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Suriye Arap Cumhuriyeti: İnsani Yardım Panosu - Sekiz Vilayet*
Nisan 2014 ( 27 Mayıs 2014'te yayınlanmıştı r)

Kişi sayısı

142.5

milyon hedef bin

10%

Sivillerin ve en savunmasız kişilerin korunması insani yardım toplumunun en büyük kaygı larından biri olmaya devam etmektedir. İnsani korumanın (insan 
haklarının) izlenmesi ve ihtiyaçların karşı lanması sektör partlerleri tarafınan karşı laşı lan en büyük zorluklar olmaktadır. Raporlama döneminde, Suriye’nin 
kuzeydoğusundaki sınır geçişlerinin çoğunda kısı tlamalar ve kapalı  olma durumları  devam etmiştir ve bu durum, insani yardım müdahalelerini 
zorlaştı rmıştı r. Farklı  partnerler tarafından karşı laşı lan zorluklara rağmen, WASH (Su, Sıhhi Hizmet, Hijyen), Gıda, ve Sağ lık, Suriye’deki insanların 
ihtiyaçlarına karşı lık vermeye devam etmiştir. Türkiye’de olan partnerler, yaklaşık 700.000 faydalanıcıya gıda yardımı sağ lamıştı r. IDP nüfusu ve kamp 
sayı larında artış görülmeye devam edilmiştir ve halen kamp sayısı  108’e ulaşmıştı r. Bu kamplardaki en büyük zorluk ve eksiklik kamp idaresi alanında 
olmaya devam etmiştir. Tüm kamplarda SPHERE standartları  yakalanamamıştı r ve gıda en fazla karşı lanı lamayan ihtiyaç olmaktadır. 
Çeşitli silahlı  gruplar arasında devam eden çatışmalar, Suriye içinden erişilebilen, bu alanlara giden birçok önemli erişim yollarını  engellemiştir. Suriye 
hükümet güçlerinin muhalefet kontrölü altında olan Halep şehir merkezinin doğusundaki yoğun bombardmanı devam ettirmeleri, kırsal Halep’e, ve Türkiye’ye 
doğru giden daha fazla göçe yol açmıştı r ve dolayısıyla tahmin edilen 500.000 kişilik nüfus sayısını  300.000’e indirmiştir. Hükümet güçlerinin Şeyh 
Najjar’da önemli ölçüde kontrol alarak ilerlemeleri, Halep şehir merkezinin doğusuna giden en önemli erişim yollarının engellenmesine ve Handarat’tan 
geçen tek kalan yolun yoğun bir şekilde bombardman ve topçu ateşi altına tutulmasına yol açmıştı r. Bir çok kişi tarafından, hükümetin muhalefet kontrolü 
altında olan şehirin doğusuna erişimi tamamen kapatacağı  endişeleri ifade edilmiştir. Batı  Halep şehirindeki muhalefet taaruzunun insani yardım 
konusundaki olumsuz etkileri, batı  Halep’in iç kısımlarına doğru bir göçe sebep olmuştur; durumdan dolayı, batı  Halep şehirine giden malzeme sağ lama 
hatlarının kesilmesi, kı tlığa sebep olmuştur ve bazı silahlı  muhalefet gruplar, Halep şehrinin hem batısı , hem de doğusunda su ve elektriğ i kesmişlerdir. 
IŞİD ve başka silahlı  muhalefet grupları , Hasiçi’nin güneyini kontrol etmek için yoğun mücadele gösterdiklerinden dolayı, bölgeye giden erişim yolları  
engellenmiştir. Hükümet güçleri aynı zamanda, kırsal Şam’daki Kalamun Dağ larına taaruz ederek Yebrud kentinin stratejik kontrolünü ele almışlardır. 
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DURUM DEĞERLENDİRMESİ
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*Sekiz vilayet - Halep, Rakka, Haseke, Deyrizor, İdlip, Lazkiye, Hama ve Humus.

