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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Çatışmanın dördüncü yılındaki Suriyeli sivil halk insani ihtiyaçlar ve koruma açısından en ağır bedeli 
ödemeye devam etmektedir. Son tahminler 10.8 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, 
bunun 6.5 milyonunu ülkesinde yerinden edilmiş kişiler oluştururken1 2.9 milyonun üzerinde kişinin 
komşu ülkelere kaçtığını göstermektedir. Türkiye sınırında 160.000 kişiyi barındıran, bilinen 100 tane 
IDP kampı bulunmaktadır ve bunların sayısı artmaya devam etmektedir. ‘Erişilmesi güç’ yerlerde 
yaşayan 4.7 milyon kişinin2 ve kuşatma altındaki yerlerde yaşayan yaklaşık 220.000 kişinin ihtiyaçları 
yerlerinden edilenlerin insani ihtiyaçlarına eklenmektedir.   

Etkilenen topluluklara erişim, yardım ve hizmet sağlayan insani yardım kuruluşları için başlıca 
kısıtlama olmaya devam etmektedir. Hükümetin orta ve güney Suriye’yi ele geçirmiş olması Humus ve 
Şam’daki muhalefet bölgelerine giden neredeyse bütün sınır ötesi erişim rotalarını tıkamıştır. 
Hükümet Güçleri Halep şehrini kuşatmak üzere kademeli olarak ilerleme göstererek, muhalefet 
kontrolündeki mahallelere giden tek erişim yolunu tehdit etmektedir.  IŞİD’in Kuzey-Doğu’da yayılması 
Türk makamlarının önemli sınır kapılarını kapatmasına yol açarken, Türk makamlarının Kürt otoriteleri 
veya Suriye Hükümeti’nce kontrol edilen sınır geçişlerine uyguladıkları sınırlamalar dolayısıyla Kürt 
kontrolü altındaki yerlere erişim yüksek ölçüde kısıtlanmaya devam etmektedir. 

İnsani yardım erişimi güç olmakla birlikte imkansız değildir. Kimi muhalif gruplar, farklılaşan 
derecelerde sınırlı erişime maruz kalan kuşatma altındaki bir alan ve Kürt bölgeleri hariç, ihtiyaç sahibi 
nüfusa erişimi kati surette engellemektedir. İnsani yardım prensipleri ve ihtiyaç sahibi nüfusa engelsiz 
insani yardım erişimi sağlamak konusunda muhalif gruplarla yapılan görüşmeler sonucu birçok silahlı 
grup kendi etki alanlarında ya da kontrolleri altında bulunan yerlerde kendi sorumlulukları konusunda 
duyarlılaşmıştır. Erişim müzakereleri genellikle belirli bir yere belirli bir sevkiyatın gerçekleştirilmesi 
için yürütülmektedir. Muhalif aktörlerin oldukça yüksek bir sayıda olduğu ve muhalif grupların 
çoğunluğunun merkezi emir-komuta yapısından yoksunluğu gözönünde bulundurulduğunda, yerel 
düzeydeki bu tür müzakereler elverişli olmaktadır.   

Risklere ve güçlüklere rağmen, 35’in üzerinde uluslararası STK, yüksek sayıda Suriyeli STK3  ve en 
az 25 Türkiyeli STK Türkiye’den erişilebilen ihtiyaç sahiplerine insani yardım ve hizmetler 
sağlamaktadır.  

İnsani yardım operasyonunun giderek karmaşıklaşmasıyla birlikte Türkiye’den Suriye’ye yapılan 
insani yardım sevkiyatının artan hacmi dolayısıyla İnsani Yardım İrtibat Grubu (HLG)4, oniki ay için ve 
tüm insani yardım sektörlerini kapsayacak bir müdahale planı yapılması kararı almıştır. Şubat 2014’te 
insani yardım toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek bir plan tasarlamada izlenecek yolu tartışmak 
için Gaziantep ve Antakya’da ilgili tüm kuruluşlarla paydaş istişareleri gerçekleştirilmiştir. Nisan 
2014’te, 95  kuruluş5, bağışçı ve Sektörlerden yaklaşık 150 kişi biraraya gelerek Türkiye’den Suriye’ye 
yapılacak insani yardım operasyonları için bir müdahale planında olması gereken kilit stratejik 
hedefler üzerinde mutabakata varmıştır. Bu çalıştayı takiben, sektör çalışma grupları, ilgili üyeleriyle, 
odaklanacakları önemli öncelikleri ve bu faaliyetlerin maliyetlerini belirlemek için toplantılar 
düzenlemiştir.   

2014-2015 Müdahale Planı altı stratejik hedef belirlemiştir:  

1  İnsani yardım alanı, sınır ötesi ve iç çatışma hatları ötesi operasyonların desteklenmesi ve 
BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uygun olarak kuşatmaların kaldırılması dahil engelsiz 
erişim ve sivillerin korunması için ulusal, uluslararası ve devlet dışı aktörlerle müşterek 
savunuculuk faaliyetlerinde bulunulması. 

                                                
1 Bu rakam ülke çapında bir tahmini yansıtmaktadır (SHARP). Suriye Entegre İhtiyaç Analizi (Aralık 2013) değerlendirmeye tabi 

sekiz vilayetteki toplam 173 ilçenin 111 nahiyesinde 7.5 milyon ihtiyaç sahibi ve 4.1 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişi 
tahmini rakamlarına ulaşmıştır.  

2 Ülke çapında bir tahmini yansıtmaktadır (SHARP MYR, 2014). 

3 700’ün üzerinde Suriyeli STK kurulduğu tahmin edilmekle birlikte, bunların yalnızca yaklaşık %20’si Suriye’de aktif olarak 
insani yardım sağlamaktadır. 
4 Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü’nce başkanlık edilen HLG, uluslararası STK’lar (dörde kadar), Suriyeli STK’lar (dörde 
kadar), Türk Kızılayı/Türk STK’ları (üçe kadar), BM kuruluşları (üçe kadar) ve bağışçı temsilcilerden (dörde kadar) 
oluşmaktadır.  
5 Hazır bulunan 95 kuruluşun 36’sı Suriyeli STK, 28’i uluslararası STK, 7’si Türk STK’sı, 5 BM kuruluşu ve 2 Kızılay/Kızılhaç’tır. 
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2  İnsani yardım ilkeleri ve standartları doğrultusunda en zarar görebilir durumdakilere öncelik 
vermek suretiyle ihtiyacı olan tüm Suriyelilere hayat kurtarıcı ve hayatı idame ettirici insani 
yardım sağlanması. 

3  Toplulukların dayanıklılığı, sürdürülebilir geçim kaynakları ve sosyal ve kamusal 
hizmetlerin rehabilitasyonunun desteklenmesi ve korunması. 

4  Suriye’deki insani krize müdahalede bulunan yerel STK’lar ve diğer insani yardım aktörleri 
dahil Suriye sivil toplumunun kapasitesinin sistematik olarak güçlendirilmesi  

5  İhlallerin engellenmesi veya azaltılması ve uluslararası insan hakları ve uluslararası insani 
hukuka  saygının desteklenmesi için topluluk düzeyinde ve ulusal düzeyde koruma 
ortamının güçlendirilmesi  

6  Suriye krizine müdahalede bulunan insani yardım aktörlerinin bütünlük ve hesap 
verebilirliğini desteklemek amacıyla topluluklar, ulusal ve uluslararası STK’lar ve BM 
kuruluşları dahil ilgili tüm aktörler arasında koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi 

 

Stratejik hedefler, kendi müdahale planlarını oluşturabilmeleri için sektörlerin çalışmalarına rehberlik 
etmiş ve sektör bazında aşağıdaki temel unsurlar belirlenmiştir. 

Kamp Koordinasyon ve Kamp Yönetimi (CCCM) Çalışma Grubu IDP kampları ve IDP verilerine ilişkin 
zamanında bilgi sağlamak; kamplarda hayat kurtarıcı yardım sağlamak üzere izleme ve takip 
yürütmek suretiyle kamp yönetimi ve kamp koordinasyonunun gelişimine destek olmayı 
amaçlamaktadır. CCCM tüm faaliyetlerinde kamplarda koruma hizmetlerinin gelişmesine katkı 
sağlamayı da göz önünde bulundurmaktadır.  

Eğitim Çalışma Grubu’nun genel amacı çatışmalar ve zorunlu göçten etkilenen toplumlardaki çocuk 
ve gençlerin hakları olan koruyucu ve kaliteli eğitim hizmetlerine erişimini sağlamaktadır. Bunu 
gerçekleştirebilmek için temel eğitim ve destek hizmetleri sağlanması için çalışırken, aynı zamanda 
ilgili politika çerçevelerinin geliştirilmesi, koordinasyonun sağlanması, sektör kapasitesinin 
geliştirilmesi, savunuculuk ve uygun standartların geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütmektedir. 

Gıda Güvenliği ve Geçim Kaynakları Çalışma Grubu’nun genel amacı nüfusun temel gıda 
ihtiyaçlarının karşılanması ve ailelerin dayanıklılıklarının artırılması ile kendi gelirlerini 
sağlayabilecekleri geçim kaynaklarının sürdürülmesinin sağlanmasıdır. Bunu iki yönlü bir yaklaşımla 
gerçekleştirmeye çalışır. Bu yaklaşımlardan birincisi, düzenli ve yeterli gıda temini yoluyla gıdaya olan 
erişimin artırılması ve ikincisi ise üretime yönelik malzeme desteği ve buna paralel gerekli olan 
üretime yönelik eğitim desteği ile birlikte kaynaklara ve gelire olan erişimin artırılmasıdır.  

 

Sağlık ve Beslenme Çalışma Grubu, hayat kurtarıcı ve hayatı idame ettirici sağlık hizmetlerinin 
kalitesini ve erişilebilirliğini artırmayı amaçlamaktadır. Temel sağlık hizmetlerine travma vakaları, acil 
durum vakaları ve acil durum doğum vakaları örnek olarak verilebilir. Hastalık ve ölüm oranlarının 
azaltılmasına yönelik rutin bağışıklık programlarının genişleşletilmesi çalışma grubunun 
önceliklerinden biri olacaktır. Çalışma grubu, hayat kurtarıcı eşit ve kaliteli sağlık hizmetlerine olan 
erişiminin artırılmasına duyulan ihtiyacı benimserken, bunun yanında sağlık personeli ve sağlık 
tesislerinin korunmasına duyulan ihtiyacı da önceliklendirmektedir. 

Lojistik Çalışma Grubu (LWG) lojistikle ilgili bilgilerin hazır bulundurulmasını, lojistikle ilgili ortak 
güçlüklerin belirlenmesini ve operasyonel müdahalenin iyileştirilmesi için olanakları araştırmayı 
amaçlamaktadır. LWG, yardım dağıtımlarının planlanması, zorlukların önüne geçilmesi ve farklı 
kapasite düzeylerindeki kuruluşları karşılıklı bilgi paylaşımı için bir araya getirmek üzere insani 
aktörleri buluşturmaktadır. 

Koruma Görev Gücü’nün temel odak noktası kapsamlı bir koruma izleme ve raporlama sistemi ile 
analiz ve müdahale kapasitesinin oluşturulması olacaktır. Koruma izlemesi bugüne kadar plansız 
biçimde yürütülmekteydi. Koruma Sektörü beş temel koruma faaliyeti ile bunun yanı sıra çok sayıda 
temel savunuculuk alanları belirlemiştir. Sektör ayrıca uzmanlığı yeterli olmayan üyelerine eğitim 
verecektir. 

Barınma ve Gıda-dışı Malzeme (NFI) Çalışma Grubu, kamplara ve toplu barınma merkezlerine 
yönelik devam eden IDP akınını göz önünde bulundurarak, onların ihtiyaç duyacakları yeni barınaklar 
ve/veya yenilenmesi gerekecek olan barınma merkezlerine (okullar, depolar, camiler de dahil) yönelik 
faaliyetlere odaklanmayı amaçlamaktadır. 
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Su, Sıhhi Hizmet ve Hijyen Çalışma Grubu (WASH) müdahalesini iki kategoriye bölmüştür. Bunlardan 
birincisi, insani yardım ile ilgili müdahaleler (çoğunlukla yerinden edilmiş kamp ve toplu merkezlerdeki 
nüfusa sağlanan temel WASH hizmetleri), ikincisi ise erken iyileştirme/kalkınma girişimleri (zarar 
görmüş/arızalı sistemleri yeniden çalıştırılması) Paralel olarak yürütülen bir çok faaliyette erken 
iyileştirme/kalkınma arasında çok kez çakışma da olmaktadır (örneğin kamplarda veya topluluklar 
içindeki katı atık yönetim faaliyetleri)  

İzleme ve raporlama çerçevesi, bu planda belirtilen sonuçlara ulaşmak ve taahhütleri yerine 
getirebilmek için, var olan raporlama yapıları içerisinde, müdahalenin ölçülebilmesi için ihtiyaç 
duyulması halinde revize edilebilen 3W, İnsani Yardım Panosu ve sektör raporlarına dayanmaktadır. 

Müdahale planı, ülkenin tamamına ulaşmasa da, Türkiye’den Suriye’ye yönelik yürütülen bütün sınır 
ötesi operasyonları kapsamaktadır. Bu plan, önümüzdeki 12 aylık dönemde, ulaşılabilen bölgelerdeki 
insani gereksinimlerin karşılanabilmesi için 530 Milyon ABD Dolarına ihtiyaç duyulduğunu 
öngörmektedir. 
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1. GİRİŞ 

İnsani yardım operasyonunun giderek karmaşıklaşmasıyla birlikte Türkiye’den Suriye’ye yapılan 
insani yardım sevkiyatının artan hacmi, İnsani Yardım İrtibat Grubu’nun (HLG)  insani yardımın sınır 
ötesine en iyi şekilde nasıl sağlanacağına dair kapsayıcı bir stratejik vizyona ihtiyaç olduğu yönünde 
bir karar almasına yol açmıştır.  

Şubat 2014’te,  bir insani müdahale planlaması uzmanı, insani yardım toplumunun ihtiyaçlarına cevap 
verecek bir plan tasarlamada izlenecek yolu tartışmak için Gaziantep ve Antakya’da ilgili tüm 
kuruluşlarla toplantılar gerçekleştirmiştir. HLG tarafından geniş ölçüde kabul gören ve desteklenen 
mutabakat, Sektörlerin, takiben, kendi planlarını hazırlayacağı bir müdahale planının yönünü 
belirlemek üzere kapsayıcı bir çalıştay düzenlenmesi gerektiğiydi. 

Nisan 2014’te, 95 kuruluş, bağışçı ve Sektörden yaklaşık 150 kişi Türkiye’den Suriye’ye yapılacak 
insani yardım operasyonları için bir müdahale planında olması gereken kilit stratejik hedefler üzerinde 
anlaşmaya varmak üzere bir araya geldi. Çalıştaydan önce bu yeni ve bilinmedik sürece daha duyarlı 
hale gelmeleri için Türk ve Suriyeli STK’larla hazırlık çalıştayları düzenlendi. Çalıştay çıktıları ve 
HLG’nin kılavuzluğunda, Sektörler planlarını hazırlamak üzere kendi toplantılarını gerçekleştirdiler.  

Bu belge, söz konusu ortak çalışmaya dayalı yaklaşımın sonucunda hazırlanmıştır. 

2. MEVCUT DURUM 

Suriye’deki silahlı çatışma tüm şiddetiyle devam etmekle beraber son aylarda daha da yoğunlaşmıştır. 
Bu çatışma, uluslararası insani hukukun ve insan hakları hukukunun geniş ölçüde ihlali ve sivillerin 
korunması ilkesinin ihmali ile nitelendirilmektedir. Aktif çatışma hatları ve hükümet güçleri ile devlet 
dışı silahlı aktörlerin insani erişimi engellemesi, sivil halkı çok etkilemiştir.   

Son tahminler 9.3 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, bunun 6.5 milyonunu ülkesinde 
yerinden edilmiş kişiler oluştururken6 3.5 milyon kişinin ‘erişilmesi güç’ alanlarda kaldığını ve 2.9 
milyonun üzerinde kişinin komşu ülkelere kaçtığını göstermektedir. Ayrıca, 220,000 kadar insan, 
Suriye’nin kuzeyinde Hükümet’in kontrolündeki bir alanda devlet dışı aktörlerce ve ülkenin orta ve 
güney bölgelerinde birçok yerde, esas olarak Hükümet Güçleri tarafından kuşatma altındadır. İnsani 
yardım çalışanları ülke çapında şiddet ve adam kaçırmalarla karşılaşmaya devam etmekte, bu da 
erişim zorluklarını pekiştirmektedir.  

160,000’in üzerinde insan öldürülmüş, 18,000 kişi hakkında güvenlik güçleri tarafından gözaltına 
alındıktan sonra kayıp bildiriminde bulunulmuş ve yaklaşık 8,000 kişi de çatışmanın farklı taraflarınca 
kaçırılmış ya da alıkonmuştur.  Çatışmanın psiko-sosyal etkileri aileleri dağıtmış, neredeyse bütün 
siviller durumdan bir şekilde etkilenmiştir.  

Suriye’nin kuzey vilayetlerinde insani yardım toplumunun haberdar olduğu 100’ün üzerinde IDP 
(ülkesinde yerinden edilmiş kimse) kampı bulunmaktadır. Başlangıçta bu kamplar, ev sahibi 
topluluklarla yaşamak, kalacak özel yer kiralamak veya menşe bölgelerine yakın kamu binalarında 
yaşamak gibi diğer “tercih edilebilir” alternatifleri kullanma eğiliminde olan pek çok IDP için son çareyi 
temsil etmekteydi. Ancak, uzayan çatışma insanların tercih edilebilir seçenekleri çok daha çabuk 
tüketmesine yol açmıştır veya bu seçenekler artık bulunmadığı için insanlar doğrudan IDP kamplarına 
yönelmektedir. Ocak ve Mayıs 2014 tarihleri arasında, kamplarda yaşayan IDP sayısı 108,000’den 
154,435’e çıkarak %43 oranında artış göstermiştir.  

Çocuklar, sadece çocuk koruma meseleleri açısından değil ayrıca eğitime erişimin olmaması ya da 
sınırlı olması nedeniyle de bu çatışmanın başlıca mağduru olmuştur. Kuzey Suriye’deki sekiz 
vilayette, okul çağındaki tahmini 1.7 milyon (%56) çocuk ve genç okula gitmemektedir.  Suriye’nin 
genelinde 22,000 kriz öncesi okulun %18’inden çoğu yok olmuş, askerileştirilmiş ya da toplu sığınak 
olarak kullanılmaktadır.  

                                                
6 Bu rakam ülke çapında bir tahmini yansıtmaktadır (SHARP). Suriye Entegre İhtiyaç Analizi (Aralık 2013) değerlendirmeye tabi 

sekiz vilayetteki toplam 173 ilçenin 111 nahiyesinde 7.5 milyon ihtiyaç sahibi ve 4.1 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişi 
tahmini rakamlarına ulaşmıştır.  
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Sağlık tesisleri hedef alınmaya devam etmekte, hizmetlerin sağlanması ve sevkiyatı gittikçe 
zorlaşmaktadır. Örneğin, Rakka’da devlet dışı silahlı aktörler vilayet dışından tıbbi malzeme girişini 
engellemektedir.  Çatışmaların başlangıcından beri 460'ın üzerinde sağlık çalışanı öldürülmüştür.  

Su tedariki ve sıhhi hizmet, çatışma ile birlikte ciddi oranda sekteye uğratılmıştır. Ülke çapında 
kimyasal tedarik zinciri, elektrik hizmeti ve bakım onarım kapasitesi neredeyse çökmüştür. Bu 
durumun etkileri Halep, Rakka, Deyrizor, İdlip, Humus ve Şam kırsalında özellikle ciddi boyutlardadır.  

IDP’ler, geçim kaynakları veya gelir üretme imkanları olmaksızın ve kriz uzadıkça bütün birikimlerini 
tüketmiş olarak, temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardım ve desteğe muhtaçtırlar. Bundan 
başka, ev sahibi topluluklardaki pek çok IDP de hayatta kalmak için gerekli temel ihtiyaçlarının 
karşılanması için gıda yardımına ihtiyaç duymaktadır.  

Süregelen bir zorluk alanı olmaya devam eden Lojistik, ulaştırılan insani yardımın büyük çoğunluğunu 
mal sevkiyatının oluşturduğu düşünülünce özel bir öneme sahiptir. Kargoların Suriye’de 
bulunan/kayıtlı tırlara transferi, yol durumlarının giderek kötüleşmesi, şoför ve tırın fiziki güvenliği, 
Suriyeli personelin sınırlı teknik uzmanlığı ve iletişimde arızalar yaşanan darboğazlara örnektir ve 
insani yardımın sorunsuz sevkiyatının önünde engel teşkil etmektedir.  

Çatışmanın diplomasi yoluyla çözülememesi ve savaşan tarafların çoğalmasıyla birleşen siyasi süreç, 
bu çatışmanın kısa-orta vadede büyük olasılıkla aynı ölçekte devam edeceğini veya daha da 
yoğunlaşacağını göstermektedir. Bu bağlamda, insani erişim imkansız olmasa da zorluğunu 
koruyacaktır.  

İnsani Erişim 

Suriye’de insani erişim önemli sınır kapılarının kapanması, kilit erişim yolları üzerinde yaşanan canlı 
çatışmalar ve farklı silahlı gruplar ile Suriye Hükümetince getirilen erişim kısıtlamaları dahil birçok 
sorundan dolayı kısıtlanmaktadır. Son aylarda muhalefet içi çatışma dahil çatışmanın yoğunlaşması 
bu kısıtlamaları artırmıştır.  

Hükümetin orta ve güney Suriye’yi ele geçirmiş olması, küçük miktarlardaki nakit yardımının dışında 
Humus ve Şam’daki muhalefet bölgelerine giden neredeyse bütün sınır ötesi erişim yollarını 
tıkamıştır. Hükümet Güçleri Halep şehrini kuşatmak üzere kademeli olarak ilerleme göstererek, 
muhalefet kontrolündeki mahallelere giden tek erişim yolunu tehdit etmektedir.   

IŞİD’in Kuzey-Doğuda yayılması, Türk makamlarının Tel Ebyad ve Cerablus’taki önemli sınır 
kapılarını kapatmasına yol açarak Türkiye’den Rakka, Deyrizor ve Haseke’ye erişimi ciddi biçimde 
kısıtlamaktadır. Bu durum, insani yardım aktörlerini birçok aktif cephe hattını geçerek Kuzey-Doğuya 
Bab al-Salam sınırından ulaşmaya zorlamaktadır. IŞİD’in yayılması, grubu Deyrizor’daki silahlı 
muhalefet gruplarıyla doğrudan çatışmaya götürmüştür. Savaş, son derece ihtilaflı ana yol boyunca 
vilayete tüm erişimi engellemekle kalmamış, ayrıca iki tarafın da insani erişimi karşılıklı engellemesine 
yol açmıştır; IŞİD, muhalefetin kontrolünde bulunan Deyrizor’a insani erişimi engellerken, önde gelen 
muhalif gruplar IŞİD kontrolündeki Rakka’ya insani yardım götürülmesini engellemektedir.  

Türk makamlarınca Kürt veya Suriye Hükümeti’nin kontrolünde bulunan Haseke ve Halep kırsalındaki 
sınır geçişlerine getirilen kısıtlamaların bir sonucu olarak Kürtlerin kontrolü altındaki bölgelere erişim 
büyük ölçüde sınırlıdır. IŞİD, Suriye’nin içinden Kürtlerin kontrolündeki bölgelere insani erişimi 
engellemiştir.  

Bab el-Hava ve Bab al-Salam’daki ilgili geçiş yollarının açık olduğunu ve seyir halinde canlı kara 
çatışmalarının kısmen olmadığını düşünürsek, İdlip, Halep, Lazkiye kırsalı ve Kuzey Hama’da geniş 
yelpazedeki silahlı muhalif grupların kontrolü altındaki bölgeler sözde erişilebilir durumdadır. Ancak, 
Hükümet Güçleri tarafından yapılan hava bombardımanı ve topçu ateşi bu bölgelerde güvenlik 
konusunda sürekli bir tehdit arz etmektedir. 

İnsani yardım erişimi güç olmakla birlikte imkansız değildir. Kimi muhalif gruplar, farklılaşan 
derecelerde sınırlı erişime maruz kalan kuşatma altındaki bir alan ve Kürt bölgeleri hariç, ihtiyaç sahibi 
nüfusa erişimi kati surette engellemektedir. İnsani yardım prensipleri ve ihtiyaç sahibi nüfusa engelsiz 
insani yardım erişimi sağlamak konusunda muhalif gruplarla yapılan görüşmeler sonucu birçok silahlı 
grup kendi etki ya da kontrolleri altında bulunan yerlerde kendi sorumlulukları konusunda 
duyarlılaşmıştır. Erişim müzakereleri genellikle belirli bir yere belirli bir sevkiyatın gerçekleştirilmesi 
için yürütülmektedir. Muhalif aktörlerin oldukça yüksek bir sayıda olduğu ve muhalif grupların 
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çoğunluğunun merkezi emir-komuta yapısından yoksunluğu gözönünde bulundurulduğunda, yerel 
düzeydeki bu tür müzakereler elverişli olmaktadır.   

