
Yıllık Rapor 2016



1

İhsan Ekibi’nden
Suriye’deki insani yardım, özellikle Suriye Sivil Toplum Örgütleri ve genel olarak uluslararası toplum tarafından 
karşılaşılan en karmaşık sorunlardan biri olmayı sürdürüyor. Suriye’nin içinde bulunduğu durumdaki hızlı değişimler, 
Suriye’deki en savunmasız kişilere zamanında ve ihtiyaç temelli hizmetler sunma konusunda kararlılık ve ortak
çaba gerektirmekte. 

2016 yılı, Suriye’deki ekibimizin Halep, İdlib, Hama, Lazkiye, Dera’da ve Şam Kırsalı, Humus gibi kuşatılmış, 
ulaşılması zor bölgelerdeki programlarımızı desteklemek amacıyla 750’yi aşan kadın ve erkekten oluşan personel 
sayısındaki artışla önemli bir yıl oldu.

İhsan, birçok BM ajansı ve uluslararası STK’yı dahil etmek için ortaklık ağını genişletti; 2016 yılı sonu Kral Selman 
İnsani Yardım Merkezi ile farklı bir ortaklıkla taçlandırıldı. İhsan, 2016 yılında Kadın ve Çocuk Koruma, Su, Temizlik 
ve Hijyen (WASH), Tarım Programları, Gıda Güvenliği, Eğitim ve diğer alanlarda uzmanlaşmış projeleri ile Suriye’de 
3 milyondan fazla kişiye ulaşmayı başardı.

Umudumuz ve enerjimiz güçlü kalmaya devam ediyor ve 2017 yılında, bireyleri ve toplumu bir bütün olarak 
güçlendirmek için kalkınma programlarımızı arttırmak ve zenginleştirmek ve Suriye’deki halkımızın acısını 
hafifletmek için uluslararası standartlara uygun en yüksek kaliteye ulaşmak için çabalıyoruz.

Baraa Al-Smoudi
İcra Direktörü
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İhsan’a Genel Bakıș
2013 yılında Gaziantep, Türkiye’de kuruldu.

Gelişim hedefleri olan hizmet odaklı bir organizasyon.

İhsan, Suriyelilerin ekonomik ve sosyal gelişim ile daha iyi bir yaşam standartına ulaşmalarına ve Suriye Toplumu’na 

hizmet eden kurumsal ve profesyonel hizmetlerin güçlendirilmesine odaklanmakta.

Suriyelilerin hayatlarını insani yardım, rehabilitasyon, ve gelişim inisiyatifi aracılığıyla iyileştiren en etkili, şeffaf, 

fonksiyonel, duyarlı ve hizmet odaklı bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Suriyeliler için yoksullukla mücadele, ekonomik/sosyal gelişimi teşvik etme, hayat dolu bir sivil toplumu 

destekleme ve Yerel Yönetimlerin kapasitelerini geliştirme odaklı daha fazla ihtiyaç duyulan hizmetler sağlamak.

Vizyonumuz

Misyonumuz
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Departmanlar
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Çalıșma Șeklimiz

Programlara yaklaşımımız, yerel toplulukları ve onların ihtiyaçlarını dinlemek üzerine inşa etmektir. Bunun sebebi 

topluluk mülkiyetinin anahtar niteliğinde olduğuna inanmamızdır. İhsan’ın İzleme, Değerlendirme, Sorumluluk ve 

Öğrenme (MEAL) departmanı, bilgilendirici görüşmeler, odak grup görüşmeleri ve örnek anketler gibi çeşitli 

değerlendirme araçlarıyla topluluk ihtiyaçlarının belirlenmesine öncülük etmektedir.

Bir sonraki adım, program departmanlarının tanımlanan boşlukları kullandığı ve bu ihtiyaçların temel nedenlerini 

ele almayı amaçlayan bir program oluşturduğu güçlü bir program tasarımı sağlamaktır. Bu tür programlamanın 

fizibilitesini daha iyi anlamak için kilit topluluk liderleri ve yerel konseylere çoğu zaman bu aşamada danışılmaktadır.

İhtiyaçlara Dayalı

Güçlü Program Tasarımı

Programlar çoğunlukla İhsan’ın Suriye’deki 8 bürosunda bulunan saha görevlileri aracılığıyla uygulanmaktadır. 

Örgütün kuruluşundan bu yana İhsan, cephedeki personel de dahil olmak üzere tüm personelin kapasitesini 

geliştirme konusunda uyumlu çaba göstermiştir. Personelin deneyimi, kilit paydaşların entegrasyonunu sağlamak 

ve insani ilkeler doğrultusunda yüksek kalitede programlar uygulama kabiliyetine katkıda bulunmuştur. 