Suriye Entegre İhtiyaç Analizi (SINA) Kuzey Suriye'deki sekiz vilayet ve 111 nahiyeyi kapsayan çok-sektörlü ortak bir analizdir. Bu vilayetlerin tüm nahiyeleri 

analiz edilememiştir. 

İhtiyaç sahibi, hedeflenen ve ulaşı lan rakamlar sektörler tarafı ndan rapor edilen rakamlara dayanmaktadı r.
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Düzenli çoklu-sektör hizmetlerinin üzerinde anla şılancbir 

raporlama döngüsü gere ğince raporlandı ğı ve izlendi ği 

yerinden edilenlerin toplandı ğı yerlerin sayısı ve yüzdesi 
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Boşluklar
Eğitim sektörü güncel bilgiler ve çatışma hattı ötesi bilgilere 

erişememektedir. Pekçok aktörün bu alanda faaliyet gösterdiği 

anlaşılmakta ancak Eğitim Çalışma Grubu'na 

katılmamaktadırlar.  

Eğitim sektöründe temel müdahale öğeleri güvenli eğitim 

alanlarının, okul kitaplarının ve eğitim materyallerinin sağlanması 

ve öğretmenlerin gelişimi ve desteklenmesidir. 

Güvenli e ğitim ve iyile ştirilmi ş bir ö ğretim kalitesine 

eri şimi arttırmak için ula şılan toplam çocuk, genç ve 

eğitim personeli sayısı 

81,000
ulaşılan

65,000
hedef (kişi)

Veriler Mart ayına ait 'Kim, Nerede, Ne Yapıyor' tablosundan 

alınmış olup, Nisan 2014'te bir araştırma anketi yapılmıştır. 

Daha fazla bilgi için: Maryanna.schmuki@savethechildren.org

Suriye Arap Cumhuriyeti: İnsani Yardım Panosu - Sekiz Vilayet*
Nisan 2014 ( 27 Mayıs 2014'te yayınlanmıştı r)

EĞİTİM

BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uygun şekilde, engelsiz erişim ve sivillerin korunması için ulusal, uluslararası ve devlet-dışı  aktörlere 
müşterek savunuculuk yapmak. Bu kapsamda insani yardım alanları , sınır ötesi ve çatışma hattı  ötesi operasyonlar ve kuşatmaların 
kaldırı lması da dahil olmak üzere çalışmalar yürütmek.

ulaşılan

Boşluklar

Müdahale

142,500

Halep ve Rakka'daki IDP kamplarının SPHERE standartları 

ile uyumlu hale gelmesini sağlamak için iyileştirilmesi 

planlanmaktadır. Bu faaliyetten 9 IDP kampında yaşayan 

60.000 IDP faydalanacaktır.

Plan/Tahmin
hedef (kişi)

Aktörlerin çoğu kamp yönetim girdileri sağlamaksızın 

kampların içinde sadece acil yardım ihtiyaçlarını 

karşıladığından, kamp yönetimi kapasitesi IDP kamplarında 

eksik olan en önemli hizmet olmaya devam etmektedir. 

İhtiyaçlar

Eğitim sektöründe temel ihtiyaçlar eğitim alanlarının yeniden faaliyete geçirilmesi, yeni eğitim alanlarının sağlanması, okul kitaplarının 

ve eğitim materyallerinin sağlanması ile öğretmenlere destek sunulmasıdır.  Çocukların ve gençlerin  zarar görebilirliği ve psikosoyal 

stres düzeyinin müdahale kapsamındaki faaliyetlerle ele alınması gerekmektedir. 

Kamplarda hizmetlerin sunulması sektör üyeleri arasında erişim, 

uzmanlık, fonların varlığı ve hazırlık durumlarına göre 

paylaşılmıştır. Bu faktörlere bağlı olarak her bir kampın son 

başvurulacak hizmet sağlayıcı olarak sektör irtibatları 

bulunmaktadır.  

