürel bağlamdaki hassasiyetine bağlanabilmektedir. Bununla ilgili açık bir örnek; ikincil 
veriler GBV sorunu daha yaygın olduğuna işaret ettiğinde bile bunun koruma kaygısı olarak az rapor 
edilmesidir.  

Sektöre özgü diğer sınırlamalar 

SINA geniş bir coğrafi bölgede kısa bir zaman çerçevesinde gerçekleştirilen ve birtakım sektörleri 
kapsayan çok sektörlü bir acil değerlendirmedir. Bu karakteristikler ve kullanılan araçlar 
düşünüldüğünde, sektöre özgü bazı konularla ilgili bilgiler toplanamamıştır. Örneğin; 

 Yetersiz beslenme; 

 Spesifik yaralanmalar; 

 Altyapının durumu ve tahribatlar; 

 Geçim 

Bununla birlikte, bilgi aktarımı süreci sırasında bu bölgelerden bazılarına değinilmiştir.  

Lazkiye'ye ilişkin ülkelerinde yerinden edilmiş kişi tahminleri 

Lazkiye şehrindeki ülkelerinde yerinden edilmiş kişi rakamının (900.000) doğruluğunu tespit etmek zor 
olmuştur. Lazkiye şehrini kapsayan sayım görevlisi değerlendirmeyi uzaktan yürütmüştür; böyle olunca 
rapor doğrudan gözlem bileşeni ile birleştirilmemiştir. Ülkelerinde yerinden edilmiş kişilere ilişkin 
sağlanan rakamlar ek kilit katılımcılar, uzmanlar ve çok sayıda ikincil veri kaynağıyla istişare edilerek 
üçgenlenmeye çalışılmıştır. Başvurulan kaynaklar Lazkiye şehrinde13 ülkelerinde yerinden edilmiş 
152.000 kişi14 (Haziran 2013) ile 300.000 kişi (Kasım 2013) arasında değişiklik gösteren ve tüm ilde 1,5 
milyonu bulan nüfus rakamları sağlamıştır15. Temmuz 2013'e kadar giden ikincil kaynaklar Lazkiye'deki 
ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin sayısında tedrici bir artış olduğunu göstermektedir. Lazkiye'deki 
ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerle ilgili somut bir rakam bulma zorluğu ildeki durumla ilgili bariz bir bilgi 
boşluğu yaratma ve özellikle potansiyel büyük sayılar düşünüldüğünde daha fazla araştırma yapılması 
gerektiğini göstermektedir.  

Kamp lokasyonları ve yeni kamplar 

SINA nahiye değerlendirmesi Deyrizor, Hasiçi ve Lazkiye gibi daha önce kampların bulunduğu 
bilinmeyen illerde kamplarin oldugu ve kamplarda yaşayan nüfusların bulunduğunu rapor etmiştir. Kamp 

                                                      
 
13 Kişisel mülakat (GREMO - Groupe de recherches et d'études sur la Méditerranée), November 2013 
14 IOM, IOM web sitesi, Haziran 2013 
15 OCHA 2013/09/09, IOM 2013/08/09, WFP 2013/08/09, Al-Watan2013/11/17 
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lokasyonlarına ilişkin bilgi boşlukları Kamp Koordinasyonu ve Kamp Yönetimi (CCCM) sektöründe etraflı 
daha çok değerlendirme yapmayı gerektirmektedir.  

Kapsanmayan coğrafi bölgeler 

Bazı nahiyeler güvenlik ve diğer lojistik sınırlamalardan dolayı ulaşılamaz olarak değerlendirilmiştir. 
Dolayısıyla bu coğrafi bölgeler için önemli bilgi boşlukları mevcuttur. Yukarıda bahsedildiği gibi, 
sınırlamalardan dolayı ziyaret edilmeyen bölgeler de burada rapor edilenden daha kötü koşullar 
bulunabilir. 

Yaş dağılımı 

SINA nüfus verilerinin dağılımı cinsiyete göre yapılamamıştır ancak yaşa gore yapilabilmistir... 
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Koruma 

Önemli noktalar 

 Devam eden çatışma insan haklarının ve uluslararası insan hukukunun yaygın şekilde ihlal 
edilmesine yol açmıştır. Bu ihlallerin arasında sivillere saldırılar, gözaltı sırasında işkence, adam 
kaçırma ve yargısız infazlar bulunmaktadır. Suriye'deki durum temelinde bir koruma krizidir. 

 Çocuklar ve gençler en çok risk altındaki gruptur ve sürekli yaralanma ve ölüm tehlikesiyle karşı 
karşıyadırlar. Spesifik çocuk koruma kaygılarının arasında çocukları hedef alan şiddet, tehlikeli çocuk 
işçiliği ve çocukların silahlı kuvvetler veya gruplarla ilişkilendirilmesi gelmektedir. 

 Cinsiyete dayalı şiddet (GBV) ciddi ancak yetersiz rapor edilen bir kaygıdır. Kadınlar ve kız 
çocukları en çok cinsiyete dayalı şiddet riskiyle karşı karşıyadır.  

 Çatışmanın akut psiko-sosyal sonuçları etkilenen insanların uzun vadeli zihinsel sağlık ve 
esenliklerine zarar görmesi riskini getirmektedir.  

Kaynaklar ve analizin kapsamı 

SINA'da güvenlik kaygılarına odaklanan, korumaya ilişkin bir soru yer almıştır. Bu sınırlama, korumayla 
ilgili hassasiyetler ve sayım görevlileri ile kilit katılımcılara yönelik potansiyel güvenlik risklerinden 
kaynaklanmıştır. Dolayısıyla sonuçlar koruma ihtiyaçlarına ilişkin detaylı bir analiz sağlamaz. Bu 
sınırlamalar dikkate alındığında, koruma analizi ağırlıklı olarak ikincil verilere dayanmaktadır. 
Kaynakların arasında kamu raporları, program değerlendirmeleri, izleme raporları ve Çocuk Koruma 
Çalışma Grubu tarafından paylaşılan anekdotsal ve gözlemsel iç görüler bulunmaktadır. İkincil veriler, 
nahiye ve kamplardaki kilit katılımcı görüşmeleri sırasında korumaya ve çocuk korumasına ilişkin 
belirlenen SINA bulgularını kavramsallaştırmak için kullanılmıştır. Sayım görevlilerinin doğrudan 
gözlemleri ve bilgi aktarımları da analize yönelik bilgi sağlamaktadır.  

Öncelikli faaliyetler 

Suriye'deki koruma ortamı aşırı hassas olmaya devam etse de partnerler bir dizi öncelikli eylem 
belirlemişlerdir. Bu alanlardaki çalışmalar sürmekte ve ileriye dönük daha fazla ayrıntı Suriye İnsani 
Yardım Müdahalesi Planı'nda (SHARP) bulunmaktadır. 

 Sivil halka karşı tüm ihlallerin derhal durdurulmasının savunulması ve cinsiyete dayalı şiddet ve 
çocuklara yönelik riskler konusunda eğitmek üzere topluluklara ulaşılması 

 Çocuklar, gençler ve bakım hizmeti verenlere yönelik psiko-sosyal destek, rekreasyon ve yaşam 
becerilerinin verileceği güvenli yerlerin sağlanması.  

 Hizmetlerin çocuklarla diğer zarar görebilir gruplar için yeterli ve erişilebilir kılınması için koruma 
prensiplerinin tüm sektörlere dahil edilmesi; 

 Özel destek ve hizmetlere ihtiyaç duyan savunmasız vakaların belirlenmesi, yönetilmesi ve sevk 
edilmesi 

Koruma ihtiyaçları 

En zarar görebilir gruplar 

Ülkelerinde yerinden edilmiş kişiler, misafir konumundakiler ve ev sahibi topluluklar dahil çatışmadan 
etkilenen tüm insanların korumaya ihtiyacı vardır. Bununla birlikte, çatışma spesifik grupların zarar 
görebilirliğini özellikle artırmıştır. Değerlendirme bulguları ve ikincil veriler çocukların, kadınların, 
yaşlıların, engelli insanların, mülteci ve azınlıkların en büyük koruma riskleriyle karşı karşıya olduğunu 
göstermektedir.  
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Çocuklar  

ÇocuklarSuriye'deki etkilenen nüfusun en az yarısını oluşturmaktadır. Bunlar sektörlerde ve neredeyse 
tüm lokasyonlarda en zarar görebilir grup olarak rapor edilmişlerdir. Ailelerinden ayrılmış ve bakanı 
olmayan çocuklar ve engelli çocuklar çeşitli şiddet, sömürü ve suiistimal türleriyle en çok karşılaşma riski 
olan gruptur. Anekdotsal raporlar yerinden edilmiş erkek ve kız çocuklarının, özellikle 12 yaşından büyük 
ve eğitime erişimi olmayan gençlerin tehlikeli işlerde calisma ihtimallerinin oldugunu göstermektedir. 
Erkek çocuklarının öldürülme ihtimali kız çocuklarına göre iki kat fazladır,16 ve ergenlik çağındaki erkek 
çocuklarının silahlı güçler veya gruplar tarafından silahaltına alınma riskleri giderek artmaktadır.17 

Kadınlar ve kız çocuklar  

Kadınlar ve kız çocukları özellikle ailelerinden ayrıldıkları, topluluk koruma mekanizmaları çöktüğü ve 
toplu merkezlerde mahremiyet bulunmadığı için cinsel şiddet durumuyla karşı karşıyadır. Daha 
muhafazakar toplumsal norm ve tutumların uygulanmaya başlaması kadınların ve kız çocuklarının eğitim 
ve istihdam konuları dahil evleri dışındaki hareketlerine kısıtlamalar getirmiştir. Hamile ve emziren 
kadınların genellikle üreme sağlık hizmetlerine erişimi yoktur.  

Yaşlılar  

Kilit katılımcılara göre, yaşlılar tüm yerleşkelerdeki en zarar görebilir üç gruptan biridir. Yaşlılar 
olağanüstü durumlarda spesifik koruma ve yardım ihtiyacı duymaktadır; bulundukları yerden genellikle 
uzaklaşmayıp hiçbir destekten yararlanamamakta ve mahsur kalmaktadırlar. 

Engelli insanlar 

Zihinsel ve fiziksel engelliler güvenlik ve saygınlığı tehdit altında olan ve aktif çatışma bölgelerinden 
uzaklaşmakta spesifik güçlüklerle karşılaşan bir grup olarak belirlenmiştir. Engelli kişilerin sayısı da 
savaş durumları yüzünden artış göstermektedir. Savaş yaraları bakımından ampütasyon rakamları 
yuksektir ve omuriliğin yaralanması vakaları diğer krizlerde olduğundan daha fazladir.18 

Azınlık grupları  

Azınlık grupları hassasiyetlerden dolayı ankette spesifik şekilde potansiyel bir zarar görebilir grup olarak 
kategorize edilmemiştir. Bununla birlikte ikincil veriler Alevi, Hristiyan, Ermeni ve Kürtler dahil olmak 
üzere azınlıkların haklarını en çok kaybedenler arasında olduğunu göstermektedir. Bunların hedef 
alındıkları, ayrımcılık ve tacize maruz kaldıkları ve denetim noktalarından geçişlerinin engellendiği rapor 
edilmektedir.19 

Dokümantasyonu olmayan insanlar 

Belgelerini kaybeden veya bireysel gelişmelerini kaydettiremeyen insanlar denetim noktalarında taciz ve 
istismara maruz kalmaktadırlar. Doğum, ölüm ve evlilikleri kaydeden nüfus kayıt sistemi kesintiye 
uğraması yeni doğan bebeklerin ve yakın dönemde evlenen çiftlerin temel haklara ve yardıma 
erişemedikleri anlamına gelebilir. 

Mülteciler ve göçmen işçiler  

Birçok mültecinin dokümantasyonu bulunmamaktadır ve bunun sonucunda denetim noktalarında ve 
sınırları geçerken sorunlar yaşamaktadırlar. Göçmen işçiler yasal korumaya ilişkin boşluklarla karşı 
karşıyadırlar ve temel hizmetlere erişimleri sınırlıdır.20 Suriye'deki Filistinli mülteciler çatışmadan 
orantısız biçimde etkilenmişlerdir. UNRWA'da kayıtlı 530.000 Filistinliden %50'sinin çatışma yüzünden 

                                                      
 
16 Oxford Araştırma Grubu, Çalınmış Gelecekler - Suriye’deki Çocuk Kayıplarının Gizli Sayısı, Kasım 2013[Oxford Research Group, Stolen 
Futures - The Hidden Toll of Child Casualties in Syria, November 2013] 
17 Küresel Çocuk Koruma Çalışma Grubu, Suriye Çocuk Koruma Uzaktan Değerlendirmesi, Eylül 2013 [Global Child Protection Working Group, 
Syria Remote Child Protection Assessment, September 2013] 
18 İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye Çatışmasının Görünmeyen Kurbanları – Fiziksel Engelli İnsanlar, 19 Eylül 2013 [Human rights Watch, 
Invisible Victims of the Syrian Conflict – People with Disabilities, 19 September 2013] 
19 Suriye İhtiyaçlar Analizi Projesi, Bölgesel Analiz Suriye: Bölüm I – Suriye, 30 Ekim 2013 [Syria Needs Analysis Project, Regional Analysis 
Syria: Part I – Syria, 30 October 2013] 
20 IOM, Suriye’den Daha Fazla Filipinli Göçmen Eve Dönüyor, Kalanlar için Endişler Artıyor, 1 Şubat 2013 [IOM, More Filipina Migrants return 
home from Syria, concern grows for those staying on, 1 February 2013] 
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yerinden edildiği tahmin edilmektedir.21 Halep ve Humus'taki Filistinli mülteci kampları ve mahallelerde 
görülen yoğun silahlı çatışmalar zayiata, tahribata ve hizmet kesintilerine yol açmıştır.22 

Ana koruma kaygıları 

Çok çeşitli koruma kaygıları Suriyelilerin temel haklarını ve esenliğini tehdit etmektedir. Bu kaygıların 
çoğunun temelinde silahlı şiddet ve emniyetsizlik yatmaktadır ve çocuk koruması ve kadınların 
güvenliğine karşı tehditlerin artmasıyla yakından bağlantılıdır. 

Rapor edilen ana koruma kaygıları 

 

Silahlı şiddet 

Silahlı şiddet sivillerin güvenliğine en büyük tehdidi oluşturur. Sayım görevlileri – insanların yaşadığı 
bölgelerde patlayıcı silahların, top ateşinin ve hava saldırılarının yaygın kullanımı dahil – ayrım 
gözetmeyen saldırıları özellikle Halep, İdlip, Humus ve Hama'daki birçok nahiyede en belirgin kaygı ve 
yerinden edilme nedeni olarak belirtmişlerdir. Halep, Hama, Lazkiye, İdlip ve Hasiçi gibi bölgelerdeki 
gözlem ve anekdotsal raporlar çocukların patlayici olan savas artiklari ile (ERW) oynadıklarını ve 
okulların dışındaki çöp konteynerlerine kara mayınları ve bombaların yerleştirilmesi gibi olaylara maruz 
kaldıkları tehlikeli lokasyonlarda oynadıklarını göstermektedir.23 

Suriye İnsan Hakları Gözlemci Kuruluşuna göre, Mart 2011'den bu yana yarıdan fazlası sivil olan 
110.000'i aşkın insan ölmüştür.24 Bunların çoğu, sivillerin yaşadığı bölgelerdeki bombardıman sonucu 
ölmüştür. Kadın ve çocuklar gibi siviller ayrıca keskin nişancılar tarafından, saldırılar ve katliamlar 
sırasında kasıtlı olarak öldürülmüştür. Yakın dönemdeki bir çocuk zayiat raporu daha büyük yaş 
gruplarındaki çocukların silahlı şiddet olaylarında daha küçük çocuklara kıyasla daha fazla hedef 
alındığını göstermektedir. Bu rapora göre, erkek çocuklarının öldürülme ihtimali kız çocuklarına kıyasla 
iki kat daha fazladır ve daha büyük yaştaki erkek çocuklarının (13-17 yaşları arasındakilerin) keskin 
nişancı ateşi, idam ve işkence gibi hedef göstererek öldürme durumlarıyla en çok karşılaşan kurbanlar 
olduğu rapor edilmiştir.25 

Yasal ve toplumsal düzen 

Değerlendirme bulguları, suç olaylarının yasal ve toplumsal düzendeki çöküşten dolayı artmasının 
Humus ili başta olmak üzere tüm illerde yaygın bir kaygı olduğunu göstermektedir. Gözaltına alınanların 

                                                      
 
21 UNRWA, Suriye kriz durumu güncellemesi (Sayı 59), 6 Eylül 2013 
22 UNGA, Ülkelerinde Yerinde Olmuş Kişilerin (IDP) Korunması ve Onlara Yardım Sağlanmasına İlişkin 67. Oturum Raporu: Suriye Arap 
Cumhuriyeti’ndeki IDP’lerin Durumu, 15 Temmuz 2013 [UNGA, 67th session Report on Protection of and assistance to IDPs: situation of IDPs in 
the Syrian Arab Republic, 15 July 2013] 
23 Doğrudan gözlem veri tabanı, SINA, Aralık 2013 
24 Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, www.facebook.com/syriaohr, Kasım 2013 
25 Oxford Research Group, Stolen Futures - The Hidden Toll of Child Casualties in Syria, November 2013 
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özellikle gözaltının ilk günlerinde ve bir hafta boyunca süren sorgular sırasında işkence ve kötü muamele 
görmesi ve adam kaçırma olayları Halep, Hama ve El Rakka'da nispeten daha büyük bir koruma kaygısı 
olarak belirlenmiştir. Kamu raporları yasal taahhütler olmadan gerçekleştirilen yaygın keyfi tutuklamaları 
ve gözaltı olaylarına işaret etmektedir.26 Yargısız infazlar ve şiddete dayalı kaybolma olayları Halep, 
Dara, Humus, İdlip ve Lazkiye'de de belgelenmiştir.27 

Cinsiyete dayalı şiddet (GBV) 

Cinsel şiddet olayları genellikle toplumsal damgalama ve misilleme korkusu yüzünden rapor 
edilmemektedir. Uzmanlığa dayalı, güvenli ve gizli hizmetlerin azlığı bu eğilimi güçlendirmekte ve hayatta 
kalanların karşılaştığı riskleri artırmaktadır. Kadın ve erkeklere, kız ve erkek çocuklarına karşı cinsel 
şiddet genellikle ev baskınları sırasında, denetim noktalarında ve hapishanelerde meydana 
gelmektedir.28 Kız çocukları aşırı kalabalıklaşmış ve güvenli olmayan barınaklarda özellikle risk 
altındadır29 ve bazı aileler güvenlik kaygılarından dolayı kız çocuklarının evden çıkmalarına izin 
vermemektedir.  

