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Açılış Konuşması:

Muhanned Othman
Yönetici Müdür

Suriye insani müdahale düzeyinde elde edilen önemli sonuçların ve çalışmaların birçoğunu gösteren 
2021 yılı çalışmasına ilişkin yıllık raporu paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve Derneğin tüm 
ekibine gösterdikleri sürekli özveri için en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onların destekleri 
olmasaydı, bu çalışmaların hiçbirini gerçekleştirmek veya Suriye ve komşu ülkelerdeki yerinden 
edilmişlerin içlerindeki savunmasız kesimlere hizmet ve yardım sağlayarak pek çoğunun yüzünde 
tebessüm oluşturmak mümkün olmazdı. Ayrıca ortaklarımıza ve finansörlerimize bize duydukları 
güven için özel olarak teşekkür ederim. Halkın çıkarlarına hizmet etmek ve acılarını dindirmek için 
kendileriyle çalışmak ve etkili koordinasyon geliştirmek için istek duymaktayız.  

Suriye’deki insani durum, Covid_19 salgınının devam eden yayılmasının yanı sıra Suriye’deki genel 
halk için ekonomik durumun, özellikle kuzeybatı Suriye’deki kötüleşmesine ek olarak, yerinden 
edilme vakalarının artmasıyla 2021’de daha da kötüleşti. Birleşmiş Milletler’in resmi istatistiklerine 
göre, insani yardıma ihtiyacı olan insan sayısı 2021 yılında yaklaşık 600.000 kişi artarak Suriye’nin 
kuzeybatısında 2,8 milyondan 3,4 milyona yükseldi. İnsani Şam Derneği, tüm zorluklara ve güçlüklere 
rağmen, 787.000 yararlanıcıya insani hizmet ve yardım sağlamayı başardı.

Dernek, çalışmaları ve uyumluluğu konusunda şeffaflığa büyük önem vermektedir. Bunun için çeşitli 
iç ve dış denetimler ve izlemeler gerçekleştirilmiş ve yararlanıcılardan geri bildirimler alınmış, ayrıca 
çeşitli disiplinlerden uzmanları kendine çekmek ve işe almak yoluyla iç kapasiteler oluşturulmuştur.

Dernek, özellikle de bu zor zamanlarda, çeşitli sektörler arasında entegre müdahaleler ve yüksek
finansal verimlilik ile mümkün olan en fazla sayıda hizmet verebilmek ve özellikle bu alanlarda ihtiyaç 
sahiplerine hizmet sağlamada yerelleşmeye ulaşmak için ortaklıklar dosyasını genişletmek ve ulusal, 
uluslararası ve yerel kurumlardan yeni ortaklarla yeni ilişkiler kurmak için sürekli bir arayış içindedir.

Son olarak, hiç şüphesiz 2022 yılı zorluklarla dolu bir yıl olacaktır. Bununla birlikte, İnsani Şam Derneği, 
hayat kalitesini iyileştiren ve insanlara daha parlak bir gelecek vadeden yeni ve yenilikçi fikirler 
sunarak insanlara hizmet eden, dayanıklılık ve istikrarlarını güçlendiren hayat kurtarıcı insani yardım-
lar ve erken iyileştirme projeleri sunmak yoluyla insanların üzerindeki zarar ve ezayı hafifletmek için 
çalışmaya kararlıdır. 
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Kısaca İnsani Şam Hakkında

İnsani Şam, Suriye’deki insani krize yanıt olarak 2011 yılında kurulmuş ve 2013 yılında Türkiye’de resmi olarak tescil edilmiş, kar 
amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, hem Suriye’deki hem de Türkiye’deki en savunmasız gruplara yönelik projel-
er ve insani hizmetler uygulayarak insani ihtiyaçların karşılanması için çalışmaktadır. En iyi uluslararası ve insani standartlara dayalı 
çeşitli departmanlar ve teknoloji alanında güçlü ve organize bir yapıya ek olarak, insani yardım sektöründe nitelikli kadrolara ve 
son derece deneyimli personellere sahiptir.

Daha istikrarlı ve iyileşen bir Suriye toplumu.

Suriye toplumunu iyileşme ve refah için desteklemek.

Kalkınma ve topluluk güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak.

Suriye sivil toplumunu güçlendirmek.

Yararlanıcı memnuniyetini sağlamak ve bağışçının taleplerini yerine getirmek.

İnsani yardım sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak.

Kalite Takım Çalışması Güvenilirlik İnisiyatif

Verimlilik ve etkili bir ortaklık ile Suriyeli toplulukları güçlendirmek ve inşa etmek için insani hizmetler 
ve sosyal kalkınma programları sağlamak.

Vizyon: 

Misyon:

Değerler: 

Hedefler:
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Türkiye
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2 2

3 3
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İdlip Valiliği ve Kırsal KesimleriIstanbul

Gaziantep

Hatay

Adana

Halep Valiliği Kırsalı

Rakka Valiliği Kırsalı

Çalışma ve Erişim Alanları

Suriye:Türkiye
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İnsani Şam Derneği, önceki yıllarda elde ettiği bilgi ve kazanımlardan yararlanarak, üç yıla yayılan ve uzmanlaşmış ve niteliksel
alanlarda çalışmaya odaklanan stratejik planını 2021 yılının sonunda sonuçlandırmıştır. Bu plan, sosyal kalkınmanın sağlanmasında 
ve insanları inşa etmeye ve güçlendirmeye odaklanmanın ana pusulasıydı.

Dernek, stratejik plan üzerinde “Dengelenmiş Puantaj Kartı” metodolojisi yoluyla çalışmıştır. Stratejik harita, Derneğin Suriye 
toplumunun iyileşmesi ve istikrarına en iyi katkıyı sağlamak için yaptığı çalışmalarda dört ana ekseni belirlemiştir.
Bunlar aşağıdaki gibidir:

Dernek, 2021’in sonunda stratejik planını bitirmiş ve Suriye’deki insani yardım bağlamındaki hızlı değişimlerle başa çıkmak için 
esnek ve dinamik yeni bir plan için hazırlamaya başlamıştır.

Ayrıca, üç ana stratejik yöne odaklanmaktır. Bunlar:

2021 Yılı Stratejik Planının Kapanışı

Paydaş memnuniyetini sağlamak Dahili verimlilik oluşturmak

Finansal sürdürülebilirlik.

Toplumsal kalkınma projelerinin 
kapsamını genişletmek

Sivil toplum geliştirme programlarına 
katkıda bulunmak

Kurumsal mükemmelliğe ulaşmak

Öğrenme, kapasite geliştirme ve içsel büyüme.
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4787

2021 Yılı İnsani Yardım Yanıtı

Total SpendingYararlanıcı Sayısı

Milyon DolarBin Yararlanıcı
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Sağlık ve Beslenme 
Sektörü

Koruma Sektörü
Erken İyileştirme

Sektörü

Gıda Güvenliği ve Acil 
Müdahale Sektörü

3.5 Milyon Dolar

166 Bin Dolar 134 Bin Dolar

183 Bin Dolar

604 Bin
Yararlanıcı

31 Bin
Yararlanıcı

252 Yararlanıcı

150 Bin
Yararlanıcı
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15.617.2349

Protection FSL Health

Halep ve İdlib bölgelerinde COVID-19’a karşı çok sektörlü
müdahale projesi

Proje, İnsani Şam Derneği ve çevre topluluklara bağlı bulunan COVID-19 tesislerinde gıda güvenliği, geçim kaynakları, sağlık 
ve koruma hizmetlerindeki boşlukları kapatarak COVID-19 pandemisine entegre bir yanıt sağlamayı amaçlamaktadır. Proje, 
Şam merkezlerinde karantinaya alınan kişilerin ailelerine tek seferlik tecrit için hazır sepetler dağıtarak hayat kurtaran destek 
sağlamak ve insan hayatının saygınlığını koruyarak ve yararlanıcı ailelerin yaşam standartlarında ve gıda güvenliği konusun-
da iyileşmelerine yardımcı olacak şekilde, onların et, tavuk ve taze sebzeler içeren çeşitli gıda maddelerinin içerisinden seçim 
yapma özgürlüğünü koruyarak, ailenin geçimini sağlayan kişinin bir veya daha fazla kronik hastalığa sahip oduğu ailelere, 
evlerinde kalmalarına yardımcı olmak ve onları COVID-19’a maruz kalmaktan korumak için gıda kuponları dağıtmak ve har-
camak üzerinde çalışmaktadır. Aynı zamanda, koruma müdahalesi de aynı yararlanıcılara ait koruma çevresini iyileştirmek 
ve Covid 19 risklerini azaltmak için yerel topluluklar için koruma boşluklarını azaltmak için çalışmaktadır. Sağlık müdahalesi 
ise, şüpheli ve doğrulanmış Covid 19 vakalarını belirlenmiş tesisler ve farklı sağlık hizmetleri seviyeleri arasında sevk etmek için 
çalışmaktadır.