Genel olarak, Kuzeybatı’daki muhalif gruplar insani yardım sevkiyatı konusunda daha ‘hoşgörülü’ bir 
tavır takınmaktadırlar. Kuruluşlar, yardımın türü veya kime gönderileceği konusunda açıkça 
engellenmediklerinden, yardımlarını en iyi ne şekilde yapacaklarına karar verebilmektedirler. Kontrol 
noktaları olmakla birlikte, kimi gecikmelere rağmen, bunların varlığı yardımın sevkiyatını otomatik ya 
da sistematik şekilde engellememektedir. Kuzeydoğu’da insani yardım kuruluşları daha büyük 
engellerle karşılaşmaktadır. Sınır-ötesi ana erişim rotalarını kontrolü altında bulunduran IŞİD yalnızca 
kendi kontrolleri altındaki yerlerde değil, ana erişim rotalarını kontrol etmeleri dolayısıyla, uygulamada, 
bu yerlere erişime de sınırlamalar koymaktadır.  Bu durum, önce geniş çaplı insani müzakereler 
gerektirdiğinden, yardımın ulaştırılmasında büyük gecikmelere yol açmaktadır. 

Muhtemel en iyi sonucu alabilmek için, diğer bir deyişle en fazla ihtiyaç içerisinde bulunan kişilere 
insani yardımın ulaşması için, özellikle Küzeydoğu’da çalışan kimi kuruluşlar dikkat çekmeme 
politikası benimsemektedir. Tek kerede daha düşük kapasiteli ve daha az araçla sevkiyat, logo 
kullanmama ve ticari araçların kullanılması tercih edilen yöntemler olmaktadır.  

Suriye Arap Cumhuriyeti: Başlıca Erişim Yolları ve Ulaşılabilirlik (19/6/2014 itibariyle) 
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3. MÜDAHALENİN KAPSAMI 

Altı stratejik hedefle yönlendirilen ve dayanıklılık, iyileştirme, yerel ortaklarda kapasite oluşturma ve 
operasyonlarda koordinasyonu geliştirmenin yanı sıra hayat kurtarıcı ihtiyaçlar ile koruma ihlallerini 
ele alan Müdahale Planı, Türkiye’den yürütülen operasyonlar için kapsayıcı bir çerçeve sunmaktadır. 
Plan, operasyona yön vermekte, insani yardım fonunu yönlendirmede bir üs işlevi görmekte ve sınır 
ötesi operasyonları yürüten Türkiye merkezli kuruluşlara görünürlük sağlamaktadır.  

İnsani yardım eyleminin özünde insanları koruma mecburiyetinin yattığı kabul edilerek, bu Müdahale 
Planında geliştirilen insani yardım stratejisi, insan haklarına saygıyı destekleyip teşvik etmekte ve 
bütün insani müdahale sektörleri çapındaki faaliyetlerle koruma hedefleri izlenmektedir. Bu yaklaşımla 
uyumlu olarak hizmet sevkiyatının geliştirilmesi, faydalanıcıların koruma tehditlerine daha az maruz 
kalması ve en çok muhtaç durumdakilere hizmet ve yardım sevkiyatının geliştirilmesi için yerel 
kapasitenin yükseltilmesi konularına odaklanılacaktır.   

Coğrafi Kapsam 

Müdahale Planı, ülkenin tamamına ulaşmasa da, Türkiye’den Suriye’ye yönelik yürütülen bütün sınır 
ötesi operasyonları kapsamaktadır.  

Sektörler bazında coğrafi kapsam özeti 

İller  

       

Kamp 
Koordinasyonu 

ve Kamp 
Yönetimi 

Eğitim Gıda 
Güvenliği 
ve Geçim 

Kaynakları 

Sağlık ve 
Beslenme 

Koruma Barınma ve 
Gıda Dışı 

Malzemeler  

Su, 
Sıhhi 

Hizmet 
Ve 

Hijyen 

Halep         

Haseke         

Rakka         

Şam         

Deyrizor         

Hama        

Humus         

İdlip         

Lazkiye         

Şam 
Kırsalı   

       

        

Zaman Dilimi 

Müdahale Planı, altı aydan sonra incelemeye tabi tutulmak üzere, Temmuz 2014’ten Haziran 2015’e 
kadar olan dönemi kapsamaktadır. 
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Sektörlerarası Analiz Özeti 

Sektörlerarası Koordinasyon Grubu, önümüzdeki on iki ay için planlanan mevcut müdahaledeki insani 
yardım açıklarını kapatmak için 530 milyon dolar gerektiğini tahmin etmektedir. (Ayrıntılı tablo 
aşağıdadır) 

 

 İhtiyaç sahipleri, hedef kitle ve bütçe gereksinimlerine dair özet 

Sektör 
İhtiyaç 

sahipleri 
Hedef Kitle 

Gereken 
(ABD $) 

Kamp Koordinasyonu 
ve Kamp Yönetimi 

1,233,000      300,200  13,600,000 

Eğitim 1,700,000      434,000         20,077,000 

Gıda Güvenliği ve 
Geçim Kaynakları  

5,500,000 
    750,000 

(aylık) 
     165,842,000 

Sağlık ve Beslenme 3,430,000  3,430,000       116,980,064 

Koruma  7,500,000      100,000         16,577,800  

Barınma ve Gıda Dışı 
Kalemler  

3,700,000    2,500,000       152,000,000  

Su, Sanitasyon Ve 
Hıfzıssıhha  

4,300,000    3,700,000         45,006,000  

Toplam (ABD $) 530,082,864 

 

 

Stratejik Hedeflere göre sektör hedefleri / faaliyetleri özeti 

Stratejik 
Hedefler 

       

Kamp 
Koordinasyonu 

ve Kamp 
Yönetimi 

Eğitim  Gıda 
Güvenliği 
ve Geçim 

Kaynakları  

Sağlık ve 
Beslenme  

Koruma  Barınma ve 
Gıda Dışı 

Malzemeler 

Su, 
Sıhhi 

Hizmet 
Ve 

Hijyen  

SO1        

SO2        

SO3        

SO4        

SO5        

SO6        
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4. KOORDİNASYON  

Suriye için Türkiye’de yürütülen koordinasyon yapısı oldukça dinamik ve komplekstir. Daha önceden 
STK Forumunun başkanlık ve koordine ettiği mevcut çalışma grupları dayanak alınarak 2013 yılının 
ilk yarısında sektör çalışma grupları kurulmuştur. OCHA, sektör çalışma gruplarının biçimlendirilmesi 
ve Sektörler Arası Çalışma Grubu’nun kurulmasından itibaren sistematik olarak sektör bilgilerini 
toplamaktadır. (Nisan 2014’te bildirildiği üzere devam etmekte olan veya tamamlanmış faaliyetlerin 
3W (Kim, Ne, Nerede) haritası için Ek II’ ye başvurunuz.) Koordinasyon, Bağışçılar, uluslararası 
STK’lar, Türk STK’ları, Suriyeli STK’lar, Kızılay dernekleri ve BM kuruluşlarından oluşmaktadır. 

Genel stratejik ve teknik kılavuzluğu sırasıyla Sektörlerarası Koordinasyon Grubu (ISCG) ve İnsani 
Yardım İrtibat Grubu (HLG)  sağlamakta, HLG Suriye’de insani yardım faaliyetleri yürüten bütün ana 
kuruluşları yansıtmaktadır. HLG’nin şu anki başkanlığını, Amman merkezli Bölgesel İnsani Yardım 
Koordinatörü yapmaktadır. Yakın zamanda Türkiye için İnsani Yardım Koordinatörü Yardımcısı 
atanmıştır. Bu kişi, Gaziantep’te kalacak ve HLG’ ye başkanlık etme sorumluluğunu üstlenecektir.  

Suriye içinde insani yardım ve hizmet sağlayan Gaziantep ya da Antakya merkezli 35 civarında 
uluslararası STK bulunmaktadır. 2012 yılında kurulan STK Forumu, STK toplumu adına bir 
koordinasyon organı görevi görmekte ve HLG ve Sektörlerarası Koordinasyon Grubu gibi çeşitli 
koordinasyon forumlarında üyelerinin çıkarlarını temsil etmektedir. 

Son üç yıl içinde kurulmuş olan tahminen 700 civarında Suriyeli STK’dan, yaklaşık %20’sinin Suriye 
içinde yardım sağladığı belirlenmiştir. Merkezi Türkiye’de olup Suriye'de faaliyet gösteren ve ağırlıklı 
olarak Kuzey Amerika, Avrupa, Türkiye ve Körfez Ülkelerinde kayıtlı 20 ila 30 civarında Suriyeli diaspora 
STK bulunmaktadır. Buna ilaveten, sayısız yerel olarak kurulmuş (tabanı bulunan örgütler) Suriyeli STK 
bulunmaktadır. Bunların çoğu kendi fonları ile faaliyet göstermekte ve/veya uluslararası STK’ların 
uygulayıcı partnerliğini yapmaktadır. Özellikleri itibariyle, Suriyeli STK’lar ülke içinde büyük ölçüde 
insani erişime sahiptir ve kuşatılmış ve erişilmesi zor bölgelerde bile mevcutturlar. Üyelerinin 
faaliyetlerini koordine etme ve kapasitelerini geliştirme amacıyla Türkiye merkezli Suriyeli STK ağları 
kurulmaktadır. Genel olarak, Suriyeli STK’lar (özellikle halk tabanı düzeyindeki kuruluşlar) çeşitli 
uluslararası koordinasyon mekanizmalarına katılımlarını artırarak Suriyeli STK’lar, uluslararası STK’lar, 
Türk STK’lar ve bağışçılar arasındaki bağlantılarını güçlendirmektedir. Örneğin, yakın zamanda kurulan 
Suriye Ulusal İttifakı, HLG’de yeralmak üzere bir koordinatör atamıştır.  

Türk STK’ları, çatışmanın başından beri Suriye’deki krize müdahalede bulunmuşlardır. Bunların 
bazıları uzun uluslararası yardım sevkiyatı geçmişine sahip köklü kuruluşlar iken, pek çoğu yeni 
kurulmuş, sınırın her iki tarafında aktif gönüllülerden oluşmaktadır. Şu anda OCHA, Türkiye’den 
Suriye içerisine genel olarak Suriyeli STK’lar ile koordinasyon ve partnerlik yapmak suretiyle faaliyet 
gösteren en az 25 Türk STK’ sının varlığından haberdardır.  

OCHA, Kuruluşlararası Daimi Komite’nin insani yardım koordinasyon yapıları içindeki rolüne ilaveten, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Koordinatör Vali, yerel Valiler ve 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi koordinasyon muadilleri ile yerel ve 
ulusal düzeyde yakın çalışmakta, başta erişim ve sınır ötesi yardım sevkiyatı prosedürleri olmak 
üzere,Türkiye merkezli uluslararası kuruluşlar ve genel olarak insani yardım ile ilgili diğer mevzularda 
düzenli olarak istişarelerde bulunmaktadır. 

Raporlama ve İzleme 

3W raporları, insani yardım panosu ve sektör çalışma grubu raporlarından müteşekkil izleme ve 
raporlama çerçevesi mevcut raporlama yapılarına dayanmaktadır. Bu çerçeve insani müdahaleyi 
ölçmek ve bu planda dile getirilen sonuç ve taahhütlere karşılık hesap verebilirliği sağlamak için yeterli 
esnekliğe sahiptir. Sektörler partnerlerinin yanısıra etkilenen toplulukları da izlemenin bir parçası 
olmaya teşvik edecektir. Partnerlerden etkili izleme ve raporlama sağlamak için, sektör çalışma 
grupları aracılığıyla kapasite geliştirme seçenekleri araştırılacak ve gerekli eğitimler/seanslar 
ayarlanabilecektir. Müdahalelerin daha iyi anlaşılması, açıkların doldurulması ve etkili destek 
sağlanması için sektörler ve partnerler tarafından paydaşların dahil edilmesi sağlanacaktır.   

Raporlama ve izleme çerçevesi cinsiyet, çevre ve koruma gibi birbiriyle kesişen konuların dahil 
edilmesini sağlayacak ve bunları yaygın hale getirmek için çaba gösterecektir. İzleme çerçevesinin 
karar alma ve odaklanılmış müdahaleleri yöneltmede yardımcı olacağı tahmin edilmektedir.  
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Sektör çalışma grupları, köy/ nahiye / kamp / yerleşme düzeyinde 3W konularında bildirimde 
bulunmaya ve çıktı göstergelerini karşılaştırmaya devam edecektir. Bu sektörler, her bir hedef altında 
ana hatları verilen kendi göstergelerini esas alarak ilerlemeyi izleyecektir. Buna ilaveten, sektörler 
Panoya dahil etmek üzere çıktı düzeyinde iki ila üç ana gösterge seçecektir. Dönemsellikte değişiklik 
yapma ihtiyacı olmazsa, raporlama aylık bir döngüde yapılacak; değişiklik gerektiğinde ise istişare 
yoluna başvurulacaktır. Yeni değerlendirmelerden veriler elde edildikçe, ihtiyaç sahibi kişi sayısı HLG 
içerisinde mutabakatla belirlenecek ve dönemsel olarak gözden geçirilecektir.   

 

Sektörlerdeki partner sayısı 

 

       

Kamp 
Koordi
nasyo
nu ve 
Kamp 
Yöneti

mi 

Eğitim  

Gıda 
Güvenliği ve 

Geçim 
Kaynakları  

Sağlık ve 
Beslenme  

Koruma  
Barınma ve 
Gıda Dışı 

Malzemeler  

Su, Sıhhi 
Hizmet Ve 

Hijyen  

Müdahale 
Planına katkıda 
bulunan ortak 
sayısı 

31 13 11 13 18 30 16 
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5. STRATEJİK HEDEFLER 

Stratejik Hedef 1: İnsani yardım alanı, sınır ötesi ve iç çatışma hatları ötesi operasyonların 
desteklenmesi ve BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uygun olarak kuşatmaların kaldırılması 
dahil engelsiz erişim ve sivillerin korunması için ulusal, uluslararası ve devlet dışı aktörlerle 
müşterek savunuculuk faaliyetlerinde bulunulması  

 

Gösterge Hedef İzleme Sorumluluğu  

# sayıda savunuculuk beyanı veya eylemi  10 Koruma Sektörü 

 

 

Stratejik Hedef 2: İnsani yardım ilkeleri ve standartları doğrultusundaen zarar görebilir 
durumdakilere öncelik vermek suretiyle ihtiyacı olan tüm Suriyelilere hayat kurtarıcı ve 
hayatı idame ettirici insani yardım sağlanması. 

 

Gösterge Hedef Izleme Sorumluluğu 

# Toplum sağlığı bilinçlendirme seansları 
düzenleyen tesisler  

642 tesis Sağlık Sektörü 

# EWARN’a raporlama yapan sağlık 
tesisleri/nöbetçi sahalar  

172 nöbetçi saha Sağlık Sektörü 

# kızamığa karşı aşılanacak 5 yaş altı çocuklar  314,345 çocuk Sağlık Sektörü 

# Güvenli ve tam teçhizatlı eğitim alanlarına 
erişebilen çocuk ve gençler  

Eğitim sektörü 1.1 ve 
1.2’de belirtilen sonuç 
hedefleri  

Eğitim Sektörü 

# eğitim hizmeti sağlayıcılarının, psiko-sosyal 
esenlik desteği dahil Acil Durumlarda Eğitim 
bağlamında kaliteli eğitim sağlamaya yönelik bilgi 
ve beceriler kazanması 

Eğitim sektörü 2.1 ve 
3.1’de belirtilen sonuç 
hedefleri  

Eğitim Sektörü 

# öğrencilerin okul veya TLS’delerdeki psikososyal 
veya diğer esenlik faaliyetlerinden faydalanarak 
öğrenim kalitesinin artması 

Eğitim sektörü 2.2’de 
belirtilen sonuç hedefleri 

Eğitim Sektörü 

# 5-6 kişilik hanehalkı için kişi başı günlük en az 
1600 kcal kişi başı/gün veya ayda 40 kg veya 
üstünü sağlayan müdahalelerle ulaşılan kişiler  

100,000 HH Gıda Güvenliği ve Geçim 
Kaynakları Sektörü 

# gıda-dışı malzemeler veya muadili nakit 
yardımında bulunulan, kanıt temelli zarar görebilir 
gruplardan faydalanıcılar   

1.9 milyon kişi Barınma/Gıda-dışı 
Malzemeler 

# barınma alanlarının rehabilitasyonu ve/ya 
yenilenmesi yoluyla desteklenen faydalanıcılar  

600,000 kişi Barınma/Gıda-dışı 
Malzemeler 

# sağlanan ve rehabilite edilen barınma alanlarının 
türü  

 Barınma/Gıda-dışı 
Malzemeler 

# Kurulan planlı IDP kampları  

 

10 planlı IDPs kampı ( 
5,500 IDP/kamp) 

Kamp Koordinasyonu ve 
Kamp Yönetimi Sektörü 

# Çocuk dostu alanlarda psikososyal destek alan 
erkek ve kız çocukları   

40,000 Koruma Sektörü 

# Silahlı grup ve güçlere alınan ve bu gruplardan 
salıverilen çocuklar  

200 çocuk Koruma Sektörü 

Toplumsal cinsiyet temelli şiddetten kurtulanlar 
için, tıbbi ve psiko-sosyal destek dahil olmak 
üzere, yönlendirme mekanizmalarının kurulması  

3 IDP kamp kümesi Koruma Sektörü 

# İnşa edilen su sistemlerinin faydalanıcıları 109,000 WASH Sektörü 
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# İnşa edilen/onarımı yapılan tuvaletleri kullanan 
faydalanıcılar 

101,000 WASH Sektörü 

# Dağıtılan hijyen malzemelerinin faydalanıcıları  863,200 WASH Sektörü 

 

 

Stratejik Hedef 3: Toplulukların dayanıklılığı, sürdürülebilir geçim kaynakları ve sosyal ve 
kamusal hizmetlerin rehabilitasyonunun desteklenmesi ve korunması. 

 

Gösterge Hedef İzleme Sorumluluğu 

#Güvenli ve tam teçhizatlı eğitim alanlarına erişebilen 
çocuk ve gençler    

Eğitim sektörü 
1.1 ve 1.2’de 
belirtilen sonuç 
hedefleri  

Eğitim Sektörü 

# tarımla uğraşan hanehalklarına sağlanan tarımsal 
girdiler  

12,000 
Hanehalkı 

Gıda Güvenliği ve Geçim 
Kaynakları Sektörü 

# hayvancılık girdileri sağlanan kırsal hanehalkları  

 

3,000 Hanehalkı Gıda Güvenliği ve Geçim 
Kaynakları Sektörü 

# sebze üretim paketleri sağlanan hanehalkları  

 

1,000 Hanehalkı Gıda Güvenliği ve Geçim 
Kaynakları Sektörü 

# kümeshayvanları sağlanan hanehalkları 1,000 Hanehalkı Gıda Güvenliği ve Geçim 
Kaynakları Sektörü 

# desteklenen su sistemlerinin faydalanıcıları 2,235,000 WASH Sektörü 

 

 

Stratejik Hedef 4: Suriye’deki insani krize müdahalede bulunan yerel STK’lar ve diğer insani 
yardım aktörleri dahil Suriye sivil toplumunun kapasitesinin sistematik olarak 
güçlendirilmesi 

 

Gösterge Hedef İzleme Sorumluluğu 

# eğitim hizmeti sağlayıcılarının Acil Durumlarda 
Eğitim bağlamında, pedagoji, psikososyal esenlik ve 
ilgili diğer konularda eğitilmesi 

Eğitim sektörü 
2.1 ve 3.1’de 
belirtilen sonuç 
hedefleri 

Eğitim Sektörü 

#işe alınan ve eğitilen kampa özel tahsis edilmiş 
CCCM odak noktaları 

20 kamp ‘Odak 
Noktası’ 

Kamp Koordinasyonu ve Kamp 
Yönetimi Sektörü 

 

 

Stratejik Hedef 5: İhlallerin engellenmesi veya azaltılması ve uluslararası insan hakları ve 
uluslararası insani hukuka  saygının desteklenmesi için topluluk düzeyinde ve ulusal 
düzeyde koruma ortamının güçlendirilmesi  

 

Gösterge Hedef İzleme Sorumluluğu 

# Okul veya TLS’delerdeki psikososyal veya diğer 
esenlik faaliyetlerinden faydalanarak öğrenim kalitesi 
artan öğrenciler 

Eğitim sektörü 
2.2’de belirtilen 
sonuç hedefleri  

Eğitim Sektörü 

# mevcut komitelerle IDP kampları 50 IDP Kampı Kamp Koordinasyonu ve Kamp 
Yönetimi Sektörü 
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Bağlama özgü korumayı yaygınlaştırma araçları 
kullanarak insani yardım aktörlerinin korumanın 
yaygınlaştırılması konusunda eğitilmesi 

200 Koruma Sektörü  

Bağlama özgü korumayı yaygınlaştırma araçları 
paketinin geliştirilmesi  

1 Koruma Sektörü 

 

 

Stratejik Hedef 6: Suriye krizine müdahalede bulunan insani yardım aktörlerinin bütünlük ve 
hesap verebilirliğini desteklemek amacıyla topluluklar, ulusal ve uluslararası STK’lar ve BM 
kuruluşları dahil ilgili tüm aktörler arasında koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi  

 

Gösterge Hedef İzleme Sorumluluğu 

# ortak yürütülen ölçümler  Barınma/Gıda-dışı Malzemeler 
Sektörü 

# ortak yürütülen dağıtımlar  Barınma/Gıda-dışı Malzemeler 
Sektörü 

# toplanan, analizi yapılan ve dağıtılan 4W’lar 

 

12 4W Gıda Güvenliği ve Geçim 
Kaynakları Sektörü 
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6. SEKTÖR MÜDAHALE PLANI 

KAMP KOORDİNASYONU VE KAMP YÖNETİMİ (CCCM) 

Sektör Koordinatörü Kuruluş: CCCM, ACTED & NRC  

İrtibat: Dher Hayo, HAYOD@UN.ORG  

İHTİYAÇ SAHİPLERİ7 

1,233,000 

HEDEFLENEN KİŞİ SAYISI8 

300,200 

GEREKSİNİMLER (ABD $) 

13,600,000 
COĞRAFİ KAPSAM Halep, Rakka, Deyrizor, İdlip ve Lazkiye Vilayetlerindeki IDP 

kampları 

 PARTNER SAYISI 31 

Sektör Analizi 

Suriye’deki güvenlik durumu kötüleşmeye devam etmekte, artan sayıda sivilin daha güvenli yerler 
bulmak üzere evlerini terk etmek zorunda kalmasına yol açmaktadır. Suriye’nin kuzey vilayetlerinde 
100’den fazla IDP kampı bulunmaktadır. Başlangıçta bu kamplar, ev sahibi topluluklarla yaşamak, 
kalacak özel yer kiralamak veya menşe bölgelerine yakın kamu binalarında yaşamak gibi diğer “tercih 
edilebilir” alternatifleri kullanan pek çok IDP için son çare olarak düşünülmekteydi. Ancak, uzayan 
çatışma insanların tercih edilebilir seçenekleri çok daha çabuk tüketmesine yol açmıştır veya bu 
seçenekler artık bulunmadığı için insanlar doğrudan IDP kamplarına yönelmektedir. Ocak ve Mayıs 
2014 tarihleri arasında, kamplarda yaşayan IDP sayısı 108,000’den 158,580’e (+%47)9 çıkmıştır. 
IDP’ler İdlip, Halep, Lazkiye, Rakka ve Deyrizor vilayetlerindeki 108 kampa dağılmışlardır. 

Çoğu CCCM Çalışma Grubu (ÇG) üyesi, esas olarak güvenlik eksikliği ve ilişki kuracak fiili 
makamların olmamasından kaynaklanan erişim kısıtlamaları nedeniyle bu kamplarda doğrudan kamp 
yönetimi hizmeti sağlayamamaktadır. İnsani yardım kuruluşları yalnızca birkaç IDP kampını 
desteklemektedir. Bunun yerine, kampların büyük çoğunluğu “kendiliğinden kurulmuş” ve genel olarak 
asgari profesyonel yönetim gereklilikleri ve insani yardım ilkeleri ve geçerli uluslararası teknik 
standartlara bağlılıktan yoksundur. IDP kamplarının kurulmasında denetimli gözetimin olmaması, 
sadece birkaç IDP’yi barındıran dağılmış haldeki mikro kamplara ve mevcut kampların çevresinde 
kendiliğinden kurulmuş daha küçük kampların sayısında artışa yol açmıştır. Bu kampların gelişigüzel 
niteliği, yardım çalışmalarını olumsuz olarak etkilemiş ve hizmetlerin sağlanmasında izleme ve takibi 
son derece zorlaştırmıştır. Birçok mikro-kamp ortak hizmet almakla ilgilenmeyip ayrı hizmet paketleri 
isteyerek CCCM üyeleri için teknik zorluk yaratmaktadır.  

