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TEŞEKKÜRLER 

Bizimle deneyimlerini paylaştıkları ve seve 

seve bize zamanlarını ayırdıkları için bu 

çalışmanın katılımcılarına en içten 

teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca, 

katkılarından dolayı aşağıdaki kişi ve 

kuruluşlara da teşekkür etmek istiyoruz: 

Anne-Sophie Raynaud, Hand in Hand ve 

DDD MEAL departmanları ve bu ihtiyaç 

değerlendirmesinin gerçekleştirilmesini 

sağlayan tüm sayım görevlileri. 

KISALTMALAR 

SORUMLULUK REDDİ 

Bu belge, Avrupa Birliğinin mali desteği ve 

İsviçre Kalkınma işbirliği ile uygulanan 

insani yardım faaliyetlerini kapsamaktadır. 

Burada ifade edilen görüşler hiçbir şekilde 

Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu ve İsviçre 

Kalkınma işbirliğinin resmi görüşünü 

yansıttığı şekilde yorumlanmamalıdır.

 
ANC Doğum Öncesi Bakım MHPSS Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek 

DDD Dünya Doktorları Derneği PHC Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 

IDPs Ülke İçinde  Yerinden  Edilmiş 

Kişiler 

PNC 
 

Doğum Sonrası Bakım 
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BİZ KİMİZ? 
 

 

Dünya Doktorları Derneği (DDD) silahlı çatışma, 

şiddet, doğal afetler, hastalık, kıtlık, yoksulluk 

ve dışlanmadan etkilenen nüfusun sağlık 

hizmetlerine erişimini kolaylaştıran Türkiye 

merkezli bir insani sivil toplum kuruluşudur. 

 
Kuruluşumuz, yerinden edilmiş nüfusun 

ihtiyaçlarına yanıt vermek için birinci ve ikinci 

basamak sağlık hizmetleri ve ruh sağlığı ve 

psikososyal destek (MHPSS) hizmetlerine erişimi 

kolaylaştıran projeleri uygulamak için ortaklar 

ve kilit paydaşlarla işbirliği yapmaktadır. 

 
DDD, dünya çapında savunmasız insanların 

sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı taahhüt eden 

Uluslararası Dünya Doktorları Ağının 16. üyesidir. 

 

 

Hand in  Hand for  Aid and Development 

(HIHFAD) (Yardım ve Kalkınma için El Ele), 2011 

yılında Suriye'deki çatışmaların başlangıcından 

bu yana insani yardım sağlamanın ön 

saflarında yer alan Birleşik Krallık'a kayıtlı bir 

hayır kurumudur. HIHFAD, onurlu ve sağlıklı bir 

toplumun yetişebileceği istikrarlı, güvenli ve 

adil bir sosyo-ekonomik sisteme sahip bir 

Suriye öngörmektedir. HIHFAD'ın amacı, insani 

yardım dağıtımı yaparak, hayati altyapıyı 

yeniden inşa ederek, sosyal dayanıklılığı 

güçlendirerek ve doğrudan Suriye içinde, 

hatta ulaşılması en zor bölgelere sürdürülebilir 

geçim programları uygulayarak yardıma 

muhtaç her Suriyeliyi güçlendirmektir. 

Korunmasız kişilere çok sektörlü, yeniden 

entegre programlar sunmaya odaklanmış 

durumdayız . (Sağlık – WASH (Su, Sıhhi Hizmet 

ve Hijyen) – FSL (Gıda Güvenliği ve Geçim 

Kaynakları) – Sulama & Tarım- Koruma  – 

Barınak – NFI (Gıda Dışı Malzemeler). 
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ÖZET 
Değerlendirme, verilerin toplanması ve 

temel ihtiyaçların yanı sıra Afrin 

bölgesindeki çatışmadan etkilenen 

ailelerin sağlık, koruma, beslenme ve 

psikososyal refah açısından karşılaştıkları 

zorluklar hakkında deliller sunmayı 

amaçlamaktadır. 

 

 
Değerlendirme, hane halkı düzeyinde 

nicel anketler yoluyla toplanan birincil 

verilere dayanmaktadır. Kasım 2019'da 

Afrin ve Cinderes bölgesinde (kuzey Halep 

vilayeti) 5 toplulukta toplam 376 katılımcı 

ile anket yapılmıştır. 

 

KİLİT BULGULAR 
 

 

 

 
 

 

DEMOGRAFİ 

 

• Ortalama hane halkı büyüklüğü, 2 yetişkin, 3 çocuk ve 1 yaşlı 

üyeden oluşan 3 erkek ve 3 kadın üye içeren 6 kişilik bir ailedir. 

• Yetişkinler hane halkının %40'ını oluşturur, bunu 13 yaş altı 

çocuklar (%38) izler, ergenler ve yaşlılar (50 yaş üstü) sırasıyla 

hane halkının yalnızca %12 ve %10' unu temsil etmektedir. 

• Çoğu hane bitmemiş evler ve konut dışı binalar gibi gayri resmi 

sitelerde (%65) yaşarken, %32'si kiralık veya özel evler gibi resmi 

sitelerde ikamet etmektedir. 

• Hanelerin çoğunda aile reisi erkek (%93) olup ortalama aile reisi 

yaşı 43'tür. 

• Çoğunlukla İdlip, Halep, Deyrizor, Şam/Al Ghouta illerinden 

gelen hane halkının ortalama olarak yarısı ülke içinde yerinden 

edilmiş kişilerden (IDPs) oluştuğu için çoğu aileye ev sahibi 

topluluklar tarafından ev sahipliği yapılmaktadır. 

 

 

ENGELLİLİK 

 

• Hanelerin %70'I; görme bozukluğu (%38), hareket sorunları (%38), 

bilişsel bozukluk (%20), işitme sorunları (%18), iletişim güçlüğü 

(%15) ve öz bakım güçlükleri (%10) dahil olmak üzere bir veya 

daha fazla engeli olan en az bir engelli üyeye sahiptir. 

• Bilişsel bozukluğu olan bir üyesi olan hanelerin sadece %8'i özel 

hizmetlere erişebilmektedir. 

• Fiziksel engelli bireye sahip hanelerin sadece %22'si özel 

hizmetlere erişebilmektedir. 

 

MHPSS 

(Ruh  Sağlığı  ve 

Psikososyal 

Destek) 

 

• Hanelerin %55'i en az bir üyesinin stres yaşadığını bildirmektedir. 

• Akrabalar ve arkadaşlar, duygusal sıkıntı veya zihinsel sorunları 

olan kişilerin ulaştığı ana destek grubudur. 

• Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek hizmetlerine ilişkin farkındalık 

eksikliği, damgalanma korkusu ve hizmetlerin maliyeti 

profesyonel destek almamanın ana nedenleri olarak belirtilmiştir. 
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KORUMA 

• Değerlendirmeden  önceki  30  gün  içinde   Hanelerin  %56'sı 

çocuklarını okula göndermemiştir. 