Proje Bölgesi

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler Yetişkin Çocuk

Bin YararlanıcıBin YararlanıcıYararlanıcıİdlib
Valiliği32.8 Bin

Yararlanıcı 
Sayısı



A multi-sectoral response project to COVID-19
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3.5604

$

37323146

Sağlık ve Beslenme Sektörü

Program, merkezi sevk sistemine göre tam koordinasyonla 
çalışan bir acil durum sistemine ek olarak, 4 klinik ve iki mo-
bil klinik aracılığıyla birinci basamak sağlık hizmeti vererek 
Suriye’deki sağlık ve tıbbi hizmetlerin seviyesini yükseltmeye 
çalışmaktadır. Rutin aşılama ve rehabilitasyon alanlarında 
uzmanlaşmış hizmetler sunan bir dizi nitel projeye ek olarak, 
Suriye’nin kuzeybatısındaki en büyük çocuk hastanesi de 
dahil olmak üzere 4 uzman hastane aracılığıyla ikinci basa-
mak sağlık hizmetleri de sunmaktadır. Dernek ayrıca Suri-
ye’nin kuzeybatısındaki ilk izolasyon hastanesini kurarak ve 
Covid-19 vakaları için bir toplum tedavi merkezini destekley-
erek Covid-19 pandemisine yanıt vermeye katkıda bulun-
muştur. Dernek ayrıca yetersiz beslenme ve erken tedavi 
vakalarını tespit etmek için beslenme projelerine özel önem 
vermiştir. Bu hizmetler bir stabilizasyon merkezi, iki beslenme 
kliniği ve 14 hızlı müdahale ekibi aracılığıyla sağlanmaktadır. 
Tüm bu hizmetler, verilen tıbbi hizmetlerin kalitesinde sürekli 
iyileştirmeyi ilke edinmiş seçkin kadrolar tarafından verilme-
ktedir.

Yararlanıcılar

Bin Yararlanıcı

Harcama

Milyon Dolar

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler

Yetişkin Çocuk

Bin YararlanıcıBin YararlanıcıBin Yararlanıcı
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761.501.9 21.137.62.3

Şam Çocuk İhtisas Hastanesi Şam Tıp Kompleksi

Hastane, çocuklara birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık 
hizmetleri sunarak uzmanlaşmış tıbbi hizmetlerin kalitesinin 
artırılmasına katkıda bulunmaktadır. Suriye’nin kuzeybatısın-
daki en büyük çocuk hastanesidir. KuzeyىSuriye’deki en 
yoğun nüfuslu bölgeyi kapsamaktadır. Uzmanlaşmış çocuk 
poliklinikleri, hasta servisi, yoğun bakım ünitesi, yenidoğan 
yoğun bakım ünitesi, yenidoğan bölümü, genel izolasyon ve 
malnütrisyon vakaları, çocuklara yönelik rehabilitasyon ve fi-
zyoterapi bölümleri ile rutin aşılama bölümlerini içermektedir. 
Çocuklara yönelik izolasyon koğuşu, Covid 19’un yayılmasına 
ve çocuklar arasında enfeksiyonların ortaya çıkmasına yanıt 
olarak yakın zamanda açılmıştır.

Kompleks, dahili klinik, kadın kliniği, çocuk kliniği, kulak kliniği, 
göz kliniği ve diş kliniğini içeren ihtisas klinikleri bölümüne ek 
olarak pediatri bölümü, kuvözler, kadın doğum bölümü ve 
ambulans bölümü aracılığıyla günün 24 saati tıbbi hizmetler 
sunmaktadır. İlaç temini, laboratuvar analizleri ve röntgen gibi 
temel destek hizmetleri de vermektedir. Kompleks, 2015 yılın-
da kurulan prefabrik bir binada güvenlik kampları kompleksi 
içinde yer almaktadır ve hizmet verdiği nüfusun tamamının 
yerinden edilmiş yaklaşık 40.000 kişi olduğu tahmin edilmek-
tedir.

Proje Bölgesi Proje Bölgesi

77.5 Bin 58.7 Bin

Yararlanıcı 
Sayısı

Yararlanıcı 
Sayısı

İdlib
Valiliği

Halep- Azez- 
Saco Kampı

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler

Özel İhtiyaçlı 
BireylerYetişkin YetişkinÇocuk Çocuk

Bin Yararlanıcı Bin YararlanıcıBin Yararlanıcı Bin YararlanıcıBin Yararlanıcı Bin Yararlanıcı
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Yararlanıcı Bin Yararlanıcı Bin Yararlanıcı Bin Yararlanıcı Bin Yararlanıcı

1.94.6963 1.87.2

Şam Cerrahi Hastanesi Şam Ambulans Sistemi

Hastanede, genel cerrahi, acil ve soğuk ortopedik cerrahi uz-
manlıkları kapsamında büyük ve küçük ameliyatlar, konusun-
da uzman sağlık personeli gözetiminde gerçekleştirilmektedir. 
Ameliyat sonrası hasta kabul hizmetleri ile radyoloji, laboratu-
var ve ilaç gibi tüm temel destek hizmetlerinin yanı sıra aynı 
branşlar içerisinde endoskopik cerrahi hizmetleri ve cerra-
hi konsültasyon hizmetleri de verilmektedir. Hastane, güney 
İdlib’deki Hazarin bölgesinden taşındıktan sonra Tal Al-Kara-
mah kasabası ve Al-Dana bölgesinin tamamında bölge sakin-
lerine ve yerinden edilmiş kişilere tıbbi hizmet vermektedir.

Sistem ambulans hizmetleri ve hastaların hastanelere, tıp 
merkezlerine ve sınır geçişlerine sevk edilmesini sağlamaktadır. 
Suriye’nin kuzeyinde bulunan Halep ve İdlib’deki 7 ana toplu-
luğu kapsamak için 18 gelişmiş donanımlı araç çalışmaktadır. 
Şam Ambulans Sistemi, İdlib’de merkezi ambulans sisteminin 
kurulmasına katkı sağlamakta ve bunun bir parçası olarak 
İdlib Sağlık Müdürlüğü denetimi altında çalışmaktadır. Sistem, 
Kovid-19 virüsüne yakalanmış ve şüphelenilen vakaların sev-
kine aktif olarak katılmaktadır. Ayrıca, kadın hastaları tedavi 
ederken en üst düzeyde mahremiyeti sağlamak için sistemde 
kadın kadrolarla çalışan ambulanslar bulunmaktadır.

Proje Bölgesi

6.5 Bin

Yararlanıcı 
Sayısı

İdlip- Al-Dana- 
Tal Al-Karamah

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler Yetişkin YetişkinÇocuk Çocuk

Proje Bölgesi

9 Bin

Yararlanıcı 
Sayısı

İdlip Valiliği ve 
Halep Kırsalı
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3403.736613877392

Şam İzolasyon Hastanesi KOVID-19 vakaları için toplum tedavi 
merkezleri

Hastane, çocuklara birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık 
hizmetleri sunarak uzmanlaşmış tıbbi hizmetlerin kalitesinin 
artırılmasına katkıda bulunmaktadır. Suriye’nin kuzeybatısın-
daki en büyük çocuk hastanesidir. Kuzey Suriye’deki en 
yoğun nüfuslu bölgeyi kapsamaktadır. Uzmanlaşmış çocuk 
poliklinikleri, hasta servisi, yoğun bakım ünitesi, yenidoğan 
yoğun bakım ünitesi, yenidoğan bölümü, genel izolasyon ve 
malnütrisyon vakaları, çocuklara yönelik rehabilitasyon ve fi-
zyoterapi bölümleri ile rutin aşılama bölümlerini içermektedir. 
Çocuklara yönelik izolasyon koğuşu, Covid 19’un yayılmasına 
ve çocuklar arasında enfeksiyonların ortaya çıkmasına yanıt 
olarak yakın zamanda açılmıştır.

Toplum tedavi merkezleri, COVID-19 müdahale planının bir 
parçası olarak 2020 yılında COVID-19 pandemisinin artması 
ile hizmet vermeye başlamıştır. Bu merkezler, hafif ve orta 
şiddette enfeksiyonu olan enfekte ve şüpheli hastalara ger-
ekli tedaviyi sağlamanın yanı sıra numune alma ve izolasyon 
hizmeti vermektedir. Hastanelerdeki enfekte ve kabul edilen
vakalarda semptomlar düzeldikten sonra izolasyon hasta-
nelerinden sevk almak için de çalışır. Vakalar, merkezi sevk 
sistemi tarafından koordine edilerek belirlenen araçlarda alın-
maktadır. İnsani Şam Derneği merkezleri Harem ve Maarat 
Misrin’de bulunmaktadır ve her merkez 50 yatak kapasitelidir.