** Bu stratejik hedefler Temmuz 2014-Haziran 2015 dönemi için hazı rlanan Sektörlerarası  Müdahale Planı 'ndan alı nmı ştı r.

142,500
ulaşılan

Yerlerinden edilen insanların  tahmini toplam sayıs ı 

(kamplar ve kamp benzeri yerle şimler) 

İhtiyaçlar Müdahale

İnsani yardım ilkeleri ve standartlar doğrultusunda, en hassas/zarar görebilir kişiler öncelikli olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm Suriyelilere, hayati 
ve yaşamlarını  sürdürebilecekleri insani yardımı sağ lamak. 

Toplulukların dayanıklı lığını , sürdürülebilir geçim kaynaklarını , sosyal ve kamusal hizmetlerin iyileştirilmesini desteklemek ve korumak.

İhlalleri önlemek veya azaltmak ve uluslararası insan hakları  ve uluslararası hukuka saygıyı  teşvik etmek için topluluk düzeyinde ve ulusal 
düzeyde koruma ortamını güçlendirmek. 

Suriye krizine müdahalede bulunan insani aktörlerin uyum ve hesap verebilirliklerini desteklemek amacıyla topluluklar, ulusal ve uluslararası 
STK’lar ve BM Kuruluşları  da dahil olmak üzere ilgili tüm aktörler arasında koordinasyon ve iletişimi güçlendirmek.

Yerel STK’lar ve Suriye krizine müdahalede bulunan diğer aktörler de dahil olmak üzere, Suriye sivil toplumunun kapasitesini düzenli bir şekilde 
güçlendirmek.

STRATEJİK HEDEFLER

Eğitim sektöründe temel ihtiyaçlar eğitim alanlarının yeniden 

faaliyete geçirilmesi, yeni eğitim alanlarının sağlanması, okul 

kitaplarının ve eğitim materyallerinin sağlanması ile 

öğretmenlere destek sunulmasıdır.  Çocukların ve gençlerin  

zarar görebilirliği ve psikosoyal stres düzeyinin müdahale 

kapsamındaki faaliyetlerle ele alınması gerekmektedir. 

KAMP KOORDİNASYONU VE KAMP YÖNETİMİ
Kamp Yönetimi ve Kamp Koordinasyonu (CCCM) Sektörü 108 IDP ('Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler') kampını kapsamakta ve bu 

kamplarda, yerleşim, durum, IDP sayısı ve hizmetlerin sunulması konularında uygun güncellemeleri sağlamaya çalışmaktadır.  

142,500
hedef (kişi)

Kampların çoğunluğu IDP'lere yeterli barınma sağlayamamakta, 

bunların çoğu geçici olmakta, SPHERE standartlarına 

uymamakta ve çoğunun değiştirilmesi gerekmektedir. Su, Sıhhi 

Hizmet ve Hijyen ile gıda-dışı maddeler uygun fonların varlığı 

dolayısıyla IDP kamplarındaki yaygın faaliyettir.  Ancak, 

ihtiyaçlar, IDP kamplarındaki güvenlik kısıtlamaları ve bunların 

düzgün yönetilememesi dolayısıyla karşılanamamaktadır. Gıda 

yardımı pek çok IDP kampında eksik kalmakta, raporlara göre 

yalnızca az sayıda STK gıda ulaştırmakta, Halep'teki kamplara 

bunların daha da azı erişebilmektedir. Sağlık durumunun 

izlenmesinde, sağlık tesislerinin kampların içerisinde 

yeralmamalarından sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Bununla 

birlikte, bazı STK'lar IDP kamplarında sağlık yardımları 

sağlayabilmişlerdir. İki STK Halep'teki IDP kamplarına mobil 

sağlık ekipleri sağlamaktadır.  CCCM Halep ve Rakka'daki IDP 

kamplarında eğitim hizmetlerinin bulunup bulunmadığıyla ilgili 

bilgiye sahip değildir.  

Veriler IDP kampları ve hizmet sunum tablosundan elde 

edilmiştir. 