Cinsel şiddet korkusunun ailelerin yerinden edilmelerinde tetikleyici bir unsur olduğu rapor edilmiştir.30 
Yerinden edilmenin ve çatışmadan kaynaklanan sıkıntının bir sonucu olarak, eş şiddetinin arttığına 
inanılmaktayken daha fazla sayıda aile kız çocuklarını istismara karşı "korumak" için erken yaşta ve 
zorla evlendirmektedir.31 Erken yaşta evliliğinin El Rakka, Deyrizor, Halep'te arttığına yönelik bir algı 
olmuştur ve anekdotsal bilgiler çocuk evliliklerinin 12 yaşına kadar indiğini göstermektedir. 

Çocuk Koruması 

Çocuk koruması kilit katılımcılar ve sayım görevlileri tarafından en sık rapor edilen kaygılar arasında 
şunları içerir gelmiştir. Kaygılar en çok: 

 

                                                      
 
26 İnsan Hakları Konseyi, 6th Report of Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 11 Eylül 2013 
27 İnsan Hakları İzleme Örgütü, ‘You can still see their Blood’, 11 October 2013 
28 İnsan Hakları Konseyi, 5th report of Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 4 Haziran 2013 para. 91-95 
29 Küresel Koruma Kümesi, Suriye Savasinin Gizli Maliyeti: Cinsiyete dayalı şiddet, Temmuz 2013 
30 İnsan Hakları Konseyi, 5th report of Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 4 Haziran 2013 
31 UNGA, 67th session Report on Protection of and assistance to IDPs: situation of IDPs in the Syrian Arab Republic, 15 Temmuz 2013 
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Çocuklara karşı şiddet 

Sayım görevlileri, genellikle çatışmanın çocuklar üzerindeki etkisiyle bağlantılı olarak "çocuklara kaşı 
şiddete" ilişkin çeşitli anlayışlar ortaya koymuştur. Çocuklar sürekli top atışı, hava saldırısı ve 
emniyetsizlikten etkilenen bölgelerde güvensiz durumdadırlar. Özellikle genç yaştaki erkeklerin 
kaçırılması bir güvenlik kaygısı olarak kaydedilmiştir. Yakın zamanda yapılmış bir araştırma çocukların 
özellikle artan şiddet riskleriyle karşı karşıya kaldığını, 10 çocuktan yedisinin ölümüne patlayıcı silahların 
neden olduğunu doğrulamıştır.32 Çocuklar ayrıca kendilerine bakanların yüksek düzeyde stres yaşadığı 
zamanlarda evde artan şiddet riskleriyle karşı karşıya kalmaktadır.  

Çocuk işçiliği 

Çocuk işçiliğinin attığına ilişkin bir algı özellikle Deyrizor'daki petrol sahalarındaki tehlikeli çocuk işçiliği 
türleriyle birlikte Deyrizor, Halep, El Rakka, Hasiçi ve İdlip'te rapor edilmiştir. Çocuk işçiliğinin görüldüğü 
büyük bölgelerin arasında Halep, İdlip, Hasiçi ve Deyrizor gelmekte, Halep'in bazı nahiyelerinde 10 yaş 
kadar küçük çocukların çalıştırıldığı görülmektedir. 

Silahlı güçler ve gruplarla ilişkilendirilen çocuklar 

Çocukların –özellikle 14 ile 18 yaşları arasındaki erkek çocuklarının– silahlı güç ve gruplarla ilişkili hale 
geldiği değerlendirilen tüm illerde belirtilmiştir. Çocuklar bu ilişkiden aileleri için para kazanmak 
isteyebilmekte veya bir topluluk görevi duygusuyla motive olabilmektedirler. Deyrizor gibi ekonomik 
sıkıntıların artmasından etkilenen bölgeler en belirgin olayları göstermiştir. Çocukların silah taşıdığı, 
denetim noktalarını kontrol ettiği ve destek görevlerini gerçekleştirdikleri gözlemlenmiştir.  

Çocuklar için sınırlı temel hizmetler 

Sayım görevlileri yoğun çatışmanın olduğu bölgelerde birçok çocuğun patlayıcı ve silahlı çatışmalar gibi 
güvenlik kaygılarından dolayı okula devam edemediğini not etmiştir. Okul çağındaki erkek ve kız 
çocuklarının okul saatleri sırasında sokaklarda olduğu gözlemlenmiştir. Değerlendirilen birçok çatışmada 
ve yerinden edilmeden etkilenen lokasyonda ortaokullar faaliyet göstermemesi, ergenlik çağındaki 
çocukları çocuk işçiliğine ve silahaltına alınmaya maruz bırakmaktadır.  

Kamp kümesine düşen çocukların sayısı 

Ayrımcılık 

Değerlendirme bulguları farklı dinlerin bulunduğu Humus ve Hama illeri başta olmak üzere zarar görebilir 
gruplara karşı ayrımcılığı bir kaygı olarak belirlemiştir. Din, etnisite, siyasi eğilim ve cinsiyete dayalı 
ayrımcılık, hizmetlere erişimin önündeki kilit engellerdir.  

Psiko-sosyal stres 

Psiko-sosyal sıkıntı çatışmadan etkilenen tüm grupları etkilemektedir. Yerinden edilme, arkadaşların ve 
aile fertlerinin ölmesi, kötüleşen yaşam koşulları, eğlence faaliyetlerinin bulunmaması ve temel 
hizmetlere sınırlı erişim gibi etmenlerin tümü şiddet ve emniyetsizliğin de güçlendirdiği büyük strese 
neden olmaktadır. 

                                                      
 
32 Ölüm nedeni kaydedilen 10.586 çocuktan 7.557'si. Oxford Research Group, Stolen Future The Hidden Toll of Child Casualties in Syria, Kasım 
2013 
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Kamp yerleşkelerindeki koruma riskleri 

Çevresel riskler ve silahlı şiddet, ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin kamplarda karşı karşıya kaldığı en 
büyük güvenlik kaygıları olarak derecelendirilmiştir. Çevresel risklerin arasında vahşi hayvanlar, haşarat, 
tehlikeli böcekler, guvenli olmayan inşaatlar, kötü drenaj sahaları ve ortak tuvaletlerde ışıklandırmanın 
bulunmaması gelmektedir. Çadırlarda yemek pişirme ve mum kullanmaktan kaynaklanan yangın riski, 
şiddetli hava koşullarında barınma seçenekleriyle ilgili kaygıların yanında dile getirilmiştir. Silahlı 
aktörlerin mevcudiyeti ve bazı kampların içinde ve çevresindeki artan askerileşme de büyük bir güvenlik 
kaygısı olarak belirlenmiştir.  

Yukarıda belirlenen tüm ciddi kaygılar çocukların en zarar görebilir grup olduğu kamp yerleşkelerinde de 
mevcuttur. SINA sonuçları 18 yaşının altındaki 36.273 çocuğun an itibarıyla kamplarda ikamet ettiğini ve 
belirlenen çocuk koruma ve GBV kaygılarının kamp yerleşkelerinde daha belirgin riskler yarattığının 
gözlemlendiğini belirtmiştir. Çoğu kampta, kadınların temsiline yönelik hiçbir mekanizma veya kadın 
komitesi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, kadınların kaygıları yeterli düzeyde yansıtılmamaktadır ve 
kadınlar mevcut hizmetler hakkında sınırlı bilgiye sahip olabilmektedir.  

Yerel başa çıkma mekanizmaları  

Toplulukların mevcut başa çıkma mekanizmaları hakkında ayrıntılı bilgilere ilişkin ciddi bir bilgi eksikligi 
bulunmaktadir. Genel olarak SINA ve ikincil veriler günlük yaşamlarında artan sayıda zorlukla karşılaşan 
ailelerin çocuk işçiliği, çocukların silahlı güç ve gruplarla ilişkili hale gelmesi, güvenlik ve ekonomik 
sıkıntıdan dolayı akrabalarıyla çalışması veya onların yanında kalmak için ailelerinden ayrılması gibi 
çocukları etkileyen zararlı başa çıkma stratejilerine başvurduğunu göstermektedir.  

Erkek aile fertlerinin olmadığı durumlarda kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi bazı aileler 
tarafından kız çocuklarının daha iyi korumak için bir başa çıkma mekanizması olarak 
kullanılmaktadır.Çocuk evliliği yerinden edilme süresi uzadığı zaman maddi yükü ve aile içindeki 
bakmakla yükümlü olunan fertleri azaltmak için de kullanılabilir.33 

Çocuklara bakanlar, çocukları silahlı şiddetten korumak için okuldan uzaklaştırmak dahil ev dışındaki 
hareketlerini sınırlandırmaktadır. 

Zorluklar ve kapasite 

Kapasiteyi genişletmek  

Operasyonel ve teknik kapasite sınırlamaları, kapsamlı bir koruma müdahalesini ortaya koymaya yönelik 
çabalara zarar vermektedir. Çok az sayıda aktör koruma faaliyetleriyle uğraşmaktadır ve mevcut 
bağlamda böyle hassas faaliyetleri yürütmenin getirdiği risk ve sınırlamaların farkındadır. Partnerler 
mevcut durumda geniş kapsamlı çocuk koruma ve GBV programlarını daha çok sağlık ve eğitim giriş 
noktaları vasıtasıyla yürütmektedirler. 

Partnerler Suriye'de artan koruma ihtiyaçlarının sadece küçük bir kısmını ele almışlardır. Faaliyetler 
batıda yoğunlaşmıştır ve El Rakka ile Deyrizor dahil, Halep'in doğusunda bulunan ve en nihayetinde 
çatışma ve yerinden edilmeden etkilenen tüm bölgelere yayılması gerekmektedir. Şiddet, istismar, 
sömürü, ayrımcılık ve ihmal riskiyle karşı karşıya olan insanları belirlemeye yönelik sistematik metotlara 
ve sevk mekanizmalarına ihtiyaç vardır. Koruma kaygılarının tüm sektörlere yansıtılması gerekli 
olacaktır. 

Erişim 

Sınırlı insani yardım erişimi koruma ihtiyaçlarına ve etkilenen toplulukların kapasitelerine ilişkin bilgileri 
sınırlandırmaktadır. Ayrıca güvenlikle ilgili, operasyonel ve teknik kapasite sınırlamaları kapsamlı bir 
koruma müdahalesi ortaya koyma çabalarını etkilemektedir. 

                                                      
 
33 Global Koruma Sektoru, savasin Gizli Maliyeti: Cinsiyete Dayali Siddet, July 2013  
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Çocuk Koruma Çalışma Grubu'na raporlama yapan partnerlere göre halihazırda yaklaşık 20.000 çocuk, 
genç ve aileye İdlip ve Halep başta olmak üzere kamplardaki ve kırsal, kentsel yerleşkelerdeki çocuk 
koruma ve GBV faaliyetleriyle ulaşılmaktadır. 

Koordinasyon 

Bir Çocuk Koruma Çalışma Grubu bulunsa da daha geniş kapsamlı bir koruma koordinasyon forumu 
henüz oluşturulmamıştır.  
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Eğitim 

Önemli noktalar 

 1,7 milyonun üzerinde çocuk okula devam etmemektedir. İlkokul çağındaki çocukların yarıdan 
fazlası ve ortaokul çağındaki çocukların yüzde 60'ı okula düzenli gitmemektedir. Yoğun çatışmalı 
bölgelerdeki çocukların okula devam etme ihtimali daha düşüktür ve raporlar kamplardaki okul 
çağına gelmiş çocukların sadece yüzde 17'sinin okula devam ettiğini göstermektedir.  

 Birçok öğrenim alanı ortadan kaldırılmış ve okul malzemeleri yok denecek kadar azdır. Mevcut 
öğrenim alanlarının yaklaşık yarısı en kötü etkilenen altı ilde an itibarıyla işlevsel değildir. Bazı 
nahiyelerde ise neredeyse tümü hizmet dışıdır. 

 Hane halklarının maddi imkanlarının çocuklarını okula göndermeye yetmemesi çocukları 
tehlikeye atmaktadır. Ekonomik sıkıntılar ailelerin çocuklarını okula gönderme kabiliyetini 
azaltmaktadır. Okula devam etmeyen çocukların çocuk işçiliği, silahlı gruplar tarafından silahaltına 
alınma (erkek çocukları) ve erken evliliğe zorlanma (kız çocukları) riskleri artmaktadır.  

 Güvenli okulların yokluğu çocukların fiziksel ve duygusal anlamda zarar görme ihtimalini 
artırmaktadır. Raporlar 11.400'ün üzerinde çocuğun çatışmada öldürüldüğünü34 ve sayının arttığını 
öngörmektedir.35 Psikolojik etkiler çocukları ve öğretmenleri olumsuz etkilemektedir.  

Kaynaklar ve analizin kapsamı 

Bu analiz öncelikli olarak birincil SINA verilerine dayanmaktadır. İkincil veri kaynaklarının arasında ise 
uygulayici partner ve araştırma grupları bulunmaktadır. Kriz öncesi verilere ilişkin Suriye Eğitim Bakanlığı 
ve Dünya Bankası'nın kaynakları kullanılmıştır. Bazı ikincil veri kaynaklarında tüm Suriye'yi kapsayan 
rakam ve raporlar bulunsa da bu bölümdeki bilgiler daha çok SINA'ya dahil edilen illeri kapsamaktadır. 
Metinde bu kaynakların kullanıldığı yerler belirtilmektedir. 

Öncelikli faaliyetler 

Çoğu sektör partneri sadece hasar görmüş okulları onarabilmekte veya geçici öğrenim alanları olarak 
çadırlar kurabilmektedir. Bu durum genellikle iki vardiyalı bir eğitimi beraberinde getirmekte ve faaliyetler 
neredeyse sadece temel eğitime odaklanmaktadır. Tekrar eden ve tek seferlik hizmetler birlikte 
düşünülürse aylık olarak ulaşılan çocukların sayısı yaklaşık 50.000'dir. Eğitim partnerleri temel öncelikli 
bir dizi eylem belirlemiştir. Bu alanlardaki çalışmalar sürmekte ve ileriye dönük daha fazla ayrıntı Suriye 
İnsani Yardım Müdahale Planı'nda (SHARP) bulunmaktadır. 

 Güvenli öğrenim alanlarının, eğitimi çocuklara olabildiğince yakınlaştıracak şekilde kurulması ve 
rehabilite edilmesi, böylece tehlike arzeden seyahatlerin asgariye indirilmesi 

 Eğitim, öğretim ve oyun malzemeleri dağıtilmasi, öğretmenlerin işe alınarak eğitilmesi ve maaş 
ödenmesi yoluyla okul ve öğrenim alanlarının ihtiyaç duyulan kaynaklara ulaşmalarının sağlanması  

 Entegre program oluşturma ihtiyacı gozonunde bulundurularak diğer sektörlerle işbirliğinin teşvik 
edilmesi 

 

 

 

                                                      
 
34 Calinan Gelecekler [Stolen Futures], Oxford Research Group, 2013. 
35 BM OCHA Suriye Arap Cumhuriyeti İnsani Yardım Bülteni #37 (4 – 18 Kasım 2013) Şam civarındaki çatışma olaylarında 9 çocuğun öldüğünü 
ve 29 çocuğun yaralandığını rapor etmektedir. 
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Eğitim ihtiyaçları 

Genel değerlendirme bulguları  

SINA ve yakın dönem bulguları 

SINA sonuçlarına göre, değerlendirilen bölgelerdeki okula devamlılık oranları kriz öncesi dönemin 
yarısıdır. Eğitim ihtiyaçları en çok yüksek yoğunluklu çatışma bölgelerde hissedilmektedir ve eğitim 
bakımından en çok etkilenen iller Halep, Hasiçi, Hama, İdlip ve Lazkiye'dir. 

Kilit katılımcılar değerlendirilen bölgelerde 1,7 milyon çocuğun okula devam etmediğini rapor etmiştir. 
Devamlılığın azalması işlevsel öğrenim alanlarının kapatılmasıyla paraleldir. SINA verilerine göre, ankete 
katılan nahiyelerin yüzde 57'sinde bir tür eğitim hizmeti verilmektedir. Birincil katılım oranları yüzde 41 ile 
yüzde 64 arasında değişiklik göstermekteyken yüzde 33 ile yüzde 55 arası degisen ikincil oranlar daha 
düşüktür:. Bu hesaplamaya her bir ilde okula düzenli olarak devam etmeyen çocukların ortalama 
yüzdesi, Suriye'deki okul çağındaki çocukların il başına düşen tahmini sayısına uygulanarak ulaşılmıştır. 

Suriye Eğitim Bakanlığı'na göre, çocukların yüzde 72'si okula kayıtlı olsa da Halep gibi bazı illerde 
devamlılık yüzde 6'ya kadar düşmüştür. Bakanlık ayrıca diğer bölgelerdeki katılımın düzensiz olduğunu 
rapor etmektedir.36 

Kriz öncesi veriler37 

Krizden önce Suriyeli çocukların neredeyse tümü ilkokula devam ederken (yaklaşık bir cinsiyet eşitliğiyle) 
yüzde 70'inden fazlası ortaokula devam etmiştir.38 2010'da ülke genelinde 2.429.450 öğrenci ilkokul ve 
2.731.825 öğrenci orta öğrenim için olmak uzere yaklaşık 5,2 milyon öğrenci okula kaydolmuştur:. 
Ülkenin krizden önceki beş yılda genel kayıt oranları istikrarlıdır (2010'da yüzde 121,47 ilkokul ve yüzde 
73,42 ortaokul). Suriye Eğitim Bakanlığı'na göre, Suriye genelinde 2010'da 18.940 okul işlevsel 
durumdaydı. 

