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Önsöz

Önsöz
M A V İ  K A L E M

2020 yılı Mavi Kalem’in 20 yıllık hayatında en çarpıcı 

yıl oldu.

20 yılda artık pek çok şeyi öğrendiğimizi, yapabilir 

olduğumuzu düşünüyorduk.  

Gönüllülerle çok uzun yıllar çalıştık, gönüllü olmaktan çok 

keyif aldık.  Bu arada uluslararası çalışma standartlarını 

Mavi Kalem’in çalışma biçimine yerleştirdik, ekip 

arkadaşlarımıza ve başka kuruluşlara yaygınlaştırdık. 

Kaynağını sahaya dayandıran projeler ve etkinlikler 

planladık ve uyguladık, bilgi ile uygulamayı her zaman 

birlikte yürüttük.  Nitelikli çalışmalar yürütmeyi 

hedefledik. 

2015-2016’dan itibaren kurumsallaşma doğrultusunda 

kendimizi geliştirerek daha yaygın ve profesyonelliği 

desteklenen çalışma ekipleri ile projeler uygulamaya 

başladık. İstanbul dışında Kocaeli ve Adana’ya 

çalışmalarımızı yaygınlaştırdık. Özellikle çocuklara 

yönelik ve mülteci çocuklara yönelik projelerimiz bu 

yıllarda yoğunlaştı.  Çalışma ekiplerimiz büyüdü.

2020 yılı Suriyeli mültecilere yönelik projelerimizin 

ağırlıkta olduğu bir yıl olarak başladı.  

Çocuklara ve kadınlara yönelik koruma, güçlendirme, 

şiddeti önleme, bilgi ve hizmete erişimi destekleme, 

topluma dayalı koruma anlayışını yaygınlaştırmaya 

yönelik projelerle başladık.

Şubat sonu mart başında Türkiye’nin batı sınır 

kapılarında pek çok Suriyeli sığınmacının sınırı geçmek 

amacıyla toplanması ile Mavi Kalem de insani ihtiyaçları 

desteklemek amacıyla harekete geçti.  Edirne Pazarkule 

sınır kapısında üç kişilik Mavi Kalem ekibi hem ihtiyaç 

analizi hem de bebekli aileler ve hamile kadınlar için gıda 
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ve bebek bezi gibi sarf malzeme dağıtımı yaptı.

Ve 2020 Mart ayında COVID-19 pandemisi ile bütün dünya 

ile birlikte tanıştık.  

Hayatımız gibi çalışmalarımız da yeniden 

yapılandırılmaya ihtiyaç duyuyordu.

Uzaktan çalışma nasıl yürütülebilir, fiziksel mesafeye 

rağmen bir arada olmanın yollarını bulabilir miyiz, 

sahaya nasıl erişiriz, dinamiklerini nasıl izleriz ve hangi 

çalışmalarımız uzaktan dijital araçlarla uygulamaya 

uygun, hangilerini yeniden yapılandırmalıyız gibi birçok 

konu gündemimize girdi.  

Toplum sağlığı, halk sağlığı kavramları yeniden 

gündemimize oturdu.

Çalışma alanlarımızda virüs bulaştırma riskini ortadan 

kaldırmak, çalışma grupları ve ekip arkadaşlarımızın 

güvenliğini korumak, sağlık durumu takibi ile birbirimizi 

desteklemek, günlük düzenlemeler ile ilgili mülteci 

ve sığınmacıların ana dillerinde bilgilendirilmelerine 

destek olmak, COVID-19’dan korunma ve bulaşma yolları 

ile ilgili bilgiyi yaygınlaştırmak çalışma alanlarımız ve 

konularımız arasına eklendi.  Bu eklemeler ile oluşan 

yoğun tempo, karantina ve olağan dışı yaşam biçimleri 

ile başa çıkma konusunda bizleri destekledi. 

Bazı çalışmalarımızı dijital araçlarla uygulamaya 

geçirdik, bazılarını ise geçiremedik ve yerlerine başka 

çalışmaları ekledik.  Uzaktan iletişim konusunda 

kendimizi geliştirdik, farklı dijital araçları kullanmayı 

öğrendik.  Yeni normalle tanıştık ve hayatlarımızı ona 

göre düzenlemeye başladık.

Şimdi bu ön bilgilerle 2021 yılındayız, pandemi devam 

ediyor.   

Bizim de artık daha yüksek başa çıkma kapasitemiz var.  

Aşıdan umutluyuz, toplumun kendini koruma 

becerisinin geliştiğini görebiliyoruz. 