Proje Bölgesi Proje Bölgesi

911 4.1Bin

Yararlanıcı 
Sayısı

Yararlanıcı 
Sayısı

İdlip- Al Dana- 
Tal Al-Karamah

İdlip- Maarat 
Misrin

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler

Özel İhtiyaçlı 
BireylerYetişkin YetişkinÇocuk Çocuk

Yararlanıcı YararlanıcıYararlanıcı Bin YararlanıcıYararlanıcı Yararlanıcı
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14.6282.313.610.4812

Hırbet El-Cevz’deki Şam Sağlık Merkezi Atarib’deki Şam Sağlık Merkezi

Merkez, İdlib’in batısındaki kalabalık bir kamp alanında artan 
sağlık ihtiyacına yanıt olarak 6 yılı aşkın bir süredir ÜİYOK’lara 
yönelik kamplarda bulunan bir çadırda birinci basamak sağlık 
hizmeti vermektedir. Burada yerinden edilenler ve ev sahibi 
toplum genel tıp kliniği, çocuk kliniği ve kadın kliniği tarafından 
sağlanan tıbbi konsültasyon hizmetlerinden faydalanmakta 
ve merkez hastalara gerekli ilaçları sağlamaktadır. Merkez 
ayrıca, özellikle Suriye’nin kuzeybatısındaki COVID-19 pande-
misinin patlak vermesiyle ortaya çıkan hastalık salgınlarına hı-
zlı bir şekilde müdahale etmek ve bulaşıcı hastalık vakalarını 
takip etmek için Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilen bölgenin 
epidemiyolojik sürveyansına da katılmaktadır.

Atarib Sağlık Merkezi’ne verilen destek, yaklaşık 70.000 kişilik 
nüfusun şehre dönmesiyle birlikte artan ihtiyaçlara yanıt olarak 
Nisan 2021’de başladı. Merkez, dahili klinik, çocuk kliniği, diş 
kliniği, kadın kliniği aracılığıyla birinci basamak sağlık hizmeti 
vermekte ve leishmaniasis vakalarının tedavisini sağlamak-
tadır. Merkez ayrıca geri dönenler için laboratuvar testleri 
ve ilaçlar gibi temel hizmetleri de sağlamaktadır. Merkezin 
hizmetleri Atarib şehrini ve çevresini kapsamaktadır. Bu bölge, 
bir cephe bölgesi olarak sınıflandırılmaktadır. Buna rağmen 
bölgedeki ciddi ihtiyaç ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin 
eksikliği nedeniyle merkezdeki hasta sayısı oldukça fazladır.

Proje Bölgesi Proje Bölgesi

24 Bin 42.6 Bin

Yararlanıcı 
Sayısı

Yararlanıcı 
Sayısı

İdlip- Maarat 
Misrin

İdlip- Maarat 
Misrin

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler

Özel İhtiyaçlı 
BireylerYetişkin YetişkinÇocuk Çocuk

Bin Yararlanıcı Bin YararlanıcıBin YararlanıcıBin Yararlanıcı Bin YararlanıcıYararlanıcı
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10.7 1.922.5 3.91.12 98

Kafr Beni’deki Şam Sağlık Merkezi Mobil Diş Kliniği

Merkez, Kafr Beni kasabasına ve onu çevreleyen büyük 
bir kamp grubuna birinci basamak sağlık hizmetleri sağla-
maktadır. Merkez, genel klinik, çocuk kliniği, kadın kliniği ve 
beslenme kliniği aracılığıyla tıbbi konsültasyon sağlamak için 
İspanya Sınır Tanımayan Doktorlar ile işbirliği içinde desteklen-
mektedir. Merkez ayrıca hastalara gerekli ilaçları ücretsiz 
olarak sağlamaktadır. Merkezin hizmet verdiği nüfus kesimi-
nin 150.000 kişi olduğu tahmin edilmektedir. Merkez, özellikle 
Suriye’nin kuzeybatısındaki COVID-19 pandemisinin patlak 
vermesiyle ortaya çıkan hastalık salgınlarına hızlı bir şekilde 
müdahale etmek ve bulaşıcı hastalık vakalarını takip etmek 
için Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilen, bölgenin epidemiyolojik 
gözetimine katılmaktadır.

Merkez, Kafr Beni kasabasına ve onu çevreleyen büyük 
bir kamp grubuna birinci basamak sağlık hizmetleri sağla-
maktadır. Merkez, genel klinik, çocuk kliniği, kadın kliniği ve 
beslenme kliniği aracılığıyla tıbbi konsültasyon sağlamak için 
İspanya Sınır Tanımayan Doktorlar ile işbirliği içinde desteklen-
mektedir. Merkez ayrıca hastalara gerekli ilaçları ücretsiz 
olarak sağlamaktadır. Merkezin hizmet verdiği nüfus kesimi-
nin 150.000 kişi olduğu tahmin edilmektedir. Merkez, özellikle 
Suriye’nin kuzeybatısındaki COVID-19 pandemisinin patlak 
vermesiyle ortaya çıkan hastalıksalgınlarına hızlı bir şekilde 
müdahale etmek ve bulaşıcı hastalık vakalarını takip etmek 
için Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilen, bölgenin epidemiyolojik 
gözetimine katılmaktadır.

Proje Bölgesi Proje Bölgesi

33.2 Bin 5.8 Bin

Yararlanıcı 
Sayısı

Yararlanıcı 
Sayısı

İdlip-
Kafr Beni

Halep- Azez- 
Sacu Kampı

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler

Özel İhtiyaçlı 
BireylerYetişkin YetişkinÇocuk Çocuk

Bin Yararlanıcı YararlanıcıBin Yararlanıcı Bin YararlanıcıBin Yararlanıcı Bin Yararlanıcı
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Yararlanıcı Bin Yararlanıcı Bin YararlanıcıBin YararlanıcıBin Yararlanıcı Bin Yararlanıcı

9.5 1.617.4 3.71.018 4.2

Kafr Beni’deki Mobil Klinik Şam Rehabilitasyon Merkezi

Mobil klinik, İspanya Sınır Tanımayan Doktorlar ile işbirliği 

içinde 2021 yılının başından beri Kafr Beni ve Maarat Misrin 

çevresindeki kamplarda çalışmaktadır. Kliniğin hizmet verdiği 

dokuz kampın nüfusu yaklaşık 150.000 kişidir. Klinik, halk sağlığı, 

beslenme ve COVID-19 konularında farkındalık yaratmak 

için çalışan toplum sağlığı ekibinin yanı sıra doktor, ebe ve 

hemşirelerden oluşan uzman bir sağlık ekibi aracılığıyla bu 

kamplara sağlık hizmeti ve ilaç sağlamaktadır. Tüm bu sağlık 

hizmetleri, ay boyunca tekrarlanan ziyaretlerle ücretsiz olarak 

sunulmaktadır.

Merkez, fizik tedavi hizmetleri vermekte ve yaralılar için protez 

uzuvlar üretmektedir. Yaralıların normal hayatlarına dönebilm-

eleri için protezi optimal şekilde kullanacakları şekilde eğit-

mekte ve rehabilite etmektedir. Ayrıca suni uzuvların periyo-

dik bakımlarını yapar ve uzuvları destekleyen plastik medikal 

ateller üretmektedir. Merkez ayrıca geri dönenler için ücretsiz 

hizmetler de sağlamaktadır. Merkezin ekibi; alanında uzman 

fizyoterapist, fizyoterapi teknikerleri, altı bay ve bayan fizyoter-

apist, protez teknisyeni ve protez teknisyeni olmak üzere al-

anında uzman kadrolardan oluşmaktadır.

Proje Bölgesi Proje Bölgesi

26.9 Bin 5.3 Bin

Yararlanıcı 
Sayısı

Yararlanıcı 
Sayısı

İdlip-
Kafr Beni

İdlip- Al Dana- 
Tal Al Karamah

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler

Özel İhtiyaçlı 
BireylerYetişkin YetişkinÇocuk Çocuk
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127.847.917.5 92.842.513.5

İdlib’de merkezi rutin aşılama
odalarının desteklenmesi

Hızlı Müdahale Ekipleri Projesi ve Diğer 
Beslenme Hizmetleri

Proje, Dünya Sağlık Örgütü, İdlib Sağlık Müdürlüğü ve Suriye Aşı 
Ekibi işbirliğiyle, valilikteki yedi odadan oluşan ve 93 ekibi kap-
sayan merkezi rutin aşılama odalarına ek olarak, İdlib Valiliği 
için merkezi denetim ekibine de destek vermektedir. Proje,ru-
tin aşılama programı faaliyetlerinin uygulanmasında kayded-
ilen ilerlemeyi yönetmeyi, planlamayı ve izlemeyi amaçla-
maktadır. Ayrıca, onaylanmış rutin aşılama programına uygun 
olarak aşıya uygun tüm çocukları kapsayacak şekilde aşılama 
programı faaliyetlerinin uygulanmasını takip etmenin yanı sıra 
nüfusun adil ve standart kalitede program hizmetleri almasını 
sağlamayı amaçlamaktadır. Proje, projeyi denetleyen kadro-
lar için gerekli tüm eğitimleri de kapsamaktadır.

Proje, UNICEF ve Dünya Gıda Programı’nın desteğiyle, Suri-
ye’nin kuzeyindeki alanlarda, özellikle de ÜİYOK’lere ev sahip-
liği yapan bölgelerdeki beslenme boşluklarını doldurmak için 
beş yaş altı çocuklar ile hamile ve emziren kadınlara yönelik 
mevcut beslenme hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine 
katkıda bulunmaktadır. Proje, Sarmada’daki durum stabili-
zasyon merkezine ve İdlib ve Halep’te yerinden edilmiş insan-
lar için 70’den fazla kampı kapsayan 14 hızlı müdahale ekibine 
ek olarak bölgedeki sağlık ve yetersiz beslenme koşulları için 
iki ana referans hastanesi olarak kabul edilen Sarmada’da-
ki Şam Çocuk İhtisas Hastanesinde bulunan iki OTP merkezi 
ve Al Salamah’taki Şam Tıp Kompleksi aracılığıyla beslenme 
hizmetleri sunmaya çalışmıştır.

