
Yerleşik / mobil koruma ve MHPSS aktiviteleriyle Türkiye'de 
belirtilen kamp dışı mülteciler / sığınmacılara ulaşmak



Hedef = 1600

Ulaşılan = 1662

MSYD mobil takımlar vasıtasıyla gerçekleştirilen hane ziyaretleri 
vasıtasıyla ve ofislerimizi ziyaret eden mülteci ve sığınmacılara yönelik 
detaylı ihtiyaç analizi çalışması yürütülmüştür. Hane ve kişi bazlı 
yürütülen ihtiyaç analizi sonrasında elde hassasiyet ve ihtiyaç 
seviyesine göre gerekli müdahale planı oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen 
detaylı ihtiyaç analizi hızlı, ihtiyaç odaklı ve tamamlayıcı insani yardımı 
hedef gruba etkili bir şekilde sağlanmasını amaçlamıştır. Bu çerçevede, 
1662 hanenin birey bazlı Koruma ve Ruhsal Sağlık ve Psikososyal 
Destek (RSPSD) ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiştir.

1662 Mobil takımlar vasıtasıyla koruma ve Ruhsal Sağlık ve Psikososyal Destek 
(RSPSD) ihtiyaç analizi gerçekleştirilen hane sayısı

Mobil takımlar vasıtasıyla koruma ve Ruhsal Sağlık ve Psikososyal Destek 
(RSPSD) ihtiyaç analizi gerçekleştirilen hane sayısı
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Hedef = 610

Ulaşılan = 659

Koruma ve Ruhsal Sağlık ve Psikososyal Destek (RSPSD) ihtiyaç analizi 
sonrasında vaka yönetimi birimi tarafından, ilgili kişinin onamı ve katılımı 
ile gerçekleştirilen bakım planına dahil olan kişi sayısı 659 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, ilgili kişilerin bakım planları dahilinde 
gerekli iç ve dış yönlendirmeler yürütülmüştür. İç yönlendirme 
kapsamında, ilgili kişilere bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti 
sağlanmıştır.

659 Koruma ve RSPSD hizmetlerine (vaka yönetimi ve danışmanlık dahil) 
erişen kişi sayısı

Koruma ve RSPSD hizmetlerine (vaka yönetimi ve danışmanlık dahil) 
erişen kişi sayısı
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Hedef = 910

Ulaşılan = 926

MSYD’nin bütüncül yaklaşımı kapsamında, ayrıntılı ihtiyaç analizi 
gerçekleştirilen kişilere yönelik olarak çocuk işçiliği ve eğitime erişim, 
sağlık hizmetlerine ve adalet erişim konularında bilinçlendirme 
toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, diş sağlığı, kadın sağlığı 
ve hijyen eğitimi gibi konularda bilinçlendirme aktiviteleri yürütülmüştür. 
Geçici ve uluslararası koruma altındaki bireylere yönelik, statülerinden 
kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine yönelik bilinçlendirici toplantılar 
yürütülmüştür. Bahsi geçen toplantılara katılım sayısı 926 olarak 
gerçekleşmiştir.

926 Mobil RSPSD hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen farkındalık 
artırma aktivitelerine katılan kişi sayısı

Mobil RSPSD hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen farkındalık 
artırma aktivitelerine katılan kişi sayısı:
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Hedef = 1770

Ulaşılan = 1834

MSYD’nin sağlamış olduğu, kapsayıcı ve bütüncül hizmetlerinden bir 
tanesi de hassasiyeti yüksek bireylere yönelik olarak gerçekleştirilen 
önleyici ve bilinçlendirici psiko-eğitim aktiviteleridir. Bu kapsamda, ilgili 
kişilere yönelik stres yönetimi, depresyon, alt ıslatma, travma sonrası stres 
bozukluğu gibi psiko-eğitimler, ve iletişim ve ebeveynlik becerileri gibi 
temel yetkinlik eğitimleri de yürütülmüştür. Bu kapsamda yürütülen 
aktivitelere 1834 kişi katılım göstermiştir. 