Birçok IDP kampında, kurulu IDP komiteleri kamp nüfusunu temsil eder nitelikte değildir; bu yüzden 
IDP’ler genellikle kamplardaki karar alma sürecinin bir parçası değildirler. Kamp liderleri / komiteleri 
koruma kaygılarını ele almada ve kamplardaki ihtiyaçlara karşılık vermede sürekli olarak zorluk 
çıkartmaktadır.  

 

                                                
7 Bu, açık alanlar/doğal kamplardaki IDP’lere ait SINA rakamları ile kamu binalarında kalan toplam IDP rakamlarıyla birlikte 

öngörülen toplam IDP sayısına ait toplamdır.  
8 Bu, Ocak 2014’ten itibaren bir yıl ile çarpılıp ikiye bölünerek elde edilen IDP sayısındaki ortalama aylık artışı gösterir. 
9 CCCM Sektör güncellemesi, Mayıs 2014 

mailto:HAYOD@UN.ORG
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Aylık IDP rakamları (Kaynak: CCCM sektörü ) 

 

 

 

 

Sektör Müdahalesi 

CCCM ÇG müdahalesi üç dayanağı bulunmaktadır:  

1. IDP kampları ve IDP rakamlarına dair zamanında güncellemeler sunmak: Bu, kampların 
sayısını, yerlerini ve kamplarda kalan IDP sayısını belirlemek amacıyla devamlı izleme ve 
düzenli güncelleme çalışmaları yürütülerek gerçekleştirilmektedir. CCCM ÇG kamplar, IDP 
sayıları ve kamplarda sağlanan hizmetlere ait bir Ana İzleme Tablosu (CCCM MMT) 
geliştirmiştir. Bu tablo, IDP kamplarındaki tüm müdahale ve açıklar için bir başvuru 
aracıdır. Bu bilgiler, birleştirilerek iki haftada bir güncellenir ve ilgili paydaşlarla paylaşılır.   

2. IDP kamplarında hayat kurtarıcı yardım tedarikinde açıkları izleme ve takip: CCCM, 
düzenli izleme çalışmaları yoluyla açıkları devamlı olarak değerlendirmektedir. CCCM 
hizmet tedariklerini izlerken, sektörel açıkların kapatılması çalışmaları ilgili sektörlerle 
koordinasyon içinde yürütülür.  

3. Gelişmiş kamp yönetimi ve kamp koordinasyonunun desteklenmesi ve kamplardaki 
koruma ortamının iyileştirilmesi: CCCM üyeleri, uygun kamp yönetimi eksikliği sorununu 
ele almak amacıyla CCCM ÇG üye kuruluşlarının faaliyet gösterdiği kamplara genel ve 
sektöre özel odak noktaları atayarak “odak noktası” yaklaşımını başlatmışlardır. Odak 
Noktaları, ayrıca IDP sayıları ve koruma durumu hakkında bilgi kaynağı görevi 
görmektedir. CCCM toplanan bütün verileri birleştirmektedir. Buna ek olarak, CCCM hem 
kamp yönetimini hem de koruma unsurlarını içeren bir CCCM kapasite geliştirme stratejisi 
geliştirmiş ve uygulamaktadır. CCCM üyeleri, mümkün olduğu kadarıyla koruma 
standartları ile teknik standartları karşılamak amacıyla planlı IDP kampları kuracaktır.  
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CCCM üyeleri, ek kaynak tahsis ederek “odak noktası” yaklaşımının boyunu artıracak ve fonlar imkan 
verdiği takdirde kamplara adanmış odak noktaları atayacaktır. Üyeler, korumayı yaygın hale getirmek 
ve asgari koruma standartları ile teknik/SPHERE standartlarını karşılamak için kamp yönetimi ve 
kamp koordinasyonu kapasitelerini geliştirme konusunda çalışacaklardır. CCCM ÇG, kapsayıcı 
koordinasyon sağlamak amacıyla ilgili tüm insani yardım paydaşlarına uzanacak ve onları 
koordinasyon düzenine dahil edecektir.  

 

Stratejik Hedef 1: İnsani yardım alanı, sınır ötesi ve iç çatışma hatları ötesi operasyonların 
desteklenmesi ve BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uygun olarak kuşatmaların kaldırılması 
dahil engelsiz erişim ve sivillerin korunması için ulusal, uluslararası ve devlet dışı aktörlerle 
müşterek savunuculuk faaliyetlerinde bulunulması. 

Sektör Hedefi 1 

Etkili bir savunuculuk için, CCCM veri toplama metodolojilerinde korumanın yaygınlaştırılması 

Sonuç Çıktı Gösterge  Bütçe 
(ABD) 

İkna edici 
savunuculuk için 
IDP Kamplarındaki 
koruma durumuna 
dair veri 
toplamanın 
iyileştirilmesi 

Veri toplama tekniklerinin 
iyileştirilmesi ve zayıf noktalar ve 
güvenlik durumu dahil koruma 
konusunda veri elde edilmesinin 
sağlanması 

Bütün veri toplama araçları ve 
metodolojileri koruma hakim 
eğilimindedir 

(Diğer 
faaliyet 
bütçelerine 
iliştirilmiş 
maliyet) 

Stratejik Hedef 2: İnsani yardım ilkeleri ve standartları doğrultusundaen zarar görebilir 
durumdakilere öncelik vermek suretiyle ihtiyacı olan tüm Suriyelilere hayat kurtarıcı ve hayatı 
idame ettirici insani yardım sağlanması. 

Sektör Hedefi 2 

Kurulu planlanmış IDP kampları ve IDP Kamplarına hayat kurtarıcı yardım tedarikinin düzene 
konulması 

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe 
(ABD) 

Ani bir akında 
IDP’leri 
desteklemek için 
anında hayat 
kurtarıcı yardım 
sağlamak üzere 
kapasite 
geliştirilmesi 

Planlı kampların kurulmasının 
desteklenmesi 

# kurulu planlanmış IDP kampları  

(hedef : 5,500 IDP/kampı ile on 
planlanmış IDP Kampı) 

10,000,000 

Her vilayette acil durum stoklama 
deposu kurulması 

# kurulan acil durum deposu 

(hedef: beş depo) 

2,100,000 

Mevcut kamplarda, çevre bölgelerde 
veya yeni kamplarda acil durum 
alanlarının kurulması 

# acil durum alanının alabildiği 
IDP’ler 

 200,000 

Stratejik Hedef 4: Suriye’deki insani krize müdahalede bulunan yerel STK’lar ve diğer insani 
yardım aktörleri dahil Suriyeli sivil toplumun kapasitesinin sistematik olarak güçlendirilmesi 

Sektör Hedefi 3 

Kamp koordinasyonu ve kamp yönetimi yerel kapasitelerinin geliştirilmesi 

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe 
(ABD) 

Mevcut kamp 
yönetiminin 
hesapverebilir 
şekilde kapasite 
artırımı ve  ve 
kamp-destek 
uzmanlığı 

Adanmış kamp sektör odak 
noktalarının işe alınması ve 
kapasitelerinin geliştirilmesi 

# İşe alınan adanmış kamp özel 
CCCM odak noktaları (hedef: 20 
kamp odak noktası)  

 

480,000  

 

 

Kamp liderliği, IDP komiteleri ve 
yerel STK’ların modernize edilmesi 
ve kapasitelerinin geliştirilmesi 

# sağlanan eğitimler  

(hedef: 12 eğitim) 

300,000  
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Stratejik Hedef 5: İhlallerin engellenmesi veya azaltılması ve uluslararası insan hakları ve 
uluslararası insani hukuka saygının desteklenmesi için topluluk düzeyinde ve ulusal düzeyde 
koruma ortamının güçlendirilmesi 

Sektör Hedefi 4 

Korumanın bütün CCCM faaliyetlerinde yaygınlaştırılması ve IDP Kamplarında koruma 
ortamının güçlendirilmesi 

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe 
(ABD) 

Kamplardaki 
IDP’ler için 
koruyucu bir çevre 
yaratma ve kamp 
yönetiminde 
iyileştirme 

 

En savunmasız grup ve bireylerin 
temsilcileri dahil IDP Kamplarında 
IDP Komitelerinin kurulması 

# Halihazırda komitesi bulunan IDP 
kampları (hedef: 50) 

150,000 

IDP Kamplarında IDP kayıt 
işlemlerinin uygulanması 

Kamplardaki IDP’lerin %50’si için 
cinsiyete göre ayrılmış kayıt verileri 
mevcuttur 

 

Şikayet ve geri bildirim 
mekanizmalarının kurulması 

# Halihazırda şikayet/geri bildirim 
mekanizması olan kamplar 

Diğer 
faaliyet 
bütçelerine 
iliştirilmiş 
maliyet 

Stratejik Hedef 6: Suriye krizine müdahalede bulunan insani yardım aktörlerinin bütünlük ve 
hesap verebilirliğini desteklemek amacıyla topluluklar, ulusal ve uluslararası STK’lar ve BM 
kuruluşları dahil ilgili tüm aktörler arasında koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi 

Sektör Hedefi 5 

CCCM üyeleri arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve IDP kamplarının desteklenmesine 
müdahil ilgili diğer insani yardım aktörlerine ulaşılması 

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe 
(ABD) 

CCCM üyeleri 
arasında kapsayıcı 
koordineli yaklaşım 
geliştirme 

CCCM Sektör Koordinasyon 
Desteğinin Sürdürülmesi 

 

Bütün CCCM üyelerince uyulan 
bağlama uygun Standart Operasyon 
Prosedürleri (SOP) geliştirilmesi ve 
kabul edilmesi 

Mevcut CCCM Koordinasyon Ekibi 

# geliştirilmesi ve kabul edilmesi 
politika ve SOP’ler 

 

370,000 

 Koordinasyon düzenlerindeki başlıca 
insani yardım paydaşlarının 
saptanması ve dahil edilmesi 

CCCM Koordinasyon Yapılarında 
yer alan ilgili insani yardım aktörleri 

 

Alt toplam CCCM 13,600,000 
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EĞİTİM 

Sektör koordinatörükuruluş:         Save the Children 

İrtibat: Maryanna Schmuki maryanna.schmuki@savethechildren.org 

İHTİYAÇ SAHİPLERİ  

1.7– 2.3 milyon  

(çocuklar, gençler, eğitim 
çalışanları, paydaşlar) 

HEDEFLENEN KİŞİ 
SAYISI 

434,000 

(çocuklar, gençler, eğitim 
çalışanları, paydaşlar) 

GEREKSİNİMLER  (ABD $) 

20,077,000 

COĞRAFİ KAPSAM  Halep, Haseke, Rakka, Deyrizor, Hama, Humus, İdlip, Lazkiye ve 
Türkiye’den erişilebilir diğer bölgeler 

 PARTNER SAYISI 13 

Sektör Analizi 

Genel Bakış  

Suriye savaşının, eğitim hizmetleri dahil kamu hizmetleri üzerinde ciddi, bazen de yıkıcı etkileri 
olmuştur. SINA değerlendirmesine göre bütün sektörler içerisinde çocukların en savunmasız grup 
olduğu düşünülmektedir.10 Çatışma başlamadan önce ilkokula kaydolma oranının neredeyse %100 
olduğu bir ülkede, SINA değerlendirmesinde ele alınan sekiz vilayette tahmini 1.7 milyon (%56) okul 
çağındaki çocuk ve genç okul dışındadır. 11 Suriye’de okula gitmeyen çocuk ve genç sayısının 2.3 
milyon dolaylarında olduğu tahmin edilmektedir.12 İlk ve orta okula kaydolan çocuk sayısının önceki 
ders yılı üzerinden 2012-2013 yıllarında 1.9 milyona düştüğü bildirilmektedir.13 Okula devam etmekte 
olan ciddi sayıdaki öğrenci ise okulu bırakma riski altındadır.14 

Bu durum, çok sayıda çocuk ve genci güvenli okul ve öğrenme imkanlarına erişimsiz kılmakta, ayrıca 
çatışmayla bağlantılı diğer tehditlere karşı savunmasız bırakmaktadır. Bu riskler arasında çok fazla 
şiddet ve travmaya maruz bırakılmaya ek olarak çocuk işçiliği, silahlı güçlerce askere alınma ve erken 
evlilik sayılabilir. İhtilaflı veya yüksek oranda IDP yoğunluğu bulunan bölgelerdeki çocuklar, en 
savunmasız grubu oluşturmaktadır.15 Yüksek öğrenime erişim engellenirken, Filistinli mültecilerin 
eğitim olanaklarına erişimi üzerinde anlaşmaya varılmıştır.16  

Suriye’nin genelinde kriz öncesi 22,000 okulun %18’inden fazlası yıkılmış, askerileştirilmiş ya da 
kolektif sığınağa dönüştürülmüştür. 3,465 okul, görünüşe göre yıkılmış veya hasara uğramışken 1,000 
okul da kolektif barınak olarak kullanılmaktadır.17 Ayrıca okulların çatışma taraflarınca yaygın olarak 
askeri amaçlarla kullanılması söz konusudur.18 

Türkiye’den erişim sağlanan bölgelerde derinlemesine bir eğitim sektörü değerlendirmesi yapılmamış, 
bu da bilgi ve güvenilir veri açığına yol açmıştır. Bilinen eğitim aktörleri ile acil eğitim ihtiyacı arasında 
ciddi bir açık olduğu bilinmektedir. Gelecek yıllarda ihtiyaçların boyutunu karşılamak için büyüme 
kapasitesi belirsizdir.  

2014’te, Eğitim Çalışma Grubu üyeleri, 1.7 – 2.3 milyon okul dışı çocuk ve genç ihtiyacıyla 
karşılaştırıldığında yaklaşık 180,000 öğrenci ve eğitim çalışanına ulaşıldığını bildirmişlerdir. Öğretim 
gücünde de ciddi bir açık görülmektedir. Kaydolma rakamları, Eğitim Bakanlığı’nın kriz başladığından 

                                                
10 SINA, Suriye Entegre İhtiyaç Analizi, Aralık 2013 
11 SINA, Suriye Entegre İhtiyaç Analizi, Aralık 2013 
12 Kuşatma Altında - Suriye’deki üç yıllık çatışmanın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisi, UNICEF, Mart 2014 
13 Suriye MEB, Eylül 2013, https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/2014_Syria_SHARP.pdf 
14 Kuşatma Altında - Suriye’deki üç yıllık çatışmanın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisi, UNICEF, Mart 2014 
15 SNAP: Bölgesel Değerlendirme Suriye – Bölüm I: Suriye- 04 Nisan 2014 
16 Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki çocuklar ve silahlı çatışma üzerine Genel Sekreter Raporu, 24 Ocak 2014 
17 SNAP, Bölgesel Değerlendirme – Bölüm 1: Suriye – 04 Nisan 2014 
18 Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki çocuklar ve silahlı çatışma üzerine Genel Sekreter Raporu, 24 Ocak 2014 

mailto:maryanna.schmuki@savethechildren.org
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beri 52,500’den fazla öğretim kadrosunu (yüzde 22) kaybettiğini, bunların birçoğunun yerlerinden 
edilmiş kimseler olduğunu göstermektedir.19 

Eğitim zorlukları 

Çok sayıda okula gitmeyen çocuk ve genç ile faaliyette olmayan okullar sorunları yanısıra Suriye’deki 
eğitim sistemi, özellikle kuzey vilayetlerdeki20 eğitim, kaliteli öğrenme seçenekleri sunma konusunda 
ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Bu zorlukların en kapsamlıları, eğitime erişim, öğrenim kalitesi ve 
öğrenci ve öğretmenler üzerindeki psiko-sosyal stresin etkileri,  birbiriyle yakından ilgilidir.  

Erişim zorlukları ve kalite - Çatışma, yaygın güvensizlik ve yerinden edilmeden dolayı okullarda 
veya diğer alanlarda öğrenme olanaklarına erişim gittikçe zorlaşmaktadır. Okullar, güvenli yerler 
olarak görülmemektedir.21 Çocukların okula gidip gelirken ve okuldayken hedeflenmiş saldırı, kaçırma 
ve şiddetin yanı sıra bombalama ve çapraz ateşten yaralanmaları tehlikesi nedeniyle okula gidip 
gelme riski ciddi görülmektedir. Bir diğer etken de malzeme yokluğu, aşırı kalabalık sınıflar ve nitelikli 
öğretmen eksikliği nedeniyle eğitimde kalitenin düşmesidir. Birçok okul, çift vardiya ile faaliyet 
göstermektedir. Ekonomik etkenler, aileleri çocuklarını dışarıya çalışmaya göndermeye ya da ev işleri 
yaptırmaya zorlamaktadır. Güvenlik riskleriyle ilgili kaygılara ek olarak, ebeveynler ulaşım ve 
malzemeler dahil çocuklarını okula gönderme maliyetinin engelleyici bir etken olduğundan 
bahsetmişlerdir.22 

Okullara saldırılar - Krizin başlangıcından beri okullar, öğretmen ve öğrenciler saldırılarda bütün 
taraflarca hedef alınmış, bu da çocukların eğitime erişim hakkını ciddi biçimde engellemiştir.23 
Söylenenlere göre çok yakın zamanda Halep, İdlip, Dar’a, Hama ve Humus’ta sayısız okul hava 
saldırılarında vurulmuş, ağır şekilde bombalanmıştır.24 Tehdit sürdükçe – okullara saldırılar, silahlı 
güçlerce istismar ve askere almak için çocukların hedef alınması, çapraz ateş, topçu ateşi, 
bombalama ve patlamamış mühimmat ve mayınlar var olmaya devam ettikçe – pek çok ebeveyn 
çocuklarını okula göndermekte isteksizdir.  

Öğretmen durumu ve öğretmenlerin nitelikleri, Türkiye’den erişim bulunan birçok bölgede faaliyet 
gösteren okullardaki öğrenim kalitesi sorunlarını ortaya koymaktadır. Nitelikli öğretmenlerin 
bulunmadığına dair yaygın ölçüde anekdotsal kanıt mevcuttur. Eğitim hizmeti sağlayan bazı kurumlar, 
söylenenlere göre gönüllü öğretmenlerle faaliyet gösterirken, bazı okullarda öğretmenlerin %60 
kadarının yeterli niteliklere sahip olmadığı bildirilmektedir. Öğretmen, gönüllü ve diğer eğitim 
çalışanları okullarda öğrencilere psiko-sosyal destek, ilk yardım, psikolojik ilk yardım veya güvenlik 
müdahalesi sağlamak için gerekli becerilere sahip değildir.  

Belgeleme - akreditasyon ve müfredat, eğitim aktörleri, ebeveynler ve eğitim çalışanları için ciddi 
kaygılar teşkil etmektedir. İhtilaflı bölgeler ile diğer erişimi zor alanlarda, 9. ve 12. sınıf sonundaki 
sınavları yönetmek ve belgelemek gittikçe zorlaşmaktadır. Tüm düzeylerde akreditasyon bir sorun 
haline gelmiştir. Bunun, mesele çözülünceye kadar sürmesi muhtemel eğilim olan okulu bırakma ve 
azalan okula kaydolma oranlarında artışa yol açtığı tahmin edilmektedir. Farklı eğitim aktörleri 
tarafından çeşitli müfredat modelleri kullanılmakta, bu da sınav ve akreditasyon meselesini daha 
karmaşık hale getirmektedir.25 

Risk altındaki gençler ve kız çocukları -   

SINA’nın bulgularına göre çocuklar ve gençler grup olarak risk altında olmasına rağmen, 15-18 
yaşlarındaki erkek çocuklar silahlı güçlerce askere veya emek piyasasına alınma riskine en çok açık 
grubu oluşturmaktadır ve bu risk aktif çatışma bölgelerinde daha da yüksektir. Buna ilaveten, eğitim 
aktörleri ve diğer insani yardım aktörlerince gençler için daha az olanaklar sağlanmaktadır.26 
Çocuklarla görüşülerek yapılan bir değerlendirmede, ebeveynlerin çocukları, özellikle de kız 
çocuklarını okula gitmekten alıkoydukları belirtilmiştir.27 Bazı durumlarda, güvensizlik ortamı ve erken 
yaşta evlenme yüzünden kızlar erkeklere göre daha çok tehlikede görülmektedir.  

                                                
19 Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki çocuklar ve silahlı çatışma üzerine Genel Sekreter Raporu, 24 Ocak 2014 
20 Halep, Deyrizor, Hasiçi, Humus, İdlip, Rakka, Hama & Lazkiye 
21 War Child Holland, Suriye Çocuk Hakları Durum Analizi Ocak 2014  
22 War Child Holland, Suriye Çocuk Hakları Durum Analizi Ocak 2014 
23 Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki çocuklar ve silahlı çatışma üzerine Genel Sekreter Raporu, 24 Ocak 2014 
24 Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki çocuklar ve silahlı çatışma üzerine Genel Sekreter Raporu, 24 Ocak 2014; Eğitim Çalışma 
Grubuna bazı vakalar bildirilmiştir. 
25 Şubat, Mart 2014 tarihli Eğitim Çalışma Grubunun Toplantı Tutanakları ve istişarelerinden 
26 SINA, Suriye Entegre İhtiyaç Analizi, Aralık 2013 
27 War Child Holland, Suriye Çocuk Hakları Durum Analizi Ocak 2014 
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Müdahale zorlukları 

Eğitim desteği sağlayan insani yardım aktörleri için erişim, emniyetsizlik, sınır ötesinden malzeme 
alma zorluğu, tutarlı eğitim yönetimi ve politika çerçevesinin olmaması ile erişilmesi zor bölgelerdeki 
büyük çaplı yerinden edilmeler gibi çeşitli faktörlerce ciddi biçimde engellenmektedir.  

Birçok çocuk ve genç, kamplarda ve ülkenin ihtilaflı bölgelerinde yaşamaktadır. Bazı kuruluşlar, 
Halep’teki eğitim programlarını durdurmaya mecbur bırakılmışlardır ve diğer emniyetsiz bölgelerde de 
aynısını yapmak zorunda kalabilirler. Birçok IDP kampında ve belirli yerlerde öğrenme olanakları ya 
çok sınırlıdır ya da hiç yoktur. Humus’taki aileler, çoğu okul binasının ya hasar gördüğünü ya da 
sığınak, depo tesisleri veya askeri üslere dönüştürüldüğünü bildirmiştir.28 

Eğitim konusunda elverişli bir bölgesel politika çerçevesi olmaksızın belgelendirme, akreditasyon ve 
müfredat gibi meselelerde ilerleme yavaş olmaktadır. Eğitimde tam anlamıyla faal yönetim yapılarının 
olmaması, uygulanabilir bir politika çerçevesinde ilerlemeyi yavaşlatmakta ve eğitim sektörünün 
ölçeğine göre müdahalede bulunma kapasitesini engellemektedir.  

Sektör Müdahalesi 

Eğitim Çalışma Grubunun Genel Hedefi: 

Türkiye’den erişim olan bölgelerde çatışma ve yerinden edilmeden etkilenen topluluklardaki çocuk ve 
gençlerin korunaklı ve kaliteli eğitim alma haklarına erişimi.  

Sektör, hedef topluluklara temel eğitim hizmetleri ve girdileri sağlarken ayrıca politika çerçevesi, 
koordinasyon çalışmaları, sektör kapasite geliştirme, savunuculuk ve bağlama uygun standartların 
geliştirilmesi meseleleriyle uğraşacaktır. İhtiyacın oldukça yüksek olması dolayısıyla, muhtemelen, 
korunaklı öğrenim olanaklarına muhtaç çocuk ve gençlerin sadece bir bölümüne ulaşılabilecektir.  

Kilit çalışmalar eğitime erişimi artıran program ve etkinliklere odaklanacak, kaliteyi geliştirip güvenli ve 
korunaklı bir ortam sağlayacaktır: 

1  Okul ve geçici öğrenim alanlarının (TLS) yapım ve rehabilitasyonu; 

2  Okul veya TLS’lere ekipman, eşya veya su, sıhhi hizmet ve hijyen girdileri sağlanması  

3  Teşvik veya mükafat ve sınıf malzemesi sağlanan öğretmen, gönüllü veya eğitim 
çalışanlarının kapasitesi artacak ve gelişmiş öğretim yöntemleri, Acil Durumlarda Eğitim 
kavramları ve psiko-sosyal kavramları uygulayabileceklerdir; 

4  Öğrenime erişimi olan çocuk ve gençler, okul gereçleri (okul çantası, defter, okul 
malzemeleri vb.), ders kitabı veya yardımcı öğrenim gereçleri alacaklardır; 

5  Öğrenciler okul temelli psiko-sosyal, esenlik ve eğlenme amaçlı programlar, okul temelli 
sağlık faaliyetleri ve beslenme faaliyetlerine katılımdan faydalanacaktır.  