En zarar görebilir grup: çocuklar ve gençler 

SINA sonuçları çocukları, bir il dışında ve tüm sektörlerde en zarar görebilir grup olarak belirlemektedir. 
Özellikle daha büyük yaştaki çocuklar risk altındadır; 15 ile 18 yaşları arasındaki erkek çocukları, silahlı 
gruplarca silahaltına alınma veya çocuk işçi olma riskini en fazla yaşayan gruptur. Eğer bu çocuklar 
okula devam etmezlerse bu risk daha da artacak ve yoğun çatışmalı bölgelerde yaşayan tüm çocuklar 
için daha yüksek hale gelecektir. 

Bu yüzden entegre programlama önemlidir. Koruma bölümünde ciddi riskler özetlenmektedir: silahlı 
güçler tarafından silahaltına alınma, kaçırılma, şiddet ve çocuk işçiliği bunlardan bazılarıdır.39 Bu riskler 
                                                      
 
36 UNICEF, Acil Eğitim Değerlendirme Raporu, Suriye Arap Cumhuriyeti, 4-13 Aralık 2013 
37 Kaynak: www.quandl.com/demography/syria-all-demographic-indicators and  
www.quandl.com/education/syria-all-education-indicators 
38 Okula kaydedilen kız çocuklarının sayisi erkek çocuklarından biraz daha az olsa da fark sadece yüzde 1 civarındadır. Ayrıca, demografik 
veriler Suriye'de kaydedilen erkek çocuk doğumlarının sayısının kız çocuklarından biraz daha fazla olduğunu göstermektedir. 
39	UNICEF, Acil Eğitim Değerlendirme Raporu, Suriye Arap Cumhuriyeti 4-13 December 2012; Human Rights Watch (29 Kasım 2012) 
www.hrw.org/news/2012/11/29/syria-opposition-using-children-conflict 

İlkokula düzenli olarak giden çocuklar (%) 

 

Ortaokula düzenli olarak giden çocuklar (%) 
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okula devam etmeyen çocuklar için özellikle yüksektir. 
Anekdotsal SINA delilleri ülkelerinde yerinden edilmiş 
kişi durumundaki çocukların ev sahibi topluluklara 
kıyasla okula devam etme ihtimalinin daha düşük 
olduğunu göstermektedir ve bazı bölgelerde ergenlik 
çağındaki kız çocuklarının güvenliğine ilişkin kaygılar 
artmaktadır. İkincil bir veri incelemesi bu kaygıların 
çoğunu doğrulamıştır.40 

 

Ana eğitim kaygıları 

Güvenli öğrenim alanları 

İşlevsel öğrenim alanlarının sayısı krizin 
başlamasından bu yana belirgin biçimde 
düşmüştür, bu düşüş değerlendirilen illerde 
yüzde 25 ile yüzde 63 arasında 
gerçekleşmiştir. İkincil kaynaklar bu öğrenim 
alanlarının birçoğunun nitelikleri bakimından 
eksik olduğunu doğrulamaktadır, dersler 
hasar görmüş sınıflarda veya uygun 
imkanların bulunmadığı diğer binalarda 
yapılmaktadır.  

Silahlı şiddete ilişkin kaygıların en yüksek 
olduğu illerde (Halep, İdlip, Hama ve Humus), 
kilit katılımcılar güvenli öğrenim alanlarının 
tedarikini egitim sektörüne ilişkin acil bir 
müdahale olarak derecelendirmiştir. Benzer şekilde, silahlı şiddeti en yüksek koruma kaygılarından biri 
olarak derecelendirmeyen illerdeki (El Rakka ve Hasiçi) işlevsel öğrenim alanlarının sayısı daha fazladır 
(sırasıyla, yüzde 70 ve yüzde 74) Çocukların eğitime erişmek için uzun mesafeleri katetemek veya 
çatışmanın olduğu bölgeleri geçmek gibi çok sayıda riski aşmak zorunda kaldığını ikincil veri kaynakları 
da doğrulamaktadır.41 Bu durum eğitimin, okula gidiş geliş sırasındaki riskleri asgariye indirmek için 
mümkün olduğunca yerel hale getirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. 

 

 

                                                      
 
40	Suriye, bir çocuk koruma krizi. Suriye içindeki çocuk koruma eğilimlerine ilişkin kuruluşlararası bir 2013 değerlendirmesi; 
41 Suriye'de çalışan Suriyeli eğiticiler için olağanüstü durumlarda eğitim: 26 – 30 Ağustos 2013, Şanlıurfa, Türkiye; Sektörlerarası Müdahale 
İncelemesi ve Finansman Gereklilikleri,Kasım 2013 – Nisan 2014; ve UNICEF, Acil Eğitim Değerlendirme Raporu, Suriye Arap Cumhuriyeti. 4-
13 Aralık 2013 

Değerlendirilen illerdeki tahmini okul 
çağındaki nüfus sayısı 

Toplam

Okul çağına gelmiş tahmini çocuk sayısı 3.052.676 

Okula düzenli olarak gitmeyen çocukların 
tahmini yüzdesi 

%56 

Eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuklar 1.724.213 

# nahiyeler dahil/toplam 111/184 (%60) 

İşlevsel öğrenim alanlarının azalması 

 

Eğitime erişimi ve eğitimin bulunabilirliğini etkilediği belirlenen başlıca sorunlar 
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Okul materyalleri ve öğretmenler 

Okul materyalleri ve öğretmenlere duyulan talep de büyüktür. Bu durumda, SINA verileri bu alanların 
öncelikli olduğunu ortaya koyan Aralık 2013 tarihli UNICEF Acil Eğitim Değerlendirmesinin bulgularıyla 
bağdaşmaktadır.42 

Güvenlik ve finansal kaynaklar 

Güvenlik ve maddi kaygılar ailelerin çocuklarını okula göndermesini engelleyen başlıca sorunlardır. 
Nahiyelerin yüzde 15'inde çocukların okula devam etmemesinin temel sebeplerinden biri olarak 
parasızlık, gelir veya kaynakların bulunmamasına işaret edilmiştir. Erken yaşta zorla evlendirilme ve 
çocuk işçiliği gibi bazı çocuk koruma kaygılarına ilişkin deliller de azalan maddi kaynakların, çocuklarının 
eğitimine yatırımla ilgili aile kararları üzerindeki potansiyel etkisini vurgulamaktadır.  

Psiko-sosyal esenlik  

Duygusal stres ankete tabi tutulan 24 nahiyede en büyük üç güvenlik kaygısından biri olarak 
vurgulanmıştır (en yüksek dördüncü). İkincil veriler bu sonuçları doğrulamaktadır. UNICEF Acil Eğitim 
Değerlendirmesi Aralık 2012'de güvenlik ve korkunun eğitime erişimi etkileyen en büyük kaygılar 
olduğunu ortaya koymuştur43 ve yine başka bir rapor yaygın psiko-sosyal sorunların,44 çocukların zihin 
sağlığı için gerekli olan eğitim ve eğlence faaliyetlerinde yer alma kabiliyetini etkilediğini göstermektedir. 
SINA'daki kilit katılımcılardan gelen kalitatif geribildirim okullara veya civarına yönelik hava saldırılarının 
yaygın olduğunu, bunun öğrenciler için oldukça stresli bir ortam yarattığını ortaya koymuştur. Psiko-
                                                      
 
42 UNICEF, Acil Eğitim Değerlendirme Raporu, Suriye Arap Cumhuriyeti 4-13 Aralık 2013 
43 UNICEF, Acil Eğitim Değerlendirme Raporu, Suriye Arap Cumhuriyeti 4-13 Aralık 2013 
44 Suriye: Bir Çocuk koruma krizi: Suriye'deki çocuk koruma eğilimlerine ilişkin kuruluşlararası bir 2013 değerlendirmesi Katılımcıların yüzde 
doksan sekizi (Ürdün, Lübnan ve Irak'tan yeni gelen mültecilerle ve insani yardım çalışanlarıyla görüşülmüştür) erkek ve kız çocuklarının 
esenliğinin önemli ölçüde kötüleştiğini rapor etmiştir. 
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sosyal stres ve bilginin ogrenilmesi  arasında bir korelasyon olduğu bilindiğine göre okula devam eden 
çocukların dahi gerektiği gibi eğitim alamadıkları varsayılabilir. Tüm bu deliler öğretmen ve öğrencilerin 
esenliğine odaklanma ihtiyacına işaret etmektedir.45 

Kamp yerleşkelerindeki eğitim riskleri 

Değerlendirilen bölgelerdeki kamplarda şu anda okul çağına gelmiş 30.031 çocuk yaşamaktadır.46 
Raporlar kamplardaki okul çağına gelmiş çocukların sadece yüzde 17'sinin okula devam ettiğini 
gostermektedir (ilkokul çağındaki çocukların yüzde 33'ü ve ortaokul çağındakilerin yüzde 2'si). 
Kamplardaki okul çağındaki tüm çocuklardan yüzde 27'si hiçbir işlevsel öğrenim alanın olmadığı 
kamplarda yaşamaktadır. Bu çocuklardan sadece yüzde 6'sı eğitime erişebilmekte, bu da muhtemelen 
evde öğrenim yoluyla veya diğer bölgelere seyahat ederek gerçekleşmektedir. Bu rakamlar güvenli 
öğrenim alanlarına, okul malzemelerine ve erişim kaygılarına çözüm bulunmasının neden acil öncelikler 
olduğunu vurgulamaktadır.  

 

Belirlenen eğitim öncelikleri (daha koyu renkler daha yüksek önceliğe işaret etmektedir)

 

  

                                                      
 
45 Suriye'de çalışan Suriyeli eğitimciler için olağanüstü durumlarda eğitim: 26 – 30 Ağustos 2013, Şanlıurfa, Türkiye. 
46 CCCM sektörünün kapsamına giren on kamp kümesinde toplam 36.273 çocuk vardır. 
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Gıda Güvenliği ve Geçim 

Önemli noktalar 

 Değerlendirilen bölgelerde yaklaşık 5,5 milyon insan güvenli su yardımına ciddi veya orta derecede 
ihtiyaç duymaktadır (ciddi: 590.600; orta: 4,9 milyon). Kadınlar ve çocuklar gıda guvenligi 
olmayanlarin yüzde 70'ini oluşturmaktadır. 

 Genel olarak, gıda güvenliği desteği bakımından en fazla sayıda yardıma muhtaç insan (orta ve akut) 
Halep, Lazkiye ve İdlip'tedir. Acil yardıma muhtaç insanlar Humus ve Rakka'da yoğunlaşmıştır ve 
onu Halep ile Hasiçi takip etmektedir. 

 Gıdaya erişim, gıdanın bulunmasından daha büyük bir zorluktur ve satın alma gücünün azalması 
gıda güvensizliğinin ana kaynaklarından biridir. Topluluklar bu durumla öğün atlayarak, çocuklara 
yaşlarına uygun olmayan gıdalar vererek, gıda çeşitliğini azaltarak ve borç alarak başa çıkmaktadır. 

 Gıdaya erişim en acil ihtiyaçtır. Geçim desteği, yemek pişirmek için yakıt ve yeni doğan bebekler ve 
küçük çocukların daha iyi beslenmesi de öncelikler olarak tespit edilmiştir. 

Kaynaklar ve analizin kapsamı 

Yardıma muhtaç insanlara ilişkin tahminler, Suriye'deki nahiyelerin yüzde 64'ünde yaşayan kilit 
katılımcıların sağladığı nüfus tahminlerine dayanan SINA'dan gelmektedir. Değerlendirme ekibi özellikle 
Lazkiye, Humus ve Hama'da birçok nahiyeye ulaşamamıştır; dolayısıyla bu nahiyelerin yardım ihtiyacı 
SINA'da belirtilenden daha fazla olabilir. 

Partnerlerden SINA bulgularının üçgenlenmesi ve doğrulanması için kalitatif geribildirim ve ikincil veriler 
sağlaması istenmiştir. Zaman dilimi düşünülürse sadece az sayıda partner yanıt vermiştir. Bu yanıtlar 
gıda dışı maddeler bölümünde özetlenen sonuçların yanı sıra bu bölümde özetlenen SINA sonuçlarını 
büyük oranda doğrulamaktadır.  

Öncelikli faaliyetler 

Gıda Güvenliği ve Geçim partnerleri öncelikli temel bir dizi eylem belirlemiştir. Bu alanlardaki çalışmalar 
sürmekte ve ileriye dönük daha fazla ayrıntı Suriye İnsani Yardım Müdahalesi Planı'nda (SHARP) 
bulunmaktadır. 

 Gıda (temel mahsul ve taze gıdalar) ve pişirme malzemelerine erişimin ve bunların bulunabilirliğinin 
artırılması  

 Geçim girdilerine (gıda üretimi ve hayvancılık) erişimin ve bunların bulunabilirliğinin artırılması  

 Yeni doğmuş ve küçük yaştaki çocukların güvenli bir şekilde beslenmesine imkan veren bir ortamın 
oluşturulması ve emzirmenin teşviki  

Gıda güvenliği ve geçim ihtiyaçları 

En zarar görebilir gruplar 

Yardıma muhtaç insanların sayısı 

SINA değerlendirilen bölgelerde yardıma orta derecede ihtiyaç duyan 4,9 milyon, orta veya ciddi 
derecede ihtiyaç duyan 590.600 insan olmak üzere 5,5 milyon insanın gıda güvenliğinden yoksun 
olduğunu tahmin etmektedir. Yardıma muhtaç en fazla insan Halep'tedir (1,6 milyon) ve onu Lazkiye 
(900.000'in üzerinde) ile İdlip (800.000'in üzerinde) takip etmektedir. Akut düzeyde yardıma muhtaç 
insanların sayısı Lazkiye'de en yüksektir (200.000'in üzerinde).  

Hama dışındaki tüm illerde, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 30'u ile yüzde 60'ı arasında değişiklik 
gösteren ihtiyaç düzeyleri kaydedilmiştir. Akut düzeyde yardıma muhtaç insanların oranları Lazkiye 
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(yüzde 10,8) ve Hama (yüzde 1,7) dışındaki tüm illerde nispeten benzerdir (yüzde 2 ile yüzde 4 
arasında) 

 

Gıda güvenliğine ihtiyaç duyan insanların sayısı 

 

Yerinden edilmiş kişiler 

En zarar görebilir gruplar toplu barinak veya toplu merkezlerde yaşayanlar olarak belirlenmiş; onları açık 
alanlarda, terk edilmiş binalarda ve baska ailelerin yaninda yaşayan yerinden edilmiş kişiler takip 
etmiştir. Bazı iller bu bakımdan farklılık göstermektedir. Yasadiklari yerlerden ayrilmak zorunda 
kalmamis, bulunduklari yerde yasamaya devam eden kisiler Humus ve Lazkiye'de en çok risk altındaki 
gruplardır ve Lazkiye'ye dönenler belirgin biçimde zarar görebilir durumdadır.  

Genel olarak bu dört grup içinde çocukların oranı yüzde 32,7, hamile veya emziren kadınların oranı 
yüzde 22,5 ve yaşlıların oranı yüzde 16,2'dir. Yine, bu oranlar illere göre değişmektedir. Örneğin, 
Lazkiye'de yaşlılar en zarar görebilir grupken (yüzde 33) Hasiçi'nde başında tek kişinin bulunduğu hane 
halklarının çocuklar kadar risk altında olduğu düşünülmektedir (her ikisi de yüzde 28). 

Kuşatma altındaki topluluklar  

Değerlendirmede kuşatma altındaki bölgeler ankete tabi tutulamamıştır. Partnerlere göre, bu topluluklar 
yüksek fiyatlar ve gıdanın bulunabilirliğinin sınırlı olmasından dolayı da ciddi olcude etkilenmektedir ve 
risk altındadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SURİYE ENTEGRE İHTİYAÇLAR DEĞERLENDİRMESİ (SINA) Suriye Arap Cumhuriyeti 
 
 

40 

 
 

Ana gıda güvenliği ve geçim kaygıları 

Gıda, güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının lokasyona göre kapsamı 

 

 
 

Gıda (temel mahsul ve taze gıdalar) ve pişirme malzemelerine erişim  

Kilit katılımcıların neredeyse yüzde 40'ı imkanlarının pazarlarda bulunan gıdayı satın almaya 
yetmediğini, yüzde 21'i ise gıdanın kısmen yerel tarım ve hayvancılıktaki kayıplar yüzünden 
bulunamadığını rapor etmektedir. Ekmek, bebek maması, gıda sepetleri, buğday unu ve yemek pişirmek 
için yakıt öncelikler olarak belirtilmiştir. 

Geçim girdilerine (gıda üretimi/besi hayvanlarına) erişim  

Kilit katılımcıların yüzde 9'u tarım ve besi hayvanlarında kayıplar olduğunu, yaklaşık yüzde 22'si ise 
insanların üretim girdilerini satın alamadığını rapor etmiştir. Gelirler büyük düşüşler göstermiştir. Kilit 
katılımcıların yüzde 27'si gelirin azalmasını gıda güvenliğinin ortadan kalkmasındaki en önemli faktör 
olarak vurgulamıştır. 

Emzirme başta olmak üzere yeni doğan ve küçük çocukların beslenmesi 

Hamile ve emziren kadınlar kendilerinin ve doğmamış çocuklarının sağlığını korumak için ek gıda ve 
beslenmeye ihtiyaç duymaktadır ancak kilit katılımcılar yüzde 64 ile yüzde 100 arasında oranlarla (illere 
göre ayrılmış olarak) gıda tüketiminin yetersiz olduğunu rapor etmiştir. Kilit katılımcıların sadece yüzde 
23,5'i 6 aydan küçük çocuklar için sadece emzirmenin söz konusu olduğunu rapor etmiştir. Yüzde 72,3 
beslemenin karışık şekillerde olduğunu, yüzde 3,4 ise sadece bebek maması kullandığını rapor etmiştir. 
6 aydan küçük yeni doğan bebeklerin beslenmesi için hayvan sütü kullanıldığı da rapor edilmiştir. Kilit 
katılımcılar bebek mamasını temel bir öncelik olarak adlandırsa da bu yaklaşım, özellikle olağanüstü 
bağlamda, emzirmenin yeni doğan bebeklerin sağlığına yönelik kanıtlanmış faydalarıyla 
karşılaştırılmalıdır.  