• Hanelerin sadece küçük bir kısmı (%6) refakatsiz/ayrılmış 

çocuklara ev sahipliği yapmaktadır.  Reisi kadın olan haneler 

refakatsiz/ayrılmış çocuklarla daha çok ilgilenmektedir. 

• Çocuk işçiliği, hane halkının %72'si tarafından bildirildiği üzere 

Afrin bölgesinde oldukça yaygındır. 

• Katılımcıların ve hane halkının %73'ü kendi toplumlarında 

kendilerini güvende hissetmiyor ya da kısmen güvende 

hissediyor. 

• Hane içi şiddet ve fiziksel ve/veya cinsel şiddet, hane halkının 

sırasıyla %23 ve %18'i tarafından bildirildiği üzere yüksektir. 

• Afrin bölgesinde koruma hizmetleri ve güvenli alanlar azdır. 

Hanelerin %82'sinin herhangi bir psikososyal destek ve/veya 

topluluk alanına erişimi yoktur ve %53'ü kadınlar ve kızlar için 

güvenli bir alan olmadığını bildirmiştir. 

 

 

 

 
 

 

BİRİNCİ 

BASAMAK 

SAĞLIK 

HİZMETLERİ 

• Her beş haneden biri gerektiğinde sağlık hizmetlerine 

erişememektedir. 

• Sağlık hizmetlerinin önündeki başlıca engeller arasında mesafe, 

ulaşım maliyetleri, tedavi ve ilaç maliyetleri, yakınlarda sağlık 

hizmetlerinin olmaması ve uzmanlaşmış hizmetlerin eksikliği yer 

almaktadır. 

• Aile sorumluluğu (%42), evden ayrılamama (%23), kronik 

durumlar (%16) ve/veya fiziksel veya zihinsel yetersizlik (%19) 

nedeniyle her dört haneden biri ev ziyareti yapılmasını 

istemektedir. 

• Beş kişiden biri (%22) son üç ayda hastalandıktan sonra tedavi 

görememiştir. 

• Hanelerin yarısı sağlık sorunları olan en az bir üyeye ve %32'si 

kronik bir hastalığa sahiptir. 

• Hanelerde son 30 gün içinde ishal (%34), layşmanyaz (%6) ve 

solunum hastalığı (%30) yaygınlığı bildirilmiştir. 

• Hanelerin %77'sinde çocuklar aşılanmış ve düzenli olarak takip 

edilmektedir. 

 

 

 

ANNE 

SAĞLIĞI 

• Gebelerin %83'ü doğum öncesi bakım alırken, sadece %7' si 

doğum sonrası bakım almıştır. 

• Gebelerin %28'i hamilelikleri boyunca herhangi bir doğum kiti, 

ultrason, tetanos aşısı veya doğum öncesi vitamini almamıştır. 

• Hanelerin %79'u aile planlamasına ilişkin olumlu algılara 

sahipken, sadece %53'ü aile planlama hizmetlerine 

erişebilmektedir. 

 

GIDA GÜVENLİĞİ 

& BESLENME 

• Haneler günde ortalama 2 öğün yemek tüketmektedir. 

• %46'sı 0 - 5 aylık çocuklarını beslemede güçlükle karşılaştığını 

belirtmiştir. 

• %25'i 6 -23 aylık çocuklarını beslemekte zorlanmaktadır. 
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İÇERİK 
Yaklaşık dokuz yıldır süregelen çatışma 

ortamının Kuzey Batı bölgesindeki son 

savaş ile birleştiği göz önüne alındığında, 

Suriye'deki durum vahim bir hal almış ve 

insani ihtiyaçlar tüm hızıyla devam 

etmektedir; 2,7 milyonu Kuzey Batı 

Suriye’de olmak üzere tahmini 11,7 milyon 

kişi çeşitli insani yardım şekillerine ihtiyaç 

duymaktadır1. 

Varlıkların tükenmesi, yer değiştirme 

hareketleri ve geçim kaynaklarının yok 

edilmesi de dahil olmak üzere savaşın 

sosyo-ekonomik etkisi, hanelerin sağlık 

hizmetleri gibi temel hizmetlere erişebilme 

ve bunları karşılayabilme becerileri 

üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Bugün, 

Kuzey Batı Suriye'de tahmini 2,9 milyon kişi 

sağlık yardımına ihtiyaçduymaktadır2.  

Çatışmalar, sadece Suriye’deki sağlık 

tesislerinin neredeyse yarısının tahrip 

edilmesine ve hasar görmesine sebep 

olmakla kalmamış, aynı zamanda sağlık 

altyapılarını ve sağlık çalışanlarını hedef 

almış ve nitelikli sağlık personelleri yerinden 

edilmiştir. 

 

 
Böylece kaliteli sağlık hizmetlerinin 

sağlanmasının daha da zayıflamasına yol 

açmıştır. Çoğunlukla aşırı kalabalık 

kamplardan, gayri resmi yerleşim 

yerlerinde ki kötü yaşam ve sıhhi 

koşullarından ve yeterli a ş ı  hizmetlerinin 

genel eksikliğinden dolayı yayılan hastalık 

salgınları (kızamık, akut kanlı ishal, tifo ateşi 

ve leyşmanyaz) dahil olmak üzere sağlık 

riskleri ciddiyetini korumaya devam 

etmektedir. 

Tekrarlayan çatışmalar, aynı zamanda 

yüksek düzeyde engellilik, travma ve 

savaşa bağlı yaralanmalara neden 

olmuştur ve Suriye'deki nüfusun yaklaşık 

%27'sinin (12+ yaş) engelli3 olduğu tahmin 

edilirken, %50'sinin ruh sağlığı ve 

psikososyal hizmetlere ihtiyaçları vardır4. 

Kuzey Batı Suriye'deki nüfusun yarısını (%51) 

temsil eden çocuklar ve yerinden edilmiş 

nüfusun yaklaşık %25'inde üreme sağlığına 

sahip kadınların5 cinsel sağlık ve üreme 

sağlığı, pediatri ve bağışıklama hizmetleri 

gibi özel hizmetlere erişim son derece 

önemlidir. 

 

 

  
 

1 HNO Syria, 2019 
2 Ibid. 

 

3 İnsani İhtiyaç Değerlendirme Programı (HNAP), 

2019. Engellilik: Yaygınlık ve Etki 
4 https://www.rescue.org/article/look-mental-  

health-crisis-syria 
5 Suriye Genelinde 

 

AFRİN BÖLGESİ 

Halep vilayeti, Kuzey Batı Suriye'de yer almaktadır. 

Halep'in 7 ilçesi bulunmaktadır: Afrin, Cinderes, Raju, Mabatlı, Şeyh Hadid, Bülbül, Şeran 

Nüfus: yaklaşık 327 bindir. (Kasım 2019 tarihi itibariyle). 