Kalite Uygulaması
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Kuruluştaki önemli bir işlev, Program bölümümüzden bağımsız olarak İzleme, Değerlendirme, Sorumluluk ve

Öğrenme (MEAL) departmanımızdan kaynaklanmaktadır. Bu işlev sayesinde, program çıktılarını izleyebilir, başlangıç 

ve bitiş çizgileri değerlendirmelerinde programların etkisini ölçebiliriz. Bu departman, ayrıca, yararlanıcılara 

geri bildirimlerini ve şikayetlerini bildirmelerini sağlamakta ve böylece ihtiyaçlarının karşılandığından emin 

olabilmekteyiz. Son olarak,  MEAL departmanımız İhsan’a önceki projelerden öğrendiklerini alıp gelecek 

programlamamızı güçlendirmek için ileriye doğru hareket etmelerini sağlar. 

İhsan; ortak projeler, programlar ve atölye çalışmaları yürüterek Yerel Konseyleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarını 

desteklemek için çalışmaktadır. 

İhsan halihazırda beş program uygulamaktadır:

İzleme, Değerlendirme, Sorumluluk ve Öğrenme

Kurumsal Destek
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Nerede Çalıșıyoruz
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2016 Bașarılarımız
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Rakamlarla İhsan



9



10

Yararlanıcılar 2,290,780
Program Destek ve Erken Gelişim olmak üzere iki ana hatta odaklanmaktadır. Bu yıl yapılan İhsan projeleri Halep, 
İdlib, Humus Kırsalı ve Şam Kırsalında uygulandı. 

2016’da, insani yardım topluluğu yüz binlerce insanın evlerinden çıkmaya zorlandığı şiddet olaylarında büyük artışa 
tanık oldu. İhsan saha çalışanları, hazır yemek  dağıtımı, ekmek fırınlarına destek ve yiyecek sepetleri dağıtımı 
yoluyla ihtiyaçları hızlı bir şekilde tespit ettiler ve zamanında karşılık verebildiler. 

İhsan, sağlanan yardımın etkisini artırmak için yararlanıcılara İTP’ler (İyi Tarım Uygulamaları) konusunda verilen 
eğitimlere ek olarak tarımın devamı için gerekli hammaddelerden tohum, gübre ve yakıt gibi önemli girdileri 
sağlayan tarımsal programlamasını genişletti. Bu, yerel toplulukların dokunmadığı zeytin bahçeleri arasındaki geniş 
arazilerden yararlanan “karışık ekim” gibi yeni tarımsal teknolojilerin kullanımını da içermektedir. İhsan, ayrıca en 
savunmasız ailelerin iş başına nakit faaliyetleri sayesinde ilk nakit tabanlı programlamayı da yürüttü. Bu programda 
haneler, nakit para karşılığında topluluk varlıklarının rehabilitasyonunu gerçekleştirdi.

Gıda Güvenliği ve 
Geçim Kaynakları

İnsani Yardım

Erken Gelişim
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Gıda Dıșı 
Ürünler (NFI) / Barınak

Program, bu yıl çoğunlukla şiddetten kaçan ailelere hayat kurtarıcı yardım sağlanması ve zamanında kışa hazırlık 

çalışmalarına destek verilmesi üzerine yoğunlaştı. Projeler İdlib ve Halep’te uygulandı.

Suriye’deki aileler sıklıkla evlerinden defalarca kaçmak zorunda kaldıklarından, temel gıda dışı ürünlere erişim, 

Suriye’nin her yerinde önemli bir ihtiyaç olmaya devam ediyor. Bu ihtiyaçlara bu yıl cevap verebilmek için İhsan, sık 

sık korkunç koşullarda yaşadığı tespit edilen en savunmasız ailelere battaniye, güneş lambası ve şilte gibi gıda 

dışı ürünler sağladı. İhsan, Halep’te yaşanan yerinden edilmelere karşılık olarak ailelere çadırlar sağladı ve gidecek 

hiçbir yerleri olmayan kadın, çocuk ve erkekleri alan toplu merkezler hazırladı. İhsan, yararlanıcıların ihtiyaçlarını 

belirlemelerine ve onları karşılayabilme olanağı bulmalarına imkân tanıyan ayni bağış ve makbuz metodolojileri 

ile hem kış malzemelerini hem de kıyafetleri dağıttı. 