 

Stratejik Hedef 2: İnsani yardım ilkeleri ve standartları doğrultusundaen zarar görebilir 
durumdakilere öncelik vermek suretiyle ihtiyacı olan tüm Suriyelilere hayat kurtarıcı ve hayatı 
idame ettirici insani yardım sağlanması. 

Stratejik Hedef 3: Toplulukların dayanıklılığı, sürdürülebilir geçim kaynakları ve sosyal ve kamusal 
hizmetlerin rehabilitasyonunun desteklenmesi ve korunması. 

Sektör Hedefi 1 

Çocuk ve gençlerin güvenli ve iyi donanımlı öğrenim alanlarına erişiminin artması 

Sonuç  Çıktı  Gösterge  Bütçe  
(ABD) 

Sonuç 1.1 

Destekleyici bir 
öğrenme ortamı sunan 
mevcut okul (altyapısı) 
ve diğer geçici 
öğrenim alanlarında 
(TLS) artış görülmesi 

424,993 çocuk ve gencin okul, geçici 
öğrenme alanları veya iyileştirilmiş 
öğrenme ortamlarına erişmesi 

 

9,081 öğretmene destek  

 

# inşa edilen okul veya TLS’ler (hedef 
21) 

 

# ıslah edilen okul veya TLS’ler 

(hedef 291) 

 

10,904,000 

                                                
28 Kuşatma Altında - Suriye’deki üç yıllık çatışmanın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisi, UNICEF, Mart 2014 
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 # eşya ve/veya ekipman sağlanan okul 
veya TLS’ler,  

 (hedef 128) 

 

# ısınma yakıtı sağlanan okul veya 
TLS’ler  

(hedef 145) 

 

# Su, sıhhi hizmet ve hijyen girdileri 
veya iyileştirmeleri olan 

okul veya TLS’ler  

(hedef 306) 

 

#iyileştirilmiş öğrenme ortamlarında 
eğitim verecek öğretmenlere sağlanan 
teşvik veya hizmet bedeli (hedef 9,081) 

 

Sonuç 1.2 

Yeterli ve uygun 
eğitim malzemeleri ve 
gereçlerinin, 
destekleyici bir eğitim 
ortamı için 
öğrenci/öğretmenlerin 
kullanımına hazır 
olması 

 

 

419,955 öğrenci ve öğretmenin 
nitelikli öğrenim olanaklarını 
kullanmak için malzeme ve gereç 
alması 

 

# öğretmen/sınıf malzemesi veya 
gereçleri sağlanan hedef okullardaki 
öğretmenler 

(hedef 2,434) 

 

# okul gereçleri (okul çantası, defter, 
okul malzemeleri vb.) sağlanan hedef 
okul veya TLS’lerdeki öğrenciler 

(hedef  417,700) 

 

# kitap setleri ile ulaşılan hedef okul 
veya TLS’lerdeki öğrenciler 
(belirtilmedikçe kitap kullanım oranı 
1:1)   

 (hedef  257,300) 

 

# alternatif veya hızlandırılmış 
müfredata erişimi olan hedef okul veya 
TLS’lerdeki öğrenciler 

(hedef  20,182) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,673,100 
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Stratejik Hedef 2: İnsani yardım ilkeleri ve standartları doğrultusundaen zarar görebilir 
durumdakilere öncelik vermek suretiyle ihtiyacı olan tüm Suriyelilere hayat kurtarıcı ve hayatı 
idame ettirici insani yardım sağlanması. 

Stratejik Hedef 4: Suriye’deki insani krize müdahalede bulunan yerel STK’lar ve diğer insani 
yardım aktörleri dahil Suriyeli sivil toplumun kapasitesinin sistematik olarak güçlendirilmesi 

Stratejik Hedef 5: İhlallerin engellenmesi veya azaltılması ve uluslararası insan hakları ve 
uluslararası insani hukuka saygının desteklenmesi için topluluk düzeyinde ve ulusal düzeyde 
koruma ortamının güçlendirilmesi 

Sektör Hedefi 2 

Öğrenim olanaklarının yüksek nitelikte ve korunaklı bir ortamda gerçekleşmesi 

Sonuç  Çıktı  Gösterge  Bütçe  
(ABD) 

Sonuç 2.1 

Eğitim hizmeti 
sağlayıcıların, 
yerinden edilme ve 
çatışmadan 
etkilenen 
öğrencilere kaliteli 
eğitim sağlamak için 
bilgi ve beceriler 
geliştirmesi 

 

 

 

3,338 eğitim hizmeti sağlayıcılarının, 
psiko-sosyal esenlik desteği dahil Acil 
Durumlarda Eğitim bağlamında kaliteli 
eğitim sağlamaya yönelik bilgi ve 
beceriler kazanması 

 

# öğretim yöntemleri ve Acil 
Durumlarda Eğitim kavramları 
konusunda eğitim alan öğretmenler 

(hedef 2,100) 

 

# psiko-sosyal destek kavramları 
konusunda eğitim alan eğitim 
çalışanları 

(hedef 1,567) 

  

 # okul yönetimi teknikleri konusunda 
eğitim alan eğitim çalışanları 

(hedef 853)  

 

738,200 

Sonuç 2.2 

Öğrencilerin, psiko-
sosyal veya diğer 
esenlik  aktiviteleri 
yoluyla öğrenimin 
gelişen niteliğini 
tecrübe etmesi 

 

Okul veya TLS temelli psiko-sosyal 
veya diğer esenlik aktivitelerinden 
faydalanarak öğrenim kalitesini 
geliştiren 51,700 öğrenci 

# okul temelli psiko-sosyal esenlik  
aktivitelerine katılan öğrenciler 

(hedef  20,600) 

 

# eğlence amaçlı set ve malzemelerle 
öğrenme ortamlarına devam eden 
öğrenciler 

(hedef  51,700) 

 

# okul temelli sağlık aktivitelerine 
katılan öğrenciler 

(hedef  5,750) 

 

# okul temelli beslenme aktivitelerine 
(okulda beslenme) katılan öğrenciler 

(hedef 5,750) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314,800 
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Stratejik Hedef 1: İnsani yardım alanı, sınır ötesi ve iç çatışma hatları ötesi operasyonların 
desteklenmesi ve BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uygun olarak kuşatmaların kaldırılması dahil 
engelsiz erişim ve sivillerin korunması için ulusal, uluslararası ve devlet dışı aktörlerle müşterek 
savunuculuk faaliyetlerinde bulunulması. 

Stratejik Hedef 4: Suriye’deki insani krize müdahalede bulunan yerel STK’lar ve diğer insani 
yardım aktörleri dahil Suriyeli sivil toplumun kapasitesinin sistematik olarak güçlendirilmesi 
Stratejik Hedef 6: Suriye krizine müdahalede bulunan insani yardım aktörlerinin bütünlük ve 
hesap verebilirliğini desteklemek amacıyla topluluklar, ulusal ve uluslararası STK’lar ve BM 
kuruluşları dahil ilgili tüm aktörler arasında koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi 

Sektör Hedefi 3 

Sektör içerisinde koordinasyon, savunuculuk ve kapasite güçlendirilerek etkilenen topluluklarda 
güvenli, korunaklı eğitim hizmetinin iyileştirilmesi 

Sonuç  Çıktı  Gösterge  Bütçe  
(ABD) 

Sonuç 3.1 

Eğitim sektöründeki 
Suriyeli STK, 
topluluk ve diğer 
insani yardım 
aktörlerinin 
kapasitesinin 
sistematik olarak 
güçlendirilmesi 

 

 

1,594 eğitim paydaşı, topluluk 
üyesinin Acil Durumlarda Eğitim, Acil 
Durumlarda Kuruluşlar Arası Eğitim 
Ağı Asgari Standartları ve ilgili diğer 
konularda (insani hakları, uluslararası 
insani hukuk vb.) eğitim alması 

 

# ilgili konularda eğitim almış eğitim 
paydaşları29 

(hedef 1,594)   

 

236,950 

Sonuç 3.2 

Eğitim sektörü 
içerisinde ve eğitim 
ve diğer sektörler 
arasında 
koordinasyon ve 
savunuculuğun 
güçlendirilmesi 

 

 

Diğer ağ ve kalkınma kuruluşlarına 
bağlantılar sağlanması 

Okullara yapılan saldırıları önleme, 
azaltma ve bunlara karşılık verme 
konusunda iletişim, kılavuzluk ve 
savunuculuk başlatılması 

Öğretmen mükafatlandırma, müfredat, 
belgelendirme ve diğer alanlar için 
asgari standartlar geliştirilmesinin 
desteklenmesi. 

Eğitimde belgelendirme ve 
akreditasyon seçeneklerini 
değerlendirmek için ilgili bölgesel 
aktörler ve diğer aktörlerle ilişki 
kurulması 

Açıkları tespit etmek ve tekrardan 
kaçınmak ve sektör başarılarını 
izlemek için ilgili sek törel IM 
sistemlerinin elde bulunmasını 
sağlama 

Eğitim meselelerini içeren 8 sektörler 
arası süreç 

Eğitim meselelerini içeren 8 
savunuculuk açıklaması 

 

# Suriyeli topluluklar için eğitim 
konusunda kilit mesajlar hazırlanması 
ve devam eden bağlantılarda dahili ve 
harici dinleyicilere iletilmesi 

# Suriyeli topluluklar için eğitim konulu 
mesajlar sağlanan kilit paydaşlar 

Okullara yapılan saldırılara karşı 
savunuculuk konusunda kavram notu 
üretilmesi, küresel organlarla bağlantı 
kurulması 

Öğretmen maaş cetvellerinin 
düzenlenmesine dair başlangıç 
tavsiyeleri verilmesi 

# sektörler arası değerlendirmelere 
katılan kuruluşlar   

# sektöre özel değerlendirmelere 
katılan kuruluşlar   

  

 

210,000 

Alt toplam Eğitim  20,077,050 

 

                                                
29 2.1 kapsamına girmesi gereken, öğretmen veya doğrudan okul çalışanı olmayan herkesi yansıtmalıdır 

 



Müdahale Planı, Temmuz 2014 – Haziran 2015 

 

24 

GIDA GÜVENLİĞİ VE GEÇİM KAYNAKLARI  (FSL) 

Sektör başkanı kuruluş: WFP / FAO & GOAL 

İrtibat: Francesco Baldo 
            Davide Rossi  

Francesco.baldo@fao.org 
drossi@sy.goal.ie 

İHTİYAÇ SAHİPLERİ  

5.5 milyon  

HEDEFLENEN KİŞİ SAYISI 

750,000 (aylık) 

GEREKSİNİMLER  (ABD $) 

165,842,000 
COĞRAFİ KAPSAM  Halep, Hasiçi, Rakka, Deyrizor, Hama, Humus, İdlip ve Lazkiye  

ORTAK SAYISI  11 

Sektör Değerlendirmesi  

Ölümlere ve yıkıma yol açarak aşağı yukarı 6.5 milyon IDP ile komşu ülkelerde 2.7 milyon mülteci 
yaratan çatışmadan gıda güvenliği ve geçim kaynakları çok fazla zarar görmüştür.   

Türkiye merkezli müdahale kapsamına giren coğrafi bölgelerde, orta derecede gıda ihtiyacı içerisinde 
olan 4.9 milyon ve şiddetli veya ciddi derecede gıda ihtiyacı içerisinde olan 590,600 kişi dahil 5.5 
milyon kişinin açlık tehdidi altında olduğu tahmin edilmektedir. ACU (DYNAMO) tarafından en son 
yürütülen değerlendirmeye göre, şiddetli gıda ihtiyacı olan toplam kişi sayısı 1.9 milyondur. Bunun 1.6 
milyonu Halep'te, 800,000'den fazlası ise İdlip'tedir ve her iki bölgede de Türkiye merkezli partnerlerce 
önemli ölçüde programlama yapılmaktadır. Geçim kaynakları veya gelir elde etme olanağı olmayan ve 
kriz uzadıkça bütün birikimlerini tüketen IDP'ler, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için yardıma 
muhtaçtır. Buna ilaveten, ev sahibi ülkelerdeki pek çok IDP de hayatta kalmak için gerekli temel 
ihtiyaçlarının karşılanması için gıda yardımına ihtiyaç duymaktadır. Çoğu için eldeki tek gıda, yerel 
veya uluslararası insani yardım aktörlerinin sağladıkları yardımlardır.    

Veri 

Genellikle geçim kaynaklarına dair veri bulunmaması ve özellikle de geçim kaynağı türüne veya 
ekonomik profile göre sınıflandırılmış bilgilerin eksikliği, nüfusun farklı dilimlerince ihtiyaç duyulan 
desteğin ayırt edilmediği genel bir müdahaleye yol açmıştır.  

Kuzey Suriye'de faaliyet gösteren kuruluşlarca yapılan son değerlendirmelerde, geçim kaynaklarının 
yeniden başlatılması için destek sağlanmasının hayati önem taşıdığı ve bunun önemli bir konu olduğu 
ortaya konmuştur.  

Çeşitli kritik pazarlarda yürütülen Acil Durum Pazar Haritalama Analizine (EMMA) göre, gıda 
güvencesizliğine yol açan çeşitli etkenler arasında bulunabilirlikten ziyade erişimin daha çok endişe 
kaynağı olduğu ortaya çıkmıştır. Aileler, gelir yokluğundan dolayı yiyecek satın alamaz durumdadır. 
Geçim kaynaklarındaki erozyon, azalan gelirler yüzünden temel gıdalara erişim eksikliği ve azalan 
satın alma gücü, SINA tarafından gıda güvencesizliğine yol açan en önemli nedenler olarak 
belirtilmektedir.    

Gıdalar gittikçe pahalılaştığından ve bu yüzden geçen üç yıl içerisinde kaynakları tüketilmekte olan 
toplumun sürekli artan bir kesimi için satın alma daha zor hale geldiğinden, gıdaya erişim 
bulunabilirlikten daha çok kritik önem taşımaktadır. Bu durum, bu yıl için beklenen zayıf hasat 
tahminleriyle daha da kötüleşebilir.  

Tahıl üretimi  

Kuraklık koşulları, güvencesizlik, artan girdi maliyetleri ve yakıt masraflarının birleşimi 2013 ürün 
hasadını tehlikeye sokmuştur. Yetersiz yağışlar, en verimli alanlardaki yağmur suyuyla beslenen belli 
başlı ürünleri etkilerken, yetersiz girdi temini ve yüksek işçi maliyetleri tarımsal faaliyetleri etkilemiştir. 
Çeşitli vilayetlerde hüküm sürmekte olan kriz, çoğu durumda, çiftçilerin önemli ürün gelişimi ve hasat 
dönemlerinde çitlik alanlarına erişimini engellemiştir.  

Tarımsal Stres İndeksini (ASI) esas alan FAO verim hesaplamaları, 2014 yılı için 1.97 milyon tonluk 
buğday hasadı öngörmektedir ki bu, geçen yılki zayıf üretimin yüzde 18, beş yıllık ortalamanın (2009-
13) yüzde 38 altındadır.  
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Normalin altında beklenen tahıl hasadı ve bunu müteakip yerel üretim ile yurtiçi gereksinim arasındaki 
büyüyen açıkla birlikte gelecek aylarda gıda enflasyonu üzerindeki baskının ciddiyetini koruması 
muhtemeldir. Devlet destekli buğdaya sınırlı erişimi olan çatışma ve güvencesizlikten etkilenen 
bölgelerde kalan ve istihdam olanaklarının kaybından etkilenen yoksul ailelerin gıda güvenliği ve 
piyasa ve ticaret faaliyetlerindeki bozulmaların daha da kötüleşmesi beklenmektedir.  

Hayvancılık  

Hayvancılık, Suriye nüfusunun geçim ve gıda güvenliğine büyük ölçüde katkıda bulunmakta, özellikle 
kurak ve yarı kurak bölgelerdeki yoksul, kırsal kadın ve çocukların, topraksız ve dışlanmış çiftçilerin 
büyük bir bölümünü desteklemektedir. Hayvancılık, önemli bir gıda ve iş olanakları kaynağıdır olmakla 
birlikte bazen step (Badia) halkı için tek gelir kaynağıdır. Hayvancılık sektörü, yem kaynaklarına 
erişimin azalması, yüksek hayvan yemi maliyetleri ve azalan veterinerlik malzemeleri ve 
hizmetlerinden ciddi boyutta etkilenmiştir. Kontrolsüz hayvan hareketleriyle birlikte veterinerlik 
hizmetlerine erişimin azalması, bulaşıcı hayvan hastalıkları ve hayvanlardan insanlara geçen 
hastalıkların gittikçe yaygınlaşması nedeniyle Suriye içinde ve ülke sınırlarının ötesinde hayvan ve 
insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. 

Geçim Kaynakları  

Gıda güvenliği ve geçim kaynakları arasındaki ilişki, Suriye'de özellikle dile getirilmektedir. Yakın 
zamanda yayınlanan FAO GIEWS Güncellemesinde (15 Mayıs 2014), yetersiz tarım desteğinin ülke 
içindeki zaten kırılgan olan gıda güvenliği durumunu daha çok kötüleştirerek etkilenmiş savunmasız 
küçük çiftlik sahiplerinin üretim kapasitesini daha da düşüreceği belirtilmiştir.   

Son değerlendirmelerden elde edilen bulgulara göre, Suriye'de kalan Suriyeliler için geçim yollarını 
deneme olanakları çarpıcı biçimde azalmıştır. FAO GIEWS Güncellemesinde (15 Mayıs 2014), 
"geçim kaynaklarını desteklemesi için gıda ve tarım sektörünün devamlı ve takviye edilmiş yardımlara 
ihtiyacı olduğu" belirtilmiştir.  

Mevcut durum muhtaç kişilere alternatif geçim seçenekleri sağlamada çeşitli zorluk ve kısıtlamalar 
oluştururken, herhangi bir rezidüel kapasiteye sahip faydalanıcılar üretken varlık temini, kapasite 
oluşturma ve diğer gerekli geçim girdilerinin sağlanması yoluyla desteklenmelidir.  

Sektör Müdahalesi  

Çatışmadan etkilenen halklar, kendi ihtiyaçlarına karşılık veren ilk kişilerdir; ancak kriz devam ettikçe 
günlük yaşamın bütün alanlarında görülen bu etkiyle mücadele etme kapasitesi ciddi olarak 
zorlanmaktadır. 

Yıl içerisinde 8 vilayette bir geçim kaynağı değerlendirmesi yayınlanacaktır. Potansiyel geçim 
koşullarını değerlendirmek ve ayırt etmek amacıyla aşağı yukarı 4,000 hane halkı ile görüşülecektir.   

 FSL sektör müdahalesinin genel amacı, yalnızca nüfusun temel gıda ihtiyacının karşılanmasını 
sağlamayı değil aynı zamanda ailelerin dayanıklılığını ve gelir üreten geçim kaynaklarını yeniden 
canlandırma yeteneklerini desteklemeyi de içermektedir.  

Bu durum, iki yönlü bir yaklaşımda ifade edilmektedir: 

(1) Ayni gıda sepetleri, nakit, fiş, sıcak yemek veya bunların birleşimi ile düzenli ve öngörülebilir gıda 
temini yolu ile gıdaya erişimin artırılması ve topluluklara ekmek temin edilmesi için girdi veya başka 
türlü destek sağlanması yoluyla fırınların desteklenmesi.  

Günlük kişi başına asgari 1,600 kilokalori ve 200 gr ekmek hedeflenmektedir.  

(2) Üretken varlık ve girdilerin temini ve girdi ve varlıklardan yararlanmak için gerekli eğitim ve destek 
yoluyla kaynak ve gelirlere erişimin artırılması. Eğitim ve destek, girişimci ve küçük işletme sahipleri 
için eğitimleri, kriz öncesi geçim kaynaklarının rehabilitasyonunu, mesleki eğitimi, iş kurma hibelerini, 
iş için nakit desteğini ve Çiftçi Birliklerinin kaldığı yerden devam etmesi için destek sağlanmasını 
içermektedir. Aynı zamanda savunmasız kırsal nüfusun önemli varlıklarını korunup muhafaza 
edilerek, bireysel yükselmelerden birden çok düzeyde dayanıklılık inşa etme çabaları 
güçlendirilmektedir. Hayvan sağlığını iyileştiren önlemler, hayvan üretiminde önemli iyileşmeler 
sağlayarak yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmanın yanı sıra hane halkının gıda güvenliği ve 
geçim kaynağı ihtiyacına doğrudan karşılık vermektedir.  

Geçim kaynaklarının canlandırılması açısından, EMMA'lar, girdilerin büyük oranda bulunabilir 
olduğunu, ancak fiyat olarak üreticilerin çoğunluğunun gücünü aştığını bulmuştur.Buna ilaveten, 
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sulama ve çiftçilikte kullanılan yüksek maliyetli mazotla birlikte girdilere ulaşamama, bazı üreticilerin 
çiftçiliği bırakmasına neden olmuştur. Sulamada jeneratörleri çalıştırmak için gerekli mazotun yüksek 
maliyetli olması, arazi kullanımında toplam %75'lik bir düşüşle sonuçlanmıştır. Suriye Hükümeti 
çatışmadan önce tohum, yumru kök ve gübre dahil tarımsal girdilere devlet desteği vermekteydi. Şu 
anda Hükümetin denetiminde olmayan Suriye'nin kuzey bölgelerinde herhangi bir tarım desteği 
yoktur. Yerel olarak Suriye'nin içinden getirmek yerine girdilerin Türkiye’den getirilmesiyle, bu durum 
küçük ölçekli çiftçilerin toplam çiftçilik maliyetlerini yükseltmiştir.     

Buğday ve arpa (250Kg/HH), çiftçilik gereçleri ve gübre dağıtımından sonra, her hane halkı en az 1 
hektar toprağı işleyebilecektir. Bu, hedeflenen bir ailenin (altı üye/ortalama hane halkı) günlük 0.5 kg 
tahıl tüketimi esas alınarak 12 aylık ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve üretim fazlasını satabileceği 
anlamına gelmektedir. Yağmur suyuyla beslenen ve sulanan ürünlerden beklenen üretim, ortalama 
olarak yaklaşık 430 Dolar değerinde ürün beklentisiyle ortalama 2.2MT/Ha olacaktır30. 

Sınırlı alana sahip ancak karaya erişimi olmayan ve su kaynakları kıt aileler için mikro-bahçeler basit 
ve düşük maliyetli olanaklar sunmaktadır. Mikro-bahçeler çevre ve toplum dostudur ve insanların 
kendi tüketimleri veya satmaları için kendiliğinden yetişen sebzeler ekip biçmelerine olanak tanır. 
Yetiştirilecek ürünlerin seçimi, tercihlerine bağlı olarak faydalanıcılar tarafından belirlenebilecektir.    

Kümes hayvanları ve kümes hayvanı yemi, yumurta tavuklarının dağıtımından sonraki birkaç ay 
boyunca üretim fazlasını satma imkanı ile birlikte ailenin tüketimi için yumurta üretime olanağı 
sağlayacak, protein alımını iyileştirecektir. Savunmasız hane halkları üzerindeki mevcut baskı ve 
dayanıklılık kapasitelerinin erozyona uğradığı düşünüldüğünde, kümes tavukçuluğu, hane halkının 
gıda masraflarını azaltması için hızlı ve kolay uygulanabilir bir olanak sunacaktır.   

 

Stratejik Hedef 2: İnsani yardım ilkeleri ve standartları doğrultusundaen zarar görebilir 
durumdakilere öncelik vermek suretiyle ihtiyacı olan tüm Suriyelilere hayat kurtarıcı ve 
hayatı idame ettirici insani yardım sağlanması. 