Bölge, 20 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatını takiben Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye 

Ordusunun kontrolü altındadır. Askeri operasyondan bu yana, ülke içinde yerinden edilmiş birçok 

kişi hala açık alanlarda ve terk edilmiş binalarda yaşarken yerinden yeni edilmiş kişilere ev sahipliği 

yapabilecek çok az kamp mevcut. Temel hizmetlere erişim sınırlı olması ve kötü yaşam koşulları ev 

sahibi toplulukların ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin refahını etkilemektedir. 

Al Ghouta ve Kuzey Hama'dan gelen ülke içinde yerinden edilmiş kişiler 2018 yılında Afrin bölgesine 

taşınmıştır. 

CCCM'ye( Kamp Koordinasyonu ve Kamp Yönetimi) göre, son zamanlarda komşu bölgelerde

yaşanan çatışmalar ve muharebeler, Mayıs ve Ekim 2019 arasında 17 binden fazla kişinin (IDPs) 

Afrin bölgesi de dahil olmak üzere Halep vilayetine akın etmesine yol açmıştır. 
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METODOLOJİ
Dünya Doktorları Derneği (DDD), Afrin'in 

nüfus ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için El 

Ele Yardım ve Kalkınma kuruluşunun 

(HiHFAD) işbirliği ile bu değerlendirmeyi 

gerçekleştirmiştir. Koruma, ruh sağlığı ve 

psikososyal destek (MHPSS), birinci 

basamak sağlık hizmetleri (PHC), anne 

sağlığı, cinsel sağlık ve üreme sağlığı (SRH) 

ve beslenme alanlarını kapsayan bulgular, 

DDD'nin Kuzey Batı Suriye'de ve özellikle 

Afrin bölgesinde gelecekteki 

programlarının ve faaliyetlerinin 

geliştirilmesini destekleyecektir. 

Veri Kaynağı ve Araçları 
Değerlendirme, hane halkı düzeyinde 

nicel anketler yoluyla toplanan birincil 

verilere dayanmaktadır. Anket DDD'nin 

Suriye MEAL ekibi tarafından geliştirilmiş ve 

aşağıdakilerle ilgili soruları içermektedir: i) 

engellilik (Washington Grubu kısa soru 

dizisi), ii) MHPSS, iii) çocuk koruması dahil 

koruma, iv) hastalıkların yaygınlığı ve 

çocuk sağlığı dahil olmak üzere birinci 

basamak sağlık hizmetleri, v) aile 

planlamasına erişim dahil olmak üzere 

anne sağlığı ve vi) bebeklerin ve küçük 

çocukların gıda güvenliği ve beslenmesi. 

 

Veri Toplama ve Analiz 
Değerlendirme 29 Ekim ve 7 Kasım 2019 

tarihleri arasında 10 günlük bir süre 

boyunca gerçekleştirilmiştir. 

Anketler, DDD ekibi tarafından El Ele 

Yardım ve Geliştirme (HiHFAD)ekibi ile 

ortaklaşa olarak yüz yüze toplanmıştır. Her 

ekip bir (1) MEAL görevlisi ve iki (2) sayım 

görevlisinden oluşmaktadır. KoBo 

uygulaması aracılığıyla tabletlerde veri 

toplanmıştır. 

Anketler Arapça olarak gerçekleştirilmiş ve 

yaklaşık 40 dakika sürmüştür. Veriler günlük 

olarak temizlenmiş ve Excel'de analiz 

edilmiştir. 

Konumlar ve Örneklem 

Büyüklüğü 
Değerlendirme, birinci aşama örnekleme 

yöntemi  olarak  tabakalı  örnekleme  ve 

ikinci aşama rastgele örnekleme yöntemi 

olarak  %95  güven  düzeyi  ve  %5  güven 

aralığı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Veriler, DDD'nin Afrin ve Cinderes 

bölgelerinde sağlık tesislerinin  havza 

alanlarında  beş  (5)  toplulukta  yaşayan 

nüfuslar  arasında  toplanmıştır.  Konumlar 

arasında toplam 376 anket yapılmıştır. 

 
Konum Başına Numune Boyutu 

 

İlçe Topluluk # Anket 

 

Afrin 

Afrin şehri 185 

Enab 44 

Mreimin Afrin 47 

Cinderes 
Cinderes şehri 63 

Jalma 37 

TOPLAM 376 

Sınırlar 
Değerlendirme sırasında  ve  veri 

kümesinde çeşitli sınırlamalar 

tanımlanmıştır: 

• Kodlama sorunları, birkaç sorunun 

tüm katılımcılar tarafından 

cevaplanmadığı anlamına 

geliyordu. Bu gibi durumlarda 

veriler katılımcı sayısına göre analiz 

edilmiştir. 

• Bazı sorular, katılımcılar tarafından 

yanlış anlaşılmış olabileceğine 

inanıldığı için analiz edilmemiştir. Bu 

çoğunlukla kalan soruların sayısı ve 

iletim yöntemleri ile ilgili sorularla 

ilgilidir.
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Male 

Female 

DEMOGRAFİ 
 

Afrin ve Cinderes bölgelerinde beş 

toplulukta toplam 376 katılımcı ile anket 

yapılmıştır. Afrin  bölgesinde,  ankete 

katılanların çoğunluğu erkekti (%67), 

Cinderes bölgesinde ise anketler erkek 

(%55) ve kadın (%45) eşit katılım oranı ile 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların çoğu (iki 

ilçe genelinde %64) hane reisiydi. 

Hane reislerinin çoğu erkeklerdir. (%93). 

Hane reisi ortalama yaşı 20-80 arasında 

değişkenlerde 43'tür. Çoğu (%92) evli veya 

duldur (%6) ve sadece küçük bir kısmı (%2) 

boşanmış, ayrılmış veya bekardır. 

Ortalama hane halkı büyüklüğü, 5 yaş altı 

bir çocuk, 6 -13 yaş arası bir çocuk, 13 -18 

yaş arası bir çocuk, iki yetişkin (19 -49 yaş) 

ve bir yaşlı üyeden (50+) oluşan, 3 erkek ve 

3 kadın üye içeren 6 kişilik bir ailedir. 

Genel   olarak   yetişkinler   hane   halkının 

%40'ını, bunu 13 yaş altı çocuklar (%38) 

izlerken, ergenler ve yaşlılar (50 yaş üstü) 

sırasıyla  hane  halkının  yalnızca  %12  ve 

%10'unu  temsil  etmektedir.  Elde  edilen 

bulgular, çoğunlukla İdlip, Halep, Deyrizor, 

Şam/Al Ghouta illerinden gelen hane 

halkının ortalama olarak yarısı ülke içinde 

yerinden edilmiş kişilerden oluştuğu için 

çoğu aileye ev sahibi topluluklar 

tarafından ev sahipliğini yaptığını 

göstermektedir. 