Yerel başa çıkma mekanizmaları 

Etkilenen topluluklar gıda çeşitliliğini ve miktarını azaltmış, daha kolay erişim için uzun mesafeler aşmış 
ve ekmek yapmak üzere az bulunan baklagilleri kullanmışlardır. Tüm bu stratejilerin yaşamın saygınlığı 
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ve kalitesi üzerinde potansiyel sosyal ve kültürel yansımaları vardır. Üç ana başa çıkma mekanizması 
aşağıdaki gibidir:  

 Yüzde 27 daha az tercih edilen ve daha ucuz gıdaları yediğini rapor etmiştir.  

 Yüzde 23 borç aldığını veya hayır kurumları ya da akrabalardan gelen yardıma bağlı olduğunu rapor 
etmiştir.  

 Yüzde 20 yediği öğünlerin sayısının her geçen gün azaldığını rapor etmiştir.  

Zorluklar ve kapasite 

Sektördeki mevcut zorluklar öncelikli olarak: 

 Müdahalenin öngörülebilirliği konusundaki sikintilar (sağlanan yardımın düzensizliği ve yardımla ilgili 
sınırlı standardizasyon) 

 Yetersiz ölçüde müdahale (kapsanmayan nahiyeler ve müdahalenin gittigi bölgelerde yardıma 
muhtaç tüm insanlarin kapsanmamasi gibi). En fazla ihtiyacın olduğu illerin– Halep, Lazkiye ve İdlip– 
en fazla müdahalede bulunulan iller olmasina rağmen partner raporlarına gore yardim yetersiz 
görünmektedir. Tahmin edilen mutlak ihtiyaçlar geriye kalan beş ilde daha düşük olsa da El Rakka, 
Hasiçi, Deyrizor, Hama ve Humus'ta yüzde 75 veya daha fazla oranda müdahale boşluğu 
görülmüştür. 

 Bebek mamasına ve yeni doğan bebeklerle küçük çocukların beslenmesine ilişkin iyi tanımlanmamış 
bir yaklaşım. 

İnsani yardım erişimi, kapasite ve bilgi yönetimi  

Halep ve İdlip dışındaki illerde çok az sayıda yardım kuruluşu faaliyetlerini rapor etmektedir. Bu boşluk 
nahiye düzeyinde büyük oranda sürmektedir. Ornegin, SINA’ya gore en yuksek sayida yardıma muhtaç 
insanın (390.000 yardıma muhtaç insan) bulunduğu nahiyelerden biri olan Mencib’de, partnerlerin 
raporlarina gore, Ekim ayinda yaklaşık 76.000 insana, yani yardıma muhtaç nüfusun beşte birinden 
azına ulasilmistir. Bu durum en azından ciddi bir bilgi yönetimi zorluğunun bulunduğuna işaret 
etmektedir. 

SINA'ya katılan kilit katılımcılara göre, aşağıda oranları verilen illere bağlı nahiyelerde son 30 gün içinde 
gıda yardımı alınmamıştır:  

 Humus: Yüzde 63  

 Hasiçi: Yüzde 45 

 Deyrizor: Yüzde 38 

 Halep: Yüzde 23 

 Hama: Yüzde 18 

 

İllere göre nahiyelerin Gıda, Güvenlik ve Geçim 
bakımından kapsamı 

İl Tüm iller kapsanmış mıdır?

Halep Evet 

Lazkiye Evet 

İdlip Evet 
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Deyrizor Ebu Kemal'de hiçbir üye 
bulunamamıştır 

Hasiçi Kamışlı, El Maliki ve Resuleyn'de 
hiçbir üye yok 

Rakka El Tevari Bölgesinde hiçbir üye yok 

Humus El Kasır, El Rastan, Tedmur, El 
Makrim'de hiçbir üye yok 

Hama Üyelerin Selamiye ve Mühradah'ta 
çalışıp çalışmadığı belirsiz 

 

Gıda, güvenlik ve geçim sektörü faaliyetlerinden yararlandığı rapor edilen faydalanicilar (Ekim 2013) 
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Sağlık 

Önemli noktalar 

 En önemli ihtiyaçlar sağlık tesislerinin fiziksel altyapısının ağır yıkıma uğraması, tıbbi tedarik 
yollarının çökmesi, sağlık personeli ve tesislerinin hedef alınması ve erişim yollarının tahrip 
edilmesinden kaynaklanmaktadır. İlaç eksikliği Lazkiye dışındaki tüm illerde bir kaygı olarak sıkça 
dile getirilmiştir. 

 Değerlendirilen kırsal bölgelerin yüzde 85'inde nüfusun sağlık durumu kriz boyunca kötüleşmiştir. 
Sağlık hizmetlerinin kesintiye uğraması bulaşıcı hastalıkların kontrolü üzerinde doğrudan bir etki 
yaratmış ve tüm iller bulaşıcı hastalıkları genellikle bir sağlık sorunu olarak dile getirmiştir. 
Nahiyelerin %87,5'inin orta ve yıkıcı derecede sorunlar bildirdiği Deyrizor, en ciddi etkilenen il olarak 
rapor edilmiştir.  

 Ülkelerinde yerinden edilmiş kişiler acil sağlık ihtiyaçları konusunda risk altındadır ve çocuklar en çok 
zarar görebilir gruptur. Çocuklar bulaşıcı hastalıklardan (özellikle akut solunum yolu enfeksiyonları ve 
akut ishal hastalıklarından), aşıların kesintiye uğramasından ve beslenmenin takip edilmemesinden 
etkilenmektedir. Yaşlılar ve hamile kadınlar özellikle zarar görebilir durumdadır. Özellikle tıbbi 
malzemelerin yokluğu düşünülürse savaş yaraları öncelikli bir kaygı olmaya devam etmektedir. 

Öncelikli faaliyetler 

İllere göre sağlık hizmetlerine erişim ve bunların bulunabilirliğine ilişkin kaygılar  

 
 
Sağlık partnerleri öncelik arzeden temel bir dizi eylem belirlemişlerdir.  

 İlaç ve aşıların bulunabilirliğinin sağlanması ve genişletilmiş bağışıklık programının yeniden 
başlatılması  

 İşlevsel sağlık hizmetlerinin altyapı, insan kaynakları ve ekonomik güçlendirmeyle desteklenerek 
kolaylaştırılması 

 Salgına dönüşmeye eğilimli, aşıyla önlenebilen ve bulaşıcı hastalıklara yönelik izleme ve 
müdahalenin güçlendirilmesi 

 Kronik koşullar için ilaç ve tedavinin sağlanması  

 Kadınlar üreme sağlık hizmetlerine erişemedikleri için anne sağlıginın desteklenmesi (acil gebelik ve 
yeni doğan sağlık hizmeti – temel ve kapsamlı)  

 Çatışma devam ettiği, tedarik ve hizmetler sınırlı olduğu için yaralılara yönelik cerrahi sevk 
merkezlerinin kurulması veya yeniden donatılması 
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Sağlık ihtiyaçları 

En zarar görebilir gruplar 

Yerinden edilmiş kişiler 

Ülkelerinde yerinden edilmiş kişiler izleyen zarar görebilirlik sıralamasıyla acil sağlık ihtiyaclari 
bakimindan en fazla risk altında bulunanlardir: kamp yerleşkelerinde, terk edilmiş apartmanlarda ve toplu 
merkezlerde yaşayanlar. Humus'ta açık alanlardaki yerinden edilmiş kişilerin en çok etkilenen grup 
olduğu; bunları El Rakka ile Hasiçi ve İdlip'teki toplu merkezlerde yaşayan yerinden edilmişlerin izlediği 
rapor edilmektedir. Kentin etrafındaki kopukluk ve ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin akın halinde 
hareketi sakinleri tehlikeye atmaktadır.  

Öncelikli gruplar 

Çocukların yüzde 33 ile en zarar görebilir grup 
olduğu rapor edilmiş, onları yüzde 24 ile surekli 
olarak en zarar görebilir ikinci grup olarak rapor 
edilen yaşlılar takip etmiştir. En çok etkilenen diğer 
gruplar ise yüzde 21 ile hamile kadınlar ve yüzde 14 
ile engellilerdir. Hamile kadınlar Hama ve İdlip'te en 
çok risk altındaki ikinci grup olurken (yüzde 27); 
engelliler ise Deyrizor'da en çok risk altındaki ikinci 
grup olmuştur (yüzde 26).  

Ana sağlık kaygıları 

İlaç ve aşıların bulunabilirliği 

Birincil verilere dayalı olarak ilaç eksikliği ortalama olarak nahiyelerde en büyük sorun olarak rapor 
edilmiştir. Bu sorun yüzde 25 ile en çok El Rakka'da 
göze çarpmaktadır. Hama, Deyrizor ve Halep'te de 
benzer sonuçlar görülmüştür. İkincil veri kaynaklarına 
göre ilaç fabrikalarının yüzde 65'i ile yüzde 70 
etkilenmiştir. Krizden önce ilaç fabrikaları ülkedeki 
ilaçların yüzde 90'ını üretmekteydi. Arz ve talebin ilaç 
maliyetlerinde beş kat artışa yol açtığı rapor 
edilmiştir47. İkincil veri kaynakları, ayrıca, lojistik 
zorluklar, düzenlemenin yokluğu ve kaçakçılık 
yüzünden mevcut ilaçların kalitesi hakkında kaygılar 
olduğunu göstermektedir. Örneğin, insülin gerekli 
soğutma zinciri olmadan ithal edilmektedir.48,49,50,51,52 
İkincil veriler ayrıca tıbbi malzemelerin sevkıyatının 
resmi ve gayri resmi tedarik yollarının hedef 
alınmasından dolayı sınırlandığını göstermektedir.53 

Altyapı 

Sağlık yapılarında ciddi tahribat oluşmuştur ve işlevsel sağlık tesislerinde Haziran'dan bu yana yüzde 
30'luk bir azalma söz konusudur.54 Bilgi aktarımından gelen bilgiler hastanelerin Deyrizor'da tamamen 
yıkıldığını ve El Rakka'da ağır şekilde etkilendiğini doğrulamaktadır. Sağlık Bakanlığı Ekim 2013'te ülke 
genelinde 91 kamu hastanesinin ve 1.724 birincil sağlık merkezinin etkilendiğini rapor etmiştir. Diğer 

                                                      
 
47 Al-Eqtsad 2013/08/28) 
48 Tishreen 2013/09/17, AFP 2013/08/19 
49 Daily Star 2013/07/01, AFP 2013/08/19 
50 IFRC 01/11/2013 
51 AFP 2013/09/18  
52 UNICEF 2013/08/24, OCHA 2013/08/14 
53 IRIN 2013/08/07) 
54 OCHA 2013/08/14, Al Akhbar 2013/08/06  

Sağlık desteği için öncelikli gruplar 

 

Tahrip olan sağlık tesisleri (kaynak: Sağlık Bakanlığı) 

 Tahrip 
olmuş 

Hizmet 
dışı 

Kapalı 
(emniyetsizl
ik) 

Topla
m 

Kamu 
Hastaneleri 

22 (%24) 32 
(%40) 

Bilgi yok 91 

Birincil 
Sağlık 
Merkezleri 

 

31 (%2) 418 
(%24) 

203 (%24) 1724 
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ikincil veri kaynakları El Rakka, Deyrizor ve Humus'taki sağlık merkezlerinin yüzde 70'ten fazlasının 
tahrip veya hizmet dışı olduğunu rapor etmektedir. İdlip ve Halep'te de ağır tahribat söz konusudur.55 

Daha fazla sayıda insan bu vakalar için gereken sağlık hizmeti türü ve düzeyine uygun olmayan daha 
küçük klinik ve sağlık birimlerini kullanmaktadır. Hastaların diğer bölgelere nakli gerekse de zayıf 
güvenlik ve ulaşım eksikliğinden dolayı bu bir sorundur. 

 

 

 

Güvenlik ve hareket kısıtlamaları 

Nahiyelerin yüzde 5'i güvenlik kısıtlamalarının sağlık sorunlarında payınin olduğunu rapor etmiştir. Bu 
rakam ağır çatışmaya maruz kalan Humus (yüzde 14) ve Hama'daki (yüzde 10) nahiyelerde belirgin 
biçimde daha yüksek çıkmıştır. Humus'taki kuşatma alında bir nahiye olan Sökne'de bir kilit katılımcı en 
yakın hastanenin Rakka'da, 150 km uzaklıkta olduğunu, ancak sınırlı erişimden dolayı buraya 
ulaşılamadığını rapor etmiştir. 

Acil durum ulaşımı 

Tüm nahiyelerin yüzde 11'i ambulans eksikliğini bir sorun olarak rapor etmiştir. Kaygılar Rakka (yüzde 
17), İdlip (yüzde 14) ve Halep'te (yüzde 13) en yüksek düzeydedir. İkincil kaynaklar 520 kamu 
ambulansından yüzde 93'ünün etkilenmiş olduğunu, bunların da üçte ikisinin hasar gördüğünü, 
çalındığını veya yakıldığını belirtmiştir.56 Kilit katılımcılar ambulansların bulunmadığı durumlarda, pahalı 
da olsa, özel ulaşımın bulunduğunu rapor etmektedir.  

 

 

                                                      
 
55 http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Syria_crisis_SitRep_WHO_18_01_Oct.pdf cited December 2013 
56 http://www.emro.who.int/images/stories/syria/documents/Syria_crisis_SitRep_WHO_18_01_Oct.pdf, Aralık 2013 
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Sağlık personeli  

İkincil veri kaynaklarına göre, Suriye'de yalnızca 37.000 doktor kalmış, 80.000'i ise ülkeyi terk etmiştir.57 
SINA bulguları nahiyelerin yüzde 11'inin sağlık çalışanı eksikliğini bir sorun olarak rapor ettiğini 
göstermektedir ve en yüksek oran yüzde 17 ile Rakka'dadır. Bilgi aktarımları Rakka, Hama ve İdlip'te 
kalifiye olmayan personelin sağlık hizmetleri sağladığını göstermiştir.  

İkincil veri kaynakları ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın finansmanına bağlı bazı tesislerin destek alamamasının 
sağlık personelini maaşlarını güvence altına almak için başka yollar aramaya zorladığını göstermektedir. 
Geriye kalan personel için göreve ilişkin raporlama yapmak genellikle zor ve tehlikeli olmaktadır.58 

Bulaşıcı hastalık kontrolü 

SINA verileri tüm illerde deri hastalıkları, layşmanyaz, solunum yolu hastalıkları ve ishal ağırlıklı olmak 
üzere bulaşıcı hastalıkları en büyük sağlık sorunu olarak gostermektedir. Diğer sebeplerin yanı sıra 
muhtemelen kalabalıklaşma, sık nüfus hareketleri ve kötü hijyenin bir sonucu oluşan deri hastalıkları 
nahiyelerde yüzde 11 ile tutarlı şekilde öncelikli sağlık sorunu olarak rapor edilmiştir.59 Layşmanyaz da 
sıhhi hizmetlerdeki kesintiden dolayı genelde ciddi bir kaygı olarak rapor edilmiştir (yüzde12 ile 
Hasiçi'nde en yüksek). Bir kilit katılımcıya göre Halep'in sadece tek bir bölgesinde haftada 150 yeni vaka 
rapor edilmesi toplam rakamların önceki tahminlerden daha yüksek olabileceğini göstermektedir. İshal 
hastalıkları yüzde 10 ile tüm nahiyelerde bir kaygı olarak dile getirilmiş, Humus'ta ise yüzde 15'e kadar 
yükselmiştir. İshal, kötü sıhhi hizmet ve su tedarikinin olduğu aşırı kalabalık bölgelerde çok yaygındır. 
Solunum yolu hastalıkları illerde yüzde 8 ile bir kaygı olarak rapor edilmiş, Rakka'da yüzde 17'ye kadar 
yükselmiştir. Petrol rafine işleminden Rakka ve Deyrizor'da solunum yolu hastalıklarının bir nedeni olarak 
bahsedilmiştir. Ayrıştırılmış birincil veriler bunun yüzde 17 ile Rakka'da ciddi bir sorun olduğunu 
göstermektedir ve bu sorunun petrol rafine işleminden kaynaklandigi Rakka'daki Tel Abyad nahiyesinden 
kilit katılımcılarin bilgi aktarım notlarında ozel olarak belirtilmiştir.  

 

 

Sarı hummadan Halep ve İdlip'teki bir nahiyede söz edilse de sarı humma Suriye'ye özgü olmadığından 
burada kastedilen bruselloz, sıtma veya hepatit olabilir.60 Kötüleşen sıhhi hizmet ve hijyen 
uygulamalarından dolayı Hasiçi, Halep, Deyrizor, İdlip, Hama ve Lazkiye'de bazı şüpheli hepatit vakaları 
belirlenmiştir. Bir kilit katılımcı İdlip'te her gün iki veya üç yeni hepatit vakası görüldüğünden bahsetmiştir. 
İkincil veri kaynakları hayvanların aşılarındaki düşüşün bir sonucu olarak bruselloz vakalarında belirgin 
bir artış olduğunu rapor etmektedir.61 Özellikle Humus'ta az sayıda tüberküloz vakası rapor edilmiştir. 
Krizden önce ciddi bir kaygı olan tüberkülozun yaygınlığına ilişkin son raporlama 2010'da 18/10.000 

                                                      
 
57 OCHA 2013/09/09, Al Watan 2013/09/11 
58 OCHA 2013/09/09, Al Watan 2013/09/11 
59 http://www.who.int/bulletin/volumes/87/2/07-047308/en/ 
60 http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/syria 
61 Suriye Arap Cumhuriyeti Aylık Durum Raporu Sayı No. 18 | Raporlama Dönemi: 10 Ağustos-10 Eylül 2013 

İl başına düşen sağlık sorunları 
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şeklinde yapılmıştır.62'63 İkincil veri incelemesi ayrıca Deyrizor, Halep ve İdlip'te menenjit vakalarının 
olduğuna64 ve Halep, İdlip, Deyrizor, Humus ve Hama'da tifo vakalarının görüldüğüne işaret etmektedir.65 

Kronik hastalıklar 

Rapor edilen diğer bir ciddi sorun yüzde 10 ile kronik hastalıklardır (Deyrizor'da yüzde 14'e kadar 
çıkmaktadır). Nahiyelerden gelen anekdotsal raporlar bulaşıcı olmayan hastalıklar için kullanılan hayat 
kurtarıcı ilaçların hiç bulunmadığını belirtmektedir. İlaç fabrikalarının kısmen çalışması özellikle kronik 
hastalıkların tedavisi için kullanılan tıbbi malzeme ve ilaçların hiç bulunamamasına yol açmıştır66. Sağlık 
Bakanlığı ayrıca Suriye para birimindeki değer kaybından dolayı kronik hastalıklarla ilgili ilaçları almada 
büyük zorluklar yaşadığını belirtmiştir. Yerel bir STK 70.000 kanser ve 5.000 diyaliz hastasının artık 
tedavi görmediğini tahmin etmektedir67.  