Proje Bölgesi Proje Bölgesi

175.7 Bin 135.3 Bin

Yararlanıcı 
Sayısı

Yararlanıcı 
Sayısı

İdlip
Valiliği

İdlip
Valiliği

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler

Özel İhtiyaçlı 
BireylerYetişkin YetişkinÇocuk Çocuk

Bin Yararlanıcı Bin YararlanıcıBin Yararlanıcı Bin YararlanıcıBin Yararlanıcı Bin Yararlanıcı
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Tedavisi ve sürekli takibinin ardından
“Abdullah Amca” hastalığı yenerek sağlıkla 
hastaneden taburcu edilir.
Abdullah Hac Amca 67 yaşında. Suriye’nin 
kuzeyindeki bir kampa yerleştirilmiş eski bir Ara-
pça öğretmeni. Kovid-19 virüsünün yeni “Delta” 
türünün Suriye’nin kuzeybatısında yayılmasından 
sonra şiddetli ağrıların eşlik ettiği semptomlar 
geliştirdi. Zor sağlık durumu nedeniyle Şam İzo-
lasyon Hastanesine nakledildi. Kendisi için gerekli 
tıbbi değerlendirme yapıldı.
Hastanedeki sağlık ekibi, ağır ihtiyacının yükünü 
hafifletmek için hastaya hemen oksijen desteği 
vermeye başladı. Hastaya ayrıca uluslararası
kabul görmüş protokollere göre durumu için
gerekli ilaçlar verildi.
Abdullah Amca’nın durumu, hastanın  doktor-
lar ve teknik yardım ekibi tarafından tedavisi ve 
günlük sürekli takibinin ardından  önemli ölçüde 
düzeldi. Yavaş yavaş oksijen alımı durduruldu ve
patolojik reaksiyonu tersine çevirmek için göğüs
fizyoterapisi aşamasına geçildi. 30 gün has-
tanede kaldıktan sonra sağlıkla taburcu edildi ve 
evindeki normal hayatına geri döndü. Abdullah 
Amca, bahçesiyle ilgilenmeye ve çeşitli kitaplar 
okumaya başladı.

Başarı Hikayesi
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Akut solunum yetmezliğinden muzdarip 
olan “Ahmed Kharoufi” isimli çocuk, Şam 
Çocuk İhtisas Hastanesinden sağlıklı bir 
şekilde taburcu oluyor.
“Ahmed Kharoufi” isimli çocuk, şiddetli sol-
unum yetmezliği semptomları ve bulguları 
şikayetiyle Şam Çocuk İhtisas Hastanesi-
nin acil servisine sevk edildi. Ciddi solunum 
sıkıntısı ve kaburga retraksiyonu vardı.
Ayrıca şiddetli bronşiolit hastasıydı. Çocuk 
acil servise yatırıldıktan sonra kendisine
gerekli acil servisler yapıldı ve yoğun bakım 
ünitesine nakledildi. Şiddetli solunum yet-
mezliğinin belirti ve semptomlarını içeren 
klinik verilerine dayanarak, çocuğun me-
kanik ventilatöre bağlanmasına karar ver-
ildi. Bu süre zarfında röntgen, laboratuvar 
görüntüleri, tıbbi takip ve hemşirelik takibi 
ve sürekli muayeneleri de dahil olmak üzere 
tüm tıbbi tedavi hizmetlerini aldı. 5 gün sonra 
durumu  düzelen çocuğun durumu iki gün 
takip edilmek üzere yoğun bakıma alındı. 
Daha sonra tamamen iyileşene kadar tıbbi 
takip için kuvöz bölümüne transfer edildi. 
13 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu 
edildi. Sağlığı iyi ve durumu stabil.

Başarı Hikayesi
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Şam Cerrahi Hastanesi- İdlib
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183.6 150.7

82.867.911.7

Gıda Güvenliği ve Acil Müdahale Sektörü

Program, tüm bireylerin sağlıklı ve aktif bir yaşam 

sürmesini sağlayacak sağlıklı, yeterli, güvenli ve 

uygun gıda elde etmek için gerekli olan beslenme 

ihtiyaçlarını karşılamayı ve insanların acılarını hafi-

fletmeyi amaçlayan projeler üzerinde çalışmak-

tadır. Buna ek olarak, program, gıda ürünlerinin 

yerel tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için tarım-

sal ürün ve hayvansal ürünlerin üretimini artır-

arak tarım ve hayvancılık alanlarında ekonomik 

kalkınmayı teşvik eden projeleri hayata geçirme-

ktedir. Program ayrıca gelir getirici faaliyetlerin 

desteklenmesi, güvenli, üretken ve adil çalışma-

ya erişim ve ilgili altyapının rehabilitasyonu ile de 

ilgilidir.

Yararlanıcılar

Bin Yararlanıcı Bin Dolar

Harcama

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler

Yetişkin Çocuk

Bin Yararlanıcı Bin Yararlanıcı Bin Yararlanıcı

$
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4.1  1.53.2 1.497 255

Acil Müdahale_ Halep Kırsalı Acil Müdahale_ Deraa

İnsani Şam Derneği, kamplarda yerinden edilen aileler-
in yaşadıkları koşullar sonucunda Halep Kırsalı’ndaki al-
anlarda çeşitli müdahale projelerini hayata geçirmiştir. 
Mübarek Ramazan ayı boyunca Halep’in doğusunda-
ki El-Bab bölgesinde yerlerinden edilenlere Hayır Baki 
Kalır Kampanyası kapsamında gıda sepetleri ve pirinç 
dağıtıldı. Kurban Bayramı projesinin yanı sıra, yerinden 
edilmiş ailelerin düzensiz kamplarda yaşadıkları zor 
koşullar ışığında, kışlık kıyafeti olmayan çocuklara yanıt 
olarak Ilık Kış Projesi yürütülmüştür.

Proje, kuşatma koşulları nedeniyle Deraa kırsalında-
ki halkımızdan gelen imdat çağrıları üzerine hayata 
geçirildi. İnsani Şam Derneği, Houran İnsani Yardım Vakfı 
ve bir dizi başka Suriyeli insani yardım kuruluşuyla birlikte 
“Fazaa Daraa” kampanyasına katıldı. Kampanya, Der-
aa’nın kuşatma altındaki bölgelerinde yerinden edilmiş 
aileleri en önemli ihtiyaçlarından mahrumbırakan kuşat-
ma altında, bu ailelerin en önemli gıda ihtiyaçlarını 
sağlamak için onlara hazır yemek sepetleri dağıtmayı 
amaçlamaktadır.

Proje Bölgesi Proje Bölgesi

7.3 Bin 2.9 Bin

Yararlanıcı 
Sayısı

Yararlanıcı 
Sayısı

Halep-
El Bab

Deraa-
Muzeyreb

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler Yetişkin Çocuk

Yararlanıcı YararlanıcıBin Yararlanıcı Bin YararlanıcıBin Yararlanıcı Bin Yararlanıcı

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler Yetişkin Çocuk
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51.240.29.65.94.41.3

Acil Müdahale_ İdlip Kah Fırını

İnsani Şam Derneği, 2021 yılı boyunca, Suriye’nin kuzey-
batısındaki İdlib Valiliği’nde birkaç acil müdahale proje-
si hayata geçirmiştir. Bu projeler, kış mevsiminde ısıtma 
malzemelerini temin edemeyen en savunmasız ailelere 
yanıt vermeyi amaçlamaktadır. Bu projeler, çok çetin 
kış şartlarında yaşayan bu ailelerin acılarının bir kısmını 
hafifletmeyi ve özellikle mübarek Ramazan ayı boyun-
ca en savunmasız ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamayı 
amaçlamaktadır.

Proje, yüklerini hafifletmek, yaşam koşullarını ve dayanıklılıklarını 
iyileştirmek için hedeflenen ailelere ekmek sağlayarak yerin-
den edilenlerin ve ev sahibi topluluğun gıda güvenliğini artır-
maya çalışmaktadır. Projenin yararlanıcıları, kuzey Suriye’deki 
kamp alanlarındaki en zayıf yerinden edilmiş ailelere yönelik
hedefleme kriterleri aracılığıyla seçilmektedir. Böylece pro-
je, yararlanıcının projeden memnuniyetini ölçerek fizibilitesi 
doğrulanan hassas ailelerin rahatlatılmasında gerekli fizibiliteyi 
gerçekleştirmektedir. Bölgedeki yerinden edilenler için 10’dan 
fazla kampı kapsayan proje, günde 1 kg ağırlığında yaklaşık 
3600 paket ekmek üretmektedir.