Çoğu hane bitmemiş evler ve konut dışı 

binalar gibi gayri resmi sitelerde (%65) 

yaşarken, %32'si kiralık veya özel evler gibi 

resmi sitelerde ikamet etmektedir. Afrin 

bölgesinde hanelerin daha büyük bir kısmı 

(%73), Cinderes bölgesindekilerden (%44) 

daha gayri resmi sitelerde yaşama 

eğilimindedir. 

 
Ortalama olarak, şu anda bir hane üyesi 

çalışmaktadır, ancak hanelerin %18'inin 

gelir kaynağının olmadığını bildirmiştir. 

Aile reisi kadın olan hanelerin yarısından 

fazlası (%54) gelir kaynağının olmadığını 

beyan etmiştir. 

 

 

Hane Dinamikleri 
(yaş itibariyle) 

 

 
 

 

 

 

 

 
21% 

19% 

11% 
10% 

9% 8% 

6% 
6% 5% 5% 

0-5 6-12 13-18 19-49 50+ 
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Hane Halkı Dinamikleri 

(ortalama üye sayısı) 

Erkek 

Kadın 



ENGELLİLİK 
 
İşlevsel engelli ve/veya engelli olma 

eğilimi, görüşülen haneler arasında 

oldukça yaygındır ve hanelerin çoğunluğu 

(%70) bir veya daha fazla engeli olan en 

az bir engelli üyeye sahiptir. 

Beş haneden yaklaşık ikisi (%38) görme 

engelli ve/veya hareket sorunları (yürüme 

güçlüğü ve/veya tırmanma) olan en az bir 

üyeye sahip olduğunu bildirmiştir. Her beş 

haneden biri (%20) bilişsel engelli en az bir 

üyeye ve %18'i işitme sorunları olan en az 

bir üyeye sahiptir. Hanelerin yüzde on beşi 

(%15) başkalarıyla iletişim kurmakta 

zorlanan en az bir üyeye sahipken, on 

haneden biri (%10) öz bakım güçlükleri 

olan en az bir üyeyi dahil ettiğini 

bildirmiştir. 

Hanelerin yüzde on ikisi (%12) 12 yaşın 

üzerinde en az bir üyesinin günlük 

faaliyetlerini yürütmede küçük zorluklar 

yaşadığını6 %6'sı en az bir üyenin çok fazla 

zorlukla karşılaştığını7 ve %5'inin günlük 

faaliyetlerini yürütemediğini ve kalıcı 

yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirmiştir.8 

Bunlar çoğunlukla yetişkinleri (19 -49 yaş) 

ve 50 yaş üstü yaşlıları etkileme 

eğilimindedir. Bununla birlikte, bilişsel 

bozukluğu ve/veya fiziksel engelliliği olan 

bir  üyesi  olan  hanelerin  sadece  %8'i  ve 

%22'si özel bakıma erişim 

sağlayabilmektedir. 

 

 

 

 

 
 

6 Günlük faaliyetlerin yürütülmesinde  küçük  zorluklar, 

ancak çoğunlukla bağımsız olarak ya hiç yardım 

gerektirmemekte ya da sadece biraz yardım 

gerektirmektedir. (örneğin, günde 0 -2 saat). 
7 Günlük faaliyetlerin yürütülmesinde çok zorluk yaşanması 

ve oldukça fazla yardıma ve ilgiye ihtiyaç duyulması 

(örneğin, günde 3 -6 saat). 
8 Günlük faaliyetlerini bağımsız yürütememekte ve sürekli 

yardıma ve ilgiye ihtiyaç duymaktadır. 
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Engellilik ve Özürlülük Yaygınlığı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Çok Sektörlü İhtiyaç Değerlendirmesi: Afrin Bölgesi 9 



KORUMA
Çocuk Koruması 
Değerlendirmeden önceki 30 gün içinde 

Hanelerin yarısından fazlası (%56) 

çocuklarının hiçbirinin okula gitmediğini 

bildirmiştir. Aile reisi kadın olan hanelerin 

(%65) ve Cinderes bölgesinde (%65) 

çocuklarını son 30 gün içinde okula 

gönderme olasılığı, erkeklerin geçindirdiği 

hanelere (%56) veya Afrin 

bölgesindekilere (%53) göre daha 

düşüktür. 

Hanelerin yüzde beşi (%5) şu anda evli, 

boşanmış veya dul olan 18 yaş altı en az 

bir çocuktan oluşmaktadır. Bu, Afrin 

bölgesinde (%7), Cinderes bölgesinde (%2) 

olduğundan daha yaygındır. Erken 

evliliklerin başlıca nedenleri olarak 

güvenlik (%65), kültürel tercihler (%35) ve 

ekonomik nedenler (%25) gösterilmiştir. 

Genel olarak, hanelerin %6'sı refakatsiz 

veya ayrılmış çocuklara ev sahipliği 

yapmaktadır, ancak bulgular, reisi erkek 

olan hanelerle kıyasla (%4)  aile reisi kadın 

olan hanelerin (%27)  refakatsiz/ayrılmış 

çocuklarla daha çok ilgilendiğini 

göstermektedir. Afrin bölgesinde hanelerin 

daha yüksek bir kısmı (%8), 

refakatsiz/ayrılmış  çocuklara Cinderes 

bölgesi (%1) ile karşılaştırıldığında daha 

fazla ev sahipliği yaptığını bildirmiştir. 

Hanelerin çoğu (%72), (%90), Afrin 

bölgesinde (%65) Cinderes bölgesi ile 

karşılaştırıldığında daha yüksek bir 

yaygınlıkla toplumlarında çocuk işçiliği 

bildirmiştir.  Bu  iş  türleri,  fiziksel  olmayan 

Koruma Kaygıları 
Katılımcıların onda yediden fazlası  (%73) 

ya kendi toplumlarında güvende 

hissetmediklerini ya da kısmen güvende 

hissettiklerini beyan ettiler. Rapor edilen 

kadın katılımcılar kendi toplumlarında 

(%33), erkek katılımcılara (%24) göre 

kendilerini daha güvende hissetme 

eğilimindedir. Benzer şekilde Cinderes'te 

hanelerin daha yüksek bir kısmı (%36), Afrin 

ilçesinde (%24) yaşayanlara göre 

kendilerini daha güvenli hissetmiştir. 

Düşük güvenlik algılarının en çok bildirilen 

nedenleri sırasıyla: Güvenlik 

güçlerine/yetkililerine olan güvensizlik, 

(%59) ve topluma olan güvensizlik (%55), 

travmatik deneyimlerden kaynaklanan 

genel güvensizlik ve korku (%34), evleri ve 

topluluk alanlarındaki güvensizlik duyguları 

(%32).  