Sektör Hedefi 1 

Aylık bazda 600,000 kişi için 1,600 kilokaloriye erişim sağlanması 

Sonuç  Çıktı  Gösterge  Bütçe  
(ABD) 

Gıdaya erişimin 
artması 

 

 

 

 

Yeterli besin değeri (mikro 
besinler) sağlamak için 
FSLWG tarafından önerildiği 
üzere, düzenli/öngörülebilir 
gıda (sepeti) temini – kişi 
başına günlük 1,600 
kilokalori sağlama 

 

# 5-6 kişilik hane halkı için kişi 
başına günlük en az 1,600 
kilokalori veya aylık 40 kg veya 
üzerinde gıda almalarına imkan 
veren müdahalelerle ulaşılan 
kişiler 

(hedef: 100,000 HH) 

Mevcut 
kapasite için 
yıllık 
124,800,000 

(aylık 
100,000 

HH)31 

 

 

 

 

Nakit ve fiş sağlanması – 
verilen nakit, kişi başına 
günlük en az 1,600 
kilokaloriyi karşılayacak 
kadar gıda almak için yeterli 
olmalıdır 

 

Ürün çeki – fişin paraya 
çevrildiğinde alınacak 
ürünler, kişi başına günlük 
en az 1,600 kilokaloriyi 
karşılayacak kadar gıda 
almak için yeterli olmalıdır 

                                                
30 Yağmur suyuyla beslenen üretimde, hektar başına 1.7 ton buğday alınabilirken, sulama koşullarında hektar başına ortalama 
3.5 tona ulaşılabilir; tohum ekimi Ekim ayı başlarından Aralık sonuna kadar sürerken, hasat Mayıs/Haziranda yapılmaktadır. 
31 Özellikle kuşatılmış – bölgelerde değişen maliyetler: son değerlendirmeye göre aşırı muhtaç durumdaki 1.9 milyon birey esas 
alınarak aylık 400,000 HH için yıllık 499,200,000 ABD Doları 
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Sıcak yemek – kamplarda 
ve hareket halindeki kişiler 
için – sıcak yemekler 
(ekmekle birlikte) kişi başına 
550 gram gıda sağlamalıdır 

Ekmek 
desteği/sübvansiyonlu 
ekmek – 5-6 kişilik HH 
başına 1.2 kg değerinde en 
az 1 paket/kişi başına 
günlük 200 g ekmek/166 g 
un. 

Kişi başına/günlük 200 g 
ekmekle 600,000 kişiye 
ulaşılmıştır 

30,000,00032 

 

Stratejik Hedef 3:  Toplulukların dayanıklılığı, sürdürülebilir geçim kaynakları ve sosyal 
ve kamusal hizmetlerin rehabilitasyonunun desteklenmesi ve korunması. 

Sektör Hedefi 2 

Sektör Stratejik Hedefi 3A: Toplumların dayanıklılığı, sürdürülebilir geçim kaynakları ve 
sosyal ve kamusal hizmetlerin rehabilitasyonunun desteklenmesi ve korunması. 

Sonuç  Çıktı  Gösterge  Bütçe  
(ABD) 

Kaynak ve gelirlere 
erişimin artması 

Üretken varlıkların temini 
(ayni olarak veya Nakit 
Transfer Programı 
aracılığıyla) (tohum, gereç, 
gübre, böcek ilaçları; 
hayvanların tedavisi, 
aşılanması) ve eğitim/yayım 
hizmetleri 

12,000 çiftçi HH’ye 1 hektarlık 
tarım paketi temin edilmiştir 

3,000 kırsal HH’ye hayvancılık 
paketi temin edilmiştir 

1,000 HH’ye sebze üretim paketi 
temin edilmiştir 

1,000 HH’ye kümes hayvanları 
paketi temin edilmiştir 

5,400,000  

 

 

1,500,000  

 

1,000,000  

 

2,000,000 

 

Mesleki eğitim, mikro 
girişimler için iş kurma 
hibeleri, kamp/kolektif 
merkezlerde sebze bahçeleri 

2,000 HH’ye mikro bahçecilik 
paketi temin edilmiştir 

 

120,000  

 

 

12 ayda yapılan Tek Gıda 
güvenliği/Geçim kaynağı 
değerlendirmesi 

 

Geçim kaynağı değerlendirmesi 
8 vilayeti kapsamıştır 

Değerlendirme boyunca 4,000 
HH ile görüşülmüştür 

350,000  

 

Çalışma-eğitimler için nakit Çalışma eğitimleri için 6 nakit 12,000 

Çiftçi Birliği – kolektif bilgi 
kooperatifleri  

8 Çiftçi Birliği (1 ilçe başına) 

8 kooperatif (1 ilçe başına) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160,000 

                                                
32 Zayıf iklim koşulları nedeniyle fiyatların artması beklenmektedir. 
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Stratejik Hedef 6:  Suriye krizine müdahalede bulunan insani yardım aktörlerinin bütünlük 
ve hesap verebilirliğini desteklemek amacıyla topluluklar, ulusal ve uluslararası STK’lar 
ve BM kuruluşları dahil ilgili tüm aktörler arasında koordinasyon ve iletişimin 
güçlendirilmesi  

Sektör Hedefi 3 

Açıkları ve çakışmaları azaltmada FSL müdahalesinin geliştirilmesi 

Sonuç  Çıktı  Gösterge  Bütçe  
(ABD) 

FSL 
ortakları/paydaşlarının 
Suriye’deki genel gıda 
güvenliği hakkında 
daha iyi 
bilgilendirilmesi 

Faaliyet ve tahmin planına 
ilişkin sistematik bilgi 
toplama (hem iç çatışma 
hatları ötesi hem de sınır 
ötesi); 

İhtiyaçlara (değerlendirme 
sonucu olarak) karşı 
müdahale arasında aylık 
açık analizi; 

12 of 4Ws  

Toplanmış, incelenmiş, dolaşıma 
sokulmuştur 

Nahiyeye göre 12 açık analizi 

 

Aylık rapor 

 

 

12 FSL raporu 

 

 

500,000 

Alt-toplam FSL 165,842,000 
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SAĞLIK VE BESLENME  

Sektör koordinatörü kuruluş:    Save the Children 

İrtibat : Jennyfer Dulyx health.coordination.turkey@gmail.com 

İHTİYAÇ SAHİPLERİ 33  

3.43 milyon  

HEDEFLENEN KİŞİ SAYISI 

3,43 milyon 

GEREKSİNİMLER  (ABD $) 

116,980,064 
COĞRAFİ KAPSAM  Halep , Haseke , Rakka, Şam, Deyrizor, Hama, Humus, İdlip, 

Lazkiye, Şam Kırsalı   

 ORTAK SAYISI   13 

Sektör Analizi  

Çatışmanın Doğrudan Etkileri: Erişim, Travma ve Acil Durum  

2014'ün ilk üç ayında, güvenlik durumunun giderek kötüleşmesi ve bunun sonucunda oluşan IDP 
sayısındaki artışla birlikte sağlık hizmetlerine şiddetle ihtiyaç duyan kişi sayısının, en çok etkilenen 
bölgeler olarak Halep Şehri, Şam kırsalı ve Deyrizor'da 726,019 olduğu bildirilmiştir.34  2014 yılında, 
sağlık tesisleri hedef alınmaya devam etmekte, hizmet verilmesi ve tedariki gittikçe zorlaşmaktadır. 35 
İnsan Hakları için Hekimler (PHR) Örgütü'nün raporuna göre çatışmanın başlangıcından beri 
doğrudan tıbbi yardımın engellenmesi nedeniyle 191 kişi hayatını kaybetmiş, 468 sağlık personeli 
öldürülmüştür.36 Mart itibariyle, bombardımanlar devam etmekte ve sağlık hizmetlerini yer altına 
taşıma planları araştırılmaktaydı. Halep Şehrinde eczanelerin çoğu kapalı veya kısmen açıkken, 
diyaliz merkezleri haftada iki gün hizmet vermektedir. Vasküler ve ortopedik cerrahlar gibi insan 
kaynaklarının yanı sıra anestezi ve kronik hastalıkların ilaçları da az bulunmaktadır. Sağlık personeli 
saldırı altında olduğu, güvenlik gerekçesiyle ülkeyi terk ettiği veya daha yüksek maaşlar için sınıra 
yakın bölgelere taşındığı için sağlık işgücünde azalmalar yaşanmaktadır. Bazı zamanlarda sağlık 
hizmetleri niteliksiz personel tarafından verilmektedir; bu Rakka, Hama ve İdlip’te özellikle endişe 
verici bir mesele haline gelmiştir.37 Bunun yanı sıra, Suriye Hükümeti (GoS) silahlı grupların 
denetimindeki bölgelerde sağlık çalışanlarının maaşlarını ödemeyi kestiği için sağlık işgücü daha da 
etkilenmiştir.38 Son olarak, elektrik çok sınırlı olduğu için birçok sağlık merkezi kapanmış ya da 
kapasitesinin altında faaliyette bulunmaktadır. Pek çok tesiste boru sistemli su olmadığı bildirilmiştir.  

DYNAMO tespit raporu, çatışma yüzünden ölenlerin %61'i ile yaralananların %67'sinin erkek olduğu, 
sırasıyla %11 ve %16'sının da beş yaş altı çocuklar olduğunu belirtilmektedir. 39Suriye'ye komşu 
ülkelerdeki mülteciler hakkındaki bir rapora göre " görüşülen 3202 Suriyeli mültecinin yüzde 22'sinde 
bir sakatlık bulunmakta; yüzde 6’sında ileri düzeyde sakatlık bulunmaktadır ve  sakatlıkların %80'i 
Suriye'deki savaşın doğrudan sonucudur.40 Yayınlanmamış bir tespit çalışmasında, Menbij’de 
çalışılan nüfusun %15'inde bir engel durumu olduğu görülmüştür. Ayrıca, tesislere kolay erişim için 
rampa veya uygun tuvalet ilave ederek engelli kişileri dikkate alan sağlık altyapıları çok azdır. Bir 
kuruluş, Şam bölgesinden engelli 10,000 hastanın komşu ülkelerden birinde bir merkezde tedavi 
edildiğini belirtmiştir. Füze saldırıları, kimyasal ve silahlı grup saldırılarının yanı sıra devamlı 
bombalamalar, Halep Şehri, İdlip ve Hama'da artış göstererek kronik hastalık yönetiminde bozulmaya 
yol açmış ve travma, acil durum, akıl sağlığı ve fiziksel rehabilitasyon hizmetlerinde ciddi talep 
yaratmıştır.    

Bulaşıcı Hastalıklar 

2013 yılının ortalarından (30. Haftası) ile 2014’ün 14. Haftası arasında özellikle Halep, Rakka, İdlip ve 
Deyrizor'da olmak üzere 5,000'den fazla kızamık vakası bildirilmiştir. 80 Akut Flask Paralizi vakası 

                                                
33 Suriye Entegre İhtiyaç Analizi (SINA), Aralık 2013 
34  DYNAMO Raporu v.2. sayfa. 11 IMU-ACU, Mayıs 2014 
35 Suriye Entegre İhtiyaç Analizi (SINA), Aralık 2013 
36 İnsan Hakları için Hekimler (PHR) http://www.physiciansforhumanrights.org/syria-map   
37 Suriye Entegre İhtiyaç Analizi (SINA), Aralık 2013 
38 Suriye Entegre İhtiyaç Analizi (SINA), Aralık 2013 
39 DYNAMO Raporu v.2. sayfa. 27,28 IMU-ACU, Mayıs 2014 
40 Suriye Krizinin Saklı Mağdurları: Engelli, yaralı ve yaşlı mülteciler. Help Age International & Handicap International. Sayfa 6. 
Help Age International 
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bildirilmiş, 2013 yılından 13 WPV vakası doğrulanmış ve klinik olarak eşleşen 29 çocuk felci vakası 
görülmüştür. Rutin EPI'de (Genişletilmiş Aşı Programları) aksaklıklar yaşanmıştır; rutin EPI'nin 
yeniden başlatılmasını çevreleyen zorluklar arasında aşılama kampanyalarındaki soğuk zincir ihtiyacı 
ve güvenlik meseleleri sayılabilir.41 Su, sıhhi hizmet ve hijyen çalışmaları ciddi ölçüde kısıtlanırken 
ülkenin sadece %15’i bunlardan faydalanmaktadır. Halep'te görülen 13 şark çıbanı vakası dahil 
bunlardan kaynaklanan pek çok hastalık bildirilmiştir. Hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklar 
da endişe kaynağıdır - yakın zamanda bazı domuz gribi vakaları bildirilmiştir. Son olarak, özellikte 
Halep'te artan sayıda verem vakası belirtilmiştir. 42 

Üreme Sağlığı ve Çocuk Sağlığı Hizmetleri 

Üreme sağlığı hizmetleri, erişebilirlik ve kalite açısından endişe vermeye devam etmektedir. Kadın 
hastalıkları ve doğum uzmanları yetersizdir; mevcut kadın personelin eksikliği bildirilmiş, sevk sistemi 
zayıftır ve hastanedeki doğumlar yeterli takip edilmemektedir. Deyrizor'daki birkaç nahiyede, 
kadınların %80'inin ebe yardımıyla evde doğum yaptığı, diğer bölgelerde sezaryen için uzun bekleme 
listelerinin olduğu ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının haftada yedi gün çalıştığı belirtilmiştir.  

Çocuk sağlığıyla ilgili olarak, on beş yaş altı çocukların çeşitli bölgelerde nüfusun yaklaşık %50'sini 
oluşturduğu bildirilmiştir. Suriye'de neredeyse hiç pediatrik sağlık yapısının bulunmadığı, yeni doğan 
ve çocuk sağlığıyla çok az bölümün ilgilendiği belirtilmiştir. Cinsiyete dayalı şiddet belgelenmiştir. 

Beslenme 

Çatışmanın yetersiz beslenmeye dair raporların artmasına yol açacağı beklenmekteydi. Risk faktörleri 
arasında yetersiz eğitim, bebek ve küçük çocuk besleme uygulamalari hakkında bilgi eksikliği yanı 
sıra mama alacak paranın olmaması sayılabilir. Gelişim geriliği, gıda çeşitliliğinin azlığı ve anemi 
konularındaki danışmaların sayısında artış bildirilmiştir. Önceden de yetersiz beslenme olan bir bölge 
olarak bilinen Rakka'da vaka bildirimleri devam etmektedir.  

Sektör Müdahalesi  

Ocak 2014'ten beri ortalama olarak, dokuz sağlık aktörü 3W'ye aylık bazda rapor vermiş ve çalışma 
grubu üyelerinin 3,327,780 faydalanıcıya ulaştığı bildirilmiştir. Sağlık sektörünün kendisi farklı 
kapasite ve erişime sahip çok daha fazla aktörden oluşmaktadır. Travma vakaları, acil durum vakaları 
ve acil durum obstetrik vakalarının yönetimi dahil hayat kurtarıcı ve hayatta kalmayı sağlayıcı sağlık 
hizmetlerinin kalitesi ve bunlara erişimin daha da artırılması konusunda sektörde mutabakat vardır. 
Verem programları gibi uzmanlaşmış hizmetlerin yeniden tesis edilmesiyle birlikte tanı  hizmetleri ve 
Kronik Hastalık Yönetimi sağlayacak sağlık yapılarının güçlendirilmesinin yanı sıra sağlık 
profesyonellerinin çalışma koşullarının dikkate alındığı, adil maaş ve ek ödeme sağlama ihtiyacı 
vardır. Bunlar, hizmetlere erişimi ve hizmetlerin kalitesini geliştirmek için gerekli temel girdilerdir. 
Toplumdaki engellilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önlemler planlanmalı, operasyon sonrası 
sakatlıkları önlemek için daha uzun dönemli rehabilitasyon sağlanmalıdır.  43 

Hastalık ve ölüm oranlarını azaltmak amacıyla rutin EPI'nin yeniden başlatılması, yüksek öncelikli bir 
konudur. Bir salgın kontrol ekibi çalıştırılması ve her vilayette vilayet düzeyinde bir sorumlu 
görevlendirilmesinin yanı sıra raporlama yapan aktör sayısının artırılması, öncelikli hastalıklara 
sektörler arası müdahale, el kitabının düzenlenmesi (örneğin Leishmaniasisin eklenmesi) ve sevk 
laboratuarlarının tespiti yoluyla EWARN sisteminin güçlendirilmesi gerekmektedir.   

Beslenme tarama ve tedavisiyle birlikte tarama ve Entegre Çocuk Hastalığı Yönetiminin (IMCI) yanı 
sıra çocuk sağlığı programlarına odaklanılması gerekmektedir. Sezaryen oranının krizden önce 
yüksek olduğu ve yüksek talebin devam ettiği gerçeği göz önüne alınacak olursa, BEMoNC ve 
CEMoNC gibi üreme sağlığı hizmetleri özellikle önem taşımaktadır.  

Adil hayat kurtarıcı bakım kalitesine erişimin artmasına ek olarak, sağlık sistemi fonksiyonlarının 
desteklenmesi, erken iyileştirme ve sağlık tesisleri ile personeline koruma sağlanması unsurlarının 
sağlık sektörü için öncelikli olması gerektiği konusunda mutabakat vardır.  

 

                                                
41 Erken Uyarı Alarm ve Müdahale Ağı (EWARN) Türkiye yerleşik Kuzey Suriye Bülteni 
42 Erken Uyarı Alarm ve Müdahale Ağı (EWARN) Türkiye yerleşik Kuzey Suriye Bülteni 
43Suriye Krizinin Saklı Mağdurları: Engelli, yaralı ve yaşlı mülteciler. Help Age International & Handicap International. Sayfa 6. 
Help Age International 
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Stratejik Hedef 2: İnsani yardım ilkeleri ve standartları doğrultusundaen zarar görebilir 
durumdakilere öncelik vermek suretiyle ihtiyacı olan tüm Suriyelilere hayat kurtarıcı ve 
hayatı idame ettirici insani yardım sağlanması. 

Sektör Hedefi 1.1 

İnsani yardım ilkeleri ve standartlarına uygun olarak kaliteli, adil, hayat kurtarıcı ve birinci 
ve ikinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin artırılması 

Sonuç  Çıktı  Gösterge  Bütçe  
(ABD) 

Kaliteli Sağlık 
Hizmetlerine 
Erişimde 
Gelişme 

Yeterli, eğitimli ve yetenekli 
sağlık personeli 
bulundurulması 

# 10,000 kişi başına doktorlar (hedef: 500) 7,715,69
2 

 

Sevk dahil tanı hizmetleri ve 
Kronik Hastalık Yönetimi gibi 
kaliteli ve uygun sağlık 
hizmetlerine erişimin artması 

Her 10000 kişiye bir PHC (hedef: 98 PHC) 

 

 

25,525,2
83 

Sağlık programları kurulması 
ve desteklenmesi (Akıl 
Sağlığı ve fiziksel 
rehabilitasyon dahil) 

# fiziksel rehabilitasyon hizmeti sağlayan 
sağlık tesisleri (hedef: 8 sağlık tesisi) 

# psiko sosyal destek hizmeti sağlayan sağlık 
tesisleri (hedef: 9) 

# sağlık programları kurulması  (hedef: 4) 

3,378,72
2  

 

Kaliteli Uzmanlık 
Hizmetlerinin 
sağlanabilirliğinin arttırılması 

# faal kan bankası bulunan sağlık tesisleri 
(hedef: 9) 

5,289,90
0 

Toplum Sağlığının tesis 
edilmesi veya iyileştirilmesi 

# toplum sağlığı bilinçlendirme seansları 
düzenleyen tesisler (hedef:642) 

1,122,00
0 

 

HC tesislerinin uygun şekilde 
rehabilite edilmesi 

 

# rehabilite edilen sağlık tesisleri (hedef: 34)  750,497   

Gelişmiş 
travma 
yönetimi, 
travma 
vakalarına 
yönelik 
ameliyat ve 
bakımda 
gelişme 

Nitelikli ve yetenekli, 
uzmanlaşmış sağlık işgücü 

# acil durum tesisi başına nitelikli cerrah 
(hedef: 56) 

1,344,00
0  

Travma hastalarının bakımına 
yönelik donanımlı tıbbi 
tesisler 

# tam kapasiteyle çalışan acil durum tesisleri 
/100,000 (hedef: 36)  

18,020,4
80 

 

Gelişmiş Sevk Sistemi # acil durum tesisi başına faal ambulans 
sayısı (hedef: 88) 

15,088,0
30 

 

Sektör Hedefi 1.2 

Gelişmiş EWARN/Takip salgın araştırma ve müdahale sistemi aracılığıyla salgın eğilimli ve 
diğer bulaşıcı hastalıklarda gelişmiş önleme ve kontrol 

Sonuç  Çıktı  Gösterge  Bütçe  
(ABD) 

Bulaşıcı 
hastalık 
salgınlarında 
hastalık ve 
ölüm oranının 
azalma 

EWARN/Takip (AFP takip 
dahil – AFP Oranı >2/100,000 
15 yaş altı çocuk) 
güçlendirilmesi, uluslararası 
standartlara uygun ve tüm 
sağlık paydaşlarıyla 
koordineli şekilde iki yönlü 
raporlanması 

 

# EWARN’a rapor veren sağlık 
tesisleri/nöbetçi sahalar 

# EWARN’a zamanında rapor veren sağlık 
tesisleri  

(hedef: 172 raporlayan tesis) 

# EWARN’a zamanında rapor veren nöbetçi 
sahalar 

 

2,400,00
0 

 

Her vilayette salgınların 
araştırılması ve bunlara 
müdahale edilmesi için 

# sevk laboratuarları tespit edilmesi (hedef: 6)  

# müdahale ekipleri kurulması (hedef: bütün 
idari kademelerde eğitim gören 8 ekip, 181 
personel  

442,000  
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ekipler kurulması ve faaliyette 
olması 

Salgınların araştırılması ve 
bunlara müdahale edilmesi 
için araç, kılavuz, lojistik ve 
tıbbi malzeme geliştirilmesi ve 
temin edilmesi 

EWARN kılavuzunun güncellenmesi 

 

483,089 

 

Sektör Hedefi 1.3 

Bağışıklık kazandırma dâhil yüksek etkili acil durum obstetrik ve rutin acil durum obstetrik 
ve rutin üreme anne yeni doğan ve çocuk sağlığı hizmetlerine erişimin artırılması 

Sonuç  Çıktı  Gösterge  Bütçe  
(ABD) 

Önlenebilir 
nedenlerden 
dolayı çocuk 
hastalık ve 
ölümlerinde 
azalma 

 

Rutin bağışıklık 
kazandırmanın yeniden tesis 
edilmesi: hizmet sağlayıcısına 
bakılmaksızın zamanlamanın 
aynı olması 

 

# kızamığa karşı aşılanan 5 yaş altı çocuklar  
(hedef: 314,345 çocuk) 

# uygun soğuk zinciri desteğine sahip sağlık 
yapısı (HeRAMS) 

# düzenli aşılama hizmeti sağlayan tesisler 
(hedef: 29) 

10,224,3
40 

 

Tarama ve Entegre Çocukluk 
Hastalığı Yönetimini (IMC) 
yeniden kuruması dahil 
standart çocuk sağlığı 
programının güçlendirilmesi 

Çocuk bakımı programları uygulayan birinci 
basamak sağlık hizmeti tesislerinin oranı 
(hedef: 17 tesis) 

83,800 

 

Bebek ve küçük çocuk 
besleme uygulamalarının 
iyileştirilmesi 

doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde anne 
sütü alan yeni doğan yüzdesi (hedef: 10,000) 

Sadece anne sütüyle beslenen 0-6 aylık 
bebek yüzdesi (hedef: 10,000) 

 # Uygun IYCF uygulamaları eğitimi ve 
danışmanlığı alan 2 yaş altı çocuk anneleri  

# altı aydan küçük yeni doğanların anne sütü 
ikamesi ve bebek maması alması (10,000)  

# IYCF-E’de eğitim gören IYCF danışmanları 
ve sosyal yardım çalışanları 

1,360,00
0  

Şiddetli yetersiz beslenmenin 
etkili şekilde tedavi edilmesi 

# Rutin beslenme durumu görüntüleme 
hizmeti yürüten sağlık tesisleri (hedef: 8) 

WHO kılavuzlarına göre şiddetli yetersiz 
beslenmeye yönelik terapötik bakım sağlayan 
sağlık tesislerinin yüzdesi (hedef: %100) 

# WHO kılavuzlarına göre aşırı şiddetli 
yetersiz beslenme vakalarını ve 
komplikasyonlarını tedavi eden sevk klinikleri 
(hedef: 4) 

262,000 

 

Çocuk, hamile ve emziren 
kadınların, hedeflenen ek 
veya desteklenmiş gıda, katkı 
veya çoklu-mikro besin 
hazırlıklarına erişmesi 

son altı ay içinde çoklu mikro besin desteği 
almış 6-59 aylık çocukların yüzdesi 

 

408,000  

 

 

Etkilenen 
nüfusun 
ihtiyaçlarını 
karşılayabilme
k için 
beslenme 
müdahalelerin
de artış 

Değerlendirme, takip, tanı ve 
tedavi yoluyla standart 
beslenme hizmeti paketlerine 
erişimin artması 

Yetersiz beslenmeye yönelik tarama yapan 
sağlık tesislerinin oranı (hedef: 17) 

 

518,320  

 

Bebek ve 
küçük çocuk 
besleme 
uygulamaların
da iyileştirme 

Beslenme etkinliklerinin diğer 
sektörlerde 
yaygınlaştırılmasının teşvik 
edilmesi 

# eğitim verilen irtibat kişileri (hedef: 44)  5000 
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Kaçınılabilir 
sebeplerden 
dolayı anne 
hastalık ve 
ölümlerinde 
azalma 

Acil durum temel obstetrik ve 
yeni doğan bakımına erişimin 
iyileştirilmesi 

# her bir tesisin (BEmONC) /100,000 
sağlaması (hedef: 56)  

4,264,80
9 

  

Kapsamlı acil durum anne 
obstetrik ve yeni doğan 
bakımına erişimin artırılması 

# (CEmONC) sağlayan tesisler /100,000  
(hedef:19) 

2,674,25
8 

 

Rutin anne üreme sağlığı 
hizmetlerinin güçlendirilmesi 

Cinsel saldırılarda vaka yönetimi hizmeti 
veren sağlık merkezlerinin oranı (hedef: %40) 

Aile planlaması hizmeti veren sağlık 
merkezlerinin oranı (hedef: 168) 

 

1,698,25
0 

 

Stratejik Hedef 3: Toplulukların dayanıklılığı, sürdürülebilir geçim kaynakları ve sosyal ve 
kamusal hizmetlerin rehabilitasyonunun desteklenmesi ve korunması. 