Proje Bölgesi Proje Bölgesi

10.3 Bin 91.4 Bin

Yararlanıcı 
Sayısı

Yararlanıcı 
Sayısı

İdlip
Valiliği

İdlip- Kah ve 
Selva Kampları

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler Yetişkin Çocuk

Bin Yararlanıcı Bin YararlanıcıBin Yararlanıcı Bin YararlanıcıBin Yararlanıcı Bin Yararlanıcı

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler Yetişkin Çocuk
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4.31.638

Gıda Dışı Maddeler Projesi

Suriye’de devam eden insani krizin bir sonucu olarak, olağanüstü hal ve is-
tikrarsızlığın devam etmesi ve krizden etkilenen nüfus için temel gıda dışı 
desteklerin sağlanması ve yerinden edilme vakalarının artması ve bu yerin-
den edilmenin yüksek oranda tekrarlanması dikkate alındığında, etkilenen in-
sanların, hayatlarını ve çocuklarını kurtarmak ve onlara iyi bir yaşam sunmak 
için alternatif bir barınak arayışına yönelik ihtiyaçları katlanarak artmıştır. Acil 
durum projeleri, Suriye toplumunun hayatta kalabilmesi için direncini artır-
ma konusunda acil insani yardım sağlamaya ve kriz veya yerinden edilme 
zamanlarında etkilenenlere bunun üstesinden gelmelerini sağlamak için 
destek sağlamaya çalışmaktadır Bu; giyim, ısınma ve hijyen malzemeleri gibi 
günlük temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunarak yapılmaktadır. 
Bu sektörün projelerinin faaliyetleri, Suriye’nin kuzeyindeki yerinden edilmiş kişil-
erin kamplarındayoğunlaşmaktadır.

Proje Bölgesi

5.9 Bin

Yararlanıcı 
Sayısı

İdlip
Valiliği

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler Yetişkin Çocuk

Yararlanıcı Bin Yararlanıcı Bin Yararlanıcı Selden etkilenen kamplara 
destek - İdlib
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Elektronik gıda çekleri, yararlanıcıların temel beslenme ihtiyaçlarını 
güvence altına alır ve yaşlıların ve kronik hastalığı olan kişilerin günlük 
olarak insanlarla temasını ve dolayısıyla Kovid 19 virüsünün bulaşmasını 
önler.
55 yaşındaki Zeki El-Kudur Amca, İdlib’in güney kırsalından İdlib’in 
kuzeyindeki Harem şehrine hicret etti. Yerinden olmanın, evden uzakta 
olmanın ve yaşam şartlarının zorluğunun yaşıyor. Zeki Amca, Kovid 19’a 
çok sektörlü müdahale projesi kapsamında elektronik gıda kuponlarından 
yararlandı. Bu, onun sebze, meyve, taze et ve temel maddeler gibi çeşitli 
temel gıda maddelerindeki temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağladı.
\Proje, yemek fişini aylık olarak vererek günlük alışveriş yükünü ve insan-
larla karışmayı azaltmayı amaçlamaktadır. Proje, proje ekibi virüsün yayıl-
masını sınırlamak için tüm önlemleri alırken, yararlanıcının onurunu ko-
ruyarak, Kovid 19 virüsü bulaşmasını önlemek için uygun zamanı ve yeri 
belirleme konusunda tam bir özgürlük vermektedir. Proje,  yaşlıların ve 
kronik hastalığı olanların Kovid 19 ile enfeksiyon riskini azaltmayı amaçla-
maktadır.
Hacı “Ebu Muhammed” de, proje kapsamındaki yararlanıcının ihtiyaç 
duyduğu gıdayı aylık olarak almasını amaçlayan elektronik gıda
kuponlarının yararlanıcılarından biridir. Bu kuponların önemi, Hacı Ebu
Muhammed’in vurguladığına göre, ona yiyecek vb. konularda ihtiyaç 
duyduğuklarını seçme özgürlüğü sağlamasında ve günlük ihtiyaçlarını 
satın almak için her gün pazara gitmek zorunda kalmayıp diğer insanlar-
la karışmamasında yatmaktadır.  Ailelerle günlük karışmalarını sınırlayan 
ve onları Koronavirus ile enfeksiyon riskinden koruyan bu kuponlar aynı 
zamanda, ihtiyaç duydukları gıda maddelerini seçme özgürlüğü vererek 
ve ödemeleri için uygun zamanı belirleme imkanı vererek, yararlanıcıların 
itibarını korumaktadır.

Başarı Hikayesi
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166.3 31.5

9.422.182

Koruma Sektörü

Program, genel koruma faaliyetleri, çocuk koruma 
faaliyetleri, kadın koruma faaliyetleri ve savaş kalıntıları 
hakkında farkındalık yaratarak ayrım gözetmeksizin bi-
reyin haklarına tam saygı gösterilmesini sağlamaya ve 
çatışma ve afet durumlarında insanların maruz kaldığı 
koruma risklerini azaltmaya yönelik faaliyetler sunmak 
için çalışmaktadır. Bu müdahaleler, doğrudan koruma 
riskleri (çocuk işçiliği, en kötü istihdam biçimleri, fizik-
sel şiddet, psikolojik sıkıntı, ihmal, ayrılmış ve refakatsiz 
çocuklar) bulunan en savunmasız çocuk grupları için 
koruma boşluklarını doldurmaktadır. Ayrıca, asgari 
yaşam standardı sağlamak ve kadınların cinsel şiddet, 
istismar ve sömürüye maruz kalma risklerini azaltmak 
için başta kadınların olduğu aileleri ve yetim aileleri 
hedeflemektedir. Kamu koruma hizmetleri, engelli kişil-
ere, yaşlılara ve sivil belgeler ve mülkle ilgili sorunları 
olan kişilere odaklanmaktadır.

Yararlanıcılar

Bin Yararlanıcı Bin Dolar

Harcama

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler

Yetişkin Çocuk

Bin YararlanıcıBin YararlanıcıBin Yararlanıcı

$
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95 52821 2.722

Âl-i Mahmud Evi Cinsel Sömürü ve İstismar Risklerinden 
Korunma Projesi (PSEA)

Proje, sosyal bakım sağlamayı ve çocukların eğitim düzeyini 
iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, annelerin mesleki kapa-
sitelerini geliştirerek ve psikolojik yönleri ve psikososyal desteği 
artırarak evdeki çocukların ve ailelerin davranışsal ve eğitimsel 
yönlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje, kadınların reis-
lik ettiği ailelere insani koruma sağlayarak korunma, sömürü 
ve insan istismarı risklerine maruz kalmalarını engellemiş ve 
Ev hizmetlerinin kullanımını çocukların okula dönüşü ve okula 
devamına bağlayarak çocuk işçiliğinin azaltılmasına yönelik 
çalışmalar sağlamıştır. Bu da Türkiye’deki mültecilerin duru-
munun iyileştirilmesine ve yeniden topluma kazandırılmasına 
katkıda bulunmuştur.

Proje, tüm insani hizmet sunum noktaları aracılığıyla insani 
yardımdan yararlanan kadınlar, erkekler, kız çocukları ve erkek 
çocuklar, yerinden edilmiş kişiler, geri dönenler ve ev sahibi 
topluluk üyeleri dahil olmak üzere Suriye’nin kuzeybatısındaki 
tüm etkilenen nüfus grupları için PSEA risklerini ve insani yardım 
çalışanlarının olumsuz uygulamalarını azaltmayı amaçlamak-
tadır. Proje, Suriye içindeki insani yardım çalışanlarının olum-
suz noktalarını ve uygulamalarını değerlendirmektedir ve 
insani yardım çalışanlarının cinsel istismar ve sömürüden ko-
runma kapasitesini geliştirmesine ek olarak yerel toplulukların 
PSEA risklerinden korunma konusunda farkındalığını artırmayı 
ve PSEA vaka raporlama sürecinde kullanılan şikayet me-
kanizmasını standartlaştırmayı hedeflemektedir.

Proje Bölgesi Proje Bölgesi
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Bin Yararlanıcı

25106272.5

Adana İlindeki mültecilere insani 
müdahale ve yardım sağlanması

Proje, reisi kadın olan aileler, düşük gelirli gruplar ve çocuk işçi 

çalıştıran veya risk altındaki çocuklar, dilenciler, evsizler veya 

eğitimden ayrılanlar, engelliler, psikolojik baskı altındakiler, re-

smi belgesi olmayan ve temel hizmetlere ulaşamayanlar da 

dahil olmak üzere Adana’da ikamet eden yerel topluluklar-

daki en savunmasız gruplardan gelen mültecilerin temel ihti-

yaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Proje, mültecilere yasal 

tavsiye vermenin ve en savunmasız ve kırılgan gruplara vaka 

yönetimi hizmetleri sağlamanın yanı sıra genel koruma ve 

özellikle çocuk koruma konusunda farkındalık artırma oturum-

ları sağlamaya çalışıyor.