Hane halkının yaklaşık dörtte biri (%23) 

kendi toplumlarında ev içi şiddet ve %18'i 

ise kendi toplumları içinde fiziksel ve/veya 

cinsel şiddet bildirmiştir. 

 
Güvenlik Algısı 

 

 
 

 
 
 

 

 

47% 

küçük işletmeler (%65), ağır ve/veya riskli 

fiziksel işler (%52), dilencilik (%42) ve 

tarımsal ve endüstriyel işler ile atık 

temizleme gibi diğer 

işleri(%20)kapsamaktadır. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Afrin Cinderes 
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55% 

56% 

67% 

28% 

Topluma güvensizlik 

Güvenlik güçlerine 
/yetkililere güvensizlik 

Ev/Toplumda güvensizlik 

Travmatik olaylardan 
dolayı genel güvensizlik 

ve korku 

32% 

41% 

Diğer 
11% 

2% 



Neglect 

Emotional abuse 

Sexual abuse/rape 

Physical abuse 

Bullying 

Do not want to 

specify 

Kadın katılımcılar hane içi (%27) ve fiziksel 

ve cinsel şiddet (%20) yaygınlığın erkek 

katılımcılara (%20 ve %17) göre daha 

yüksek olduğunu bildirmiştir. Cinderes'teki 

haneler Afrin bölgesindekilere göre daha 

yüksek aile içi şiddet (%30) bildirirken Afrin 

bölgesindeki haneler (%20), Cinderes 

bölgesindekiler (%12) ile karşılaştırıldığında 

 

 

 

 

 

 

 
İhmal 

 

Duygusal istismar 

 

 
 

Şiddet Türü 

kendi topluluklarında (%20) daha yüksek 

fiziksel ve cinsel şiddet bildirmişlerdir. 

Şiddet türü çoğunlukla zorbalık, ihmal ve 

fiziksel istismar ile ilgiliydi. 

Kadın katılımcılar, duygusal istismarın yanı 

sıra hane halkı ve toplum düzeyinde daha 

yüksek düzeyde cinsel ve fiziksel istismar 

rapor etmişlerdir. Öte yandan erkekler, 

toplum içinde daha yüksek ihmal ve 

zorbalık seviyesinden bahsetmiş ve 

karşılaştıkları şiddet hakkında daha az 

detay vermeye eğilimli olmuşlardır. 
 

Koruma Hizmetleri 
Afrin ve Cinderes bölgelerinde koruma 

hizmetleri ve güvenli alanları azdır. 

Değerlendirmeden önceki 30 gün içinde 

Hanelerin sadece %9'u çocuklarını çocuk 

dostu bir alana gönderirken, sadece %5'i 

kadın ve kız çocukları için belirlenmiş bir 

alana gittiklerini belirtmiştir. Hanelerin 

yarısından fazlası (%53) kadınlar ve kızlar 

için güvenli alan yetersizliğinden 

bahsetmiştir9. 

Buna ek olarak, hanelerin %82'si 

psikososyal destek ve topluluk alanlarına 

erişiminin olmadığını bildirmiştir. Psiko- 

sosyal destek ve topluluk alanlarının 

erişilebilirliği Afrin bölgesi (%16) ile 

karşılaştırıldığında Cinderes'te (%26) daha 

yüksek bir eğilim izlemekte olup, bunu 

çocuk koruma ve çocuk güvenli alanları, 

koruma hizmetleri ve kadın merkezleri 

kapsamaktadır. 

Cinsel istismar/tecavüz 

Fiziksel istismar 

Zorbalık 
 

Belirtmek 

istemiyorum 

 

 

 

Hane içi şiddet 

Toplumda fiziksel/cinsel şiddet 

 

 

 

 

 

 

 
54%

 
 

9 Afrin'de %56, Cinderes bölgesinde %46. 
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41%  
 37% 

21%  
 15% 

2% 

 3% 

35%  
 41% 

40% 

 
18%  

 7% 

 



Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek 
 

Hanelerin yarısından fazlası (%55) en az 

bir üyenin üzüntü, endişe, korku, öfke, 

agresiflik, kabus ve uykusuzluk duyguları 

da dahil olmak üzere bazı stres 

durumlarından muzdarip olduğunu 

açıklamıştır. Cinderes bölgesindeki haneler 

(%82), Afrin bölgesindekilerden  (%45) 

daha yüksek stres yaygınlığı bildirmişlerdir. 

Büyük çoğunluğunda (%96) semptomlar 6 

aydan fazla sürmüştür. Sadece %5'i ruh 

sağlığı veya sıkıntı sorunlarını tedavi etmek 

için psikotropik ilaçlar kullandığını 

bildirmiştir. Bunların %74'ünü Ruh Sağlığı ve 

Psikososyal Destek çalışanı takip 

etmektedir. Her ne kadar Cinderes 

bölgesindekilerin Ruh Sağlığı ve Psikososyal 

Destek çalışanlarını ziyaret etme olasılığı 

Afrin bölgesindekilerden (%23) daha 

düşük olsa da bu bireyler (%33)  bir Ruh 

Sağlığı ve Psikososyal Destek çalışanı 

tarafından takip edilmemektedir. 

 

 

Hanelerin yüzde altmış dokuzu (%69) 

duygusal sıkıntı veya ruh sağlığı sorunları 

durumunda bir doktor veya ruh sağlığı 

çalışanından yardım isteyecektir. Cinderes 

bölgesindekiler (%83), Afrin 

bölgesindekilerden (%63) daha fazla ruh 

sağlığı çalışanları veya doktorlarından 

destek arama eğilimindedir. 

Yine de uygulamada, akrabalar veya 

arkadaşlar (%90) ulaştıkları birincil destek 

grubu olma eğilimindedir, bunu- daha az 

bir ölçüde- okullar (%6) doktorlar (%5), 

toplum alanı (%5), dini lider (%3) veya ruh 

sağlığı çalışanı (%3) takip etmektedir. 

Önemli bir kısmı (%7 civarında) duygusal 

sıkıntı ve ruh sağlığı sorunlarıyla tek başına 

veya olumsuz mekanizmalar (örneğin 

sigara, yalnız kalma) kullanarak başa 

çıktığını bildirmiştir. Ruh Sağlığı ve 

Psikososyal Destek hizmetlerine ilişkin 

farkındalık eksikliği, utangaçlık ve hizmet 

maliyeti profesyonel destek istememenin 

üç ana nedeni olarak belirtilmiştir.
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Akrabalar ve arkadaşlar, duygusal 
sıkıntı ve / veya zihinsel sorunları 

olan insanlar için ana destek 
grubudur 



 

Kendi arabalarının 

n Bölgesi 

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ 
 

 

Genel Sağlık Hizmetleri 
Önemli bir  kısmı  son  üç  ayda en  az  bir 

üyenin (%54) hastalandığını10 veya kronik 

bir hastalığa (%32) yakalandığını bildirmiş 

olmasına rağmen beş haneden biri (%21) 

gerektiğinde sağlık hizmetlerine 

erişememektedir.11 

Hanelerin çoğu (%77) yakınlardaki bir 

sağlık merkezinin acil durum hizmetleri 

sağlayabileceğini bildirdi. Acil 

durumlarda, haneler en yakın kliniklerde 

ve hastanelerde yardım arama 

eğilimindedir ve Cinderes bölgesinde 

sadece birkaç kişi DDD tesislerini ziyaret 

ettiğini belirtmiştir (%6). 