Daha fazla bilgi için CCCM Sektör Koordinatörü Dher Hayo ile 

iletişime geçiniz. Email: HAYOD@un.org
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Plan/Tahmin

Daha fazla bilgi için lütfen 

health.coordination.turkey@gmail.com adresinden iletişime 

Şu anda Bebek ve Çocuk Beslenme (IYCF) bilgisi ve 

faaliyetleri yetersiz durumdadır ve kontrolsüz bebek maması 

dağıtımı yapılmaktadır. Ayrıca bebek mamalarının güvenli bir 

şekilde kullanılmadığı raporlanmaktadır. Gerçekleştirilen bir 

tespit çalışmasında IDP çocukların %51’inde Tip 1 mikro 

besin eksiklikleri teşhis edilmiştir. Gelişim engeli ve 

eksikliklerini önlemek için hamile ve emziren kadınlar ile 5 yaş 

altı çocukların aldıkları besinlerin artırılmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bazı kuruluşların düşük sıklıkla şiddetli akut 

beslenme yetersizliği raporlamış olmasına istinaden, Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) protokolleri doğrultusunda vakaların 

tedavi edilebilmesi için belirlenen tesislerin gerekli ekipman ve 

yetkinliğe sahip olduğunun temin edilmesine ihtiyaç 

reached

882,771

SAĞLIK
Ameliyat ve travma

Aşı kampanyası

1,423,000
reached

1,445,000

Bebek ve Çocuk Beslenme (IYCF) eğitimleri ve Şiddetli Akut 

Beslenme Yetersizliği tedavileri planlanmakta ancak Arapça 

bilen eğitimci yokluğu nedeniyle henüz gerçekleştirilememiştir. 

İyileştirici gıdaların temini de planlandı ve fakat gümrüklerle 

ilgili bazı güçlükler yaşandı. Beslenme durumunu daha somut 

şekilde belirlemek için tüm vilayetleri kapsayacak şekilde 

planlanan bir tespit çalışması gerçekleştirilecek. Bu temsili bir 

anket çalışması olacak ve kilo-boy oranı, gıda güvenliği, ölüm 

oranı, bebek ve çocuk beslenme faaliyetlerini içerecektir.

İhtiyaçlar
Partnerler tarafından ulaşılan faydalanıcıların net sayısının 

veri eksikliği nedeniyle belirtilmesi mümkün değildir. Rakka 

(Tell Abyad), Lazkiye, İdlib (Atmeh, Qah ve Kerame kampları 

dahil) ve Halep (Bab El Salame, Menbiç ve Cerablus kampları 

dahil) bölgelerinde yaklaşık 39,654 MUAC teşhis edilmiştir.

Müdahale
Yalnızca 3 kuruluşun erişimi ve müdahalesi kolay bölgelerde 

tespit çalışması yapabildiğinden hareketle, beslenme durumunun 

tespiti hususunda büyük açıklar bulunmaktadır. Şiddetli akut 

beslenme yetersizliğinin uygun tedavisinde eğitim ve iyileştirici 

gıdalar açısından ciddi açıklar bulunmaktadır: Beslenme 

yönetimi yetersizliğinin sistematik tedavisinin temini için: F-75 ve 

F-100 sütleri, Tüketime hazır iyileştirici gıda (RUTF) ve 

Kullanıma hazır tamamlayıcı gıda (RUST). Mikro besin temini 

hususunda ciddi açıklar bulunmaktadır: 6-59 ay arası çocuklar 

için A Vitamini desteği, hamile kadınlar için demir folik asit. 

Bebek ve çocuk beslenmesi hususunda emziren kadınların 

desteklenmesi ve asgari uygun mamaların kullanımı açısından 

ciddi açıklar bulunmaktadır. 

