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İki yüzden az olan IDP hareketleri harita
üzerinde gösterilmemiştir

Haritada gösterilen sınırlar ve kullanılan isimler Birleşmiş Milletler tarafınca resmi onay ve kabul niteliği taşımamaktadır.

Yerinden edilmiş kişilerin hareketleri haritası

l > 20,000

O

Haritada gösterilen oklar gerçek IDP güzergahını belirtmemektedir.Kaynak: CCCM ve HNAP Ocak 2021 veri raporu.

İllere göre yer değiştirmeler

l 1 - 1,000

406
Yerleşim yeri

Ocak 2021 gelişmeleri İl özeti

SURİYE ARAP CUMHURİYETİ
Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilerin (IDP) Hareketleri
Ocak 2021 IDP (WoS) Görev Kolu

IDP hareketi raporlanmamıştır

lGelen toplam IDP sayısı

l 1,001 - 5,000

l 5,001 - 10,000

l 10,001 - 20,000

32,398
IDP hareketleri

Toplam yerinden edilmiş kişi sayısı
(Bucaklara göre)

Ocak 2021’ de insani yardım topluluğu Suriye genelinde yaklaşık 32.400 
yerinden edilmiş kişinin hareketini tespit etmiştir. Bir önceki aya kıyasla IDP 
hareketlerinde yüzde yirmi beş azalma gözlenmiştir. IDP hareketlerinin büyük 
bir çoğunluğu önceki aylarda olduğu gibi Süriye’nin kuzeybatısında 
yoğunlaşmış, hareketlerin %92’si Halep ve İdlib vilayetleri içinde ve bu vilayetler 
arasında gerçekleşmiştir.
Nahiye düzeyinde; Halep vilayetindeki Bulbul nahiyesi yaklaşık üç bin IDP 
hareketi ile Ocak ayında en fazla IDP hareketi alan nahiye olmuştur. İdlib ilinde 
yer alan Maaret Tamsrin ve Dana nahiyelerinin her biri yaklaşık iki bin dokuz yüz 
IDP hareketi alarak ikinci sırada gelmektedir. Halep vilayetinde yer alan Azaz 
nahiyesi ile İdlib’ de yer alan Dana nahiyelerinin her biri sırasıyla ortalama iki bin 
iki yüz ve iki bin IDP hareketi alırken, yine Halep’ de yer alan Ghandorah nahiyesi 
ile İdlib’ deki Kafr Takharim nahiyelerinin her birinde yaklaşık bin altı yüz IDP 
hareketi kaydedilmiştir.
Yerleşim yeri düzeyinde; Halep’de yer alan Azaz şehri yaklaşık bin beş yüz IDP 
hareketiyle Ocak ayında en fazla IDP hareketi alan yer olmuştur. İdlib ilindeki 
Bayates şehri ise yaklaşık bin üç yüz IDP hareketi alarak ikinci sırada 
gelmektedir. Halep ilinde yer alan Harbanush, Bulbul ve Tal Aghbar - Tal Elagher 
şehirlerinin her biri ortalama dokuz yüz IDP hareketi alırken, yine Halep’ de yer 
alan Jarablus şehri yaklaşık sekiz yüzden fazla IDP hareketi almıştır.
Gözlenen bu IDP hareketlerinin çoğunlukla hizmetler ve geçim kaynaklarına 
erişim gibi faktörlerden kaynaklandığı ve önceki aylara kıyasla daha az 
bombardıman olmasının etkili olduğu tahmin edilmektedir.

IDP hareketleri yerleşim yerlerine gelen 
yerinden edilmiş kişilerin sayısını ifade 
etmektedir. Çoklu veya kısa dönem yer 
değiştirmeleri içerir.
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