El-Beşair Geçimini Sağlayan Kişileri
Kaybeden Mülteci Aileler İçin Bakımevi

Proje, Türkiye’de geçimini sağlayanı olmayan mülteci ailelere barın-

ma ve insana yakışır barınma sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı 

sıra çocukların eğitim düzeylerini yükseltmeyi, çocukların ve evdeki 

ailelerin davranışsal ve eğitsel yönlerini güçlendirmeyi ve Türk toplu-

mu ile bütünleşmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Proje, 

Türkiye’de geçimini sağlayanı olmayan mülteci ailelere barınma ve 

insana yakışır barınma sağlama ve çocukların eğitim düzeylerini iy-

ileştirip çocukların ve evdeki ailelerin davranışsal ve eğitimsel yönlerini 

güçlendirme aracılığıyla geçimini sağlayan kimsesi olmayan mülteci 

ailelerin korunmasına ve güçlendirilmesine, reisi kadın olan ailelerin 

karşı karşıya olduğu korunma risklerinin azaltılmasına, çalışmaya maruz 

kalan çocukların ve en kötü çalışma biçimlerinin korunmasına ilişkin 

risklerin azaltılmasına katkıda bulunmuştur.

Proje Bölgesi Proje Bölgesi

3.1 Bin 35

Yararlanıcı 
Sayısı

Yararlanıcı 
Sayısı

Türkiye-
Adana

YararlanıcıYararlanıcı Yararlanıcı

YetişkinYetişkin ÇocukÇocuk

Türkiye-
Hatay
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322 91

Savaid el-Hayr 4 (Hayırda Öncüler 4) Verdikleriniz Onların Umududur

Proje, yetim çocukların sağlık ve yaşam standartlarının iyileştir-

ilmesinin yanı sıra eğitim düzeyinin yükseltilmesini ve bu çocuk-

ları istismardan veya tacizden korumak için uygun kıyafet ihti-

yaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Proje, yetim çocukların 

sağlıklarına ve geçimlerine katkıda bulunmaları için maddi 

güvence sağlamak ve yetim çocuğu eğitimle ilişkilendirmek 

üzerine çalışmaktadır. Bu, çocuk işçiliğin terk edilmesine yol aç-

makta ve onların okuldan ayrılmalarını engellemektedir. Proje 

müdahaleleri, yetimlerin istismar ve sömürüden korunması-

na katkıda bulunmuş ve yetim ailelerinin temel ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yardımcı olmuştur.

Proje, insani yardım çalışmalarında çocuk koruma için mini-
mum standartlar doğrultusunda hedeflenen alanlarda koru-
ma müdahaleleri yoluyla risk altındaki yetim çocukların ko-
runmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Yaşadıkları zor koşullar 
nedeniyle yaşamlarında giderek artan zorluklarla karşı karşıya 
kalan Suriye’deki en savunmasız ve en kırılgan gruplar olan 
yetim çocuklara ulaşılmasına katkıda bulunan proje, bir yıl 
boyunca aylık mali sponsorluk sağlamaktadır. Sponsorluk, ye-
tim çocuğun sağlık, yaşam ve eğitim standartlarını iyileştirmeyi 
amaçlamaktadır. Yetimlerin istismara veya tacize maruz kal-
maması için bir referans noktası sağlayan sponsorluk, spon-
sorluğun eğitime ve işten ayrılmaya bağlanmasıyla yetimlerin 
okula dönüşlerinde olumlu etki
yapmaktadır.

Proje Bölgesi Proje Bölgesi
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Yararlanıcı 
Sayısı

Yararlanıcı 
Sayısı

İdlip Valiliği ve 
Halep Kırsalı

İdlip
Valiliği

Yararlanıcı Yararlanıcı

Çocuk Çocuk
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7.716.860

Çocuk Koruma Riskini Azaltma Projesi

Proje,  İnsani Şam Derneği Koruma Merkezi’nde, Canudiye 

bölgesi ve civarındaki yerlerde verilen hizmetleri genişleterek, 

çocuk koruma için minimum standartlar doğrultusunda Suri-

ye’nin kuzeybatısındaki yerinden edilmiş çocuklar ve ev sahibi 

topluluğun çocukları için koruma risklerini azaltmayı amaçla-

maktadır. Proje, yerel toplulukları mobil koruma ekipleri 

aracılığıyla çocuk korumanın riskleri konusunda eğitmek, vaka 

yönetimi hizmetleri sağlayarak doğrudan riskleri azaltmak ve 

vaka yönetimi hizmetlerinin uygulanması konusunda insani 

yardım çalışanlarının kapasitelerini geliştirmek için

çalışmaktadır.

Proje Bölgesi

24.5

Yararlanıcı 
Sayısı

İdlip-
El Canudiye

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler Yetişkin Çocuk

Yararlanıcı Bin Yararlanıcı Bin Yararlanıcı Çocuk Koruma Merkezi – İdlib
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Lilas, imkanların zayıflığı ve yaşadığı mevcut koşullar sonucu 
ciddi ihmalden muzdarip bir çocuktur. Bu durum onu, motor 
sakatlık komplikasyonları, zayıf sosyal iletişim ve sağlığındaki 
düşüş dahil olmak üzere birçok koruma riskiyle karşı karşıya 
bırakmıştır. Bu vaka, farkındalık ekibinin Canudiye Koruma 
Merkezi’ndeki turları sırasında gözlemlenmiştir. Ardından vaka 
yönetimi ekibi müdahale etmiş ve onu bir nöroloğa
yönlendirmiştir. Ardından fizyoterapi aşamasına geçilmiş, 
haftalık tedavi seansları yapılarak tekerlekli sandalye ile tıbbi 
ihtiyaçları karşılanmıştır. Çocuğun durumu düzeldikten sonra, 
tamamen hareket etmesine yardımcı olmak için tıbbi bir bota 
ek olarak, onunla birlikte hareket edebilmesi için bir yürüme 
cihazı verilmiştir. Ayrıca, çocuğu uygun etkinliklere entegre 
etmenin yanı sıra ona psikolojik destek sağlanmıştır. Uzman 
doktorlar tarafından verilen sürekli takip, bakım ve tedavinin 
ardından psikolojik, sağlık ve sosyal durumu önemli ölçüde
düzelmiş ve çevresindeki çocuklarla bütünleşmeye başlamıştır.

Ailesiyle birlikte Maarat al-Numan kentinden İdlib’in kuzey 
kırsalındaki bir kampa gönderilen “Safa” adlı çocuk, savaşta 
babasını kaybetti. Allah’tan başka, ailenin tüm ihtiyaçlarını 
karşılayamayan annesi dışında geçimini sağlayan kimsesi 
kalmamıştır. Ailenin içinde bulunduğu zorlu yaşam koşulları 
nedeniyle “Safa” bir yıl boyunca eğitimini yarıda bırakarak, 
yaşadığı kampta ilkokul beşinci sınıf eğitimi olmadığı için
annesinin yardımıyla evde eğitimine devam etmiştir. Kızın ve 
ailesinin durumunun İnsani Şam Derneği’ndeki koruma ekibine 
ulaşmasının ardından ekip, ailenin ve kızın durumunu kontrol 
etmek için evi ziyaret etmiştir. Yetimlere sponsor olmak için 
Verdikleriniz Onların Umududur projesi kapsamında gerekli 
formlar düzenledikten sonra, projeden faydalanarak yerinden 
edilenler kamplarındaki arkadaşlarıyla birlikte okula geri
dönebilmiş, derslerinde yeniden başarıya ulaşmıştır.

Canudiye Çocuk Es-
irgeme Merkezi’nde-
ki uzun tedavi yolcu-
luğunun ardından 
Lilas, sağlık, psikolo-
jik ve sosyal açıdan 
önemli ölçüde
gelişiyor.

“Safa” isimli çocuk, 
yerinden olma sonu-
cu okulu bıraktıktan 
sonra, hayallerini ve
geleceğini yeniden 
çizmek için okuluna 
geri dönüyor.

Başarı Hikayesi Başarı Hikayesi
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Çok sektörlü müdahale projesi kapsamında koruma faaliyetleri - İdlib
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Kerim Fonu Mikrofinans Projesi - Halep Kırsal ( Halep / El Bab ) 
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134.4 252

25219

Erken İyileştirme Sektörü

Program, topluluk yeteneklerinin geliştirilmesine ve 
profesyonel verimliliğin artırılmasına katkıda bulu-
narak en muhtaç gruplara ve ailelere destek sağla-
maya çalışmaktadır. Program, geçim kaynaklarına 
erişimi iyileştirmek ve çatışmalardan etkilenen hassas 
kişilerin yardıma bağımlı olmaktan üretime geçmeleri 
için iş fırsatları yaratmak için hibelerle biten mesleki 
eğitim hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, kendi kendine 
sürdürülebilir istihdam olanakları sağlamanın yanı sıra, 
kendi projelerinde çalışma becerisine, kabiliyetine ve 
arzusuna sahip olanlar için pazarlara entegre olma fırs-
atlarının sağlanmasını kolaylaştırmanın yanı sıra, kendi 
kendine yetmeyi teşvik etmek ve çalışma kültürünü pe-
kiştirmek kapsamında küçük krediler vererek gelişmek-
te olan projeleri desteklemek için çalışmaktadır. Böyle-
likle, yeni iş fırsatları yaratmaya, gelirlerini artırmaya ve 
pazarları ve ilgili altyapıyı iyileştirmeye yardımcı olmak-
tadır.