1834 RSPSD aktivitelerine (akran grubu çalışması, psiko-eğitim ve 
bilinçlendirme toplantılarını içeren) katılan kişi sayısı

RSPSD aktivitelerine (akran grubu çalışması, psiko-eğitim ve 
bilinçlendirme toplantılarını içeren) katılan kişi sayısı
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Hedef = 58

Ulaşılan = 58

MSYD, hassasiyeti yüksek ve mevcut statülerinden kaynaklı genel sağlık 
sigortası kapsamında devlet tarafından karşılanmayan sağlık giderlerini 
karşılamıştır. Bu kapsamda, ilgili kişilerin yaşam koşullarının güçlendirilmesi 
ve kendi kendilerine yeter duruma gelmelerini sağlamak için belirli 
kriterlere ve komite kararına göre desteklenen kişi sayısı 58 olarak 
gerçekleşmiştir. MSYD, devlet tarafından sağlanan genel sağlık 
sigortası kapsamına girmeyen sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için bu 
fonu kullanmıştır. Böylece, ilgili kişilere sağlık özel ihtiyaç fonu 
kapsamında, tekerlekli sandalye, ilaç, tıbbi malzeme, küçük ve büyük 
ameliyatlar gibi destekler sağlanmıştır.

58 Sağlık özel ihtiyaç fonundan yararlanan kişi sayısı

Sağlık özel ihtiyaç fonundan yararlanan kişi sayısı
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Hedef = 1050

Ulaşılan = 1098

MSYD Çağrı Merkezi, Türkiye genelindeki mülteci ve sığınmacılara 
yönelik bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık, hizmetlere erişim, 
psiko-sosyal destek ve MSYD hizmetlerine erişim konularında destek 
sağlamaktadır. Haftanın 6 günü saat 09.00-18.00 arasında hizmet 
veren MSYD Çağrı Merkezi 1098 kişiye bahsi geçen alanlarda hedef 
gruba yönelik hizmet vermiştir.

1098 Çağrı Merkezi’nden yararlanan kişi sayısı

Çağrı Merkezi’nden yararlanan kişi sayısı
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Hedef = 650

Ulaşılan = 652

MSYD Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Vaka Yönetimi Birimi 
tarafından, aile içi şiddet, çocuk evliliği, üreme ve kadın sağlığı, 
emzirme üzerine gerçekleştirilen ve toplumsal cinsiyet rolleri tartışma 
açıldığı korucuyu bilinçlendirme toplantılarına 652 kişi katılım 
göstermiştir. Bu bilinçlendirme toplantılarına ek olarak, toplumsal 
cinsiyet temelli şiddet mağdurlarının haklarına yönelik koruyucu ve 
cevap verici bilinçlendirme toplantıları da gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bu 
sayı içerisinde, toplumsal cinsiyet rollerinin tartışıldığı ve 9 yapılandırılmış 
oturum şeklinde uygulanan entegre toplumsal cinsiyete dayalı şiddet 
seanslarına katılan kadın ve erkek gruplar da dahildir. 

652 Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet bilinçlendirme toplantılarına 
katılan kız-erkek çocuk ve yetişkin sayısı

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet bilinçlendirme toplantılarına katılan 
kız-erkek çocuk ve yetişkin sayısı
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Hedef = 55

Ulaşılan = 58

MSYD Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Vaka Yönetimi Birimi, 
toplumsal cinsiyete dayalı fiziki, ruhsal, duygusal, sözlü ve finansal 
anlamda vuku bulan şiddet türlerinin mağduru 58 kişiye vaka yönetimi 
hizmeti sunmuştur. Ayrıntılı vaka analizi sonrasında, şiddet mağduru 
kişinin katılımı ve onamı ile oluşturulan vaka planı doğrultusunda, İlgili 
kişilerin psiko-sosyal destek hizmetlerinden adli işlemlere erişim 
noktasına kadar cevap verici danışmanlık hizmeti ve korucuyu destek 
hizmeti sağlanmıştır. 

58 Tespit edilen ve desteklenen Toplumsal Cinsiyete Dayalı 
Şiddet mağduru sayısı

Tespit edilen ve desteklenen Toplumsal Cinsiyete Dayalı 
Şiddet mağduru sayısı
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