Yararlanıcılar 82,539
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İhsan 2016’da, su şebekelerinin ve kanalizasyon sistemlerinin tam rehabilitasyonuna odaklanan Kuzey Suriye’deki

Su, Temizlik ve Hijyen (WASH) programını önemli ölçüde artırdı. 

 

Rehabilitasyon faaliyetleri arasında:

Jeneratörler ve pompalar gibi gerekli malzemelerin kurulumu.

Su depoları ünitelerinin rehabilite edilmesi.

Çatışma nedeniyle yok edilen şebekelerin rehabilitasyonu.

Yerel konseylerdeki WASH ünitelerine (teşvikler, alet takımları, yakıt ve klor) operasyon ve bakım sağlanmasını 

destekleme.     

Halep’ten gelen ÜİYOK’lere (Ülke İçinde Yerinden Olmuş Kişiler) 2.891 hijyen kiti sağlama. 

Maliyet rehabilitasyon sistemlerinin oluşturulması konusunda eğitim alan WASH birimlerinin kapasitesini artırmak 

için teknik eğitimler de verilmiştir. Bu, toplulukların evlerden ücret tahsil ederek İhsan’ın çekilmesinden sonra bile su 

sisteminin çalışmasına devam etmesini sağlar.

Su, Temizlik
ve Hijyen (WASH)

Yararlanıcılar

Su Şebekeleri  

Kanalizasyon Sistemleri  

475,000
12

4
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Koruma
2016 yılında program Çocuk Koruma ve Cinsiyete Dayalı Şiddet (GBV) alanlarında programlar sunmaya odaklanmıştır. 

Projeler Halep, Humus Kırsalı ve Şam Kırsalında uygulandı.

Halihazırda Halep’de kurulmuş olan merkezin yanı sıra, Şam Kırsalı ve Humus Kırsalı’nda yeni merkezlerin kurulması 

yoluyla İhsan, Suriye’deki çocuk koruma programlarının erişimini ve kalitesini genişletti. Bu merkezler, çatışmalardan 

etkilenen erkek ve kızlara rekreasyonel psikososyal destek, yapılandırılmış psikososyal destek ve vaka yönetimi 

hizmetleri sağladı. İhsan mobil birimleri aynı zamanda eğitim, psikolojik sosyal destek sağlamak için okul, cami, 

toplu merkez ve kamplarda çocuklara ulaşmak için her operasyon bölgesine ulaştı.

İhsan, Cinsiyete Dayalı Şiddet (GBV) hizmetlerini Halep Şehri, Şam Kırsalı ve Humus Kırsalı’ndaki güvenli alanlardan 

sağladı. Bu alanlar, kadınların ve kızların psikososyal desteğe, mesleki eğitim fırsatlarına ve kadınların topluluk 

içinde bir araya gelebilecekleri bir alana erişebilecekleri bir ortam sağlamıştır. Bu alanların bir sonucu olarak, kadınlara; 

klinikler, hastaneler ve kuruluşlar gibi yerlerde istihdam olanakları sağlandı.

Çocuk Koruma

Cinsiyete Dayalı Şiddet

Yararlanıcılar 139,913
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Eğitim
İhsan 2016’da, Kuzey Suriye’de hem eğitimin erişimini hem de kalitesini artırmaya odaklandı.

Eğitim projeleri Halep Valiliği’nde yapıldı.

Suriye’deki insani yardım tepkilerindeki en göze çarpan boşluklardan biri, hem çocuklar hem de gençler için eğitimdir. 

Bu nedenle, İhsan daha iyi hizmetlere sahip daha fazla çocuğa ulaşmak için eğitim faaliyetlerini arttırmaya odaklandı.

İhsan’ın eğitim projeleri için sağladıkları; 

Eğitim için malzeme kaynağı.

Okul öğretmenlerine ve yönetimine teknik destek. 

Öğretmenlerin ve öğrencilerin okul malzemeleri ve öğretmenlere yönelik teşvikler. 

Kışın ısıtıcılara ve yakıtlara ek olarak okulların rehabilitasyonu. 

Acil Durum Eğitimleri ve Savaştan Geriye Kalanlar konulu bilinçlendirme oturumları uluslararası standartlara 

uygun olarak gerçekleştirildi. 

Geleneksel okul alanlarında genç erkek ve kızların becerilerini geliştirmek ve iş hayatına geçiş yapabilmeleri için 

küçük çaplı mesleki eğitim merkezleri.

Desteklenen Okul Sayısı  11
Yararlanıcılar 73,668
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Ortaklıklar
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Kurulduğu Günden 2016’ya Kadar
İhsan Bașarıları
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Finansal Rapor, 2016
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