Yararlanıcılar

Yararlanıcı Bin Dolar

Harcama

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler

Yetişkin

Bin YararlanıcıYararlanıcı

$
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231 2119

Kerim Fon Projesi Âl-i Mahmud’da Mesleki Eğitim Projesi

Serbest meslek sahibi olma becerisi, yeteneği ve arzusuna 

sahip olanlara, iadeli verimli mal kredisi sistemi kapsamında 

kredi vererek, kendi faaliyetlerini ilerletmeleri ve bu faaliyetler-

ini geliştirmeleri için gerekli likiditeyi elde etme imkânı sağla-

yarak mikrofinans ilkesini benimseyen ve geçim kaynaklarını 

desteklemeyi amaçlayan bir sosyo-ekonomik kalkınma proje-

sidir. Proje, ilk aşama olarak 600$’a kadar finansal katılım ve 

kredi hizmetleri sunmaktadır. Proje, birlikte yoksulluktan yoksul-

luk sınırına çıkmak ve ardından orta sınıfa ulaşmak için entegre 

bir plan oluşturan üç aşamadan oluşmaktadır.

Proje, anneleri, ailelerinin evindeki yeteneklerini değerlendire-
rek ve onları güçlendirmelerine ve kendilerine güvenmelerine 
yardımcı olmak için mesleki eğitim tahsis etme yoluyla ve pro-
je sonunda aileye, proje süresi boyunca yetiştirilen meslekler 
için kira ve ekipman sağlamak için mali yardım sağlanmasıyla 
onların işgücü piyasasına entegre olmalarına ve geçim kay-
naklarını güvence altına almalarına yardımcı olmak için eğit-
mekte ve güçlendirmektedir. Böylelikle, piyasalara entegre 
olmakta ve ailelerin kendi kendine yetmeleri sağlanmaktadır. 
Ayrıca, gerekli mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi, çeşitli 
proje faaliyetlerinin yürütülmesi ve kadınların işgücü piyasası-
na bağlanması için Türkiye Çalışma Bakanlığı ve sivil toplum 
kuruluşları da dahil olmak üzere çeşitli devlet kurumlarıyla ağ 
oluşturma ve koordinasyondan yararlanacaklardır.

Proje Bölgesi Proje Bölgesi
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Yararlanıcı 
Sayısı

Yararlanıcı 
Sayısı

Halep-
El Bab

Özel İhtiyaçlı 
Bireyler Yetişkin Yetişkin

Türkiye-
Adana

YararlanıcıYararlanıcı Yararlanıcı
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Ümmü Mustafa, Kerim Fonu kredisinden
yararlandıktan sonra işini geliştiriyor ve gelirini artırıyor
“Hiç çalışmayacağımı düşünüyordum.” Bu sözler, Kerim 

Fonu’ndan kredi almadan önceki “Ümmü Mustafa’ya” ait. 

“Kıyafet ticareti” ile uğraşan, Halep’in doğusundaki El-Bab 

kentinden. Kendi evinde oldukça küçük bir sermaye ile 

açtığı küçük dükkanını genişletmek istemiş, ancak mali du-

rumu buna izin vermemişti. Kerim Mikrofinans Fonu projesini 

duyana kadar işleri azalmaya başlamıştı. Kredi başvurusun-

da bulundu ve krediyi aldıktan sonra gerekli kıyafet, kozmetik 

ve diğer eksiklikleri almaya başladı. İşini geliştirdi ve mali ge-

lirini iyileştirdi. Dükkandaki kızlardan birine iş fırsatı sağlayabil-

di. Ümmü Mustafa Hanım, kredinin ikinci aşamasını almak, 

dükkânına yeni ürünler eklemek, mali gelirini iyileştirmek ve 

çalışmaya devam etmek ve daha da geliştirmek için ilk 

krediyi ödemek istiyor.

Halep şehrinden muhacir Ebu Halil, mali gelirini artırmak 
ve ailesini ve çocuklarını desteklemek için Kerim Fonu 
projesinden yararlandı.
Hacı “Ebu Halil”, Halep şehrinden Halep’in doğu kırsalında-
ki El Bab şehrine göç ettirildi. Emlak ticaretinde çalışıyordu, 
ancak bombalama sonucu oğlunu ve arabasını kaybet-
menin yanısıra omuz ve kafatası yaralanmasının ardından 
yerinden edildiği şehrinde, sahip olduğu her şeyi bıraktı. 
El-Bab şehrinde odun satmak için küçük bir stant açtı, an-
cak kur farkları ve kredili mal alımı nedeniyle zarar gördü. 
Kerim Mikrofinans Fonu projesini duyduktan sonra kredi baş-
vurusunda bulundu. Projenin birinci ve ikinci aşamalarından 
yararlandı ve yakacak odun satışı işini geliştirmeyi başardı. 
Daha sonra evin içinde balık ve yiyecek satmak için bir 
stant açtı. Bundan sonra maddi geliri düzeldi, ailesinin gün-
lük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve yaralanan çocuğunun 
temel ihtiyaçlarını, kötüleşen ekonomik durumun sonuçlarını 
ve hayatın zorluklarını hafifletmek için geliştirdi.

Başarı Hikayesi Başarı Hikayesi
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Hibeler:

İnsan Kaynakları:

Bilişim teknolojisi:

İç Gelişme

Hibe Birimi, hibe prosedürünün geliştirilmesi ve uygulanması 
yoluyla bağışçılar ile iletişim ve ilgili departmanlar arasında-
ki koordinasyona ilişkin çalışma mekanizmasını geliştirerek 
2021 yılı boyunca açık bir etki yarattı. Bu adımın, çalışma 
şeklimizi değiştirmede ve bağışçı gereksinimlerine yanıt ver-
mede önemli bir etkisi oldu. Birim ayrıca yıl sonunda bağışçı 
memnuniyet anketinin hazırlanarak kendilerine gönderilme-
si konusunda da çalışmış ve sonuç %92 olmuştur. Hibe Birimi 
ayrıca, bağışçılarla koordineli olarak ve onlarla yıl boyunca 
ihtiyaçları tartışarak ve bunları gözden geçirip iyileştirdikten 
sonra teklifler göndererek, periyodik ve nihai raporları gözden 
geçirerek ve tüm donör gereksinimlerinin zamanında gönder-
ilmesini sağlamak için çalışarak 2021 yılında Vakıf ekibinin bir 
parçası olarak çok sayıda proje için finansman sağlamada 
önemli bir rol oynadı. Bu, bağışçıyı yıl boyunca diğer projeleri 
finanse etmeye teşvik etmede ve kuruma ve işine olan güve-
nini artırmada etkili oldu.

İşe alım, takip ve değerlendirme gibi derneğin çeşitli prosedür 
ve politikalarının uygulanmasını kolaylaştıran dijital me-
kanizmaların etkinleştirilmesine yönelik acil ve artan ihtiyaç göz 
önüne alındığında, yetkililerin çalışanların projelere yükleme 
yüzdelerini takip edebilmeleri ve projelere sürekli olarak ak-
tif katılımlarını sağlamak için otomatik sistem AHF-ERP Sistemi 
üzerinde bir yükleme ve katılım oranları sistemi oluşturmaya 
çalıştık. Ayrıca, işe alım döngüsü için entegre bir ağ sistemi 
sağlayan, istihdam ilanı talebi ile başlayan ve ihtiyacı inceley-
en ve değerlendirme, işe alım ve sözleşmelerin imzalanması 
ile biten işe alım sürecinin tüm aşamalarını otomatikleştirmeyi 
amaçlayan elektronik bir işe alım sistemini de devreye al-
dık. Sürekli olarak projeler arasında çalışan transferi ve del-
egasyonu ihtiyacı nedeniyle, çalışanların projeler arasında 
transferini veya görevlendirmelerini öncelikle projeleri insan ve 
kamu yararına hizmet edecek şekilde kolaylaştırmak için yeni-
likçi bir mekanizmayı destekleyen bir sistem başlattık. Ayrıca, 
idari işlerin kalitesini sağlamak için ilgililer tarafından bir akredi-
tasyon ve onay mekanizması oluşturduk. 