Son üç ayda hastalananların çoğunluğu 

(%78), çoğunlukla kliniklerden, 

hastanelerden ve eczanelerden sağlık 

hizmeti alabilirken, beş kişiden biri (%22) 

tedavi görememiştir. Afrin bölgesinde 

hanelerin biraz daha yüksek bir kısmının 

(%23), Cinderes bölgesindekilere (%19) 

göre sağlık hizmeti arayamadığı dikkat 

çekmektedir. 

   

Afrin bölgesindeki hanelerin de (%15 ve 

 
 

Cinderes bölgesinde hiçbiri) acil 

servislerden sağlık hizmeti alma olasılığı  

daha yüksekken, Cinderes 

bölgesindekilerin DDD tesislerini ziyaret 

etme olasılığı daha yüksekti. (%13 ve %1 

Afrin bölgesinde). 

 

Aile sorumluluğu (%42),  evden ayrılamama 

(%23), kronik durumlar (%16) ve/veya fiziksel 

veya zihinsel yetersizlik (%19) nedeniyle her 

beş haneden biri (%19) ev ziyareti yapılması 

gerektiğini bildirmiştir. Afrin bölgesinde 

hanelerin daha   yüksek   bir   kısmı   (%24),   

Cinderesbölgesindekilere (%7) göre ev 

ziyaretine ihtiyaç duyduğunu bildirmiştir. 
 

Haneler sağlık hizmetlerinin önündeki 

başlıca engeller olarak şunları 

belirtmişlerdir: i) mesafe ve/veya ulaşım 

maliyetleri, ii) tedavi ve ilaç maliyetleri, iii) 

yakınlarda  sağlık  hizmetlerinin  olmaması, 

iv) uzmanlaşmış hizmetlerin eksikliği ve v) 

güvenlik ve kültürel nedenler, hizmet 

sağlayıcılara duyulan güvensizlik, 

hizmetlerle ilgili bilgi eksikliği, damgalama 

ve tesislerin aşırı kalabalıklaşması gibi diğer 

engeller. 

 
 

Sağlık Hizmetlerine Ulaşım 

 

Araba kiralama 

 
 

Kendi arabası 

 
Akraba/komşunun 

arabası 

Diğer(motorsiklet, 

yürüme) 

 
DDD Araba ünitesi 

 
 

10 Afrin bölgesinde %51, Cinderes bölgesinde %64. 
11 Afrin bölgesinde %30, Cinderes bölgesinde %35. 
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57% 

 
17%  

 
17%  

 
15%  

 
1% 

 



14 

9% 

Sağlık Sorunları Hastalıkların Yaygınlığı 
(yaş itibariyle) 

Sağlık sorunu mevcut 
değil
Diğer 

49% 

41% 

12% 

30% 

Kardiyovasküler 
hastalıklar
Fiziksel engel 

16% 

9% 

11% 

13-18 
7% 

17% 

11% 
Yaralanma 9% 

6% 
Jinekolojik sorunlar 8% 

Kötü beslenme 2% 

3% 

Afrin 

Ateş 
2% 

3% 

Cinderes 

 

Solunum Yolu Hastalığı 

 
 

İshal 
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Hastalıkların Yaygınlığı 
Hanelerin yarısından fazlası (%53) 

kardiyovasküler hastalıklar, yetersiz 

beslenme, yaralanmalar ve fiziksel 

engellilik ve jinekolojik sorunlar gibi sağlık 

sorunları olan veya hipertansiyon, 

diyabet, astım, böbrek veya kalp 

hastalıkları gibi kronik bir hastalığa (%32) 

yakalanan üyelerden oluşmaktadır. 

Bunlardan %81'i çoğunlukla eczanelerden 

ilaç alabilirken, beş kişiden biri (%19) 

tedaviye erişim sağlayamamaktadır. 

Değerlendirmeden önceki 30 gün içinde 

Hanelerin üçte biri (%34) çoğunluğu 5 yaş 

altı çocuklar olmak üzere en az bir üyenin 

ishal olduğunu bildirmiştir. Bulgular Afrin 

bölgesinde haneler arasında (%35), 

Cinderes bölgesindekilerden (%29) biraz 

daha yüksek bir yaygınlık göstermektedir. 

Değerlendirmeden önceki 30 gün içinde 

hanelerin yüzde altısı (%6) en az bir 

leyşmanyaz   hastasına   sahipti.   Bunların 

%91'i klinik ve hastane gibi sağlık 

kuruluşlarında tedavi görmüştür. 

 

Değerlendirmeden 30 gün önce hanelerin 

neredeyse üçte biri (%30) en az bir üyenin 

solunum hastalıklarına yakalandığını ve 

bunların %80'inin hastane  ve 

eczanelerden tedavi gördüğünü beyan 

etmiştir. 

Çocuk Sağlığı 
Hanelerin çoğunda çocuklar (%79) 

aşılanmış ve sağlık merkezlerinden ve 

mobil aşı kampanyalarından düzenli 

olarak tıbbi muayene edilmektedir. Aşılar 

ve düzenli (çocuk) sağlık muayenesi, 

Cinderes (%88) bölgesindeki haneler ile 

karşılaştırıldığında Afrin bölgesinden (%76) 

daha yaygın olma eğilimindedir. 

Çocukların aşılanmadığı ve/veya düzenli 

sağlık takibi almadığı hanelerin %37'si, 

sağlık hizmetlerine uzaklık (%67), sağlık 

hizmetleri eksikliği (%44) ve ulaşım sorunları 

(%39) gibi zorluklarla karşılaştığını 

bildirmiştir. 

 

 

 

 

 

 
50+ 

16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-18 

6% 

50+ 
9% 

 

19-49 

14%  

 

19-49 

30% 

 

6-12 

14% 

 

 

 

 
0-5 

56% 

 

6-12 

15% 

 

 
0-5 

33% 



CİNSEL VE ÜREME SAĞLIĞI 
Anne Bakımı 
Hanelerin yüzde yirmisi (%20) en az bir 

hamile kadına sahiptir ve bunların %78'i 

hastaneler, klinikler ve özel doktorlardan 

doğum öncesi (ANC) ve/veya doğum 

sonrası bakıma (PNC) erişim sağlamıştır. 