Sektör Hedefi 2 

Sağlık sistemi fonksiyonları ile erken iyileştirmenin desteklenmesi ve toplulukların 
dayanıklılığını artırmak amacıyla farklı düzeylerde teknik destek ve kapasite geliştirme 
olanağı sağlanması  

Sonuç  Çıktı  Gösterge  Bütçe  
(ABD) 

Sağlık 
işgücünün 
kapasitesini 
destekleyerek 
dayanıklılıkta 
gelişme 

Tüm düzeylerde sağlık işgücü 
kapasitesinin artırılması 

# uzmanlaşmış tıbbi eğitimler (hedef: 104)  

# eğitim verilen personel (880) 

2,824,66
5 

İhtiyaca göre toplum temelli 
sağlık hizmeti programları 
takviye edilmesi veya 
kurulması (izleme ve 
değerlendirme dahil) 

# eğitim verilen toplum sağlığı çalışanları 
(hedef: 3,688) 

10,119,2
96 

 

Sağlık 
sistemlerinde 
erken 
iyileştirme 

 (Vilayet, ilçe ve nahiye 
düzeyinde) sağlık 
kurumlarının rolünün 
güçlendirilmesi 

# İdari düzeyde desteklenen irtibat kişileri 
(hedef: 25) 

250,000 

Ortak Sağlık Bilgi Sisteminin 
kurulması 

# Ortak Sağlık Bilgi Sistemini kullanan tesis 

# aylık rapor 

# form doldurmak için eğitim verilen personel 

50,000 

Olağan duruma dönmek ve 
stok tükenmesini önlemek 
amacıyla sağlık personeline 
ilaç tüketimi izleme ve uygun 
eczane yönetimi eğitimi 
verilmesi  

# yazılım gibi uygun araçlar kullanan eğitimli 
personel (hedef: 40)  

30,000 

Personelin sağlık 
tesislerindeki ekipmanların 
bakımı konusunda eğitilmesi 

# HF ekipmanının bakımını yapmak üzere 
eğitim gören personel (hedef: 30) 

 

10,000 

Stratejik Hedef 6: Suriye krizine müdahalede bulunan insani yardım aktörlerinin bütünlük 
ve hesap verebilirliğini desteklemek amacıyla topluluklar, ulusal ve uluslararası STK’lar ve 
BM kuruluşları dahil ilgili tüm aktörler arasında koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi 

Sektör Hedefi 3 

Sağlık stratejisi ve sağlık alanında yapılan eylemlerin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak 
için, sağlık alanında calışan insani yardım ve kalkınma aktörleriyle koordinasyonun 
güçlendirilmesi  

Sağlık ortakları 
ve diğer 
aktörler 
arasında 

Şeffaflık ve bilgi paylaşımının 
gelişmesi 

# 3W doğrultusunda rapor veren sağlık 
ortakları 

# Sağlık Bülteni’nde tespit edilen ve kapanan 
açık sayısı 

304,000 
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koordinasyonu
n geliştirilmesi 

% Arapça ve Türkçe tercüme sağlanan HWG 
toplantıları (hedef: %100) 

Kaynakların daha iyi kullanımı 
için sağlık hizmetlerindeki 
açıkların sektörler arası 
koordineli şekilde kapatılması 

# Coğrafya veya konuya göre geliştirilen 
eylem planları 

# psiko-sosyal, psikiyatrik veya tıbbi bakım 
ihtiyacı olan çocukları sağlık sektörüne 
bildiren eğitim sektöründeki öğretmenler   

 

# CCCM ve FSL sektörlerince bildirilen 
hizmetlere erişim olmaksızın GBV, yetersiz 
beslenme, gelişim geriliği ve hamilelik 
vakalarına ait raporlar 

 

# koruma sektörü tarafından işkence, cinsel 
saldırı, çocuk ve yaşlı istismarına yönelik 
psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyan kişileri 
tespit etmek üzere eğitim almış sağlık 
personeli 

20,000 

Geliştirme, uygulama, izleme 
ve değerlendirmesi yapılmış 
Acil Eylem Planları (tekerlekli 
sandalye ve koltuk değnekleri 
gibi yardımcı hareket araçları) 

# kolera dahil geliştirilen acil durum planları 

# önceden konumlandırılmış tıbbi malzeme 
bulunan merkezler 

213,633  

 

 

Öneri, mali hesap verebilirlik, 
şeffaflık ve proje yönetimi 
alanlarında HWG üye ve 
ortaklarının kapasitelerinin 
artırılması 

# organizasyon yönetimin farklı yönlerini 
kapsayan eğitim (hedef: 5) 

# eğitim verilen personel (hedef: 20/konu) 

100,000 

Stratejik Hedef 1:   İnsani yardım alanı, sınır ötesi ve iç çatışma hatları ötesi operasyonların 
desteklenmesi ve BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uygun olarak kuşatmaların kaldırılması 
dahil engelsiz erişim ve sivillerin korunması için ulusal, uluslararası ve devlet dışı 
aktörlerle müşterek savunuculuk faaliyetlerinde bulunulması. 

Sektör Hedefi 4 

Uluslararası hukukta ve ilkelerde belirtildiği üzere engelsiz erişim, sağlık tesisleri ve 
personelinin hedef alınmaması ve korunması için ulusal, uluslararası ve devlet dışı 
aktörlere karşı savunuculuk yapılması 

Sonuç  Çıktı  Gösterge  Bütçe  
(ABD) 

Sağlık tesisleri 
ve 
çalışanlarının 
güvenliğinde 
iyileşme 

Koruma gündeminde sağlık 
tesisleri ve çalışanlarının 
güvenliğine öncelik verilmesi 

# sağlık tesisleri ve personeli hakkında 
koruma ve sağlık sektörleri tarafından yapılan 
özel ortak savunuculuk açıklamaları veya 
eylemleri  

 

Bütçe 
gerekme
mektedir 

Sağlık tesisleri ve 
çalışanlarına karşı şiddet 
konusunda bilgi paylaşılması 

# sağlık tesisleri ve çalışanlarına karşı şiddet 
konulu raporların aylık olarak  sağlık ve 
koruma sektörleri ile paylaşılması 

 

Bütçe 
gerekme
mektedir 

Alt-Toplam: $116,980,064 
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KORUMA 

Sektör koordinatörü kuruluş: Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) / UNICEF 

İrtibat:  Diane Paul ve Samuel Sesay 

 

diane.paul@rescue.org 

sam2sesay@gmail.com 

İHTİYAÇ SAHİPLERİ 

7.5 milyon  

Korumaya muhtaç 

HEDEFLENEN KİŞİ 
SAYISI44 

100,000 

GEREKSİNİMLER (US$) 

16,577,800 

(tüm ortaklar için, korumanın 
yaygınlaştırılması, korumanın izlenmesi ve 

müdahale projesi için işletme giderleri) 

COĞRAFİ KAPSAM Halep, Haseke, Rakka, Deyrizor, Şam, Idlip, Hama, Lazkiye ve Humus 

ORTAK SAYISI 18 

Sektör Analizi 

Büyük ölçüde kabul edildiği üzere Suriye korumanın en birinci ve önemli dereceye sahip olduğu 
krizdir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından yapılan “Haklar En Önde” Eylem 
Planı taahhüdü, nerede olurlarsa olsunlar, insan haklarına uygun olarak ve uluslararası insan hakları 
ve insani hukukunu koruyacak ve bunlarda yapılan ihlallere müdahale edecek şekilde Birleşmiş 
Milletler’in insanları koruma şartının önemini belirtmektedir. İnsanları korumaya ilişkin bu aynı 
zorunluluk Müdahale Planı’nın da merkezinde olmalıdır. 

Kuzey Suriye’deki koruma durumu, öncelikle sivil halka karşı fark gözetmeksizin devam eden ve artan 
saldırılara bağlı olarak yerinden edilmiş kişilerin artan sayısı ile (yılın başından bu yana yaklaşık 
793,000 yerinden edilmiş insan) 45, 2014’de kötüleşmeye devam etmiştir. Bu tür saldırılar ‘varil 
bombaları’ın sürekli kullanımı, hastanelere, tıbbi personel, okullar, marketler, su tesisleri, ekinler, 
hayvanlar ve sivil mahallelere karşı, hava saldırıları, bombalama ve keskin nişancı saldırılarını 
içermektedir. Toplu yer değiştirmeler, sıklıkla fırsatçılık içeren ve standart altında koşullara ve kötü 
yönetime sahip, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı kampların ve yerleşimlerin artması ile 
sonuçlanmıştır. İnsani yardımın ulaştırılması ve seyahat özgürlüğü; güvenlik, sınırdaki kısıtlamalar ve 
birçok sınır geçişinin aşırıcı unsurlar tarafından kontrol ediliyor olmasına bağlı büyük zorluk olarak 
devam etmektedir. Kuşatma yoluyla temel ihtiyaçlardan mahrum etme Suriye’deki çatışmanın 
yürütülmesinde yaygın bir taktiktir. 

Koruma bilgisinin elde edilmesi ve doğrulanması aşırı derecede zordur. Suriye içinde insanların 
göçünün izlenmesi çok zor olmakla beraber, insanların nerede tutarlı bir müdahale planlayacaklarını 
tahmin etmeyi de zorlaştırmaktadır. Çocuk yaşta askere alma, çocuk yaşta evlilik ve petrol 
rafinerilerinde çalıştırma gibi tehlikeli şekillerdeki çocuk işçiliğini kapsayan çocuklarla ilgili ciddi 
sorunlar koruma sektörü tarafından önceliklendirilmiş ise de büyük ölçüde ele alınmamıştır. Toplumsal 
cinsiyet temelli şiddet ana endişe kaynaklarından bir tanesidir ve daha fazla dikkati gerektiren bir 
husustur ancak kültürel hassasiyetler ve korku nedeniyle gündeme getirilmesi zor olmuştur. Güvenlik 
güçleri tarafından yürütülen gözaltı sonucunda 18,000 kişi kayıptır ve 8,000 kişi kaçırılmış veya 
başkaları tarafından gözaltına alınmıştır. 46 Çatışmanın aileler üzerindeki psikososyal etkisi yıkıcı 
olmuştur hemen hemen tüm siviller çatışmadan bir şekilde etkilenmişlerdir. Aşırı stres, insanların uzun 
süren kriz ile baş etmedeki dayanıklılıklarını azaltmaktadır. 

İnsani aktörler gittikçe şunun farkına varmaktadırlar ki; insani eylemin, koruma ilkeleri ve koruma 
çıktılarını dikkate almaksızın malzeme yardımına odaklanılması kabul edilemez. Daha geniş 
operasyonlarda korumanın merkezci olmasının sağlanması ve güvenlik, onur ve erişimin teşvik 

                                                
44 Bu rakam sadece, örneğin: çocuk koruma, psikososyal hizmetler, yönlendirmeler, vb., çoğunluğu çoklu koruma hizmeti alan 
doğrudan fayadalanıcıları içermektedir. Eğtim alan kişileri ve koruma anaakımlaştırma cabaları, savunucluk, vb., vasıtasıyla 
kendilerine ulaşılanları  kapsamamaktadır. 
45 SNAP: Bölgesel Analiz Suriye—Bölüm I: Suriye – 04 Nisan 2014, s. 1. 
46 İnsan Hakları Suriye Gözlemevi, Nisan 2014 SNAP raporunda belirtildiği üzere, s. 3. 

mailto:diane.paul@rescue.org
mailto:sam2sesay@gmail.com


Müdahale Planı, Temmuz 2014 – Haziran 2015 

 

36 

edilmesi, kadın, erkek, kız ve erkek çocuklarının savunmasızlıklarının azaltılması ve şiddet, zorlama 
ve mahrumiyete maruz kalmanın engellenmesinde önemli etkileri sözkonusudur, 

 

Sektör Müdahalesi 

Koruma sektöründe önümüzdeki yıldaki kritik konu, analiz ve müdahale kapasitesine sahip kapsamlı 
bir koruma izleme ve raporlama sisteminin geliştirilmesidir. Günümüze kadar koruma izlemesi 
önceden tasarlamaksızın yapılmıştır. Koruma Sektörü öncelikli beş faaliyet alanı ve birçok kilit 
savunuculuk alanı belirlemiştir. Üyelerin uzmanlığının eksik olduğu yerlerde özel eğitim sunulacaktır. 
Koruma Sektörü diğer sektörlerle de işbirliği içerisinde aşağıda yer alan kilit faaliyetleri ele almaya 
çalışacaktır:   

1- Çocuk koruma kaygılarının önlenmesi ve bunlara müdahale, özellikle de kötü şartlardaki 
çocuk işçiliği (spesifik olarak tehlikeli işçilik), çocuk yaşta askere alma, çocuk yaşta evlilik, 
Savaştan Geri Kalan Patlayıcılar sonucu ağır yaralanma veya ölüm riski ve aynı zamanda 
psikososyal gerginlik, çocuklara taciz, aile içi şiddetin olduğu hanehalkında yaşayan 
çocuklar, vb.  öncelikli olarak yönlendirme yolları geliştirilecektir; 

2- Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi ve buna müdahale edilmesi (yönlendirme 
yollarının geliştirilmesini dahil etmek üzere); 

3- Tüm sektörlerdeki engellilere, azınlıklara, yaşlılara ve diğer savunmasız gruplara karşı 
ayrımcılığın önlenmesi 

4- Korumanın yaygınlaştırılması ve anlamlı erişim, güvenlik ve onur ilkelerinin tüm insani 
yardım faaliyetlerinin kapsamına dahil edilmesi (kadınların, çocukların, engellilerin, 
yaşlıların katılımı ve güçlendirilmesi; faydalanıcılara hesapverebilirlik; ihtiyaca yönelik 
engelsiz ve orantılı yardım; zarar verilmesinin önlenmesi dahil olmak üzere) ve 

5- Çocuk ve kadın dostu ortamlar dahil olmak üzere psikososyal destek hizmetleri vasıtasıyla 
psikososyal sıkıntılara müdahalenin güçlendirilmesi  ve erkek ve erkek çocuklarına 
hizmetlerin teşvik edilmesi.  

Ayrıca Koruma Sektörü kilit savunuculuk konuları belirlemiştir:  

 acil müdahaleye korumanın dahil edilmesi ve tüm tespit çalışmalarına koruma bileşeninin 
dahil edilmesi;  

 geçim kaynakları programları vasıtasıyla dayanıklılığın artırılması ve savunmasızlığın 
azaltılması ve 

 ayrım gözetmeksizin sivillere yapılan saldırılara dur demek üzere savunuculuk yapmak ve 
sığınma hakkı dahil olmak üzere uluslararası insan hakları ve insani hukuka saygı 
gösterilmesi. 

 

Stratejik Hedef 1: İnsani yardım alanı, sınır ötesi ve iç çatışma hatları ötesi operasyonların 
desteklenmesi ve BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uygun olarak kuşatmaların kaldırılması 
dahil engelsiz erişim ve sivillerin korunması için ulusal, uluslararası ve devlet dışı aktörlerle 
müşterek savunuculuk faaliyetlerinde bulunulması. 

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe (USD) 

Koruma 
kaygılarınınkurulu
şlar-arası 
mekanizmalar 
tarafından 
iletilmesi ve 
dikkat çekilmesi 

Kuruluşlar arası koruma izleme ve 
raporlama sistemi geliştirilmesi ve 
bu sistemin olası müdahale 
stratejisi önerileri ile insani 
topluluma düzenli rapor sunması. 
Koruma sektörünün BM Güvenlik 
Konseyi 2139 Sayılı Karar 
raporlama mekanizmasına ve  
diğer ilgili raporlama 
mekanizmalarına bilgi katkısında 
bulunması 

 

Kapsamlı bir kuruluşlar arası 
koruma izleme sisteminin işler 
durumda olması ve programlama 
ve savunuculuğa ilişkin 
bilgilendirme için kullanılması 

 # sayıda savunuculuk beyanı 
veya eylem gerçekleştirilmesi 
(Hedef: 10) 

# sayıda hizmet sağlayıcı temel 
çocuk koruma, koruma, psikolojik 
ilk yardım ve koruma 
durumlarının yönlendirilmesinde 
eğitilmesi (Hedef: 500) 

1,500,000 
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Müdahale planı ve uygulama 
takibinin devamında # koruma 
izleme raporu oluşturulacaktır. 
(Hedef: 12 rapor) 

Stratejik Hedef 2: İnsani yardım ilkeleri ve standartları doğrultusundaen zarar görebilir 
durumdakilere öncelik vermek suretiyle ihtiyacı olan tüm Suriyelilere hayat kurtarıcı ve hayatı 
idame ettirici insani yardım sağlanması. 

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe (USD) 

Çocukların, tehlikeli 
işçilik ve   çocuk yaşta 
askere alma gibi kötü 
şartlarda çocuk işçiliği 
ve çocuk yaşta 
evlendirme  dahil olmak 
üzere yaşamı tehdit 
edici ve sömürgeci 
uygulamalardan 
korunması 

Eğitim ve beceri geliştirme, 
çocuk dostu ortamların 
yaratılması, eğitim ve 
psikososyal destek, ergene 
özgü geçim kaynağı ve 
rekreasyon programlarının 
teşvik edilmesi dahil olmak 
üzere riskleri azaltmaya 
yönelik faaliyetler 
geliştirilmesi  

 

Çocuk yaşta askere 
alınmaya karşı eğitimin 
güvenliğin izin verdiği ölçüde 
çocukların kullanılmasına 
müdahil silahlı gruplarlara 
sağlanması ve çocuk yaşta 
askere alma vakaları ve 
terhisi takip etme çabalarına 
yönelik olarak bir veri tabanı 
geliştirilmesi 

 

Çocuk Dostu Ortamların 
sayısının %50 oranında artması 

Çocuk Dostu Ortamlar vasıtasıyla 
psikososyal destek alan erkek ve 
kız çocuklarının sayısı. (Hedef: 
40,000) 

Koruma Görev Gücü tarafından 
verilen eğitimlerin sayısı (20 
Çocuk Koruma konusunda,10 
GBV konusunda ve 10 genel 
koruma konularında).  (Hedef: 40 
eğitim) 

Silahlı grup ve güçlere kayıt olan 
ve bu gruplardan salıverilen 
çocuklar. (Hedef: 200 çocuk) 

2014 Aralık ayı itibariyle 
psikososyal destek için 
yönlendirilen kişilerin sayısı %30 
oranında artması 

Temel sektörler arası (Çocuk 
Koruma ve Eğitim) girişimlerin 
başlatılması. (Hedef 2) 

Çocuk koruma konularındaki 
anlayış düzeyini değerlendirmek 
üzere anketler yapılması(Hedef: 
10 Kamp) 

Çocuk Koruma raporlarındaki 
bilginin cinsiyet ve yaş bazında 
ayrıştırılması 

Kamplarda çocuklar ve gençler 
için güvenli yerler bulunması. 
(Hedef: 30%) 

Şiddete/İstismara maruz kaldığını 
bildiren çocukların uygun bir 
şekilde yönlendirilmasi (Hedef: 
100%) 

6,717,800 

Tüm insani 
faaliyetlerde,  engelli 
insanlara, kadınlara, 
azınlıklara, marjinal 
gruplara, yaşlılara ve 
ayrımcılıktan ötürü 
korumaya ihtiyaç 
duyduğu belirlenmiş 
kişilere öncelik vererek  
ayrımcılık yapmamaya 
teşvik etme. 

Koruma Görev Gücünün, 
diğer sektörler, kuruluşlar 
arası sektör üyeleri ve kamp 
yönetimine ile birlikte 
ayrımcılık karşıtı bir 
kampanya yürütmesi  

Ayrımcılık yapmama ve insani 
ilkeler konusundaki kilit 
mesajların özgün bir şekilde 
geliştirilmesi ve dağıtılması, 
örneğin: gıda kolilerinin üzerine 
kilit mesajların yazılı olduğu 
etiketlerin yapıştırılması  

 

200,000 

Mayın riski/Savaş 
Kalıntısı Patlayıcılar 
konusunda halihazırda 
mayın riski eğitimi 
konusu ile ilgili 
kuruluşlarla ortaklaşa 

Koruma Görev Gücü, Mayın 
Risk Eğitimi konusundaki 
aktörlerle çalışması ve tüm 
Koruma Görev Gücü 
üyelerinin eğitim ve destek 
almasını sağlaması. 

Kamp kümeleri için Mayın Risk 
Eğitimi verilmesi (Hedef: her 
küme için 3) 

 

Etkilenen nüfusun arazi mayınları 
ve Savaş Kalıntısı Patlayıcılar  ile 

 

300,000 
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farkındalık faaliyetleri 
gerçekleştirme. 

ilgili tehditler/tehlikeler ve 
bunlardan korunmaya ilişkin 
pratik stratejiler konusunda 
bilgilendirilmesi. 

En savunmasız kişilerin 
temel hizmetlere ve 
korumaya erişiminin 
artırılması. Yardımın 
ihtiyaç temelli olması ve 
en çok ihtiyacı olanlara 
göre 
önceliklendirilmesinin 
sağlanması, örneğin: 
kadınların evin reisi 
olduğu hanehalkları, 
yalnız kadınlar, 
çocuklar, yaşlılar, 
engelliler, risk altındaki 
azınlıklar, en marjinal 
gruplar. Bazen en fazla 
risk altında olanlar bu 
kategorilere 
uymayabilirler.   

Sektör koordinatörlerinin 
müşterek bir savunmasızlık 
kriteri oluşturabilmek için 
işbirliği yapması. 
Standartlaştırılmış 
savunmasızlık kriterinin 
sektörler arasında 
geliştirilmesi ve paylaşılması. 

Bir savunmasızlık kriter bilgi notu 
oluşturulması ve dağıtılması. 

Yönlendirme yollarının 
oluşturulması ve desteklenmesi. 
Hedef: Tüm kamp kümelerinin 
yönlendirme yollarının 
oluşturulması. 

Koruma personelinin yönlendirme 
sistemi ve vaka yönetim 
araçlarına ilişkin eğitilmesi 
(Hedef: %50)  

1,000,000 

Toplumsal cinsiyet 
temelli şiddetin 
azaltılması/hafifletilmesi 

için toplumsal cinsiyet 
temelli şiddetin 
önlenmesi ve 
azaltılmasına yönelik 
faaliyetlerin  
desteklenmesi ve teşvik 
edilmesi. 

Cinsiyet temelli şiddetin 
belirlenmesi ve müdahale 
konusunda eğitim 
sağlanması ve farkındalık 
yaratılması.  

Toplumsal cinsiyet temelli 
şiddetten kurtulanlara bilgi, 
hizmet ve destek 
sağlanması. (Psikososyal 
destek hizmetleri ve Geçim 
Kaynakları, vb.) 

Suriyelilere toplumsal cinsiyet 
temelli şiddet konusunda 
sağlanan Eğitici Eğitimi Çalıştayı 
sayısı (Hedef: 3 adet Eğitici 
Eğitimi ) 

Toplumsal cinsiyet temelli 
şiddetten kurtulanlar için tıbbi ve 
psikososyal destek dahil olmak 
üzere yönlendirme 
mekanizmaları oluşturulması 

(Hedef: 3 kamp kümesi) 

2,500,000 

Stratejik Hedef 3:  Toplulukların dayanıklılığı, sürdürülebilir geçim kaynakları ve sosyal ve 
kamusal hizmetlerin rehabilitasyonunun desteklenmesi ve korunması. 