Anne ve çocuk sağlığı 

5 yaşın altındaki çocukları etkileyen en yaygın hastalıklar ishal (yüzde 45) ve zatürredir (yüzde 31). Akut 
ishal hastalıkları ve zatürre raporlama yapılan 61 nahiyede ölümlerin başlıca nedenlerinden olmuştur.68  
Kilit katılımcılar ve bir uluslararası STK ayrıca pediatristlerin bulunmadığını rapor etmiştir. Aşılar illerde 
ortalama yüzde 16 olarak rapor edilmiştir (bu oran İdlip'te yüzde 19'a kadar çıkmıştır) İkincil bir veri 
incelemesi Lazkiye'deki yeni doğan bebek veya çocuklara yönelik hiçbir aşı programı olmadığını ve aşı 
oranlarının 2010'da yüzde 91'den 2012'de yüzde 68'e kadar düştügunu gostermistir. Bunun sonucu 
olarak, 7.000 kızamık vakası (Halep, El Rakka ve İdlip'te) ve çocuk felci gibi aşıyla önlenebilir hastalık 
salgınları görülmüştür.69 

SINA'da yetersiz beslenmeyle ilgili yalnızca bir soru sorulduğu için bilgi sınırlıdır. Genel olarak, yetersiz 
beslenme yüzde 9 ile ciddi bir sağlık sorunu olarak rapor edilmiş ancak soru daha fazla ayrıntı 
gerektirmiştir. Eylül'de Halep şehrindeki bir tıp merkezine gelen 5 yaş altı çocukların yüzde 22'sinin orta 
dereceli veya ciddi akut yetersiz beslenmeden mustarip olduğu görülmüştür. Hama'daki yerel bir sağlık 
kuruluşu günlük 500 hasta muayenesinden anemi ve ciddi akut yetersiz beslenme arasında değişen 30-
35 yetersiz beslenme vakası olduğunu rapor etmiştir.70,71,72 Kuzeydoğu bölgesinden gelen raporlar orta 
dereceli ve ciddi akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olan çocukların sayısının arttığını 
göstermektedir.73' 74' 75 Kilit katılımcılar yeni doğan bebeklerin beslenmesinin (< 6 ay) ağırlıklı olarak 
emzirme, bebek maması ve diğer gıdalardan oluştuğunu rapor etmektedir. Uluslararası esaslar bebek 
mamasının olağanüstü durumlarda rastgele dağıtılmasını vazgeçirmeye, yeni doğan ve küçük çocukların 
optimal şekilde beslenmesini teşvik etmeye, korumaya ve desteklemeye çalışmaktadır.76 

Anne sağlığı ile ilgili olarak, nahiyelerin yüzde 6'sı hamilelik kaynaklari problemleri  sorunlar arasinda  
belirtmiştir. Hamilelik sorunları, bilgi aktarım notlarının düzenli hiçbir hizmet rapor etmediği Humus'ta 
yüzde 11 ve Lazkiye'de yüzde 8 olarak rapor edilmiştir. İkincil veri kaynakları 1.509 birincil sağlık 
merkezinin sadece yarısının (yüzde 51) üreme sağlığı hizmetleri sağladığını rapor etmektedir. 
Sezaryenle doğumun 2011'de yüzde 19'dan 2013'te yüzde 45'e yükseldiği rapor edilmiştir;77 bunun en 
büyük sebebinin kadınların doğumun zamanlamasını bu şekilde güvensiz bir ortamda planlayabilmeleri 
olmasi muhtemeldir.  

Savaş travması 

                                                      
 
62 http://data.worldbank.org/indicator/SH.TBS.INCD 
63 http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/SYR/00048802/GF.pdf 
64 3 Haziran'dan Suriye Arap Cumhuriyeti Aylık Durum Raporu'na kadar Sayı No:18| Raporlama Dönemi: 10 Ağustos-10 Eylül 2013 
65 OCHA 2013/04/18, WHO 2013/04/10, WHO 2013/04/09  
66 IRIN 2013/08/07 
67 http://life4syria.wordpress.com/, 6 Kasım 2013 
68 WHO 2013/09/07, UNICEF 2013/09/06, OCHA 2013/09,  
69 SANA 2013/10/20, BBC 2013/10/21, BBC 2013/10/19, WHO 2013/10/29, SNAP Bölgesel Analiz SURİYE, Kasım 
70 Rakka Şehir Meclisi & Yardım Ofisi 2013/09/18  
71 WHO 2013/09/26 
72 Suriye Arap Cumhuriyeti, Ürdün, Lübnan, Irak Aylık Durum Raporu Sayı No. 19 | Raporlama Dönemi: 11  
73 UNOCHA 2013/09/13, Syria Observer 2013/09/02, UNICEF 2013/09/19, AFP 2013/09/25, UNICEF 2013/10/10, AFP 2013/10/15 
74 UNOCHA 2013/09/13, Syria Observer 2013/09/02, UNICEF 2013/09/19 
75 http://life4syria.wordpress.com/, November 3rd 2013  
76 Yeni Doğan Bebeklerin Beslenmesine İlişkin Operasyonel Esaslar (2007) [Operational Guidelines for Infant Feeding in Emergencies (2007)] 
77 İnsani Yardım İhtiyaçlar İncelemesi 2014 Değerlendirme kaydı (yayınlanmamış veriler) 
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Eylül 2013 itibariyle 575.000 insanın yaralandığı, yaralanmaların çoğunun uzun vadeli sakatliklara neden 
olduğu tahmin edilmektedir.7879. SINA'ya göre sakatliklar nahiyelerin yüzde 6'sında bir sağlık sorunu 
olarak rapor edilmiştir. Yaralanmalar nahiyelerin yüzde 7'sinde rapor edilmiş; bu oran Lazkiye'de yüzde 
16'ya kadar yükselmiş, bunu Deyrizor, Hama, Humus ve İdlip takip etmiştir. Bununla birlikte, 
Atareb/Halep'teki ikincil veri kaynakları acil kabullerin %40-45'inin militan ve sivillerin içindeki çatışmayla 
ilgili olduğunu rapor etmektedir; dolayısıyla SINA'nın sağladığı sayılar savaş yaralanmalarını tam olarak 
yansıtmıyor olabilir.  

Psiko-sosyal ihtiyaçlar 

Genel olarak, nahiyelerin yüzde 8'i psiko-sosyal ihtiyaçları bir sağlık sorunu olarak gormektedir. Lazkiye 
ve İdlip'teki nahiyeler yüzde 12 ile en fazla psiko-sosyal travmayı rapor eden yerler olmustur. Giderek 
kötüleşen çatışma zihinsel hastalık ve psikolojik sıkıntıların artmasına yol açmıştır.80 Anekdotsal raporlar 
ruh sağlıgi hizmetlerinin kırsal bölgelerde daha acil olduğuna işaret ederken bunların daha aktif çatışma 
bölgelerinde daha az rapor edilme eğilimi bulunmaktadır. Seyyar klinikler ve ülkelerinde yerinden edilmiş 
kişilerin yaşadığı barınaklar yardım arayan bireylerin sayısında çocuklar, yetişkinler ve kadınlar dahil 
olmak üzere bir artış olduğunu rapor etmiştir.81 

Kamplardaki sağlık riskleri 

Bulaşıcı hastalıkların bir öncelik olarak rapor edilme oranının daha yüksek olduğu kamplarda (Karam'da 
yüzde 80) sağlık sorunları kaygı vericidir. Kamp sektorlerinde en yüksek öncelikli zarar görebilir gruplar 
çocuklar olarak rapor edilmiş, onları yaşlı insanlar ve hamile kadınlar takip etmiştir. Babil Selam'da 
engelli kişiler öncelikli zarar görebilir grup olmuştur.  

Babil Selam, Akrabat, Atmeh ve Mencib'deki sorunların (yaralanmalar, fiziksel engeller, psiko-sosyal 
travma) yüzde 50'sinin doğrudan çatışmadan kaynaklandığı rapor edilmiştir. Anne ve çocuk sağlığı için 
en yüksek önceliklerin olduğu kamplar Kafrinah (yüzde 33), Kah ve Babil Hava'dadır. Kronik hastalıklar 
Kafrinah'daki kilit katılımcıların yüzde 33'ü tarafından rapor edilmiştir. Aşıların en çok bulunan sağlık 
hizmeti olduğu, bunları birincil sağlık hizmetinin ve acil durum/yaralı yönetiminin takip ettiği belirtilmiştir.  

Zorluklar ve kapasite 

Sağlık sorunları Haziran 2013'tekinden belirgin biçimde daha kötüdür. Birincil veriler yardımın yeterli 
görüldüğü çatışma bölgelerinde, tedarikçilerin, müdahaleyi yüzde 67 düzeyinde sağlayan uluslararası 
STK'lar olduğunu, bunları yüzde 17 ile Yerel Yardım Komitelerinin ve yine yüzde 17 ile BM'nin izlediğini 
rapor etmiştir. Düşük çatışmalı bölgelerde yeterli müdahale sağladığı rapor edilen aktörler Hükümet, 
uluslararası STK'lar ve SARC'tan ibarettir. Genel olarak, mevcut müdahalenin nahiyelerin yüzde 
100'ünde yetersiz olduğu rapor edilmektedir. 

 

                                                      
 
78 Sağlık sektörü tahminleri, İnsani Yardım İhtiyaçları İncelemesi, 2014 Değerlendirme Kaydı (yayınlanmamış veriler) 
79WHO 2013/04/10 
80 WHO sitrep. Sayı No. 19 | Raporlama Dönemi: 11 Eylül – 10 Ekim 2013 
81 OCHA Suriye: İnsani Yardım İhtiyaçları İncelemesi, Nisan 2013, şu siteden erişilmiştir: 
http://assessments.humanitarianresponse.info/files/Syria%20Humanitarian%20Needs%20Overview%20April%202013_0.pdf 
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Barınma ve gıda dışı maddeler (NFI'ler) 

Önemli noktalar 

 İdlip'te erişim azaldığı ve yerel/uluslararası yardım personeli Halep, Deyrizor ve El Rakka'daki birçok 
bölgeye emniyetsizlik yüzünden erişemediği için STK'ların gıda dışı madde ihtiyaçlarına 
zamanında ve kapsamlı şekilde müdahale etmesi sınırlıdır. 

 Barınma faaliyetleriyle, özelikle çadır tedarikiyle az sayıda kuluş ilgilendiği için barınma 
ihtiyaçlarıyla ilgili yeterli hizmet sağlanmamaktadır. Sektörde çalışan uluslararası kuruluşlar, 
yerel aktörlerin özellikle kamptaki nüfuslar için çadır sağlama kapasitesiyle ilgili çok az görünürlüğe 
sahiptir. 

 SINA'nın gerçekleştirildiği tarihten bu yana kış havasının kötüleşmesi barınma, ısınma ve yakıt 
ihtiyaçlarını kritik seviyelere taşımıştır. 

 İdlip'te El Mara ve Heyş nahiyelerinde kritik barınma sorunları tespit edilirken sekiz ilden altısında 
ciddi barınma sorunları rapor edilmiştir.  

 Sınır geçişlerinin kapanması, sınırlı olan ve zayıf muhafaza edilen yol şebekeleri de gıda dışı 
maddelerin zamanında taşınmasına lojistik sınırlamalar getirmektedir. 

Öncelikli faaliyetler 

Barınma 

Barınma sektörü için ısınma ve yakıt, barınak malzemeleri, çadırlar ve geçici barınaklar öncelikli 
müdahaleler olarak durmaktadır. SINA katılımcılarının nakdi öncelikli hale getirmesi kurulan yerel 
pazarların mevcudiyetini göstermektedir. Bu durum Suriye içinde oldukça rekabetçi özel inşaat, hizmet 
ve ulaşım sektörleri olduğuna ilişkin anekdotsal raporlarla uyumludur. 

Gıda dışı maddeler 

Kilit katılımcılar yatak ihtiyacını en büyük ihtiyaç, kıyafet (özellikle çocuk kıyafetlerini) ve temizlik kitlerini 
ise en büyük büyük ikinci ve üçüncü ihtiyaç olarak belirtmişlerdir. Battaniyelerin önceliklendirilmesi 
bunların kış mevsiminde soğuk zemin ve hava şartlarından izolasyon sağlamak üzere kullanıldığını 
yansıtmaktadır. 

Barınma ve gıda dışı madde ihtiyaçları 

Yardıma muhtaç insanların sayısı 

Barınma ihtiyaçları tüm sekiz ilde de görülmüştür. Barınma ihtiyacı olan insanların sayısının 
değerlendirilen bölgelerde 1,3 milyon olduğu tahmin edilmiştir. 

 Barınma ve gıda dışı madde sektörlerinde etkilenen öncelikli gruplar (koyu renkler daha yüksek önceliği göstermektedir) 
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En şiddetli ihtiyaçlar ve en zarar görebilir gruplar 

 

 

Değerlendirme barınma ve gıda dışı madde desteğine en çok ihtiyaç duyan grubun okullar gibi toplu 
merkezlerdeki yerinden edilmiş kişiler olduğunu, bunları kendiliğinden oluşan kamplar gibi açık 
alanlardaki yerinden edilmiş kişilerin takip ettiğini göstermiştir.  

Terk edilmiş/tamamlanmamış apartman ve binalarda yaşayan yerinden edilmiş kişiler en çok yardıma 
muhtaç üçüncü grup olarak düşünülmüş, onları ev sahibi ailelerde yaşayan yerinden edilmiş kişiler takip 
etmiştir. Zarar görebilir gruplar açısından, nahiyelerin yüzde 33'ündeki kilit katılımcılar çocukları, yüzde 
19'undakiler hamile ve emziren kadınları, yine yüzde 19'undakiler ise 59 yaşın üzerindeki yaşlıları 
belirtmiştir.  

Ek olarak, SINA Kamp Değerlendirmesi kamp yerleşkelerindeki kilit katılımcıların yüzde 35'inin 
barınmayı bir ana kaygı olarak rapor ettiğini ortaya koymuştur. Emniyetsiz ortamlardan kaçan ülkelerinde 
yerinden edilmiş kişilerin bu lokasyonlardaki hızlı hareketleri, mevcut barınakları ve uluslararası STK'ların 
müdahale kabiliyetini aşmaktadır. 

Coğrafi olarak değerlendirilen diğer nahiyelere kıyasla Hasiçi bölgesinde, barınma eksikliğine ilişkin 
yaşamı tehdit edici durumlarla karşılaşan insanların sayısı daha fazla rapor edilmiştir. Hem süren 
çatışma hem de arazinin silahlı gruplar tarafından kontrol edilmesinden dolayı Halep ve İdlip'tekiler başta 
olmak üzere tüm bölgelere erişim zordur.  

Yakın dönemdeki raporlama sert kış koşullarının, kamplardaki ısınma ve barınma ihtiyaçlarını artırdığını 
göstermektedir.  

Kamp yerleşkeleri toplu merkezler ve açık alanlardan daha az zarar görebilir olarak değerlendirilse de 
sıcaklıklardaki son düşüşler kamplarda barınan insanların zarar görebilirliğini artmıştır.  

 

 

 

IDLEB

AL-HASAKEH

AR-RAQQA

AS-SWEIDA

QUNEITRA

LATTAKIA

ALEPPO

HAMA

HOMS

DAR'A

DEIR-EZ-ZOR

RURAL
DAMASCUS

TARTOUS

DAMASCUS

İhtiyaçların Şiddeti

6

5

4

3

2

1

0 - hiçbiri

veri toplanamadı

Deir-ez-Zor

ALEPPO

A'zazA'zaz

As Safira

Jebel
Saman

hayatı tehdit eden

hayatı tehdit etmeyen

Barınma ihtiyaçlarının şiddeti 



Suriye Arap Cumhuriyeti  SURİYE ENTEGRE İHTİYAÇLAR DEĞERLENDİRMESİ (SINA) 
 
 

 51 

 
 

Sorunlar/Kaygılar 

Barınma 

Kilit katılımcıların barınmaya ilişkin belirttiği ana kaygı hava koşullarından korunmadır (ziyaret edilen 
nahiyelerin yüzde 27'sinde ve kampların yüzde 37'sinde). Suriye'de hava şartları belirgin biçimde 
değişebilmekte, kıyı ve çöl bölgeler arasında büyük farklılıklar not edilmektedir. Sıcaklıklar yazın 40°C 
derece ile kışın 0°C derecenin altında değişiklik göstermektedir.  

Değerlendirmelerin sonuçları görüşmeye tabi tutulanların lokasyonuna göre çeşitlilik göstermiştir. 
Kamplarda yangından korunma, barınmaya ilişkin en önemli ikinci konu olmuştur (yüzde 22). Kamplarda 
2012'nin kışında yangınların hızla yayıldığına ilişkin bazı anekdotsal kanıtlar görülmüştür. 

Barınmaya ilişkin öncelikli faaliyetler (daha koyu renkler daha yüksek önceliğe işaret etmektedir) 

 

 

Rapor edilen barınma sorunları 
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İllere göre barınma ihtiyacının şiddet seviyesi (daha koyu renkler daha yüksek şiddete işaret etmektedir) 

 

Nahiye değerlendirmesinde, ikinci en önemli sorun kira fiyatlarının artması olmuştur (yüzde 19). Örneğin 
Lazkiye'deki ülkelerinde yerinden edilmiş kişiler, imkanlari varsa otel ve kiralik apartmanda kalmaktadir, 
ancak bu talep artışı yaratmaktadir ve fiyatlar üç kat artmaktadir.. Yerel bir kaynak Lazkiye şehrindeki tek 
kişilik bir odanın kirasının kriz öncesindeki 30 ABD dolarına kıyasla şu anda 15.000 Suriye Pound'ı (100 
ABD doları) olduğunu rapor etmektedir. Ülkelerinde yerinden edilmiş diğer kişiler okullara sığınsa da 
birçok topluluk eğitim yılının Eylül'de başlamasıyla eğitim faaliyetlerine yeniden başlamasını istemektedir; 
bu sebeple okullardaki ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin başka sahalara kaydırılmasını talep etmiş 
veya bunu guc kullanarak gerçekleştirmişlerdir.  