Boşluklar
BESLENME

Suriye Arap Cumhuriyeti: İnsani Yardım Panosu - Sekiz Vilayet*
Nisan 2014 ( 27 Mayıs 2014'te yayınlanmıştır)

Müdahale
Gıda güvencesi olayan 5.5 milyon insan için gıda (tahıl ve 

taze gıda) ve pişirme gereçlerine erişimin temin edilmesi en 

önemli önceliktir. Krizin uzaması ve yerel ekonomileri 

desteklemenin/yardıma bağımlılığı önlemenin önemi 

dolayısıyla geçim kaynakları girdilerinin mevcudiyetini ve 

bunlara erişimin arttırılması ikinci temel önceliktir. 

SINA kapsamındaki 8 vilayette yaklaşık 3.3 milyon kişiye gıda 

paketleri, pişmiş gıda ve diğer yiyecek maddeleri ulaştırılmıştır. 

Bunların yaklaşık 700.000'ine Türkiye merkezli aktörler  

tarafından ulaşılmıştır. Dünya Gıda Programı Suriye içerisindeki 

bu 8 vilayette, Suriye içerisinden, yaklaşık 2.6 milyon kişiye 

ulaşmıştır. Halep vilayetinde 2,300'ün üzerinde hane (16,200 

faydalanıcı) zirai girdiler ve hayvan yeminden oluşan geçim 

kaynağı desteği almıştır. 

Geçim kayna ğı girdisi (tarımsal, hayvancılık veya di ğer 

girdiler) alan faydalanıcı sayısı 

85,183
ulaşılan

444,523

Üreme sağlığı

target (individuals)

Gıda Güvenliği ve Geçim Kaynakları Sektörü, Suriye'de çatışmadan etkilenen nüfusun zaruri ihtiyaçlarını: 

- gıdaya erişimi arttırarak (gıda kolileri, pişmiş gıdalar ve karma gıda maddeleri) 

- geçim kaynağı yatırımlarını destekleyerek (zirai girdiler, hayvan yemleri, çekler)

- güvenlik ağı sağlayarak (un ve ekmek) karşılamaktadır. 

Günde 1500 kcal veya fazla yardım sa ğlanan ki şi yüzdesi

ulaşılan

hedef (kişi)
5,500,000

Plan/Tahmin
Sonrasında diğer vilayetlerde de uygulamak üzrere, İdlip'te geniş 

çaplı bir beslenme analizi yapılacaktır. Bu temsili araştırma boya 

oranla kiloyu, gıda güvenliğini, ölüm oranları ile bebek ve çocuk 

besleme pratiklerini ölçecektir.  HeRAMS veri toplama çalışması 

başlayacaktır. Maaş cetveli tashihi Sağlık Çalışma Grubu'na 

Boşluklar
Sağlık tesislerinin kaynak ve kapasitelerinin tespit edilmesi 

(HeRAMS), uygun şekilde izleme ve müdahae için ortak 

göstergeler ve sistematik bir Sağlık Bilgi Sistemi. Erişilebilen 

yerlerde sadece 3 kuruluşun ölçümlerde bulundğu gözönüne 

alınırsa beslenme konusunda ciddi eksiklikler ve müdahale 

boşlukları bulunmaktadır. 

GIDA GÜVENLİĞİ VE GEÇİM KAYNAKLARI

3,345,059 İhtiyaçlar

n/a
hedef (kişi)

Plan/TahminBoşluklar
930.000 hanehalkından fazlasının Mayıs ayında gıda sepetleri 

alması beklenmektedir (80.000'i Türkiye merkezli aktörlerden, 

850.000'i Şam'dan). Bu 4.65 milyon kişiye tekabül etmektedir. 

130.000 kişinin ekmek/un alması beklenirken, 1200 hanehalkı 

gıda fişi alacaktır. 

Çetin güvenlik koşulları ve erişimin zayıflığı yardımın 

ulaştırılmasını engellemeye devam etmektedir. Türkiye 

merkezli aktörlerden yardımlar Idlip ve Halep'te toplanırken 

Suriye içinden yapılan operasyonlar daha geniş bir alanı 

hedeflemektedir.Özellikle yerel kuruluşların faaliyetlerine 

yönelik edinilen bilgilerin yetersizliği devam etmektedir. 