Sağlık hizmetlerine erişenlerin  %83'ü 

doğum öncesi ortalama dört (4) 

konsültasyon almıştır. Cinderes 

bölgesindeki tüm gebelerin (%100) doğum 

öncesi bakım aldığı, Afrin bölgesindekilerin 

ise sadece %77'sinin bu hizmetlerden 

yararlandığı bildirilmektedir. Ancak 

sadece %7'si doğum sonrası bakım 

almıştır. Afrin bölgesindekilerin doğum 

sonrası bakım alma olasılığı (%9), 

Cinderes’deki kadınlardan (%0) daha 

yüksekti. 

Gebelerin dörtte birinden fazlası (%28) 

hamilelikleri boyunca herhangi bir yardım 

veya destek almazken, %65'i doğum 

öncesi vitamini almış, %38' i ultrason 

yaptırmış, %11'ine tetanos aşısı yapılmış ve 

sadece %5' ine doğum kiti verilmiştir12. Bu 

Aile Planlaması 
Hanelerin ve kadınların çoğu aile 

planlamasına ilişkin olumlu algılara 

sahipken, %79'u aile planlama 

yöntemlerini kullanırken rahattır. Afrin 

bölgesindeki haneler (%82), aile 

planlamasını kullanma  konusunda 

Cinderes bölgesindekilerden (%69) daha 

rahat olma eğilimindedir. Ancak, sadece 

yarısı (%53) aile planlama hizmetlerine 

erişebilmektedir (sırasıyla Cinderes ve Afrin 

bölgelerinde %61 ve %50). Doğal aile 

planlama yöntemleri, doğum kontrol hapı, 

erkek prezervatifleri ve diğer yöntemler 

(hiç kullanmamak dahil) en çok kullanılan 

aile planlama yöntemleriydi.  Hanelerin 

aile planlaması yöntemlerini kullanma 

isteksizliğinin başlıca nedenleri  olarak 

daha fazla çocuk isteme (%43), kültürel ve 

dini nedenler (%20), eşlerini onaylamama 

(%16), sağlık sorunları (%10) ve medeni 

durum gibi diğer nedenler gösterilmiştir. 

 
Aile Planlaması Yöntemleri 

(n=171) 

sağlık hizmetlerinin çoğu eczaneler, 

hastaneler  ve  klinikler  ve  özel  doktorlar 

aracılığıyla elde edilmiştir. 

49% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğal 

aile 

planlama 

Diğer 

(hiçbiri 

dahil) 

Doğum 

kontrol hapı 

IUD 

(Rahim 

içi 

araç) 

Erkek 

prezervatifi 

 

 

12 Doğum sonrası bakım verileri dikkatli bir şekilde 

yorumlanmalıdır. Veriler analiz edilirken, 

güvenilirlikleriyle ilgili bazı şüpheler devam 

etmektedir. 
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25% 

16% 
12% 

5% 

%83 Doğum 

Öncesi Bakım 

almıştır 

%7 Doğum Sonrası 

Bakım almıştır 



 

GIDA GÜVENLİĞİ & BESLENME 
Gıda Güvenliği 
Haneler, günde ortalama 2 öğün yemek 

tüketmekte olup, Cinderes bölgesindeki 

haneler günde iki (2) öğüne kıyasla Afrin 

bölgesindekiler ortalama üç (3) öğün 

yemek yediğini bildirmektedir. Afrin 

bölgesinde kadın reisli (2)  haneler 

erkeklerin geçindirdikleri hanelerden bir 

öğün (3) daha az yemek yeme 

eğilimindeyken Cinderes bölgesinde 

herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir. 

Besleme Zorlukları 

0 -5 Aylık Çocuklar 
 

 

 
 

Anne sütü mevcut 

değil 12% 

Çocuk Beslenmesi 

0 -5 Aylık Çocuklar 

Hanelerin yüzde on dördü (%14) 0-5 aylık 

en az bir çocuğa sahip olduğunu 

bildirmiştir. Bunların %46'sı çocuğunu 

beslemede güçlükle karşılaştığını, büyük 

oranda anne sütünün yetersiz kalmasında 

veya olmamasından kaynaklandığını 

belirtmiştir. 

6 -23 Aylık Çocuklar 

Hanelerin yüzde yirmi dokuzu (%29) 6 -23 

aylık en az bir çocuğa sahip olduğunu 

bildirmiştir. Bunların dörtte biri (%25) 

çocuklarını beslemede güçlükle 

karşılaştığını, çoğunlukla bunun yeterli 

gıdaya erişememeleri, bebekleri 

beslemek için araç gereç eksikliği, uygun 

gıda eksikliği, düşük gıda kalitesi ve 

çeşitlendirilmiş besin eksikliğinden 

kaynaklandığını belirtlermiştir. 

 
 

6 -23 aylık Çocukların Besleme Zorlukları 

 
Yeterli besin mevcut değil (miktar) 

Bebekler için beslenme malzemesi yok 

Uygun gıda mevcut değil 

Yetersiz gıda kalitesi 

Gıda çeşitlilik eksikliği 

Kronik hastalık 7% 

 
Pişirme/besleme için yetersiz 4% 

hijyen  

4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21% 

 

 

 

 

 

 

29% 

 

 

29% 

 

 

 

39% 

61% 

 

 

Anne sütü yeterli 

92% 
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Pişirme yeri / Yakıt yok 



SONUÇ 
 
 

Faal çatışmalar, kötü yaşam koşulları ve 

zorla yerinden edilme olayları, Afrin 

bölgesinde yaşayan ülke içinde yerinden 

edilmiş kişiler ve ev sahibi topluluklar 

arasında ciddi sağlık ihtiyaçlarına neden 

olan yüksek düzeyde engellilik, stres ve 

sağlık sorunlarına yol açmıştır. 

Ancak, hizmet eksikliği, farkındalık eksikliği, 

tedavi maliyeti ve ulaşımla ilgili zorluklar 

nedeniyle sağlık hizmetleri birçok hane 

için erişilemez durumdadır. 

Hizmetlerin sağlanmasındaki boşluklar, 

özellikle        ikinci        basamak        sağlık 

hizmetleri/özel hizmetler, cinsel sağlık ve 

üreme sağlığı, (çocuk) beslenme ve ruh 

sağlığı ve psikososyal destek alanlarında 

yüksek kalmaktadır. 

Çatışmalar hem ev hem de topluluk 

içindeki koruma sorunlarını da 

şiddetlendirmiştir. Bu bakımdan, çocuk 

işçiliği, okulu bırakma, refakatsiz/ ayrılmış 

çocuklar ve erken evlilik hem hane halkı 

hem de toplum düzeyinde cinsel ve fiziksel 

şiddetin yanı sıra Afrin bölgesinde önemli 

çocuk koruma kaygıları olmaya devam 

etmektedir. 
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TAVSİYELER 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENGELLİLİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruh Sağlığı 

ve 

Psikososyal 

Destek 

 

 

 

 

 

 
 

KORUMA 

• Afrin Bölgesindeki yüksek engellilik seviyesi nedeniyle, tüm sağlık 

tesislerinin hareket kısıtlamaları olan (örneğin tekerlekli sandalye 

kullanıcıları) ve özel erişilebilirlik dahil olmak üzere işlevsel zorlukları olan 

kişiler için (örneğin, tekerlekli sandalye erişilebilir alanı, rampalar, 

uyarlanmış tuvaletler), hizmetler ve şikayet mekanizması ile ilgili erişilebilir 

iletişim materyallerinin  erişilebilir olmasını sağlayın. 