Nahiye ve kamp değerlendirmelerinde kadınlar için özel alan, sırasıyla, en önemli üçüncü ve dördüncü 
sorun olarak sıralanmıştır. Kamp yerleşkelerindeki üçüncü sorun, uygun tuvalet ve duş imkanlarının 
eksikliğidir. Kültürel olarak, kadın ve erkekler için ayrı tesisler gerekmektedir.  

Gıda dışı maddeler 

Nahiye değerlendirmesinde rapor edilen başlıca gıda dışı madde sorunları deri hastalıkları (yüzde 17), 
yatak sorunu (yüzde 15), kişisel hijyen (yüzde 14), kıyafet ve ayakkabı eksikliği (yüzde 12) ile kirli veya 
hijyensiz barınaklardır (yüzde 12). Bu sorunlardan bazılarının genellikle WASH programlarını hijyen 
kitleri gibi maddelerle destekleyen gıda dışı maddelerle yakından bağlantılı olduğu görülmektedir. Yatak 
kategorisi bu değerlendirmede battaniye ve minderleri kapsamaktadır.  

Kamp yerleşkelerinde kıyafet ve ayakkabıyla ilgili sorunlar ziyaret edilen kampların yüzde 22'sinde bir 
öncelik olarak not edilmiş, bunu yatak (yüzde 20) ve aydınlatma ihtiyacı (yüzde 19) takip etmiştir. Yemek 
pişirme ve su konteynerleri kamplarda, sırasıyla, yüzde 12 ve yüzde 11 olarak kaydedilmiştir.  

Gıda dışı maddelere ilişkin ana kaygılar 
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Gıda dışı maddelere ilişkin öncelikli faaliyetler 

 

Bulunabilirlik ve ulaşabilirlik 

Kamp yerleşkelerinde, uygun barınmanın önündeki ana engel barınacak yer kiralama veya satın alacak 
kaynakların eksikliğine yol açan gelir yetersizliğidir (yüzde 59). Pazarlara erişimin önündeki lojistik 
sınırlamalar (yüzde 22) ve fiziksel sınırlamalar (yüzde 15) da önemli kaygılar olarak kaydedilmiştir. 

Gıda dışı maddelerin yerel pazarlardaki bulunabilirliği sorununun kamp yerleşkelerinde yatak maddelerini 
(yüzde 20), çocuk kıyafetlerini (yüzde 18) ve yetişkin kıyafetlerini, yakıt/gaz ve su konteynerlerini (yüzde 
11) etkilediği belirlenmiştir. Bulunan maddelerle ilgili olarak kilit katılımcıların buyuk bir çoğunluğu gıda 
dışı maddelere erişimin önündeki ana engel için yerinden edilmiş bu nüfusun geçim kaynağının kaybıyla 
bağlantılı parayı (yüzde 74) rapor etmiştir.  

Kampların dışındaki kilit katılımcılar yakıt/gazı birinci öncelik (yüzde 24), yatak maddelerini ikinci öncelik 
(yüzde 18) ve çocuklar için kıyafeti ise üçüncü (yüzde 13) öncelik olarak rapor etmiştir. Bunları hane 
halkı için temizlik maddeleri (yüzde 10), depolama ve toplama için su konteynerleri, kadın hijyeni ürünleri 
(kadın pedi ve iç çamaşırlar) ve kişisel hijyen ürünleri (yüzde 9) takip etmiştir. Yakıt ve gaz diğer WASH 
ve Gıda Güvenliği/Geçim sektörlerinde de birinci öncelik sorunları olarak belirtilmiştir.  

Kamplarda rapor edilen ana barınma sorunları

 

Zorluklar ve kapasite 

Kamp yerleşkelerinde değerlendirmeden önceki son 30 gün içinde sağlanan barınma ve gıda dışı madde 
desteği, ziyaret edilen kampların yüzde 47'sinde yetersiz, yüzde 32'sinde ise büyük ölçüde yetersiz 
olarak derecelendirilmiştir. Kapsam barınma aktörlerinin bulunmaması, çatışmanın ve silahlı grupların 
erişime yönelik belirgin ve sürekli engellemesi nedeniyle sınırlanmaktadır. Buradaki erişim STK 
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çalışanlarının hareketinin yanında birden çok denetim noktası, yol kuşatması ve ara ara kapatılan kilit 
erişim noktalarıyla karşılaşan insani yardım konvoyları ve mallarla ilgilidir.  

SINA'nın gerçekleştirilmesinden bu yana kötüleşen kış havasının, birçok yolun kar yüzünden geçilmez 
hale gelmesiyle, barınma kapsamını sınırlandırması beklenmektedir. Birçok küçük kırsal yol gıda dışı 
maddelerin dağıtılmasıyla artan trafik hacmi karşısında Özellikle İdlip’te işleyemez hale geldiği için 
bakımsız durumdaki bu yol ağının ve kentsel yol çalışmaları yürütülmemesinin gıda dışı maddelerin 
kapsamını daha fazla sınırlandıracağını belirtmek gerekir.  

Gıda dışı madde dağıtımlarının ziyaret edilen yerlerin yüzde 41'inde gerçekleştirildiği belirtilmiştir. 
Bunların yüzde 30'unda yardım düzenli olmuştur. Bununla birlikte, bu lokasyonlardaki kilit katılımcılar 
teslim edilen ikmalleri büyük ölçüde yetersiz olarak derecelendirmiştir (yüzde 94). 
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Su, Sıhhi Hizmet ve Hijyen 

Önemli noktalar 

 Çöplerin uygun olmayan şekilde bertaraf edilmesi ve arıtılmamış pis suların tatlı su 
kaynaklarına boşaltılması çevresel tehlikelere neden olmaktadır. Bu durum en çok çevresel 
risklerin82 en büyük güvenlik kaygısı olarak rapor edildiği Deyrizor'da görülmektedir. Bunun sebebi, 
petrol rafinerilerinin kirleticileri ildeki içme suyunun ana kaynağı olan Fırat'a bırakması olabilir. 

 Amaca mahsus, özel ve küçük ölçekli petrol rafinerilerindeki petrol üretiminin ve satışının 
yerel çevre, sıhhi hizmet ve sağlık üzerinde etkisi bulunmaktadır. Gelirlerdeki düşüşün bir 
sonucu olarak aileler –ve genellikle çocuklar– bu kuyuları işletmekte, kendi topluluklarının sağlığını 
etkilemekte ve koruma kaygılarına yol açmaktadırlar.  

 Topluluklar hijyen uygulamalarının kötüleşmesi, suyun bulunabilirliğinin ve kalitesinin azalması, 
çöplerden gelen vektörlerin birikmesi ve sabun, deterjan gibi kişisel hijyen malzemelerinin 
maliyetlerinin artmasından dolayı giderek artan salgın hastalık riski altındadır. 

Öncelikli faaliyetler 

Güvenli su ve sıhhi hizmetler için işletme ve bakım desteği sağlanmalıdir. Kanalizasyon şebekesi ve 
tesislerinin yanı sıra su şebeke ve tesisleri bakım ve onarım görmelidir. Arıtma kimyasalları, yedek parça 
ve jeneratörler için yakıt sağlanmalı, çöpler toplanmalı ve böcek ilaçları tedarik edilmelidir.  

Kampların su konteynerlerine, su rezervlerine, su noktalarına ve suyun arıtılmasına gereksinim 
duyulmaktadır. Ayrıca çöp kutularının sağlanması gerekmektedir. 

Su, sıhhi hizmet ve hijyen ihtiyaçları 

Değerlendirilen bölgelerde yaklaşık 4,4 milyon insan güvenli su yardımına akut veya orta derecede 
ihtiyaç duymaktadır.83 Su kalitesi, bakımsız durumuyla arındırmayı ve miktarı etkileyen üçüncü dağıtım 
şebekesinden dolayı ciddi bir kaygı olarak belirlenmiştir. 

Felç olan elektrik sektörü bağlamında yakıt eksikliği ve fiyatının giderek artması, güvenli su ve çevresel 
sıhhi hizmetin bulunabilirliğinin ve bunlara erişimin azalmasına katkıda bulunmaktadır.84 Boru hattıyla 
taşınan suyun bulunabilirliğinin ve buna erişimin azalmasından dolayı nüfus kamyonla taşınan, arıtma 
veya düzenleme olmadan satılan suya bağlıdır. Kamyonla taşınan suyun fiyatı arttığı için suya ekonomik 
olarak erişim de giderek zorlaşmıştır. 

İnsanlar güvenli olmayan su kaynaklarını kullanmaktadırlar. Bu durum özellikle de doğrulanmış yüksek 
sayıda çocuk felci vakasının bulunduğu bölgelerde görülmektedir. 

Belediye hizmetlerinin durmasından dolayı birçok yerde çöplerin toplanması ve uygun bertarafı da 
durmuştur. Bunun sonucunda biriken çöp haşarat, vektör ve hastalık riskleri artmıştır. 

Su: en şiddetli ihtiyaçlar ve en zarar görebilir gruplar 

En çok risk altındakiler 

Güvenli suyla ilgili en çok risk altında olarak belirlenen üç grup; toplu merkezlerde yasayan yerinden 
edilmiş kişiler, terk edilmiş veya insaati tamamlanmamış apartmanlarda yaşayanlar ve kendiliğinden 
oluşan kamp yerleşkeleri gibi açık alanlarda yaşayan insanlardır. Rakka, Deyrizor ve Humus bu grupların 
her birinde aşırı öncelikleri karakterize etmektedir. 

                                                      
 
82 Anketteki çevresel riskler ozel olarak belirtilmemiştir ve sıhhi hizmetle pis suya ilişkin olanların dışındaki tehlikeleri de içerebilir.  
83 Ayrıca 111 katılımcıdan 10'u su ihtiyacı olan insanların sayısıyla ilgili olarak "bilmiyorum" yanıtını vermiştir. Bu lokasyonlarda toplam nüfus 2,2 
milyon birey olarak rapor edilmiştir. 
84 Çevresel sağlık = kanalizasyon, katı atık = çöp ve moloz 
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Bu bulgular Suriye'de kriz öncesinde suyun büyük ölçüde hane halklarına su boruları ile tedarik edilmiş 
olduğu hususuyla gerekçelendirilmektedir. Insaati tamamlanmamış bina ve açık alanlarda bu hizmetler 
bulunmadığı ve toplu merkezler olarak hizmet eden okullar toplu göç eden nüfusun su ihtiyaçlarına 
cevap veremediği için, bu alanlarda yaşayan grupların güvenli suya bu yol üzerinden erişimi azaltmıştır.  

Ulkelerinde yerinden edilmiş risk atındaki bu kişi gruplarında en büyük riskle karşı karşıya olan çocukları, 
yaşlılar (59 yaşın üzerindekiler) ile hamile ve emziren kadınlar takip etmektedir. Suyun evin dışından 
getirilmesi gerektiğinde bunu çocuklar – özellikle kız çocukları – ve kadınlar getirmektedir. Anekdotsal bir 
bilgiye göre, bu durum kız çocuklarının okula devam edememelerini doğrudan etkilemektedir.  

Kırsal bölgelerde 

Kırsal nüfusların arasında en çok risk altındaki grup açık alanlarda (kendiliğinden oluşan kamp 
yerleşkeleri dahil) yaşan yerinden edilmiş kişilerdir ve ihtiyaçların şiddeti Humus'ta en yüksektir. Bölgesel 
su sistemlerinin doğasından ötürü, su arıtma tesisi bir şehirde bulunurken bundan istifade eden hane 
halkları bir köyde veya uzak bir bölgede bulunabilmekte ve iki bölge farklı otoriteler tarafından kontrol 
ediliyor olabilmektedir. Pompalanan suyun kaynağı üzerindeki kontrolün kaybolması tedarikin 
düzenliliğini olumsuz etkilemiş, su kıtlıklarına ve su ihtiyaçlarının karşılanamamasına yol açmıştır. 

Kentsel ve yarı kentsel bölgelerde 

Kentsel nüfuslar bakımından en çok risk altındaki grup toplu merkezlerde yaşayan yerinden edilmiş 
kişilerdir ve yardım ihtiyacı en çok Hasiçi ve Rakka'daki nahiyelerde gözlemlenmiştir. Karma çevreler 
veya yarı-kentsel bölgelerde ise en çok risk altındaki gruplar toplu merkezlerde (okullar gibi) yaşayan 
yerinden edilmiş kişiler ve açık alanlardaki (kendiliğinden oluşan kamp yerleşkeleri dahil) yerinden 
edilmiş kişilerdir.  

Temiz su 

Su kaynaklarının nispeten kısıtlı olduğu Suriye, kentsel bölgelerde yüzde 92 ve kırsal bölgelerde yüzde 
86 ile arındırılmış ve boru hattıyla taşınan suyun evde kullanımı acisindan yüksek kapsama oranlarına 
sahipti. .85 Bununla birlikte, Haziran 2013 itibarıyla Su Kaynakları Bakanlığı ülke genelindeki temiz suyun 
yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüşe uğradığı tahminini aktarmıştır. 

Yakıt kıtlığı ve elektrik kesintileri yüzünden bazı bölgelerdeki su üretimi büyük düşüşler göstermekte, 
üretim sadece sınırlı sayıda gün veya saatte gerçekleşmektedir. İnsanların güvenli olmayan içme suyu 
kaynaklarını kullanması sağlık durumunda genel bir düşüşe yol açmıştır. Bazı bölgelerde günde sadece 
iki ve altı saat arasında su pompalandığı rapor edilmiştir. Kriz öncesinde, yüksek kaliteli su büyük 
miktarda kuyulardan (yüzde 38), doğal kaynaklardan (yüzde 21) ve yüzeydeki su kaynaklarından (yüzde 
41) gelmiş, Halep, El Rakka ve Deyrizor gibi bölgelerde arındırılması gerekmiştir.86 

İçme suyuna ilişkin başlıca sorunlar (daha koyu renkler daha sık karşılaşılan sorunlara işaret etmektedir) 

 

                                                      
 
85 WHO/UNICEF JMP: İyileştirilmiş Su Tedarikine İlişkin Öngörü Kapsamı, Suriye Arap Cumhuriyeti, 2012 [WHO/UNICEF JMP: Coverage 
Estimated Improved Water Supply, Arab Republic of Syria, 2012] 
86 Su Kaynakları Bakanlığı, Suriye, Haziran 2013, Haddad, Szeles, ve Zsarnoczai, (2008) Suriye’de Su Yönetimi Kalkınması Tarımı, Szent 
Istvan Üniversitesi, Macaristan [MoWR, Syria, June 2013, Haddad, Szeles, and Zsarnoczai, (2008) Water Management Development 
Agriculture in Syria, Szent Istvan University, Hungary] 
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Lokasyona göre içme suyu ihtiyacının şiddeti ve su ihtiyacı olan insanların sayısı 

 

 
 
Tüm illerdeki nahiyelerden gelen çok sayıda raporda suyla ilgili ciddi sorunlar olduğu kaydedilmiştir. 
Ciddi sorunlar en yüksek oranda Deyrizor'da (yüzde 94) rapor edilmiş, onu Halep (yüzde 78), Humus 
(yüzde 75), Hasiçi (yüzde 72), İdlip (yüzde 71), El Rakka (yüzde 57), Hama (yüzde 55) ve Lazkiye 
(yüzde 40) takip etmiştir. Ve suyun durumunun daha da kötüye gittiği görülmektedir. Sekiz ildeki 
katılımcıların yüzde 70'ine göre son 30 gün içinde güvenli suya ulaşabilirliğin kötüleştiği tahmin 
edilmektedir.  

Halihazırda güvenli içme suyuna ihtiyaç duyan insanların sayısı yardıma muhtaç toplam insanların 
sayısının yüzde 30'udur. Mevcut analiz, değerlendirilen bölgelerde yaklaşık 4,4 milyon insanın güvenli 
içme suyuna akut veya orta derecede ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Değerlendirilen nahiyelerde 
içme suyuna erişimle ilgili durum Halep (yüzde 78), Humus (yüzde 75), Hasiçi (yüzde 73), Deyrizor 
(yüzde 69), El Rakka (yüzde 57), İdlip (yüzde 48), Lazkiye (yüzde 40) ve Hama'da (yüzde 36) kritik veya 
ciddi bir sorun olarak tarif edilmiştir. İçme suyuna sınırlı erişim siklikla Deyrizor (yüzde 12,5) ve Halep'te 
(yüzde 5) yaşamı tehdit edici bir durum olarak görülmüştür. 

Su kaynakları 

Boru hattıyla bağlantılı su şebekeleri El Rakka (yüzde 35), Lazkiye (yüzde 31) ve Deyrizor'da (yüzde 28) 
en yaygın kullanılan su kaynağı olarak rapor edilmiştir. Bununla birlikte, bu illerde hane halkları su 
şebekelerini krizden önce, sırasıyla, yüzde 80, yüzde 86 ve yüzde 78 oranlarında kullanmıştır. 

Kuyular Humus (yüzde 33), Hasiçi (yüzde 32) ve Halep'te (yüzde 31) an itibarıyla en yaygın kullanılan 
ikinci su kaynağı olarak rapor edilmiştir. Krizden önce bu iller korunan ve korunmayan kuyuları, sırasıyla, 
yüzde 3, yüzde 11 ve yüzde 11 oranlarında kullanmıştır. 

Kamyonla taşınan su İdlip (yüzde 30), Hama (yüzde 27) ve Deyrizor'da (yüzde 26) en yaygın kullanılan 
üçüncü su kaynağı olarak rapor edilmiştir. Krizden önce iller kamyonla su taşıma yöntemini sırasıyla 
yüzde 5,1; yüzde 2 ve yüzde 12,4 oranlarında kullanmıştır. 
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İnsanların suya erişimiyle ilgili değişiklikler köklü olmuştur. Boru hattıyla taşınan suyun kullanımının 
yarıdan fazla düştüğü, şebekelerin azalmasının insanların kamyonla taşınan suları ve kuyuları 
normalden daha fazla kullanmasına yol açtığı görülmektedir.87,88 Rapor edilen diğer başa çıkma 
mekanizmalarının arasında yağmur suyunun toplanması (Hama), sulama kanallarından gelen kötü 
kaliteli suyun kullanılması (Halep), günlük su tüketiminin azaltılması, hane halkı mensupları arasında 
paylaşım, daha iyi durumdaki komşulara güvenme, hijyen uygulamaları ve ev temizliği için kullanılan 
suyun miktarının azaltılması gelmektedir. 