Mümkün olan yerlerde birincil ve ikincil sağlık hizmetlerinin sağlanması. Zamanlı araştırma ve koordineli müdahale yoluyla salgınlara 

yeterli müdahale: Çocuk felci aşı kampanyasının 6. turu Mayıs sonunda başlayacaktır. Sağlık tesislerinin kapasitelerinin ölçülmesi 

(HeRAMS) çalışmasının içeriği tamamlanmış olup, icrası öncelik taşımaktadır.  'Kim, Nerede, Ne Yapıyor' (3W) tablolarının 

incelenmesi ile yeni ve mevcut üyeler için bu konuda eğitimler düzenlenmesi. 

Sınırlı erişim dolayısıyla ilaç ve malzemelerin bulunabilirliği 

kaygı yaratmaya devam etmektedir. Bulaşıcı hastalıkları 

önlemek için rutin aşılamalara olduğu kadar sağlık tesislerine, 

insan kaynaklarına ve ekonomik güçlendirmeye destek 

verilmesi öncelikli ihtiyaç olmaya devam etmektedir. 

Salgınların izlenmesi ve bunlara müdahale ile üreme sağlığı ve 

pediyatrik bakım hala bir önceliktir. Belirlenen ihtisaslaşmış 

tesislerin vakaları Dünya Sağlık Örgütü protokolleri uyarınca 

tedavi edebilmeleri için teçhizatlandırılmaları ve eğitilmelerini 

sağlamak acil bir ihtiyaçtır. 

ulaşılan

İhtiyaçlar Müdahale

target (individuals)

n/a
Partnerler Kuzey Suriye genelinde 2.086.842 kişiye temel 

ve/veya sağlık bakım hizmetleri sağlamıştır (ihtiyacı olanların 

%61'i). Rakamların yüksek olmasının sebebi gerçekleştirilen aşı 

kampanyalarıdır. Mayıs ortası itibariyle, Kuzey Suriye'de 3 

vilayette 13 çocuk felci vakası teyit edilmiş, 2 vilayette 29 klinik 

uyumlu tanısı konmuştur. Aşılamanın 6. turu başlamak 

üzeredir.

hedef (kişi)

Bu rakamlar 8 ajans tarafından rapor edilen verileri 

yansıtmaktadır. Raporlama dönemi Mart 2014'tür. Daha fazla 

bilgi için lütfen info.syria@foodsecuritycluster.net adresinden 

iletişime geçiniz. 

Daha detaylı bilgi için iletişim bilgisi: 

health.coordination.turkey@gmail.com 

30,924

61%

98%

4%



KORUMA/ÇOCUK KORUMASI

Daha detaylı bilgi için: 

Her iki taraftaki kesik ve değişken sınır durumları. Ticari eşyalar ve yardım malzemelerini nedeniyle sınır noktalarında oluşan yoğunluk - önemli ölçüde ticari eşyalar, ticari eşya niteliğinde gönderilen 

insani yardımlar ve insani yardım statüsündeki malzemeler Türkiye'nin güneyinden Suriyeye gönderilmektedir. Sınırda kuyruklar oluştuğunda bu durum rekabete yol açmaktadır. Bazen bu fiyat 

artışlarına ve lojitik imkanlarda kısıtlılıklara yol açabilmektedir. Sınır geçişlerindeki aktarma prosedürü - Türk kamyonlarının Suriye'ye geçişine izin verilmmemesi ve malzemelerin Suriye 

kamyonlarına akyarılması sınır geçişlerinde yapıldığından daha yavaş bir ilerleyiş oluşmaktadır. Kuzey suriyedeki asayiş bozukluğu - güzergahlardaki güvenlik riskleri ile ilgili açık ve güvenilir bilgi 

olmaması, nakliye firmalarının taşıma işlerini üstlenmekte isteksiz davranmalarına yol açmakta ve bu da sevkiyatların zamanında gerçekleştirilememesine neden olmaktadır. Kuzey Suriye'de 

malzeme konuşlandırma ve depolama noktasında kuruluşların kısıtlı kapasiteleri ve ciddi riskleri bulunmaktadır.