• Tüm sağlık personelinin ve sağlık dışı personelinin, sağlık hizmetlerinin 

işlevsel zorlukları olan insanlar için uyarlanması konusunda farkındalık 

sağlanması ve eğitimi. 

• Sağlık tesislerine erişimi artırmak için hareketlilik kısıtlamaları olan kişiler ve 

işlevsel zorluklar yaşayan kişiler için erişilebilir ulaşım ve koordineli sevk 

sistemi sağlanması ihtiyacı. 

• Çatışmaya bağlı yaralanmaları olanlar da dahil olmak üzere işlevsel 

zorlukları olan kişiler için kapsamlı hane temelli bakım ihtiyacı. 

• Rehabilitasyon ve fizyoterapi hizmetlerine olan erişimin arttırılması. 

• Koruma, tıbbi ve tıbbi olmayan hizmetlere etkili yönlendirmeler de dahil 

olmak üzere işlevsel zorlukları olan kişiler için geliştirilmiş vaka yönetimi 

hizmetleri ihtiyacı. 

• Sağlık, koruma ve mevcut diğer hizmetler hakkında daha fazla 

farkındalık ihtiyacı. 

• Damgalanmaya yönelik bilinçlendirme kampanyalarının sağlanması, 

mevcut Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek hizmetleri hakkında bilgi 

paylaşımını sağlamak ve bireyleri ilgili hizmetlere bağlamak için 

farkındalık artırma kampanyalarının sağlanması. 

• Günlük stres etkenleriyle başa çıkmaya yardımcı olmak için öz bakım 

kapasitesini artırmak ve toplulukların Psikolojik İlk Yardım eğitimleri gibi 

kendilerini destekleyecek araçlar sağlamak – mevcut toplum temelli 

destek sistemlerine – aile ve akrabalara – dayalı olarak. 

• Nitelikli personel tarafından ücretsiz uzmanlaşmış ve uzmanlaşmamış 

psikososyal hizmetlerin kullanılabilirliğinin arttırılması. 

• Eğitimli MH-Gap doktorları tarafından ücretsiz ruh sağlığı konsültasyonları 

ve psikotropik ilaçların kullanılabilirliğinin arttırılması. 

• Geçim fırsatlarına ve programlarına erişilebilirliğin arttırılması 

• Okul dışı çocuklar, cinsiyete dayalı şiddet mağdurları ve diğer risk 

altındaki grupların koruma kaygılarına yanıt vermek için koruma 

hizmetlerinin sağlanması. 

• Sağlık tesislerine erişen bireylerin hizmetlere erişmek için kendilerini 

güvende hissetmelerini ve özellikle cinsiyete dayalı şiddet mağdur 

vakaları için hassasiyetle muamele görmelerinin sağlanması. 

• Özellikle cinsiyete dayalı şiddet mağdurları ve çocuk koruma için, sağlık 

hizmeti sağlayıcıları tarafından koruma vakalarının güvenli bir şekilde 
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BİRİNCİ 

BASAMAK 

SAĞLIK 

HİZMETLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNE 

SAĞLIĞI 

yönlendirilmesinin sağlanması. 

• Topluluklarda güvenli alanların ve toplum temelli psikososyal 

müdahalelerin sağlanması 

• Kliniklerden uzakta yaşayan savunmasız ve sınırlı ulaşım araçlarına sahip 

hanelerin sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için ulaşım ve koordineli 

sevk sistemi. 

• Sağlık aktörlerinin, sağlık hizmetlerine erişmek için kat edilecek mesafeyi 

sınırlamak için sağlık tesislerinin konumlarını koordine etmelerinin 

sağlanması. 

• Sağlık tesislerine sınırlı erişime sahip en savunmasız gruplara ulaşmak ve 

sabit sağlık merkezlerine bağlantılar oluşturmak için mobil ekipler ve ev 

merkezli tıbbi hizmetler aracılığıyla temel Birinci Basamak Sağlık 

Hizmetlerinin sağlanması. 

• Birinci basamak sağlık merkezlerinde kronik hastalıklarla yaşayan kişilere 

ücretsiz uzmanlaşmış hizmetler ve ilaçların sağlanması. 

• Ücretsiz birincil sağlık hizmetleri ve ilaçların kullanılabilirliğinin arttırılması. 

• Temel sağlık konularında sağlık eğitimi çabalarını ve mevcut ücretsiz 

sağlık hizmetleri hakkında bilinçlendirme seminerlerinin sağlanması. 

• Kötü yaşam koşulları ile ilgili ishal ve diğer bulaşıcı hastalıkların yaygınlığını 

azaltmak için hijyen maddelerinin ve WASH (Su, Sıhhi Hizmet, Hijyen) 

müdahalesinin kullanılabilirliğinin arttırılması. 

• Doğum sonrası bakım ve aile planlama hizmetlerine erişimin düşük 

olmasının nedenlerini daha iyi anlamak için daha fazla araştırma 

yapılması. 

• Doğum sonrası bakım, aile planlaması ve genel olarak çocuk sağlığı için 

sağlığı geliştirme girişimlerinin arttırılması. 

• Hamile kadınlar, emziren kadınlar ve çocuklar için aile planlama 

yöntemlerinin ve uzmanlaşmış hizmetlerin erişilebilirliğinin arttırılması. 

• Hamile ve emziren kadınlar için doğum donanımları, doğum öncesi 

vitaminleri ve tetanos aşıları da dahil olmak üzere gerekli malzemelerin 

sağlanmasına ilişkin koordinasyon. 

• Ultrason cihazlarının kullanılabilirliğinin arttırılması. Kullanılabilir 

olmadığında, kapsamlı hizmet eşlemeleri ve hizmeti sunan tesislere etkili 

yönlendirmeler yoluyla ultrason cihazlarına erişiminin arttırılması. 

 

 

 
• GIDA 

GÜVENLİĞİ & 

BESLENME 

 

• Birinci basamak sağlık merkezlerinde yetersiz beslenme tarama ve 

tedavisinin sürdürülmesi ve beslenme aktörlerine etkili sevk sistemlerinin 

kurulması. 

• Emzirme  dahil  olmak  üzere  sağlığı  geliştirme  faaliyetlerine  beslenme 

konularının dahil edilmesi. 
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