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe (USD) 

İhtiyacı olanlara 
refahı teşvik eden 
ve sıkıntıları ele 
alan hizmet ve 
faaliyetler 
sağlanması 

Koruma Görev Gücünün, refahın 
sağlanması, dost çevrelerin 
yaratılmasına ilişkin programların 
oluşturulması ve psikososyal 
destek hizmetlerinin sağlanmasını 
teşvik etmesi 

“Bir Psikososyal Program 
Oluşturma” konusundaki 
Çalıştaylar Hedef 4: Çalıştaylar 

1,500,000 

Dağılmış aileler 
gerekli bilgi ve 
desteği 
alacaklardır 

Aile bağlarının yeniden kurulması, 
uygun ve zamanında müdahale 
konusunda önem verilmesini 
sağlanması 

İşleyen bir izleme sistemi 
kurulması 

Ailelerinden ayrılmış ve refakatsiz 
erkek ve kız çocuklarının aileleri 
ile birleştirilmesi veya aile temelli 
alternatif bir bakıma verilmesi. 
Hedef: Ailelerden ayrılmış veya 
refakatsiz çocukların 100%’nün 
tespit edilmesi 

750,000 

Stratejik Hedef 4: Suriye’deki insani krize müdahalede bulunan yerel STK’lar ve diğer insani 
yardım aktörleri dahil Suriyeli sivil toplumun kapasitesinin sistematik olarak güçlendirilmesi 

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe (USD) 

Uluslararası 
standartlar 
doğrultusunda 
koruma 
müdahalesi 
sağlamak üzere 

Koruma ihtiyaçlarını karşılanması 
için yerel kapasitenin artırılmasına 
yönelik destek ve eğitim 
sağlanması 

Kamp koordinasyon komiteleri, 
yerel meclisler, sağlık çalışanları, 
ve ebeveynlere temel çocuk 
koruma konusunda eğitim 
sağlanması. Hedef: Kurulu tüm 
kamp komitelerinin %100’ü. Yerel 

1,500,000 
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yerel toplumların 
güçlendirilmesi 

 

meclislerin ve sağlık hizmetleri 
uzmanlarının en az 100 üyesine 
eğitim sağlanması. 

Stratejik Hedef 5: İhlallerin engellenmesi veya azaltılması ve uluslararası insan hakları ve 
uluslararası insani hukuka saygının desteklenmesi için topluluk düzeyinde ve ulusal düzeyde 
koruma ortamının güçlendirilmesi 

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe (USD) 

Koruma ilke ve 
standartlarının, 
korumaya 
odaklanmış 
sektörler arası 
faaliyetlerin 
geliştirilmesi 
yoluyla insani 
müdahaleyle 
bütünleştirilmesi 

Tüm sektörlerde, insani 
kuruluşlarda ve diğer ilgili 
gruplarda koruma konusundaki 
irtibat kişilerinin belirlenmesi. 

Koruma ilke ve standartları 
konusunda çeşitli paydaşlar için 
çalıştaylar düzenlenmesi. 

Tüm sektörlerde irtibat kişilerinin 
belirlenmesi ve onlara sektöre 
özgü malzeme ve destek 
sunulması (üyelere yönelik eğitim 
dahil olmak üzere) 

 

200,000 

Etkilenmiş 
nüfusun daha 
fazla zarara 
maruziyetinin 
önlenmesi, 
koruma risklerine 
maruziyetinin 
azaltılması ve 
güvenliğinin ve 
onurunun 
güçlendirilmesi 

Korumanın yaygınlaştırılması 
hususunda insani aktörlerin 
kapasitelerinin geliştirilmesi, 
eğitimler vasıtasıyla sonuç temelli 
koruma programlamasının 
yapılması ve pratik araçların 
geliştirilmesi 

Bağlama özgü korumayı 
yaygınlaştırma araçları kullanarak 
insani yardım aktörlerinin 
korumanın yaygınlaştırılması 
konusunda eğitilmesi 

 

Bağlama özgü korumayı 
yaygınlaştırma araçları paketinin 
geliştirilmesi 

150,000 

Stratejik Hedef 6: Suriye krizine müdahalede bulunan insani yardım aktörlerinin bütünlük ve 
hesap verebilirliğini desteklemek amacıyla topluluklar, ulusal ve uluslararası STK’lar ve BM 
kuruluşları dahil ilgili tüm aktörler arasında koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi 

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe (USD) 

Koruma kaygılarının 
kuruluşlar arası 
veya sektörler arası 
tespit çalışmaları, 
acil durum hazırlık 
ve müdahale 
planlarına 
yansıtılması. 

Veri toplama aktörleri koruma 
değerlendirme araçlarının 
kullanımı konusunda eğitilmesi. 
Koruma aktörlerinin, tüm 
kuruluşlar arası planlama 
süreçlerine ve tespit 
çalışmalarına katılması. 

Kuruluşlar arası veya sektörler 
arası tespit çalışmaları ve acil 
durum müdahale planlarının 
korumayı içermesi  

 

 250,000 

İnsani aktörlerin 
koruma ilke ve 
standartları 
konusunda 
farkındalığa sahip 
olması 

Kilit mesajların, sektöre özgü 
koruma bilgileri vurgulanarak 
hazırlanıp tüm sektörlerde 
yaygınlaştırılması.   

Her sektör için kilit mesaj bilgi 
notlarının hazırlanması. 

10,000 

Ara toplam: Koruma 16,577,800 
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BARINMA VE GIDA DIŞI MADDELER (NFIs) 

Sektör koordinatörü kuruluş: Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) 

İrtibat: Dave Wemyss dave.wemyss@rescue.org    
nfis.coordinator.turkey@gmail.com 

İHTİYAÇ SAHİPLERİ 

3.7 milyon 

1.3 milyon (Barınma) 

2.4 milyon (Gıda Dışı Maddeler) 

HEDEFLENEN KİŞİ SAYISI 

2.5 milyon 

600,000 (Barınma) 

1.9 milyon(Gıda Dışı Maddeler) 

GEREKSİNİMLER (US$) 

152,000,000 
 

COĞRAFİ KAPSAM Halep, Haseke, Rakka, Deyrizor, Hama, Humus, İdlip ve 
Lazkiye 

ORTAK SAYISI  30’dan fazla 

Sektör Analizi 

Hesaplamalar göstermektedir ki insani yardıma muhtaç ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 6.5 
milyon, Türkiye’ye sınır bölgelerde 108 kampta 158,000’den fazla barınma ve temel hizmetlere ihtiyaç 
duyan Suriyeli bulunmaktadır. Güvenli sivil alanlar, ayrım gözetmeyen bombalama, öldürme ve sivil 
hedefler üzerine kasti ateş açma ile yok edilmeye devam ettikçe Suriye’den şiddetten kaçan kişilerin 
sayısı artmaktadır. 

Tüm kuzey Suriye’deki vilayetlerde devam etmekte olan ortakların tespit çalışmaları, barınma ve gıda 
dışı malzemelere çok büyük ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Marketler ağır bir şekilde alt üst edilmiş 
olması toplumların gerekli gıda-dışı malzemelere erişimlerini önlemektedir. Satın alınabilecek 
malzemelerin bulunduğu yerlerde tedarik zincirindeki kesintilere bağlı olarak fiyatlar artmıştır ve 
savunmasız aileler gelir kaynaklarını kaybetmiş olmaları nedeniyle gerekli malzemeleri 
alamamaktadırlar. Faydalanıcılar ve yereldeki liderler tarafından belirtilen temel öncelikler yorgan-
battaniye, yatak ve mevsimsel kıyafetler gibi hanehalkının ihtiyaç duyduğu malzemelerden 
oluşmaktadır. 

Ortaklar aynı zamanda, savunmasız nüfusa barınma/çadır sağlamak ve önceden var olan 
barınakların muhafaza edilmesi ve sürekli olarak yeniden tefriş edilmesi için birbirleri ile yakın bir 
şekilde çalışmaktadır  

Birleştirilmiş beceriler ve paylaşılmış deneyim vasıtasıyla Barınma ve Gıda-dışı Malzeme Çalışma 
Grubu müdahaleleri koordine edecek ve çabaları uyumlu hale getirecektir. Çalışma Grubu mevsimsel 
Gıda-dışı malzeme kolilerine düzen vermek, boşlukları belirlemek üzere kapsam içindeki alanların 
haritalarını çıkarmak ve BM ve ulusal STK’lar gibi diğer kuruluşlara yönelik savunuculuk yapmak ve 
genel sektör koordinasyonunun azami düzeye çıkarılmasını sağlamak için çalışmaktadır. 

Sektör Müdahalesi 

Şubat ve Mart 2014 esnasında ulusal ve uluslararası sektör ortaklarından ortalama 14 Çalışma Grubu 
üyesi aylık olarak sektör faaliyetlerini 3W ile paylaşmışlardır. 3W’deki bilgiler, ortak çabanın, barınak 
sağlanması ve/veya yenilenmesinin yapıldığı 6,700 faydalanıcı dahil olmak üzere yaklaşık 700,000 
faydalanıcıya ulaşıldığını göstermiştir. Barınma ve Gıda-dışı Malzeme sektörü sürekli olarak 
müdahale girişimlerini geliştirmek için gayret göstermektedir ve hızlı müdahalelerin sağlanması, 
açıkların ortadan kaldırılması ve hizmette meydana gelen mükerrerliklerin azaltılması için tüm 
aktörlerden bilgi akışını artırmak üzere devamlı olarak çalışmaktadır.  

Sektör mevsimsel Gıda-dışı Malzeme kolilerini düzenlemek için çalışmaktadır ve yaklaşık 280,000 
yazlık ve kışlık Gıda-dışı Malzeme kiti hazırlayacak ve 2014’de 15,000’den fazla barınak 
sağlayacaktır.  Ortaklar, standart barınaklara/çadırlara alternatif aramakta ve geçici veya yarı sürekli 
barınaklar bakımından potansiyel pilot programların gerçekleştirilmesi üzerine çalışmaktadır. Ortaklar 
çabalarını, yerel malzemeleri ve bölgesel düzeylerde uzmanlığı kullanarak barınak rehabilitasyonu 
dahil geçim kaynakları programlarına yoğunlaştıracaklardır. 

mailto:dave.wemyss@rescue.org
mailto:nfis.coordinator.turkey@gmail.com
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Bunun yanı sıra, ortaklar, yerel pazarları destekleme ve halen erişilmeyen veya daha önce 
erişilmeyen ve erişilme zorluğu taşıyan alanlara asgari standartta yardım sağlamak üzere Nakit 
Temelli Müdahale (CBR) Çalışma Grubu ile çalışacaktır. 

Barınma ve NFI Çalışma Grubu aynı zamanda, özellikle CCCM, FSL, Koruma, CBR Çalışma Grubu 
ve Lojistik Çalışma Grupları ile kamplar ve diğer alanlardaki çabaları artırmak için sektörler arası 
işbirliğini geliştirmektedir.   

Çatışma ve yaygın emniyetsizliğe bağlı olarak, erişim konusu sektör için temel bir kısıt olarak varlığını 
sürdürmektedir. Bu nedenle, güvenli bir şekilde ve insani ilke ve standartlarına uygun olarak 
etkilenmiş nüfusa sürekli olarak yaşam desteği yardımı sağlamak üzere kesintisiz erişime yönelik 
ulusal, uluslararası ve hükümet dışı aktörlerle savunuculuk devam edecektir. 

Halihazırda 30’dan fazla Uluslararası STK ve STK aktörü barınma konusunda çalışmaktadır ve çok 
sayıda küçük donör bazı IDP’lere çadırlardan oluşan barınak bağışında bulunmaktadır. Yeni kamp ve 
toplu barınaklara (okullar, depolar ve camiler dahil) devam eden bir akın söz konusudur ve bunun 
barınak ve barınakların yenilenmesi şeklinde desteklenmesi gerekecektir. Ev sahibi ailelerin yanında 
kalan yerinden edilmiş kişiler, bazı yerlerde, bir odayı 15 kişi paylaşacak şekilde barınma yükünü 
artırmaktadır.  

2013 Kasım ayında gerçekleştirilen Suriye Entegre İhtiyaç Analizi (SINA), 250,000’i vahim olmak 
üzere 1.3 milyon insanın barınma yardımına ihtiyacı olduğunu ortaya koymuştur. SINA, en fazla Halep 
ve İdlip Vilayetlerinin, ısıtma ve yakıt, barınma malzemeleri, çadırlar ve geçici çadırlar öncelikli olmak 
üzere barınma ihtiyacı olduğunu tespit etmiştir ve kendileri ile görüşülenlerin %27’si temel sorun 
olarak hava koşullarından karşı korunma eksikliğini ifade etmişlerdir.  

Stratejik Hedef 1: İnsani yardım alanı, sınır ötesi ve iç çatışma hatları ötesi 
operasyonların desteklenmesi ve BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uygun olarak 
kuşatmaların kaldırılması dahil engelsiz erişim ve sivillerin korunması için ulusal, 
uluslararası ve devlet dışı aktörlerle müşterek savunuculuk faaliyetlerinde bulunulması. 

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe 
(USD) 

Erişimle ilgili 
farkındalık yoluyla 
ulaşılan faydalanıcı 
sayısında artma ve 
sorunları çözmede 
eylemler başlatma 

 

Artırılmış insani erişime 
yönelik güçlü savunma 
yapan bir sektör mektubu 
yazılması  

Belgeye girdi sağlayan 
kuruluşların sayısı. 

Belgeyi aldığını kabul eden 
kuruluşların sayısı 

Daha önce erişilemeyen artık 
erişimin iyileştirildiği yerlerin 
sayısı 

 

İhtiyacı olan kişilere 
zamanında ve 
kesintisiz tedarik ve 
yardım. 

 

Çalışma Grubu olarak sınır 
ötesi/iç çatışma hatları 
ötesine giriş haklarının 
kolaylaştırılacağına 
odaklanan bir iç politika 
veya standart operasyonel 
işleyiş (SOP) belirlenmesi 

Sınır ötesi/iç çatışma hatları 
ötesindeki kuyruklarda bekleyiş 
sürelerinin azaltılması 

 

Sınırötesi hizmelerde süreklilik 
sağlanması 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 2: İnsani yardım ilkeleri ve standartları doğrultusundaen zarar görebilir 
durumdakilere öncelik vermek suretiyle ihtiyacı olan tüm Suriyelilere hayat kurtarıcı ve 
hayatı idame ettirici insani yardım sağlanması. 

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe 
(USD) 

Temel yaşam 
standartlarını 
iyileştirmek için 
etkilenmiş en 
savunmasız 
faydalanıcılara sektör 
hizmetinin sağlanması 

Gıda-dışı malzemeye 
ihtiyaç duyan hane halkına 
geliştirilmiş erişim 
sağlanması veya 
çatışmadan etkilenmiş ve 
ev sahibi topluluklara 
zamanında yardım 
sağlayarak CBR’lerde eşit 
kapsamaya ulaşılması 

Kanıta dayalı savunmasız nüfus 
içinde kendilerine hizmet 
sağlanan faydalanıcı sayısı 

136,000,000  

Sürekli erişimin, sektör 
ortaklarının barınma 

Tedarik, rehabilitasyon 
ve/veya yenileme 

Desteklenen faydalanıcı sayısı. 

  

14,000,000  
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ihtiyaçlarını tespit 
etmeye ve  geçici ve 
yarı sürekli yapılar 
dahil olmak üzere 
yeniden yapılanma 
çabalarına götüren 
barınma programlarına 
olanak sağlaması. 

gerektiren barınma 
hizmetlerine engelsiz erişim 
sağlanması  

Tedarik ve rehabilite edilen 
barınak türlerinin sayısı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaşılan veri 
toplama ve araçlar 
vasıtasıyla hedeflenen 
faydalanıcının 
geliştirilmesi 

 

Savunmasızlık kriteri ve 
asgari hizmet tedariği 
anlaşması konusunda 
mutabakat sağlanması 

 

Belirlenen savunmasızlık kriterini 
uygulayan ortakların sayısı. 

 

 

Faydalanıcılara verilen 
emtianın veya eşit 
değerdeki biletlerin 
uyumu. Çatışma 
potansiyelini azaltmak 
için tarafsız olarak her 
yerleşim benzer 
malzemeyi ve görünür 
hizmeti almaktadır. 

NFI kit standardizasyonu 
için bir asgari standardın 
belirlenmesi veya CBR 
vasıtasıyla eş düzey 
ihtiyaçların karşılaması  

 

Mevsimsel ihtiyaçlardan çok 
önce satın alma sürecinin 
belirlenmesi 

Mevsimsel dağıtımların 
zamanlamalarının 
uygunlaştırılması 

 

Dağıtım Sonrası İzleme geri 
bildirimindeki olumsuzluğun 
azaltılması 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 3:  Toplulukların dayanıklılığı, sürdürülebilir geçim kaynakları ve sosyal 
ve kamusal hizmetlerin rehabilitasyonunun desteklenmesi ve korunması. 

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe 
(USD) 

Bireyler ve toplumlara 
yönelik olarak barınma 
programlarının ve 
faaliyetlerinin 
uygulanması 
vasıtasıyla geçim 
kaynaklarına ilişkin 
olanakların 
geliştirilmesi. 

Yerel malzeme ve artırılmış 
başetme mekanizmalarına 
götüren CBR temelli 
girişimleri de kullanarak 
barınak tedariğine yönelik 
yeni tekniklerin 
geliştirilmesi 

Barınak projeleri ve girişimleri 
vasıtasıyla istihdam edilen 
faydalanıcıların sayısı. 

 

Gelir yaratan barınak projelerinin 
sayısı. 

300,000 

 

Yenilikçi barınak 
çözümlerinde artırılmış 
faydalanıcı kapasitesi. 

 

Savunmasız IDP’lerin 
sürdürülebilir çevre dostu 
barınakların inşa teknikleri 
konusunda eğitilmesi 

 

 

Eğitim alan topluluk ve bireylerin 
sayısı 

 

İnşa edilen tek tip barınakların 
sayısı 

 

400,000 

Temel hane 
ihtiyaçlarına erişim 
konusunda 
faydalanıcının 
yeteneğinin artırılması 

 

CBR yardımı ve 
toplumlar için artırılmış 
geçim kaynağı 
fırsatları sağlanması 

Pazara yönelik bir “temel 
çizgi” oluşturmak üzere 
CBR-TWG ile çalışma ve 
yaygın NFI mallarının 
fiyatlarının takip edilmesi,   

 

Programların yerel pazarlar 
üzerinde olumlu etki 
oluşturması için Pazar 
kapasite 
değerlendirmelerinin 
yapılması ve aynı zamanda 
erişimin kısıtlı olduğu 
yerlerde daha uygun 
program şekillerini tespit 
edilmesi 

Faydalanıcıların hane eşyalarına 
erişim için artırılmış bir yetkinlik 
sergilemesi 

 

 

Pazar kapasitesinde artış ve 
devam eden programlamaya 
bağlı olarak emtia maliyetinde 
deflasyon 

50,000 
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Stratejik Hedef 4: Suriye’deki insani krize müdahalede bulunan yerel STK’lar ve diğer 
insani yardım aktörleri dahil Suriyeli sivil toplumun kapasitesinin sistematik olarak 
güçlendirilmesi 

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe 
(USD) 

Uluslararası ve Ulusal 
ortakların ortak tespit  
ve dağıtım faaliyetleri 
gerçekleştirmesi. 

 

 

Ulusal STK’ların kendi 
kendilerini 
sürdürülebilirliklerinin 
sağlanması 

. 

Ulusal ortak fonlama 
mekanizmalarına 
yönelik potansiyelin 
uygulamaya konması. 

 

Ulusal STK’ların tespit ve 
dağıtım yöntemleri ile ilgili 
olarak kapasitelerinin 
geliştirilmesi. 

 

 

Ulusal ortakların doğrudan 
Çalışma Grubuna dahil 
edilmesi (örn: toplantılara 
katılım ve artırılmış bilgi 
paylaşımı) 

 

Gerçekleştirilen eğitimlerin sayısı 
ve çeşitleri 

 

Eğitim verilen bireylerin sayısı. 

 

 

Çalışma Grubu toplantılarına 
aktif olarak katılan ulusal 
ortakların sayısı. 

100,000 

Ulusal STK’ların 
artırılmış kapasitesi 
vasıtasıyla faydalanıcı 
hizmetleri ve erişimin 
geliştirilmesi. Ulusal 
ortakların doğrudan 
uygulaması artırılması 
böylece verilen 
hizmetlerin kalitesinin 
geliştirilmesi 

NFI ve barınak tespit 
çalışmaları, lojistik, hesap 
verebilirlik, satın alma, 
standartlar, donör ilişkileri 
ve uyuma odaklanan daha 
derin ve gelişmiş alan 
temelli eğitim sağlanması  

Eğitimlere katılan olan birey ve 
kuruluşların sayısı. 

 

 

Stratejik Hedef 5: İhlallerin engellenmesi veya azaltılması ve uluslararası insan hakları 
ve uluslararası insani hukuka  saygının desteklenmesi için topluluk düzeyinde ve ulusal 
düzeyde koruma ortamının güçlendirilmesi 

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe 
(USD) 

Müdahale boyunca 
korumanın 
yaygınlaştırılması 

Tüm STK’larda koruma 
yaygınlaştırma irtibat 
kişisinin eğitilmesi ve 
toplum temelli koruma 
irtibat kişilerinin eğitilmesi. 

 

STK ve toplum temelli koruma 
irtibat kişilerinin sayısı 

100,000 

Aşırı derecede 
savunmasız bireylerin 
barınma/konut 
edindirme desteği için 
önceliklendirilmesi 

Koruma Çalışma Grubu ile 
işbirliği içinde 
barınma/konut edindirme 
yardımının sağlanması. 

Özel yardım alan aşırı koruma 
ihtiyacı sahibi hane sayısı   

 

1,000,000 

Stratejik Hedef 6: Suriye krizine müdahalede bulunan insani yardım aktörlerinin 
bütünlük ve hesap verebilirliğini desteklemek amacıyla topluluklar, ulusal ve 
uluslararası STK’lar ve BM kuruluşları dahil ilgili tüm aktörler arasında koordinasyon ve 
iletişimin güçlendirilmesi 

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe 
(USD) 

Ulusal STK’lar 
tarafından artırılmış 
katılımla Suriye 
vatandaşlarına 
sunulan hizmetlerin 
iyileştirilmesi 

Çalışma Grubu için Arapça 
konuşan eş koordinatörü 
temin edilmesi (ve/veya 
resmi çeviri temini). Tüm 
belgelerin Arapça ve 

Ulusal STK’ların sektör 
toplantılarına artırılmış ve sürekli 
olacak şekilde katılımı ve karar 
kalma süreçlerine katılımının 
sağlanması 

50,000 
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Türkçe’ye çevirisinin 
sağlanması 

Boşluklar ve 
mükerrerliklerin 
belirlenmesi ve etkin 
bir koordinasyon ve 
zamanında bilgi 
paylaşımı ile ele 
alınması. 

Sektörler içindeki ve 
arasındaki koordinasyon ve 
tüm ortaklarla bilgi 
paylaşımına dikkat 
çekilmesi  

 

Ulaşılan ve hizmet verilen yeni 
alanların sayısı 

 

Sektör hizmet 
tedariğini başlatan ve 
tamamlayan aktörler 
arasında yürütülen 
ortak tespit çalışmaları 
vasıtasıyla tespit 
külfetinin önlenmesi ve 
faydalanıcılar ile  
ilişkilerin geliştirilmesi. 

AWMG ile yakın 
işbirliği içinde çalışma. 

Tespit ve müdahalelerin 
koordinasyonunun 
sağlanması- Uluslararası 
STK, STK ve BM 
kuruluşları için geçerli 

 

Müşterek gerçekleştirilen tespit 
çalışmalarının sayısı 

 

Müşterek gerçekleştirilen 
dağıtımların sayısı 

 

 

 

 

 

 

Ara Toplam Barınma/NFI 152,000,000 
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SU, SIHHİ HİZMET VE HİJYEN (WASH) 

Sektör başkanı kuruluş:    IMC  

irtibat:   Juan Luis Lopez Frechilla   wash.coordination.turkey@gmail.com  

İHTİYAÇ SAHİPLERİ47 

4.3 milyon 

HEDEFLENEN KİŞİ SAYISI48 

3.7 milyon 

GEREKSİNİMLER(US$) 

45,006,000 
COĞRAFI KAPSAM Halep, Haseke, Rakka, Deyrizor, Hama, Humus, İdlip ve Lazkiye 

ORTAK SAYISI 16 

Sektör Analizi 

Sınırlı su kaynaklarına sahip olmasına rağmen, çatışma öncesinde Suriye halkının içme suyundan 
faydalanma oranı kentsel alanlarda %92 kırsal alanlarda %86 idi.49 Halep, Rakka ve Deyrizor gibi bazı 
şehir ve bölgeler sularını merkezi arıtma gerektiren yeryüzü sularından ( Assad Gölü ve Fırat Nehri) 
temin etseler de tedarik edilen büyük miktardaki su, kuyulardan ve kaynaklardan gelen iyi kaliteli 
yeraltı sularından gelmekteydi. Sıhhi hizmet ve hijyende kent kapsamı, kanalizasyon hatlarına bağlı 
meskenlerle %96 gibi oldukça yüksek bir orandayken bu rakam kırsal alanlarda %80 idi. Bununla 
beraber meskenlerin sadece %46’sı kanalizasyon hatlarına bağlıydı ve geri kalan ise tesisatın 
bulunmadığı çukurlara deşarj yapıyordu. 50 WASH sistemlerinin hepsi devlete aitti ve önleyici bakım 
ve günlük işlemlerin yapılması önemli miktarda yıllık masraf gerektiriyordu. WASH sistemlerinin 
işletilmesi tamamıyla elektrik sektörüne dayalıydı.  

