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İllere göre IDP spontan geri dönüşleri
(500' den az olan hareketler harita 
üzerinde gösterilmemiştir.)

IDP spontan geri dönüşleri

IDP spontan geri dönüş sayısı

1 - 1,000
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Geri Bildirim: sapkota1@un.org          Haritada gösterilen sınırlar ve kullanılan isimler Birleşmiş Milletler tarafınca resmi onay ve kabul niteliği taşımamaktadır.

Kasım 2019 Gelişmeleri
Kasım 2019’da, insani yardım topluluğu Suriye genelinde farklı yerlerde yaklaşık 54.400 yerinden edilmiş kişinin spontan geri dönüşünü tespit etmiştir. Bu geri dünüşlerin 
çoğunluğu yaklaşık 27.900 geri dönüş ile Hasake ilinde gerçekleşmiştir. Halep ili 8.200 spontan geri dönüş ile ikinci en büyük IDP geri dönüşü olan il olmuştur. Bu 
dünüşlerin 6.600’ ü il içerisinde gerçekleşirken, yaklaşık 1.600 kişi İdlib’ den geri dönüş yapmıştır. Deyr Ez Zor ili 8.000 spontan geri dönüş ile üçüncü en büyük IDP geri 
dönüşü olan il olmuştur. Bunlardan yaklaşık 6.500 kişi il içerisinde geri dönüş yaparken 900 kişi Şam ilinden, geri kalanlar ise Hasake ile Rakka illerinden dönüş yapmıştır. 
İdlib yaklaşık 4.700 geri dönüş alarak dürdüncü en büyük spontan geri dönüşün olduğu il olmuştur. Bu dünüşlerin tamamı İdlib ili içerisinde gerçekleşmiştir. Dera ve Humus 
illerinde ise Kasım ayında sırasıyla 2.500 ve 1.200 IDP geri dönüş olmuştur.
Notlar
- Geri dönüş ifadesi ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin spontan geri dönüşünü temsil etmektedir. Dolayısıyla ‘Geri Dönen Kişiler’ ya da yerinden edilmiş kişiler için ‘Kalıcı Çözüm’ 
evrensel tanımlarına uymamaktadır.
- IDP spontan geri dönüşleri yerinden edilmiş kişilerin kendi evlerine ya da kendi köylerine dönüşünü kapsar.
- Bu aylık raporda kullanılan IDP spontan geri dönüş terimi yalnızca rapor edilen dönemde gerçekleşen geri dönüşleri ifade etmektedir.
- Doğrulama süreci farklı mekanizmalar tarafından teyit edilen ve raporlanan IDP spontan geri dönüşlerinin üçgenlemesi ve ek olarak IDP görev kolu tarafından önceki yılların nüfus 
sayıları ile çapraz kontrolü sonucuna dayanır.

İl Özeti
(B: bin)

geri dönen
kişilerin

il içerisinde dönüş 
yapmıştır.

%92' si

İle dönüş yapan yerinden edilmiş kişiler
(İl dışına çıkan ve il içerisinde olan geri dönüşleri 
kapsamaktadır. )

İl içinde gerçekleşen geri dünüşler

İl dışına dönüş yapan yerinden edilmiş 
kişiler
(İl içerisinde olan ve il dışına gerçekleşen geri dönüşleri 
içerir.)
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