Rehabilitasyon ve onarım 

Su altyapısının yüzde otuz beşinin tahribattan dolayı onarıma ihtiyaç duyduğu tahmin edilmektedir. 
Bunların arasında yıl boyunca 70 milyon metre tedarik şebekesi ve destekleme istasyonu ile 1,3 milyar 
metreküp su taşıyan 150 su arıtma ve pompalama istasyonu bulunmaktadır.  

Bombardıman ve çatışmalardan kaynaklanan tahribat özellikle Deyrizor ve Hama'da rapor edilmiştir. 
Şebeke üretilen içme suyunun tahmini olarak yüzde 33'ünü taşıdığı için şebeke kayıpları da ülkede 
büyük bir sorun arz etmektedir.89 Şebekedeki hasar ve sızıntılar negatif basınçlardan ötürü (örneğin, 
elektrik kesintileri ve evlerdeki su pompaları yüzünden) kirlenmeye katkıda bulunmakta, bu durum da 
durgun suyun veya arıtılmamış pis suyun sisteme sızmasına izin vermektedir. Raporlar, su basıncının 
azalmasından ötürü suyun köylere ulaşmadığı durumlarda bazı hane halklarının eşekleri kullandığını ve 
apartmanlardan yaşayan birçok insanın suyu kovalarla taşıdığını göstermektedir.  

Kriz öncesinde, Suriye'deki su kalitesinin kontrolü ve izlemesi oldukça teknik bir şekilde 
gerçekleştirilmekteydi. Ancak mevcut krizden dolayı, varlıklarda meydana gelen hasar ve personel 
kaybından dolayı kalite kontrolü ve izlemesinde bir kesinti olmuştur. Bu izleme sistemleriyle ilgili 
kopukluğun büyüklüğünü güçlendirme amaçlı netleştirmek WASH sektörü için bir öncelik olmaya devam 
etmektedir. 

Artan maliyetler ve diğer sınırlamalar 

Son üç ayda suyun fiyatındaki artış değerlendirilen tüm bölgelerde öncelikli sorun olarak rapor etmiştir. 
Bu durum Hasiçi ilinde en yüksek öncelik iken kişi başına düşen su tüketiminin azalması hem Halep, 
hem de Humus'ta en çok rapor edilen sorun olmuştur. Rakka'da en büyük sorun suyun tadı olmuştur. 
Güvenli olmayan suyun içme suyu olarak kullanılması değerlendirilen illerde en yüksek ikinci öncelik 
olmuştur.  

Aynı dönem boyunca, suya ulaşilabilirlikle ilgili en acil kaygılar, sistemleri çalıştıracak elektriğin olmaması 
(Hasiçi), destek jeneratörleri için yakıt yetersizliği (Halep) ve şebekeler için arıtma kimyasallarının 
olmamasıdır (İdlip). 

Hem yüksek, hem de düşük yoğunluklu çatışma bölgelerinde elektrik tedarikinin düzensiz olması ve 
mazotun fiyatının yüzde 148'lik bir artışla 25 Suriye Pound'ından 62'ye fırlamasıyla birlikte su sistemlerini 
çalıştırmak için kullanılan jeneratörlere yakıtın bulunmaması, ülkedeki su tedarikini sıkıntıya sokmaktadır. 
Ek olarak, jeneratörler, pompalar ve boru hatları gibi ekipmanların maliyetlerindeki artış su tedarik 
sistemlerinin işletim maliyetlerini daha da artırmaktadır. 

Yerel su hizmeti tedarikçilerine ekipman ve arıtma kimyasalları tedarik etmeye yönelik çabalar olsa da 
uygun maliyetli yakıt olmadığı için alternatif ve daha az arzu edilen uygulamalar devam etmektedir. Bu 
durum, özellikle Deyrizor'da su kaynaklarını kirleten petrol üretmekten sorumlu, düzenlenmemiş ve 
amaca mahsus petrol çıkarma rafinerileri için geçerlidir. Kacak petrol rafinerilerinin Suriye genelinde, 
geçim kaynaklarının azalması ve yakıtın az bulunmasına bir tepki şeklinde gelir getirici bir faaliyet olarak 
arttığı rapor edilmektedir. Çalışanlari genellikle çocuklar olan bu petrol rafineleri su kaynaklarıni 
kirletmenin yanı sıra çocukların sağlığına da zarar vermektedir.   

                                                      
 
87 Kuyularla ilgili değerlendirme verilerinin hem korunan, hem de korunmayan kaynakları kapsayıp kapsamadığının belirsiz olduğunu not etmek 
önemlidir. 
88 WHO/UNICEF JMP: İyileştirilmiş Su Tedarikine İlişkin Öngörü Kapsamı, Suriye Arap Cumhuriyeti, 2012[WHO/UNICEF JMP: Coverage 
Estimated Improved Water Supply, Arab Republic of Syria, 2012] 
89 Su Kaynakları Bakanlığı, Suriye, Haziran 2013 



Suriye Arap Cumhuriyeti  SURİYE ENTEGRE İHTİYAÇLAR DEĞERLENDİRMESİ (SINA) 
 
 

 59 

 
 

Son üç ayda suyun bulunabilirliğiyle ilgili rapor edilen baslica sınırlamalar şunlardır: kamyonla taşınan 
suyu satın almak için gereken ek ekonomik yükün gelirlerin azalması ve geçim yollarının zarar 
görmesiyle artması (en yüksek Lazkiye'de); ulaşım ve yakıt eksikliği gibi lojistik sınırlamalar (en yüksek 
Hama'da); ve suya erişime ilişkin güvenlik sınırlamaları (en yüksek Lazkiye'de) 

Su tedarikinden gelen gelirler kriz öncesinde bile işletme ve bakım maliyetleri veya sisteme yatırımlar 
yapmak için fonlar oluşturmada yeterli olmamıştır. Halihazırda, boru hattıyla taşınan her bir metreküp 
suyun üretimi illerde 8 ve 45 Suriye Poundu arasında değişiklik gösterirken temel ihtiyaçlar için 
müşterilerin yüzde 70'inden alınan para yalnızca 2,5 Suriye Poundudur. Bu durum düşük düzeylerdeki su 
faturası ödemeleriyle (kriz öncesi oranın sadece yüzde 10'u düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir) daha 
karmaşık hale gelmiştir.90 

Bu maliyeti karşılama sisteminin bir özelliği büyük müşterilere daha fazla sübvansiyonlar sağlarken en 
yoksul müşterileri91 kesintili su tedarikiyle karşı karşıya bırakması, bunun da onları suyu tanker 
kamyonlardan daha yüksek fiyatlarda satın almaya zorlamasıdır.  

Sıhhi hizmet: en şiddetli ihtiyaçlar 

Sıhhi hizmete ilişkin başlıca sorunlar (daha koyu renkler daha ciddi sorunlara işaret etmektedir) 

 

Atık su sistemleri 

Kriz öncesinde kentli hane halklarının yüzde 96'sı atık şebekelerine bağlıydı. Bu rakam kırsal bölgelerde 
yüzde 80 iken yüzde 46'lık kesim bir pis su kanalına bağlıydı92 geri kalanlar ise su boşaltım işlemini 
mikroplu çukur ve tuvaletlere yapmaktaydı. 

Krizin bir sonucu olarak, mevcut 30 atik su arıtma tesisinin halihazırda çalışmaması veya kısmen 
çalışıyor olması arıtılmamış daha fazla atık suyun özellikle Fırat Nehri boyunca boşaltılmasına yol 
açmıştır.93 Daha düşük arıtma verimliliği Halep, Rakka, Deyrizor, İdlip ve Humus başta olmak üzere 
şiddetli görülmüş; hizmet tedarikinin, özellikle ülkelerinde yerinden edilmiş kişilere ev sahipliği yapan 
toplu merkezler ve kamplarda azalmasına yol açmıştır. 

Bununla birlikte, kriz öncesinde bile atık suyun yüzde 25'i arıtılmamakta, doğrudan yüzey ve yeraltı su 
kaynağına verilerek kirlilik ve çevresel tehlikelere yol açmakta ve atık su ve kanalizasyon kapsamının su 
tedarikine kıyasla sınırlı önceliğini pekiştirmekteydi.94 Deyrizor'da çevresel sanitasyon da öncelikli 
koruma kaygısı olarak kaydedilmiştir. 

 

                                                      
 
90 Su Kaynakları Bakanlığı, Suriye, Haziran 2013 
91 GTZ (2010) Suyu Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yönetmek, Suriye Su Sektörünün Modernizasyonu [GTZ (2010), Managing Water for 
Sustainable Development, Moderisation of the Syrian Water Sector] 
92 WHO/UNICEF JMP: İyileştirilmiş Su Tedarikine İlişkin Öngörü Kapsamı, Suriye Arap Cumhuriyeti, 2012 [WHO/UNICEF JMP: Coverage 
Estimated Improved Water Supply, Arab Republic of Syria, 2012] 
93 Su Kaynakları Bakanlığı, Suriye, Haziran 2013 
94 Suriye Ulusal Raporu. Suriye’deki atık suyun statüsü ve tarım için yeniden kullanımı [Syria National Report. The status of wastewater and 
reuse for agriculture in Syria, n.d.] 
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Sınırlamalar 

Son 30 günde sıhhi hizmetle ilgili en çok rapor edilen sorunlar öncelik sırasına göre şunlardır: en yüksek 
oran Rakka'da belirtilmek üzere çöplerin halka açık yerlerde birikmesi; en yüksek oran Hasiçi'nde olmak 
üzere sinek ve sivrisineklerin artması; ve en yüksek oran Hasiçi'nde olmak üzere çevresel kirlilik.  

Son üç ayda sıhhi hizmetin bulunabilirliğine ilişkin ana sınırlamalar şu şekilde ifade edilmiştir: çöplerin 
düzenli toplanmaması, atik su arıtma ve çamur giderme hizmetlerinin durdurulması (hepsi de en kötü 
olarak El Rakka'da derecelendirilmiştir). Ek olarak, sıhhi hizmetlere erişimle ilgili başlıca sorunlar; sıhhi 
hizmet tesislerine erişmek için gerekli para, gelir veya kaynakların bulunmamasıdır (en yüksek 
Rakka'da). 

Bazı bölgelerde insanların, daha önce devlet tarafından sağlanan bir hizmet olan çöplerin taşınması için 
para ödediği rapor edilmiştir. Ek olarak, birçok topluluğun atıklarını toplayıp yakması güvenliğe ilişkin ve 
çevresel risklere neden olmaktadır. Ek olarak, sıhhi hizmetlere ilişkin lojistik sınırlamalar rapor edilmiş 
(en yüksek Lazkiye'de), bu durum yakıt ve kamyon eksikliğine bağlanmıştır. Son olarak, suya erişimi 
sınırlandıran güvenlik sınırlamaları çatışma bölgelerinde de belirtilmiştir (en yüksek Hama'da). 

Çöplerin bertarafı 

Kati atığın bertarafı ve toplanması kentsel bölgeler başta olmak üzere tüm ülkede kesintiye uğramıştır ve 
kritik bir kaygı haline gelmektedir. Halihazırda varlık kaybı ve toplama araçlarının, ekipman ve 
makinelerin bakımının kötü olmasından dolayı sistem ekipmanları katı atığın uygun bir şekilde 
toplanması ve bertarafı için yeterli değildir ve bu durum rastgele çöp dökme yerlerinin ortaya çıkmasına, 
haşarat ve vektörlerin artmasına yol açmıştır.  

Toplanmayan çöp ve kirli suyun sokaklarda, çocukların oynadığı yerlerin yakınında biriktiği rapor 
edilmektedir. Çocuklar ayrıca çöplerin arasında satacak eşyalar da aramaktadır. Bu durum deri 
hastalıklarının vektör kontrolündeki kesintilerden dolayı atmasıyla ilişkilendirilmiştir. 

Hastalıkların yaygınlığı 

Güvenli suya erişimin azalması, aşırı kalabalıklaşmanın sonucunda ortaya çıkan yaşam koşulları ve iyi 
uygulamaları destekleyecek hijyen malzemelerinin eksikliği suyla ilgili salgın hastalıkların ortaya çıkma 
riskini artırmaktadır. Rapor edilen hastalıklardan ishal, sekiz ildeki katılımcıların yüzde 44'üne göre en 
çok rapor edilen hastalık olarak derecelendirilmiştir. Bu durumun kamyonla taşınan su ve kuyuların 
kullanımıyla bağlantılı olduğu ifade edilmiştir.  

Tüm illerde yüzde 38 oranında görülen deri hastalıkları en çok rapor edilen ikinci hastalık olmuştur. 
Leyşmanyaz ülkenin özellikle kuzey illerinde artık salgın boyutlarına ulaşmakta, nüfusun kitleler halinde 
yerinden edilmesi muhtemelen hastalığın yayılmasına katkıda bulunmaktadır. 

Kriz öncesi yüksek düzeydeki hijyen bilgilerine rağmen deri hastalıklarındaki artış, hijyenin azalmasına 
ve kişisel hijyen malzemelerinin (sabun ve çamaşır deterjanı gibi) maliyetlerindeki artışa ve sokaklarda 
biriken çöp ve kirli suların artmasına bağlanmıştır. Ek olarak, gıda dışı maddelerle ilgili en çok rapor 
edilen ve hastalıkların yayılması ve hijyen uygulamaları ile en bağlantılı sorunlar deri hastalıkları, kişisel 
hijyen sorunları, su konteynerleri, kirli veya hijyensiz barınak ve ortamlar olmuştur. 

Suriye'de, Deyrizor (10 vaka) ve İdlip'te (bir vaka) 11 vahşi çocuk felci virüsü (WPV) vakası 
doğrulanmıştır. Çocuk felcini ortadan kaldırmaya yönelik etkili programı sayesinde sona erdiren 
Suriye'de çocuk felci 1999'dan bu yana ilk kez rapor edilmiştir.95 

En çok risk altındaki grup olarak belirtilen çocukları etkileyen hastalıklar da özellikle not edilmelidir. Tüm 
illerdeki katılımcıların yüzde 39 ile 56'sına göre ishal çocuklarda en çok rapor edilen hastalık olmuştur. 

Kamp yerleşkelerindeki WASH riskleri  

WASH Atmeh ve Mencib'deki kamplarda birincil bir öncelik iken çocuklar neredeyse tüm kamplarda en 
zarar görebilir grup olmuştur.  

                                                      
 
95 ACU 7 Aralık 2013 
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Su 

Değerlendirilen 38 sahaya dayalı olarak 11 kamp kümesindeki öncelikli su sorunu; suya erişim ve suyun 
bulunabilirliğinden ziyade suyun kalitesi olmuştur. Kamp kümelerinde ana içme suyu kaynağı kamyonla 
taşınan (ücretsiz) su olmuş, bunu kuyular ve son olarak kamu boru şebekesi takip etmiştir. Bununla 
birlikte, ikincil verilere göre, kamyonlarla taşınan, içme ve kişisel hijyen için kullanılan suyun 
bulunabilirliğinin kişi başına günde 20 litre olduğu tahmin edilmektedir. 

38 sahadan 34'ünün verdiği yanıtlardan yola çıkarak 26'sının suyun durumunu istikrarlı veya daha iyi, 
sekizinin ise daha kötü olarak rapor ettiği anlaşılmaktadır. Kamplarda suyla ilgili en çok rapor edilen 
sorunlar şunlardır: su depolama kapasitesinin yetersizliği (20 saha), suyun tadının kötü olması (14 saha) 
ve su tüketiminin azalması (10 saha). Arıtma için kimyasalların bulunmaması, jeneratörler için yakıtların 
bulunmaması ve su kirliliği, suyun bulunabilirliğine ilişkin başlıca sorunlar olarak algılanmıştır. Bununla 
birlikte, ikincil veriler nüfusun yüzde 80'inin hane halkının su arıtma ihtiyacını desteklemek için 
kimyasallar aldığını göstermektedir.  

Sıhhi Hizmet  

Lagim suyu yerleskelerin büyük bölümünde bekleme çukurlarında (19), "açıkta" (14) ve kamu 
şebekelerinde (10) tutulmaktadır. İkincil veriler 10 sahanın kamu şebekesine bağlı olduğunu, ortalama 58 
kişiye bir tuvalet düştüğünü göstermektedir. Bununla birlikte, nüfusun yüzde 29'u tuvalet erişiminde 
60'tan fazla kişiye bir tuvalet düşmektedir.  

Kamplarda sıhhi hizmet tesislerinin bulunmakla birlikte ülkelerinde yerinden edilmiş kişiler için yıkanacak 
yer ve tuvaletlerin cinsiyete göre ayrılması bakımından hizmetlerin yeterli olmadığı rapor edilmiştir. Bu 
durum başta El Karama kümesinde, Carablus kümesinde ve Selam kümesinde dile getirilmiştir. Bu 
durum, nüfusun yüzde 74'ü için geçerli olmak üzere 100'den fazla insanın aynı yıkanma tesisini 
kullandığını gösteren ikincil veriler tarafından da doğrulanmaktadır. 

38 sahadan 30'unda kemirgen, sinek ve sivrisineklerin sayısındaki artış ve kokuyla birlikte çevresel sıhhi 
hizmete ilişkin ciddi sorunlar rapor edilmiştir. Bu durum özellikle El Karama, Selam ve Babil Hava kamp 
kümelerinde kaygıya yol açmaktadır. Ek olarak, çevresel riskler kamplarda birinci güvenlik kaygısı olarak 
derecelendirilmiştir. 

Son olarak, son 30 günde verilen su ve sıhhi hizmet desteği, değerlendirilen sahaların yüzde 74'ünde 
yetersiz olarak algılanmıştır. 