Çalışan sayısındaki artış ve verilerini yönetme ihtiyacı ile pro-
jelerde çalışan tüm çalışanlar ve dernek üyeleri için veri, 
dosya ve belgeleri içeren merkezi bir veri tabanı benimsen-
miş ve GDPR’ye uygun olarak küresel hizmet standartlarına 
ve müşterilerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yetkisiz erişime 
karşı korunmasını sağlamak için verilere erişimin dağıtılmasını 
sağlayan bir yetkiler matrisi geliştirilmiştir. Dernek çalışanlarının 
yeni sistemlerin doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasının et-
kinliğini sağlamak için teknik birim tarafından AHF-ERP Sistemi 
üzerinde programlandıktan

sonra yeni sistemler konusunda eğiterek çalışanların teknik 
becerilerini geliştirmeye devam ettik. Ayrıca, bağlı kuruluşlar 
ve yararlanıcılar arasında insani yardım çalışmalarının kalitesi-
ni sağlamak için tüm dernek çalışanlarının PSEA kursları, çeşitli 
vakalarla başa çıkma yöntemleri, sevk ve raporlama yöntem-
leri konusunda becerilerini eğitmeye ek olarak, UNICEF tarafın-
dan akredite edilmiş bir eğitim programı üzerinde çalıştık.
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İzleme, Değerlendirme ve Uyum:

Denetim, geliştirme ve kalite:

Maliye ve Hukuki İşler:

Operasyonların ve personelin etkinliğini ve verimliliğini izlemek 
ve ölçmek, proje faaliyetlerinin insani sorumluluk standartları-
na uygun olarak uygulanmasını ve projelerin istenilen hede-
flerine ulaşmasını sağlamak ve alınan dersleri çıkarmak için 
İzleme ve Değerlendirme BirimiSağlık ve beslenme programın-
dan 5340 yararlanıcıyla _ Gıda güvenliği programından 1560 
yararlanıcıyla _ Gıda dışı kalemlerden 180 yararlanıcıyla _ 
Koruma programından 1740 yararlanıcıyla uygulama kalite-
si ve çalışanların tutumu hakkında geri bildirim almak üzere 
görüşmüştür (8820 yararlanıcı).

mali raporların hazırlanması, mali analizler ve diğer mali konu-
lar dahil olmak üzere kurumun tüm muhasebe işlemlerinin 
yürütülmesi ve denetlenmesi görevlerini üstlenir. Maliye de-
partmanı, uluslararası muhasebe standartlarına uygun iş et-
kinliği ve yüksek verimlilik sağlayarak finansal kaynaklarla ilgili 
riskleri yönetme sürecini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

İşin organizasyonu aşağıdaki şekilde işlemektedir:
- Şüpheli olmayan bir mali dokümantasyon süreci sağlamak 
için bağışçı ve mali denetim firmalarının vizyonuna uygun mali 
politikalar ve prosedürler geliştirmek.
- Dünyanın önde gelen denetim firmalarından biri aracılığıyla 
kurumu bağımsız mali denetimlere tabi tutmaya devam
etmek.
- Kurumun yasal statüsünü yükseltmek için yasalara uyumu 
geliştirmeye ve sağlamaya devam etmek.
- Covid-19 pandemisi altında, yapılan işe ve insani yardım 
hizmetlerine zarar vermeyecek şekilde işlerin devamına imkan 
verecek şekilde finansal işlemlerde otomatik çalışmaya
olanak sağlamak.
- CMA uluslararası sertifikasyon eğitim kursları aracılığıyla
yeteneklerini artırmak için finans ekibini eğitmek

Kalite yönetim sistemi süreçlerinin etkin bir şekilde uygulan-
masını sağlamak, kalite yönetim sistemi şartlarına uygunsu-
zluk durumlarını tespit etmek, nedenlerini ve etkin bir şekilde 
ele alma yolunu belirlemek amacıyla; Denetim ve Geliştirme 
Birimi, kurumun tüm departmanlarını kapsayan sekiz adet iç 
denetim gerçekleştirmiştir.

Maliye departmanı temel olarak kurumun hem departman-
lara hem de birimlere en yüksek standartlarda finansal ve mu-
hasebe hizmeti sağlama vizyonuna ulaşmayı amaçlar. Maliye 
Departmanı, yıllık bütçelerin hazırlanması, hesap hareketleri-
nin ve harcamaların izlenmesi,

Çalışanların temel ve teknik becerilerinin gelişiminin periyodik 
olarak takip edilmesi ihtiyacı nedeniyle, proje çalışanlarının 
değerlendirilmesini sağlayan yenilikçi ve erişilebilir bir mekaniz-
ma ile proje çalışanlarının değerlendirilmesini sağlayan elek-
tronik bir sistemi hayata geçirdik.
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Savunuculuk

İnsani Şam Derneği, Suriye’deki insani yardım kuruluşlarının 
bir temsilcisi olarak çeşitli yerel ve uluslararası etkinliklere 
Suriye’nin sesini iletmeye ve insani durumu savunmak ve 
daha iyi bir yanıt elde etmek için çeşitli koordinasyon 
platformlarına aktif olarak katılmaya isteklidir.

İnsani Şam Derneği, Güvenlik Konseyi’nin Suriye Örgütleri 
İttifakı (SNA) tarafından karar verilen sınırlar aracılığıyla
insani yardımın girişine izin verme kararına ilişkin basın 
açıklaması da dahil olmak üzere, diğer ortaklarla koor-
dineli olarak, yardımın sınır ötesine taşınmasını sağl mayı 
amaçlayan çeşitli faaliyetlere katıldı.

Güney Suriye’deki insani duruma ilişkin basın
toplantısına konuşmacı olarak katılım.

COVID-19 pandemisinin ortaya çıkması ve yayılması 
hakkında bir basın açıklamasının imzalanması.

İklim krizi ışığında Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan 
TheHumanRace kampanyasına katılım.
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İnsani Yardım Koordinasyonu

Kuruluşundan bu yana Vakıf, stratejik insani platformlara ek olarak, 
faaliyet gösterdiği sektörlerde birçok teknik ve bilimsel grupta - Suriye 
insani örgütlerinin bir temsilcisi olarak - kuzey Suriye’deki insani durumu 
savunmak ve 2021 yılı boyunca daha iyi bir yanıt elde etmek için bir 
dizi koordinasyon rolü üstlenmiştir.

Al-Sham Humanitarian Foundation, Suriye Sınır Ötesi İnsani Yardım 
Fonu’nun (SCHF) Danışma Kurulu’nda yerel kurumları temsil etti.
FCDO gibi bir dizi bağışçı ve karar verici ile çeşitli üst düzey
toplantılara katıldı.
Dernek, İnsani Acil Durum Koordinatörü liderliğindeki Kurumlar Arası 
Daimi Komite’nin (IASC) uluslararası düzeyde ulusal kurumları tem-
silcisi olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri altında yer alan İnsani 
Yardım Programı Döngü Yönlendirme Grubu Yönlendirme Gru-
bu’nun bir parçası olarak seçilmiştir.
İnsani Şam Derneği’nin, Örgütler Forumu’nun Ortaklıklar Çalışma 
Grubu Danışma Grubu’na üye olarak seçilmesi. STK Forumu
Dernek, Beslenme sektörü altında faaliyet gösteren teknik hızlı
müdahale ekiplerine liderlik etmek üzere seçildi.
Dernek, Covid_19 çalışma grubu aracılığıyla Korona
pandemisinin planlanması ve pandemiye müdahale edilmesinde 
önemli bir rol oynamaya devam etti.
Vakıf, RP3 planı kapsamında Türkiye’deki mültecilere insani
müdahaleyi koordine etmek için devlet kurumlarıyla çeşitli toplantılar 
yaptı ve 2022 planlamasına yönelik hazırlık toplantılarına katıldı.
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İnsnai Şam Derneği, insani yardımın sahadaki etkisini artırmak için insani yardım çalışmalarında ağ oluşturma ve
koordinasyonun önemine inanmaktadır. Bu yüzden yerel ve uluslararası alanda varlığını artırmasını sağlayan farklı
platform ve ağların üyesidir.

Üyelikler

Suriye STK İttifakı’nın Kurucu Üyesi - 
SNA

Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar
Konseyi - Network ICVA

Kuzey Suriye Hükümet Dışı Kuruluşlar 
Forumu - NGO Forum NWS

Yetim Bakım Derneği - Orphans 
Care Federation

Sivil Toplum Kuruluşları Platformu 
-CSOs Platform

Cinsel Sömürü ve İstismarı Önleme 
Ağı -PSEA Network
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Ortaklar
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Göztepe Mah. İnönü Cad. No:122 

Başkule Plaza Kat:10 Daire:104, 

Bağcılar,     Istanbul – Turkey.

İncilipınar Mah -  Gazimuhtarpaşa Bulv - 

Kepkepzade Park İş Merkez - A Blok - Bina 

No:8  -Kat:18 - 5 Nolu Büro --- Şehitkamil/

Gaziantep

Sujjo - Halep -  Suriye  

Maarrat Tamasrin - İdlib - Suriye

Bank:  ZİRAAT KATILIM 

Account Name: İNSANİ ŞAM DERNEĞİ 

IBAN: TR01 0000 8768 0009 9000 0020 20

Bank:  ZİRAAT KATILIM 

Account Name: İNSANİ ŞAM DERNEĞİ 

IBAN: TR02 0000 8768 0009 9000 0020 90

Turkish Lira

Dollars

Kurumsal Ofis Adresleri Banka Hesabı Bilgileri

Gaziantep Ofisi

İdlip Ofisi

Halep Ofisi

İstanbul Ana Ofisi İnsani Şam Derneği, tüm ortaklara ve
hayırseverlere, insani yardımı hak edenlere 
ulaştırmada gösterdikleri büyük destek ve 
güven için teşekkürlerini sunar. Bu yardım
olmasaydı, Derneğin etkilenen insanlara 
ulaşması ve bu zor zamanlarda acılarını
hafifletmesi mümkün olmazdı.
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