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Yerinden edilmiş kişilerin geri dönüş haritası

Spontan Geri Dönüşler

127
Yerleşim yeri

Toplam IDP spontan geri dönüşleri
(Bucaklara göre)

13,572
Spontan geri dönüş

l 1 - 1,000

l 1,001 - 5,000

l 5,001 - 10,000

l 10,001 - 20,000

l > 20,000

O IDP spondan geri dönüş olmamıştır

lToplam IDP spontan geri dönüşler
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İllere göre IDP spontan geri dönüşler

iki yüzden az olan IDP hareketleri harita
üzerinde gösterilmemiştir

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

%85' i
il içerisinde dönüş 

yapmıştır

SURİYE ARAP CUMHURİYETİ
Yerinden Edilmiş Kişilerin (IDP) Spontan Geri Dönüşleri
Ocak 2021 IDP (WoS) Görev Kolu

Ocak 2021 gelişmeleri İl özeti

Ocak 2021’de, insani yardım topluluğu Suriye genelinde yaklaşık 13.600 yerinden edilmiş 
kişinin spontan geri dönüşünü tespit etmiştir. Bir önceki aya kıyasla benzer sayıda IDP geri 
dönüş hareketi gözlenmiştir. Bu geri dönüş hareketlerinin 6 binden fazlası, tüm geri 
dönüşlerin yaklaşık %48’ i, Halep ve idlib vilayetleri içinde ve arasında gerçekleşmiştir.
Nahiye düzeyinde; Hama vilayetinde yer alan As-Suqaylabiyah nahiyesi yaklaşık üç bin üç 
yüz IDP geri dönüş hareketi alarak en fazla geri dönüşün yapıldığı nahiye olurken, Halep’ de 
yer alan Jebel Saman nahiyesi ile İdlib’ de yer alan Ehsem nahiyesi sırasıyla yaklaşık bin dört 
yüz ve bin üç yüz IDP spontan geri dönüş hareketi almıştır. Aynı dönemde İdlib vilayetinde 
yer alan Ariha nahiyesi ise yaklaşık altı yüz IDP spontan geri dönüş hareketi alan nahiye 
olmuştur.
Yerleşim yeri düzeyinde; Hama vilayetinde yer alan As-Suqaylabiyah şehri yaklaşık üç bin üç 
yüz IDP spontan geri dönüş hareketi alarak en fazla geri dönüşün yapıldığı şehir olurken, 
Halep şehir merkezi yaklaşık bin tane spontan geri dönüş hareketi almıştır. İdlib vilayetinde 
yer alan Sarmin şehri ile Humus vilayetinde yer alan Humus şehri sırasıyla beş yüz ve dört 
yüz IDP geri dönüş hareketi alırken Halep vilayetinde yer alan Um Jlud şehri ortalama üç yüz 
IDP geri dönüş hareketi almıştır.
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.
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