Zorluklar ve kapasite 

Hizmet tedariki 

Son 30 gün içinde, birincil hizmet sağlayıcı yerel idari meclis olarak belirlenmiş, bunu hükümet ve yardım 
komiteleri takip etmiştir. Hizmet sağlayıcılar olarak Suriye Arap Kızılayı, yerel hayır kurumları, 
uluslararası STK'lar, su şirketleri ve belediyelerden de söz edilmiştir. Yardım çabalarının büyük kısmının 
yerel idari meclisler vasıtasıyla yürütüldüğünü not etmek önemlidir. 

Sekiz ilde değerlendirilen nahiyelerden yüzde 56'sına son 30 günde yardım ulaşmıştır. Yardım aldığını 
rapor edenlerden yüzde 55'i yardımın düzenli, yüzde 45'i ise düzensiz sağlandığını rapor etmiştir. 
Düzenli yadım aldığını rapor edenlerden yüzde 83'ü yardımın yetersiz olduğunu rapor etmiş; Deyrizor ve 
Humus'ta ise katılımcıların yüzde 100'ü yardımın yetersiz olduğunu söylemiştir. Yardımın düzensiz 
sağlandığını rapor edenlerin yüzde 83'ü ise yardımın yetersiz olduğunu belirtmiştir. 

Erişimi genişletmek  

Kötüleşen güvenlik durumuna rağmen, WASH sektörü son dört ay içinde coğrafi kapsamını 
genişletmiştir. Bununla birlikte, sistematik ve sürdürülebilir erişimi sağlamanın önünde hala bazı büyük 
zorluklar bulunmaktadır. Bunun yerine, erişimin genellikle zaman çerçevesinde sınırlı olması, yardımın 
ulaşılması zor bölgelerde amaca mahsus sağlanmasına neden olmaktadır.  
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Coğrafi kapsam, sayıları giderek artan uygulayıcı partnerler, yerel kuruluşlar ve yerel konseyler 
vasıtasıyla iyileştirilmiştir. Suriye'deki kuruluşlar ana erişim yollarındaki güvenlik sorunları ve kontrol 
noktaları ile  yoğun çatışma bölgelerinden geçmek zaruriyeti gibi kısıtlamalarla karşı karşıyadır.  

Güvenlik ve erişimin kamplarda daha istikrarlı olması, kamp topluluklarını destekleyen kuruluş ve 
grupların artmasının yanı sıra hizmet tedarikinin daha iyi olmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte, 
kampların dışında yardım, hızlı etki yaratan projelere ve amaca mahsus dağıtımlara yoğunlaşmıştır. 

Su tedariki ve kanalizasyon sistemlerinin işletilmesi, bakımı ve su kalitesinin izlenmesi için daha fazla 
desteğe; katı atık yönetimine sağlanan desteğin yerel meclisler ve kuruluşlarla sürdürülmesine ihtiyaç 
vardır. Haritanın gösterdiği gibi WASH hizmetlerini sağlayan kuruluşların erişemediği ve nüfusun 
olumsuz başa çıkma mekanizmalarına daha çok başvurduğu birçok bölge bulunmaktadır. 

Rapor edilen acil yardıma muhtaç insanların sayısı ve son 30 günde sağlanan WASH yardımına ilişkin raporlar
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IDLIP

HASIÇI

RAKKA

SÜVEYDE

KUNEYTIRE

LAZKIYE

HALEP

HAMA

HUMUS

DERA

DEYRIZOR

RIF SAM

TARTUS

SAM

Acil ihtiyaç içinde olan insanların sayısı

50,001 - 300,000

10,001 - 50,000

5,001 - 10,000

1 - 5,000

acil ihtiyaç bildirilmedi

veri toplanamadı

Yardım çağrılarına geri dönüş durumu
! yardım ulaştırılan lokasyonlar
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Kamp Koordinasyonu ve Kamp Yönetimi (CCCM) 

Önemli noktalar 

 108.000'i kamplarda,96 979.000'i toplu merkezlerde veya terk edilmiş binalarda ve 124.000'i açık 
alanlarda olmak üzere değerlendirilen bölgelerde ülkelerinde yerinden edilmiş 4,1 milyon kişi rapor 
edilmiştir. İnsanlar kampların (veya evlerin) içinde ve arasında sıkça hareket etmekte ve kamp 
nüfusu her 15 günde yüzde 10 kadar dalgalanabilmektedir.  

 Gıda güvenliği, değerlendirilen kamplarda belirlenen ilk öncelik olmuş, onu barınma ve gıda dışı 
maddeler, WASH ve sağlık takip etmiştir.  

 Planlanmamış yeni kampların daha çok İdlip'in kuzeyinde çoğalması, kamp yönetim kapasitesinin 
eksikliği ve kamp liderlerinin incelenememesi ihtiyaçların şiddeti üzerinde en büyük etkiye sahiptir. 
Yeni ortaya çıkan kamplardaki planlama eksikliği ve yedek stokların olmaması yeni gelenlerin çadır 
için haftalarca beklemek zorunda kalacağı anlamına gelmektedir. 

 Yeni oluşan kamplar genellikle yerleşik kampların kaynaklarını çekmektedir. Yerleşik kamplardaki 
mevcut hizmetler ihtiyaçların şiddetini belirleyici tek etken değildir. Kamp sakinlerinin esenliğini, kamp 
yönetimi ve yakın civarda ortaya çıkan kamplar da etkilemektedir.  

 Organize kamp yönetimi genellikle bulunmamaktadır. Çok sayıda kamp sakinlerini kaydedecek veya 
katılıma dayalı kamp yönetimine dahil edecek sistemlere sahiptir. Saha planlaması, şikayet 
mekanizmaları ve komiteler de büyük ölçüde mevcut değildir. 

Kaynaklar ve kapsam 

Bulguların büyük bölümü SINA birincil verilerine dayanmaktadır. SINA bulgularını analiz etmek ve 
kavramsallaştırmak için sektör üyeleriyle kalitatif değerlendirmelerden gelen ikincil veri kaynakları 
kullanılmıştır. Kalitatif değerlendirmeler CCCM sunumlarında kullanılmış ve sektör partnerleri tarafından 
doğrulanmıştır. 

Birçok kampın SINA değerlendirmesi sırasında ortaya çıkması ve değerlendirmeye dahil edilememesi 
genel öncelikleri etkilemiş olabilir. Barınma yeni oluşan kamplarda genellikle1 kış başta olmak üzere 
birinci öncelik şeklinde derecelendirilmektedir. Barınma ihtiyacı olan ülkelerinde yerinden edilmiş kişiler 
genellikle çevre bölgelerde veya kamp camilerinde yaşadıkları ve genelde kamp üyeleri olarak 
görülmedikleri için barınma öncelik olmaktan çıkarılmış olabilir. 

Kamp koordinasyonu ve kamp yönetimi ihtiyaçları 

En zarar görebilir gruplar 

Yerinden edilmiş kişilerin CCCM sektöründeki en zarar görebilir grup olduğu kesindir. Çatışma yerinden 
edilmenin başlıca nedeni olmaya devam etmektedir ve birçok insan defalarca yerinden edilmiştir. Izleyen 
yerinden edilme genellikle ekonomik engellerden dolayı da ortaya çıkabilir. SINA sonuçlarına göre, kilit 
katılımcıların yüzde 88'i kamplardaki hizmetlerin büyük bir çekim faktörü olmadığını belirterek "tecrübe 
edilen çatışmayı" bir kaçma nedeni olarak rapor etmiştir.97Bu bölüm yerinden edilmeyle en alakalı bazı 
hususları özetleyecek ve yerinden edilmiş nüfus içindeki en zarar görebilir grupları ele alacaktır. 

Çocuklar ülkelerinde yerinden edilmiş kişiler arasında en zarar görebilir gruptur 

Güvenlik riskleriyle karşı karşıya olan çocuklar kamplardaki en zarar görebilir grup olarak algılanmıştır. 
Ayrıca çok sayıda çocuk okula gitmemektedir ve çocukların silahaltına alınması, çocuk işçiliği ve erken 
evlilik konularında ciddi kaygılar devam etmektedir. Kamplarda yaşan 30.031 çocuktan sadece yüzde 

                                                      
 
96 Kilit katılımcılar tarafından tanımlandığı haliyle kamplar 
2 Suriye: Kuraklık milyonları yoksulluğa itiyor; IRIN NEWS, 9 Eylül 2010 [Syria:Drought pushing milllions into poverty; IRIN News, 9th 
September, 2010]; http://www.irinnews.org/report/90442/syria-drought-pushing-millions-into-poverty. 
97 CCCM Değerlendirmesi, Eylül 2013 
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17'si okula devam etmektedir – bu oran kampların dışında rapor edilen yüzde 50'den daha düşüktür ve 
krizden önceki yüzde yüze yakın kayıt oranıyla tam bir tezat teşkil etmektedir. 

İl başına düşen ülkelerinde yerinden edilmiş grupları 

 Toplu merkezler, terk edilmiş binalar veya açık alanlarda yaşayan ülkelerinde yerinden edilmiş tüm 
kişilerin yüzde 47'si Halep ilindedir. 

 Kamplarda yaşayan ülkelerinde yerinden edilmiş tüm kişilerin yüzde 71'si İdlip'tedir. 

 Kiralanan konutlarda yaşayan ülkelerinde yerinden edilmiş tüm kişilerin yüzde 44'ü Lazkiye'dedir.  

Kamplardaki sektörlerde bulunan öncelikli zarar görebilir gruplar (koyu renkler daha yüksek önceliği göstermektedir) 

 

Kamp kümelerinde rapor edilen ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin sayısı (üç ilde değerlendirilmiş 36 organize kamp) 
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Bab Al Hawa kümesi

Qah
kümesi
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p

Kamp kümelerinde rapor edilen IDP sayısı 

779 - 2,000

2,001 - 5,000

5,001 - 10,000

10,001 - 23,150

names_camp_clusters
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Kamplarda ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin artması ve sayıları giderek artan kamplar 

Biri Mencip, Halep'te olan kamplar ağırlıklı olarak kentsel olmayan bölgelerde bulunmaktadır. 
Değerlendirilen kampların yüzde 66'sı son 30 günde nüfus artışı rapor etmiştir. SINA sonuçlarına dayalı 
olarak, toplam kamp nüfusu Ocak 2013'teki 20.000 insandan an itibarıyla 108.000 insana yükselmiştir. 
İdlip ve bir ölçüde Lazkiye'de, uydu kamplar daha eski ve büyük kampların etrafında çoğalmaktadır. 
Ocak 2013'te kapsanan bölgelerde yedi kamp varken98 bu sayı Nisan itibarıyla on ikiye99 ve Temmuz 
itibarıyla on dokuza çıkmıştır.100 30 Kasım itibarıyla, 46'nın üzerinde kamp Kuzey Suriye'de – baskın 
olarak da kuzey İdlip'te faaliyet göstermekteydi. Yeni uydu kamplar kurulmaya devam etse de bunlar bu 
analizin dışında tutulmuşlardır. Eylül'de sektör başına yürütülen kalitatif araştırma bazı durumlarda yeni 
uydu kamplardaki ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin yarısı kadarının genellikle daha küçük kampların 
tercih edilmesi veya mevcut kamplardaki kapasite yetersizliğinden dolayı daha büyük kamplardan 
geldiğini göstermiştir.  

Yerleşim örgüleri ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin menşelerini yansıtmaktadır 

Kalitatif araştırmalar, büyük ve daha küçük kamplarda yaşayan ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin 
ağırlıklı olarak geldikleri köye göre gruplaştıklarını göstermektedir. Bu kültürel çekim faktörü belirli bir 
kamp veya bölgede yerleşme nedeni olarak hizmetlere yakınlıktan bile ağır basmakta ve asagidaki 
haritada gösterilen tutarlı kaçış örgülerini açıklamaya yardımcı olmaktadır.  

 

Ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin ziyaret edilmiş bölgelerdeki düzenli kamplara hareketleri ve bu kamplardan 
çıkışları (20 Kasım, 5 Aralık 2013 tarihleri arasında) 

 

 

                                                      
 
98 ACU kamp ön bulguları raporu, Nisan 2013 
99 ACU kamp ön bulguları raporu, Nisan 2013 
100 ACU kamp profili raporu, Temmuz 2013 
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Ana CCCM kaygıları 

Hiçbir kampın yaşamı tehdit eden insani yardım ihtiyaçları rapor etmemesi hizmetlerin genel olarak 
kampların içinde dışarıya göre daha iyi olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, orta dereceli ihtiyaçlar 
hala mevcuttur. Ayrıca sağlığın SINA'da Haziran'daki en yüksek ikinci kaygı konumundan dördüncü 
konuma düşmesi muhtemelen yerleşik kamplardaki tıbbi hizmetlerin attığını ve ilk olarak gıda ve 
barınmayı önceliklendiren kampların attığını yansıtmaktadır.  

Kampların içinde belirlenen ihtiyaçlar 

Gıda güvenliği değerlendirilen kampların yüzde 45'inde belirlenen ilk öncelik olmuş, bunu barınma ve 
gıda dışı maddeler, WASH ve sağlık takip etmiştir. Barınma genellikle yeni kamplarda özellikle kışın bir 
önceliktir ve barınma ihtiyaçları genellikle partnerler arasında ihtiyaç stoku eksikliği yüzünden 
karşılanamamaktadır. An itibarıyla insanların çoğu çadırlarda, kimileri ise karavanlarda yaşamaktadır. 
Kampların çoğu su açısından SPHERE standartlarını karşılamaktadır. Su genel olarak kamyonlarla 
taşınarak ve sondaj ile sağlanmak ve kampların çoğunda çalışan tuvaletler bulunmaktadır. Diğer 
sektörlerde ise iyileştirmelere acil olarak ihtiyaç duyulmaktadır.  

11 kamp kümesinde ihtiyaçların şiddeti (koyuluk şiddete, sayı ise kamp nüfusuna işaret etmektedir) 

 

Kamp liderlik türleri ve kamp yönetimi 

Birçok kampın liderlik yapısı yeterli kamp yönetim hizmetlerini sağlayamamakta ve bu yapıların doğası 
kamptan kampa değişmektedir. Ülkelerinde yerinden edilmiş kişiler, yerel arazi sahipleri (özellikle 
İdlip'te), STK personeli ve diğer yerel aktörler dahil olmak üzere yönetim biçimleri çok değişiklik 
göstermektedir. Bazı kamplarda uygulamada bir kamp yönetimi yoktur.  

Ev sahibi topluluklarla ilişkiler 

Beş kamp ev sahibi topluluklarla gerginlikler olduğunu, 10 kamp ise ev sahibi toplulukların sadece sınırlı 
bir süre yardım sağlayacağını rapor etmiştir. Diğer tüm kampların ev sahibi toplulukların gerektiği sürece 
yardım sağlamaya istekli olduğunu rapor etmesi, ev sahibi topluluklarına ilişkin sonuçları büyük ölçüde 
yansıtmaktadır.  

Gerginlikleri rapor eden beş kamp, kampların en uzun süre bulunduğu bölgelerdedir: Azaz ve Harim. 
Özellikle 2012 sonu ve 2013 başında kurulan ilk kampların geçici olması planlandığı ve arazi sahiplerine 
ödeme yapılmadığı için daha büyük ve eski kamplarda gerginliklerin çıkması daha muhtemeldir. Bir 
örnekte–Atmeh'te– büyüyen kamp, bölge insanının mülkiyetindeki zeytinlikte bulunmaktadır ve 
ülkelerinde yerinden edilmiş kişiler yakacak odun ihtiyacı için ağaçları kesmeye devam etmektedir. 
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Zorluklar ve kapasite 

İkmaldeki boşluklar ve sektörlerarası yaklaşım 

Kamplarda yeni gelenler için çadır ve diğer ihtiyat stoklarının bulunabilirliğine ilişkin kilit kaynak boşluğu 
söz konusudur. Sektör boşlukları ayrıca planlanmamış kampların çoğalması ve kamp liderlik yapılarının 
yetersiz kalmasıyla bağlantılıdır. Sektöre özgü hizmetler koruma programıyla birleştirilir ve ülkelerinde 
yerinden edilmiş yeni kişiler gelmeden uygulanırsa boşluklar azaltılmış olacaktır. 

Ülkelerinde yerinden edilmiş kişileri ve bilgi boşluklarını takip etme 

Birden fazla yerinden edilme, Suriye'deki çatışma öncesi ekonomik yerinden edilme ve göçten dolayı, 
ülkelerinde yerinden edilmiş kişilerin menşelerini takip etmek zordur. Kuraklık ve ardından gelen 
ekonomik göç 2010 itibariyle binlerce kişiyi yerinden etmiş, gayrı resmi yerleşkelere ve Şam ve 
Halep'teki şehir merkezlerine sürüklemiştir. 
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Kısaltmalar 

AFP Akut Flask Paralizi 

AJS Akut Sarılık Sendromu 

CCCM Kamp Koordinasyonu ve Kamp Yönetimi 

CPWG Çocuk Koruma Çalışma Grubu 

EPI Genişletilmiş Bağışıklık Programı 

FSL Gıda Güvenliği ve Geçim Yolları 

FSLWG Gıda Güvenliği ve Geçim Yolları Çalışma Grubu 

GBV Cinsiyete dayalı şiddet 

IASC Kuruluşlararası Daimi Komite 

IDP Ülkelerinde Yerinden Edilmiş Kişiler 

IEC Bilgi, Eğitim ve İletişim 

IFE Acil Durumlarda Yeni Doğan ve Küçük Çocukların Beslenmesi 

INGO Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu (Uluslararası STK) 

KI Kilit katılımcı 

LNGO Yerel Sivil Toplum Kuruluşu 

MCH Anne ve çocuk sağlığı 

MISP Asgari İlk Hizmet Paketi 

NFI Gıda Dışı Maddeler 

NGO Sivil Toplum Kuruluşu 

OCHA İnsani Yardım Koordinasyon Örgütü 

PIN Yardıma muhtaç insanlar 

PLW Hamile ve Emziren Kadınlar 

SARC Suriye Arap Kızılayı 

SINA Suriye Entegre İhtiyaçlar Değerlendirmesi 

UNHCR BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 

UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 

UNSC BM Güvenlik Konseyi 

WASH Su, Sıhhi Hizmet ve Hijyen 

WPV Vahşi Çocuk Felci Virüsü 

 


