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103. Kamp Yönetimi  

İşin Amacı 

Kamp alanında sosyal, idari ve teknik çalışmaların bir bütün içerisinde yürümesini sağlamaktır. 

İşin Kapsamı 

Kamp alanında hizmet veren çeşitli kurum ve kuruluşların kendi yetki alanları kapsamında yönetim sürecine 

katılarak koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır.  

İşin Yapılma Zamanı 

Bir mülteci akını, sivil savaş, sel veya bir deprem gibi doğal veya insan kaynaklı afetler nedeniyle yerinden olan 

kişilerin barınma ihtiyacı doğduğu durumlarda kullanılır. 

İş ile İlgili Tanımlar 

Kamp yönetimi: Kamp yönetimi, insani yardımın hayati bir biçimidir, çünkü koruma ve yardım programlamasını 

koordine eder ve temel insan haklarını korumak ve kamp nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak için bütüncül bir 

yaklaşım benimser. 

İşin Yapılma Süreçleri 

✓ Kamp yönetim ekibinin oluşturulması, 

✓ Kamp alanının belirlenmesi, 

✓ Kamp kurulumunun sağlanması, 

✓ Kamp yönetim ekibinin sorumluluklarının belirlenmesi, 

✓ Barınak kurma çalışmalarının yürütülmesi, 

✓ Kamp hayatının işleyişi ve düzenlenmesinde toplum katılımı ve kamp komitesinin çalışmalarının 

başlatılması, 

✓ Kamplarda ikamet eden afetzedelerin kayıt ve onlarlar ile ilgili epidemiyolojik verilerin toplanması, 

✓ Kamp alanı ve sakinlerinin güvenlik ve emniyet çalışmalarının organize edilmesi, 

✓ Kamp alanında çocuklar gibi savunmasız gruplara yönelik çalışmaların yürütülmesi, 

✓ Kamp alanında toplumsal cinsiyet şiddetine yönelik çalışmaların yürütülmesi, 

✓ Gıda ürünleriyle ilgili rasyon hesaplamalarının yapılması ve ürünlerin dağıtımının organize edilmesi, 

✓ Gıda dışı ürünlerinin dağıtımının organize edilmesi, 

✓ Kamp alanı su ve sanitasyon tesislerinin organizasyonunun sağlanması, 

✓ Kamp alanı sakinlerinin sosyodemografik yapısına göre eğitim faaliyetlerinin organizasyonunun 

sağlanması, 

✓ Kamp alanı sakinlerinin sağlık bakımı ve sağlık eğitimi çalışmalarının organizasyonunun sağlanması, 

✓ Kamp alanı sakinlerine psikososyal destek hizmetlerinin sağlanma çalışmalarının yürütülmesi, 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

✓ Kamp yönetimi kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Kamp yönetimi rol ve sorumlulukları kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Toplum katılımı kamp komitesi kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Kamp kurulumu kontrol listeleri kullanılır. 
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✓ Kayıt ve veri toplama kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Kamp güvenlik ve emniyet kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Savunmasız gruplara yönelik kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Toplumsal cinsiyete müdahale kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Gıda ürünlerinin dağıtımıyla ilgili kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Gıda dışı ürünlerin dağıtımıyla ilgili kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Su ve sanitasyon çalışmaları kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Eğitim çalışmaları kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Sağlık bakımı ve sağlık eğitimi kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Psikososyal destek çalışmaları kontrol listeleri kullanılır. 

Kullanılan Araç ve Gereçler 

✓ Kontrol listeleri. 

İşin Riskleri 

Kamp Alanında Oluşabilecek Riskler Çalışanda Oluşabilecek Riskler 

✓ Kamp sakinleri arası çatışma, 

✓ Kamp alanına dışarıdan saldırı, 

✓ Bulaşıcı hastalıkların yayılması, 

✓ Gıda ve gıda dışı ürünlerin tedarikinde 

sıkıntılar, 

✓ Su ve sanitasyon çalışmalarında aksamalar, 

✓ Enfeksiyon bulaşma riski vb. 

✓ Şiddet görme, 

 

 

  