Başlıca Zorluklar
LOJİSTİK

Önleyici, azaltıcı ve savunucu faaliyetlerle temel öncelikleri 

vurgulamak.

Boşluklar
Çocukların silahlı gruplara katılması, mayın 

çalışmaları/patlayıcı savaş kalıntıları ile çocuk işçiliğinin en 

tehlikeli şekillerini takip etmek ve raporlamak ve cinsiyet 

temelli şiddeti vurgulamak.

Koruma Sektörü yakın zamanda sınıra yakın yerlere (başta 

Azez olmak üzere) yapılan saldırılar konusunda, bu yerlerin 

sınıra yakınlığı, IDP ve insani yardım çalışanlarının sıklıkla 

kullandığı bir rota olması ve özellikle Bab El Selame olmak üzere 

diğer kamplara yakınlığı dolayısıyla, oldukça kaygılıdır. 

Yazım tarihi: 27 Mayıs 2014                 Geribildirim: ochaturkey@un.org                  www.unocha.org      www.reliefweb.int      

Kaynaklar: Sektör raporları

Plan/Tahmin

Daha detaylı bilgi için iletişim bilgisi: Diane.Paul@rescue.org

Erken uyarı sistemine olduğu kadar korumanın izlenmesi ve 

raporlanması ile ilgili sistemlere acil ihtiyaç bulunmaktadır. 

STK'ların koruma sektöründeki faaliyetlerini arttırmaları ve 

çocukların silah altına alınması, erken evlilik vb konularda 

müdahale geliştirmeleri için kapasite geliştirme çalışmalarına 

ihtiyaç duyulmaktadır. IDP kamplarında cinsiyet konusunda 

dengeli kamp komite sistemlerinin kurulması tüm IDP'lerin 

haklarının korunmasını saplamak açısından son derece 

önemlidir. 

60,000
hedef (kişi)

Plan/Tahmin
Kamplarda ve toplum merkezlerinde hizmet sağlanmaya 

devam edilecek,(IDP'lere yönelik, kaynak imkanları 

doğrultusunda), yerel konseyler ve su idareleri ile kamu 

hizmetlerini, su, sıhhi hizmet ve hijyen altyapısını 

Bu raporda kullanılan veriler Su, Sıhhi Hizmet ve Hijyen 

Sektörünün Ocak-Nisan 2014 dönemini kapsayan 4W 

raporundan alınmıştır. Bazı etkilenen bölgelere erişimde 

yaşanan güçlükler nedeniyle bu raporda yansıtılan ulaşılan 

faydalanıcı sayısı verileri gerçekleşenden az olabilir. Daha 

detaylı bilgi için iletişim bilgisi: 

Erişimi zor bölgeler ve sınır geçişlerindeki beklenmeyen 

durumlar Su, Sıhhi Hizmet ve Hijyen hizmetleri için güçlük 

yaratmaya devam etmektedir. Hijyen kitleri, klorin ve 

ekipmanları sınır ötesine göndermek konusunda güçlükler 

yaşanmaktadır. Bu durum ihtiyacın en yüksek olduğu yerlerde 

klorin mevcudiyeti ve O&M ekipmanlarının sağlanmasında 

büyük bir boşluk yaratmaktadır. Halep'te su ve elektrik arzı 

şiddetli çatışmaları takiben muhalif gruplar arasında pazarlık 

unsuru olarak kullanılmaktadır. Bu durum düzenli su 

kaynaklarının restorasyonunu sağlamayı güç hale 

getirmektedir. Mayıs ayına kadar düzensiz su arzı durumu iyi 

şekilde devam etmiştir. Restore edildiğinde dahi mahallelerde 

geçici kesintiler olmuştur.  