3 yıl süren çatışma, yüksek derecede şiddet, mevcut WASH altyapısını, yedek parça tedariğinin, su 
arıtmasının, kimyasal tedarik zincirinin, güç tedariğinin ve O&M kapasitesinin ülke çapında 
engellenmesiyle olumsuz şekilde etkilemiştir. SINA’ya göre 4.3 milyon kişi vahim veya normal 
düzeyde güvenli su desteğine ihtiyaç duymaktadır. Su kalitesi, hem arıtmayı hem de miktarı etkileyen 
üçüncü dağıtım ağının bakımsız durumu nedeniyle temel bir kaygı olarak belirlenmiştir. Felce uğramış 
elektrik sektörü bağlamında yakıt yokluğu ve artan yakıt fiyatı güvenli su ve çevre sıhhi hizmet ve 
hijyen hizmetlerinin varlığına erişimi daha çok azaltmaktadır. 

Boru hatlı su sistemininin azalmış erişim ve mevcudiyetine bağlı olarak artık nüfusun bir bölümü 
düzenleme yapılmayan ve fiyatında artışlar meydana gelmiş kamyonlarla taşınan suya bağımlıdır. 
Ayrıca bazı durumlarda bu pahallı emtia karşılanabilir olmadığından ve insani aktörlerin suyu 
sağlamadıkları yerlerde insanlar güvenli olmayan kaynaklara başvurma yoluna gitmektedirler. Birçok 
meskenin yakıt ve/veya elektriği bulunmamaktadır ki bunlar özellikle sistematik dezenfekte olanağı 
olmadığında insanların evlerinde su kaynatmaları için gerekli enerji kaynaklarıdır. Bu özellikle 
doğrulanmış çocuk felci vakalarının yoğun görüldüğü alanlardaki durumdur. Aslında, 
Deyrizor’un%94’inde, Halep’in %78’inde, Humus’un %75’inde, Haseke’nin %72’sinde, İdlip’in 
%71’inde, Rakka’nın %57’inde, Hama’nın %55’inde ve Lazkiye’nin %40’ında su sorunu rapor 
edilmiştir. 

Belediye hizmetlerinin yerine getirilememesi nedeniyle birçok yerde çöplerin toplanması ve düzenli 
şekilde bertarafı durmuştur. Birikim sonucunda haşerat, hastalık vektörleri ve hastalık riskleri 
artırmıştır. Genel olarak WASH hizmetleri sürekli bir şekilde bozulmuştur: 

 Güvenli içme suyu yetersiz miktardadır; 

                                                
47 SINA’ya dayalı olarak (Aralık 2013) 4.3 milyon güvenli suya itiyaç duymakta. 
48 Halihazırdaki müdahale planındaki sürekli su müdahaleleleri  (tamir edilmiş/inşa edilmiş altyapı)vasıtasıyla farklı kuruluşlar 
tarafından hedeflenen kişilerin hesaplanmış toplam sayısı- (bakınız WASH stratejik Hedef 1) Sonuç A) Çıktılar 3), 4) ve 5). 
Sürüdürülebilir su faaliyetleri” faydalanıcılarının genel WASH kapsamını en iyi şekilde temsil ettiği düşünülmektedir. Tüm 
faaliyetleri (bu nedenle kapsamlı çift saymayı bekleyerek)dikkate alan faydalanacıların toplam tahmini sayısı 10 milyonu 
bulacaktır. 
49 WHO/UNICEF JMP: Tahmini İyileştirilmiş Su Tedariği Kapsamı, Suriye Arap Cumhuriyeti, 2012. 
50 WHO/UNICEF JMP: Tahmini İyileştirilmiş Sanitasyon Kapsamı, Suriye Arap Cumhuriyeti, 2012. 
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 Meskenler, okullar, sağlık tesisleri ve diğer kurum ve sanayilere yönelik kanalizasyon bertarafı 
ve arıtma hizmetleri yetersizdir; 

 Çevre sağlığı ve güvenliği için katı atık toplama ve bertaraf sistemleri ve  

 Temel kişisel hijyen malzemelerine erişim yetersizdir. 

Düzensiz elektrik tedariği ve beklemedeki jeneratörlerin kullanımı için yakıt eksikliği hem yoğun hem 
de yoğun olmayan çatışma bölgelerinde su tedariği açısından temel bir kısıtlama oluşturmaktadır. 
Bunu su altyapısına verilen zarar (yüksek yoğunluklu çatışma alanlarında daha yüksek) ve yedek 
parçaların, teknik uzmanlığın ve onarım ve bakım için diğer kaynakların eksikliği takip etmektedir.  

Merkezi arıtma düzeyinde su arıtma kimyasallarının, dozaj pompasının ve aksesuarlarının, 
Aquatabların ve benzer kimyasalların mesken düzeyinde eksikliği su kalitesine ilişkin temel sorunlar 
olarak belirlenmiştir. Bu özellikle, petrol çıkarmadaki yan ürünlerin ve arıtılmamış pis suyun içerisine 
bertaraf edildiği Fırat Nehri’nin ana su kaynağı olduğu Deyrizor’da bir kaygıdır. 

Diğer hizmetlere benzer şekilde, katı atık yönetimi de özellikle de Halep, Humus, Deyrizor, İdlip ve 
Kırsal Şam, IDP kampları çevresinde ve toplu merkezlerde büyümekte olan bir kaygıdır. Katı atık 
yönetim ekipleri, çöpleri düzenli bir şekilde toplama ve bertaraf etmek için sıklıkla zayıf bir donanıma 
sahiptirler ve bu da gelişigüzel çöplüklerin oluşmasına ve haşarat ve vektörlerin artmasına yol 
açmaktadır.  

Sıhhi hizmet ve hijyen, tuvalet ve banyo alanlarına sınırlı erişimi bulunan IDP’ler için toplu 
merkezlerde ve kamplarda önemli bir kaygıdır. Buna ek olarak, sınırlı bakım, kanalizasyonun yaşam 
ortamına taşması ve belli alanlarda su tedariğinin kirlenmesi ile sonuçlanmıştır.  Atık su arıtma 
tesislerinin işleyişinde meydana gelen arızalar ve arıtılmamış pissuyun içme suyu haznelerine deşarjı 
ile sonuçlanması yerüstü suların kirlenme riskini artırmaktadır. Bu özellikle yeryüzü su kaynaklarına 
bağımlı Deyrizor ve diğer yerler için önemli bir endişedir. 

Gerekli hijyen ürünlerine (sabun, kadın bağları, çocuk bezleri, vb.) sınırlı erişim ve bunların varlığı 
zoraki ekonomik engellemelerle birleştiğinde etkilenen nüfus içindeki düzenli iyi uygulamalar da 
sekteye uğramaktadır. Özellikle IDP nüfusunun yaşadığı kamp ve toplu merkezlerdeki koşullar ishal 
ve diğer bulaşıcı hastalıkların riskini artırmaktadır.   

Zayıf sıhhi hizmetler ve hijyen, zarar görmüş su ve kanalizasyon şebekeleri, katı atık toplama 
hizmetlerinin yok olması ve hijyen malzemelerine sınırlı erişim; özellikle Halep, Humus ve Deyrizor’da 
ishal, tifo ve hepatit vakalarına yol açarak toplumları yüksek düzeyde çevre sağlığı riskine maruz 
bırakmış ve bırakmaya devam etmektedir. Buna ek olarak Suriye’de Sağlık Bakanlığı’nın 27 ve diğer 
kaynakların doğruladığı 12 olmak üzere toplamda 39 çocuk felci vakası bildirilmiştir. 51  Hijyen 
ürünlerine erişim ve su eksikliğine bağlı olarak SINA’ya göre çocuklarda önemli sayıda ishal, deri 
hastalığı, kadınlarda mantar enfeksiyonları, mide iltihapları ve böbrek hastalıkları gibi vakalar 
bildirilmiştir.  

2014 yılı 60 yılda kaydedilen en kurak52 dönem olmuştur ki bu da birçok WASH faaliyetinin 
uygulanmasını güçleştirecek ve aynı zamanda ağırlıklı olarak barajlardan hidroelektrik üretilmesine 
dayalı ulusal güç şebekesini olumsuz yönde etkileyecektir. WASH kuruluşları, faaliyetlerinde su 
eksikliğini çözümlemek üzere kendi stratejilerini uygulamaktadırlar. 

Sektör Müdahalesi 

2013’de koordinasyonu başlatılan WASH müdahalesinde, WASH Çalışma Grubu ortakları günümüze 
kadar yaklaşık 2 milyon kişiye çeşitli WASH hizmetleri ulaştırmıştır. Bununla beraber, nispeten çok az 
sayıda müdahale tam olarak WASH müdahalesini (su, sıhhi hizmet ve hijyen) gerçekleştirebilmiştir. 
Sektör, sınırlı erişime bağlı olarak en fazla etkilenen yerlere ulaşımda sayısız zorlukla karşılaşmıştır.  

2014 yılının Ocak ayından Nisan ayı sonuna kadar sunulan WASH hizmetlerinin bir veya birden 
fazlasından yaklaşık olarak 710,500 kişi faydalanmıştır53. 530,000 kişi su sistemlerinin rehabilitasyonu 
veya yapımından faydalanırken 51,000 kişi yapımı gerçekleştirilmiş veya onarımı yapılmış sahra 
tuvaletleri, banyo ve/veya çamaşır tesislerinden faydalanmıştır. 352,000 kişi de tedarik edilen hijyen 
kitlerinden faydalanmıştır. 

                                                
51 Suriye Krizi Çocuk Felci Müdahale Bülteni #4, Nisan 2014, Çocuk Felci Küresel İmha Girişimi 
52 Küresel Kuraklık İzleme’den Standartlaştırılmış Yağış ve Buharlaşma-Terleme İndeksi (SPEI)  
53 Halizhazırda yaklaşık 1.5 milyon insanı içeren katı atık yönetimi dışında. 
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Mevcut sektör müdahalesi geniş anlamda iki kategoriye ayrılabilir:  

(a) insani yardım ile ilgili müdahaleler (çoğunlukla yerinden edilmiş kamp ve toplu merkezlerdeki 
nüfusa sağlanan temel WASH hizmetleri); ve  

(b) erken iyileştirme/kalkınma girişimleri (zarar görmüş/arızalı sistemleri yeniden çalıştırılması). 
Paralel olarak yürütülen bir çok faaliyette erken iyileştirme/kalkınma arasında çok kez çakışma da 
olmaktadır (örneğin kamplarda veya topluluklar içindeki katı atık yönetim faaliyetleri)  

 

Stratejik Hedef 2: İnsani yardım ilkeleri ve standartları doğrultusundaen zarar görebilir 
durumdakilere öncelik vermek suretiyle ihtiyacı olan tüm Suriyelilere hayat kurtarıcı ve 
hayatı idame ettirici insani yardım sağlanması. 

Stratejik Hedef 3:  Toplulukların dayanıklılığı, sürdürülebilir geçim kaynakları ve sosyal ve 
kamusal hizmetlerin rehabilitasyonunun desteklenmesi ve korunması. 

WASH Hedef 1: SU 

Su hizmetlerinin SPHERE standartlarına uygun olarak hedef ihtiyaç sahibi nüfusa 
sağlanması 

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe 
(USD) 

Çatışmadan etkilenen 
insanların güvenli suya 
erişiminin artması 

Ara ölçümlerle içilebilir su 
miktarının erişilebilir kılınması 

61,900 faydalanıcının, üzerinde 
anlaşmaya varılan asgari 
düzeyde su miktarına 
ulaşabilmesi  

1,100,000 

 

HHWT kimyasalları/filtreleri vb. 
erişilebilir kılınması 

237,600 faydalanıcının HHWT 
desteğinden faydalanması 

750,000 

 

IDP kamplarını desteklemek 
üzere yeni su sistemleri inşa 
edilmesi 

İnşa edilen su sistemlerinin 
sayısı. 109,000 faydalanıcı 

2,000,000 

 

Su sistemlerinin O&M ile 
desteklenmesi (arıtma tesisleri, 
ağ ve ısıtma istasyonları dahil)  

Desteklenen su sistemlerinin 
sayısı 

1,419,700 faydalanıcı 

7,160,000 

 

Çalışmaz durumda veya düşük 
verimlilikle çalışmakta olan su 
sistemlerinin temel onarım 
veya revizyonlarla 
desteklenmesi 

 

Desteklenen su sistemlerinin 
sayısı 

2,235,000 faydalanıcı 

9,000,000 

 

Su kalite kontrol sistemlerinin 
kurulması ve 
işlevselleştirilmesi 

Set & işlevsel WQC sistemleri 
sayısı 

1,301,100 faydalanıcı 

390,000 

 

WASH Hedef 2: SIHHİ HİZMETLER 

Sanitasyon Hizmetlerinin, SPHERE standartlarına uygun olarak daha sağlıklı ve refah 
içerisinde temiz bir çevrede yaşam için ihtiyaç sahibi nüfusa sağlanması 

Çatışmadan etkilenen 
insanların yeterli 
miktarda sıhhi hizmet 
olanaklarına erişiminin 
artırılması  

İnşa edilen/tamir edilen 
tuvaletlerin insanlara hizmet 
vermekmesi 

İnşa edilen/onarımı yapılan 
tuvalet sayısı 

101,000 faydalanıcı 

1,875,000 

 

Tuvaletlerin O&M ile 
desteklenmesi 

Desteklenen tuvalet sayısı 

151,300 faydalanıcı 

1,725,000 

 

Banyo ve/veya çamaşır 
tesisleri inşa edilmesi 

İnşa edilen banyo/çamaşır 
tesislerinin sayısı 

133,100 faydalanıcı 

1,100,000 
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Banyo ve/veya çamaşır 
tesislerinin O&M ile 
desteklenmesi 

Desteklenen banyo/çamaşır 
tesislerinin sayısı 

82,000 faydalanıcı 

135,000 

 

Kamp ve diğer ihtiyacı bulunan 
yerlerin yağışlı mevsime karşı  
hazırlanmak üzere drenaj 
faaliyetleri ile desteklenmesi 

Sele karşı desteklenen 
kampların sayısı 

99,500 faydalanıcı 

525,000 

 

Kanalizasyon arıtma ve 
pompalama tesislerinin 
onarımının yapılması 

Onarımı yapılan kanalizasyon 
tesislerinin sayısı 

1,014,100 faydalanıcı 

760,000 

Kanalizasyon ve pompalama 
tesislerinin O&M ile 
desteklenmesi 

Desteklenen kanalizasyon 
tesislerinin sayısı 

164,644 faydalanıcı 

120,000 

Çatışmadan etkilenen 
insanların kabul 
edilebilir düzeyde 
hijyen ve sıhhi 
hizmetlere sahip bir 
ortamda yaşamalarının 
sağlanması 

Yerleşim yerlerinin çöp 
toplama kampanyaları ile 
desteklenmesi 

Çöp toplama kampanyalarının 
sayısı 

721,100 faydalanıcı 

700,000 

Vektör kontrol faaliyetlerinin bir 
parçası olarak yerleşim 
yerlerinde ilaçlanma ve cibinlik 
dağıtımı yapılması 

İlaçlanan yerlerin sayısı. 

Dağıtılan cibinlik sayısı 

392,000 faydalanıcı 

373,000 

WASH Hedef 3: HİJYEN 

Hedef ihtiyaç bölgelerindeki nüfusa, SPHERE standartlarına uygun olarak iyi kişisel hijyen 
uygulamaları hakkında bilgi sağlanması ve hijyenik bir hayat sürdürebilmeleri için gerekli 
malzemelerin sağlanması. 

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe 
(USD) 

Çatışmadan etkilenen 
insanların toplum 
sağlığına ilişkin riskler 
konusunda 
bilgilerininin artırılması 
ve kültürel olarak 
uygun kanalları 
kullanarak hijyenik 
koşulların bozulmasını 
önlemek üzere 
tedbirler alınması 

Kişisel hijyenin 
yaygınlaştırılması ve teşviki 
için kampanyalar ve ziyaretler 
gerçekleştirilmesi 

Kampanya sayısı 

654,700 faydalanıcıya 
ulaşılması  

Başarı göstergesi: izleme 
yöntemlerinden elde edilen 
sonuçlar (aşağıya bakınız) 

 

810,000 

 

KAP anketleri veya ilgili 
yöntemlerle temel hijyen 
uygulamalarının izlenmesi 

Gerçekleştirilen anket sayısı 

550, 600 faydalanıcıya 
ulaşılması 

150,000 

 

Çatışmadan etkilenen 
insanlar sphere 
standartlarına göre 
hijyenik yaşam stilini 
izleme yollarına 
sahiptir 

Hijyeni teşvik etme 
faaliyetlerinin desteklenmesi 
için hijyen malzemeleri 
dağıtılması (kuponlar, nakit ve 
kitler) 

Dağıtılan hijyen malzemelerinin 
sayısı 

863,200 faydalanıcı. 

Başarı göstergesi: PDM 
anketlerinden elde edilen 
sonuçlar (aşağıya bakınız) 

 

15,790,000 

 

Faydalanıcıların kullanımını ve 
memnuniyetlerini 
değerlendirmek için PDM 
anketlerinin uygulanması 

Gerçekleştirilen anket sayısı 

449,500 faydalanıcıya 
ulaşılması 

 

 

 

 

 

 

 

93,000 
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Stratejik Hedef 4: Suriye’deki insani krize müdahalede bulunan yerel STK’lar ve diğer 
insani yardım aktörleri dahil Suriyeli sivil toplumun kapasitesinin sistematik olarak 
güçlendirilmesi 

WASH sektörünün Standart Çalışma Çerçevesi’ne göre (SOF), yerel kapasitelerin güçlendirilmesi, uygun 
olduğunda tüm WASH ile ilgili faaliyetlerle bütünleştirilmesi gereken çapraz bir hattır.   

 

Stratejik Hedef 5: İhlallerin engellenmesi veya azaltılması ve uluslararası insan hakları ve 
uluslararası insani hukuka  saygının desteklenmesi için topluluk düzeyinde ve ulusal 
düzeyde koruma ortamının güçlendirilmesi 

 

WASH sektörünün SOF’ne göre WASH sektörü, etkilenen nüfusa yönelik olarak tüm faaliyetlerde korumayı 
yaygınlaştırarak koruyucu bir ortama katkıda bulunmaya taahhüt etmektedir. 

 

Stratejik Hedef 6: Suriye krizine müdahalede bulunan insani yardım aktörlerinin bütünlük 
ve hesap verebilirliğini desteklemek amacıyla topluluklar, ulusal ve uluslararası STK’lar ve 
BM kuruluşları dahil ilgili tüm aktörler arasında koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi 

WASH Hedef 4: KOORDİNASYON VE İLETİŞİM 

WASH sektörü faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan bir çalışma düzeni ve 
ortamının oluşturulması, desteklenmesi ve korunması.  

Sonuç Çıktı Gösterge Bütçe 
(USD) 

Hizmetlerin etkin bir 
şekilde sağlanması, 
WASH ihtiyaçlarının 
savunuculuğunun 
güçlendirilmesi ve 
koordine edilmiş tespit 
ve izlemenin teşvik 
edilmesi için tüm  

WASH aktörleri 
arasında koordine 
edilmiş bilgi paylaşımı 
ve yönetimi 
sağlanması 

Veri toplama protokollerinin 
standardize edilmesi ve 
koordine edilmiş alan tespit ve 
izleme ziyaretlerinin teşvik 
edilmesi 

İnsani yardımla ilgili bilgilerin 
zamanında dağıtılması. 

Kuruluş ve donörlerden gelen 
danışma sayısı 

Çevrimiçi WASH kaynakları 
platformunun 
korunması/güncellenmesi 

Aylık olarak 4W veri analizi 
yapılması ve dağıtılması 

 

86,000 

 

 

İlgili sektör bilgilerinin 
zamanında dağıtılması 
(örneğin: 4W, haritalar, GIS, 
birim maliyetler, vb.) ve 
üzerinde anlaşmaya varılan 
araç ve sistemlerin 
geliştirilmesi ve korunması. 

28,000 

 

Tüm aktörler arasında düzenli 
olarak veri analizi paylaşılması 

10,000 

 

WASH faaliyetlerinin 
koordinasyonunun 
yerel ve uluslararası 
WASH paydaşlarını 
içerecek şekilde tesis 
edilmesi  

Aylık olarak tutanağın 
tutulduğu toplantılara ulusal ve 
uluslararası kuruluşlar 
tarafından yüksek katılım 
sağlanması 

Sektör toplantılarına katılan 
kuruluşların sayısı 

Tüm aktörlerin (ulusal ve 
uluslararası) etkin bir şekilde 
toplantılara katılması  

Toplantıların düzenlenmesi ve 
tutanakların dağıtılması 

Coğrafi kapsamda boşlukların 
ve mükerrerliklerin zamanında 
tespit edilmesi ve bilginin 
dağıtılması 

Gerektiğinde TWG’ler/tematik 
toplantılar düzenlenmesi 

326,000 

 

Belli teknik konuların ele 
alınmasında TWG’lerin 
oluşturulması 

Müdahaleye yönelik ihtiyaç 
duyulduğu zamanlarda tematik 
toplantıların yapılması örn: 
petrol, kuraklık, vb.  

Ara Toplam WASH 45,006,000 
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EK I: KISALTMA LISTESI 

3W Kim, Ne, Nerede 
ACU Yardım Koordinasyon Birimi 
ASI Tarımsal Stres İndeksi 
BEmONC Temel Acil Doğum ve Yenidoğan Bakımı 
CBR Nakit Temelli Müdahale 
CCCM WG Kamp Koordinasyon ve Kamp Yönetimi Çalışma Grubu 
CEmONC Kapsamlı Acil Anne Doğum ve Yenidoğan Bakımı 
CFS Çocuk Dostu Mekan 
CP Çocuk Koruma 
CTP Nakit Transfer Programı 
EiE Acil Durumda Eğitim 
EMMA Acil Durum Pazar Haritalama Analizi 

ERW Savaş Kalıntısı Patlayıcılar 
EWARN Erken Uyarı Alarm ve Müdahale Ağı 
FSL Gıda Güvenliği ve Geçim Kaynakları 
GBV Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet 
GIEWS FAO Küresel Bilgi ve Erken Uyarı Sistemi 
HeRAMS Sağlık Kaynakları Mevcudiyeti Haritalama Sistemi  
HF Sağlık Tesisi 
HH Hanehalkı 
HHWT Mesken Su Arıtımı 
HLG İnsani Yardım İrtibat Grubu 
HWG Sağlık Çalışma Grubu 
IDP Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler 
IMCI Çocukluk Dönemi Hastalıklarının Entegre Yönetimi 
INEE Acil Durumda Kuruluşlar Arası Eğitim Ağı 
INGO Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu 
IYCF Bebek ve Küçük Çocukların Beslenmesi 
KAP Bilgi, Tutum ve Uygulamalar 
LWG Lojistik Çalışma Grubu 
MMT Genel İzleme Matrisi 
MRE Mayın Risk Eğitimi 
MT Metrik Ton 
NFI Gıda-Dışı Malzemeler 
O&M Operasyon ve Bakım 
PDM Dağıtım Sonrası İzleme 
PHC Sağlık Ocağı 
PHR İnsan Hakları Hekimleri 
PSS Psikososyal Destek hizmetleri 
PTF Koruma Görev Gücü  
SINA Suriye Entegre İhtiyaç Analizi 
SNAP Suriye İhtiyaç Analiz Projesi 
SNGO Suriyeli Sivil Toplum Kuruluşu 
SO Stratejik Hedefler 
TB Verem 
TLS Geçici Öğrenme Mekanı 
TNGO Türk Sivil Toplum Kuruluşu 
TOT Eğitici Eğitimi 
TRC Türk Kızılayı 
TWG Teknik Çalışma Grubu 
UXO Patlamamış Mühimmat  
WASH Su, Sıhhi Hizmet ve Hijyen 
WHO Dünya Sağlık Örgütü 
WPV Yabani Çocuk Felci Virüsü 
WQC Su Kalite Kontrolü 
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EK II: NISAN 2014’DE BILDIRILDIĞI ÜZERE 3W HARITALARI 
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