Sürdürülebilir su temini sağlanan faydalanıcı sayısı 530.000 

kişi, taşıma yöntemiyle su sağlanan faydalanıcı sayısı ise 

123,000 kişidir. Temizlik tesisi sağlanabilen faydalanıcı sayısı 

51.000 ve bir defa hijyen kiti dağıtımı ile ulaşılabilen 

faydalanıcı sayısı ise 352.000 kişidir. Eş zamanlı olarak çöp 

toplama ve atık yönetimi sağlanan kamp ve kamp dışı 

bölgelerdeki hizmetlerlerle ulaşılan faydalanıcı sayısı ise 1.5 

milyon kişidir.

581,000
hedef (kişi)

İşgörür bir tuvalet ve temizlik alanlarına eri şimi olan ki şi 

sayısı

42,000
ulaşılan

Müdahaleİhtiyaçlar

Suriye Arap Cumhuriyeti: İnsani Yardım Panosu - Sekiz Vilayet*
Nisan 2014 ( 27 Mayıs 2014'te yayınlanmıştır)

Yazlık kit yardımlarına başlanması için planlama ve ihtiyaç 

tespitleri başlamatılmaktadır.

SU, SIHHİ HİZMET, HİJYEN
Güvenli su tedari ğine eri şimi olan ki şi sayısı 

(sürdürülebilir su kayna ğı) 

Ev sahibi toplumda, toplumsal merkezlerde ve kamplarda bulaşıcı hastalıklarının yayılmasının önlenmesi için suya ve hijyen 

hizmetlerine adil erişimi sağlamak.

530,000

Yerlerinden edilmiş kişilerin, partnerler aracılığıyla yürütülen hizmetlerin tespit çalışmaları ve sınır geçişlerinin savunuculuğu.

171,000
ulaşılan

İhtiyaçlar Müdahale
n/a .Sektör, sınır ötesi ihtiyaç tespit çalışmalarına, kışlık kitlerin 

ve gıda dışı malzemelerin Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda 

ve kamp dışı bölgelerde bulunan yerlerinden edilmiş kişilere 

dağıtımına devam etmektedir.

Sektör, kamplarda ve kamp dışı alanlarda barınma temini ve 

yenilenmesine devam edecektir.

Ciddi erişim engellerine rağmen sektör partnerleri 170.470  

faydalanıcıya yönelik tespit ve yardım yapabilmiştir.

7.232  faydalanıcıya çadır dağıtımı ve yenilemesi sağlanmıştır 

ve yenilemeye yönelik tespit çalışmaları devam etmektedir. 

hedef (kişi)

Barınma/Gıdadı şı maddeler- Barınma yardımı 

7,232
ulaşılan

n/a

İhtiyaçlar Müdahale
ulaşılan

Yerlerinden edilmiş insanlar ve kamplarda yaşayanlar. Temel 

ihtiyaçlar, temiz içme suyu, temizlik hizmetlerinin sağlanması, 

kamplarda-toplanma merkezlerinde ve toplulukların yaşadığı 

yerlerde atıkların berterafı.

Boşluklar

Daha detaylı bilgi için iletişim bilgisi: 

Dave.Wemyss@rescue.org

Suriyenin kuzeyindeki sürekli istikrarsızlık nedeniyle bazı 

bölgelere erişilememekte ve bu nedenle tespit ve yardım 

yapılamamaktadır. 

BARINMA/GIDA-DIŞI MALZEMELER
Barınma/Gıdadı şı maddeler- Gıdadı şı madde yardımı 

Travmalara müdahaler, cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi ve müdahale edilmesi, çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi (istihdam/diğer kötü çocuk işçiliği, erken evlilik); aile bağlarının yeniden tesisi; 

savunuculuk çalışmaları, ayrılıkçı saldırılar, okul ve hastanelere saldırılar, keyfi tutuklamalar, engellemeler, işkence ve yargısız infaz)

hedef (kişi)

Boşluklar Plan/Tahmin

91%

70%