Projelerimizi tüm bu bilgilerle yapılandırıp geliştiriyoruz.

COVID-19 nedeniyle kaybettiklerimizi unutmadan, bu 

değişmiş dünyada hedeflerimizi koruyarak ilerlemek, 

Mavi Kalem için 2021’in yönü oldu.



Ekip

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Emine Filiz Ayla 

Tiraje Zeynep Yüregir

Döne Günay Kahraman

Meryem Tomak

Cemaliye Yegane

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Hayriye Hülya Kazancı

Meltem Arıoğlu

Şükran Anğay

Yürütme Kurulu

Genel Direktör Filiz Ayla 

İdari İşler Yöneticisi  Zeynep Kedikli 

Finans ve Muhasebe Yöneticisi  Sibel Çelik 

Program Yöneticisi  Dilara Baycılı 

Kapasite Geliştirme ve İzleme Değerlendirme 

Yöneticisi  Arzu Karacanlar 

Tanıtım ve Görünürlük Yöneticisi Meryem 

Tomak 

Dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşu 

olarak Mavi Kalem’in  beş kişiden oluşan 

bir Yönetim Kurulu ve üyelerden oluşan bir 

Genel Kurulu vardır. Genel Kurul, iki yılda bir 

toplanarak Yönetim Kurulu’nu seçer. Yönetim 

Kurulu, iki yıllık süreçte yasal yükümlülükleri 

yerine getirmek ve kurumsal hedeflere 

yönelik işleyişi takip etmekle sorumludur. 

İdari İşler birimi; insan kaynakları, 

satın alma, lojistik, bilişim, muhaberat 

konularından sorumludur. 

Finans ve Muhasebe birimi; mali işler, 

finansal raporlamalar, bordrolama, kasa 

takip ve ödemeler, muhasebe kayıtları ve 

beyannamelerden sorumludur. 

Program birimi; proje operasyonlarının plan 

ve uygulamasından, operasyona yönelik iş 

birlikleri, uygulama raporları ve donörlerle 

ilişkilerden sorumludur.

 Kapasite Geliştirme ve İzleme Değerlendirme 

birimi; kurumsal kapasitenin geliştirilmesine 

yönelik her türlü işten; proje yazımı, iş 

Ekip

2015-2016’dan itibaren 
kurumsallaşma 
doğrultusunda 
kendimizi geliştirerek 
daha yaygın ve 
profesyonelliği 
desteklenen çalışma 
ekipleri ile projeler 
uygulamaya başladık.  
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akışları, içerik üretimi, araştırma raporları ve 

kurumsal dokümanların hazırlanmasından 

sorumludur. 

İletişim ve Görünürlük birimi; Mavi Kalem 

web sitesi ve sosyal medya kanalları gibi 

görünürlük araçlarının yönetimi, tanıtım 

materyallerinin geliştirilmesi, tanıtım 

çalışmalarının plan ve uygulanması, basınla 

ve bağışçılarla ilişkiler gibi konulardan 

sorumludur. 

Tüm birimler, Genel Direktöre ve 

nihayetinde Yönetim Kurulu’na bağlı 

olarak çalışmaktadır. Mavi Kalem’in işleyiş 

sürecinde beş birimin yöneticileri doğrudan 

Genel Direktör ile çalışır. Genel Direktör, 

beş bölümün yöneticileri ve kurumsal 

danışmandan oluşan Yürütme Kurulu, icradan 

sorumludur. Genel Direktör, işleyişle ilgili 

Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.

Mavi Kalem çalışma ekibi 50 çalışan ve 7 

danışmandan oluşmaktadır. 

Ekim ayında Mavi Kalem 

kurucularından, aynı zamanda yönetim 

kurulu üyemiz Zeynep Yüregir’in 

annesi olan sevgili Güneş Yüregir’i 

kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 

Mavi Kalem’e verdiği emeklerin yanında 

Güneş Yüregir’in biyokimya alanına 

da büyük katkıları olmuştur. Klinik 

biyokimya alanındaki bilimsel katkıları 

dışında eğitim kurumlarının yapısal 

süreçlerinde de yer aldı. Çukurova Tıp 

Fakültesi’nin ve Biyokimya Anabilim 

Dalı’nın kuruluşunda, Sütçü İmam 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ve 

hastane laboratuvarlarının kuruluşunda 

yer aldı. Akdeniz anemisi hastalığı ile 

mücadelede mevzuatın geliştirilmesine 

ve sahada uygulanan sosyal programlar 

ile hastalıkla başa çıkılmasına büyük 

katkı yaptı. Onlarca bilim insanı 

yetiştirdi. Güneş Yüregir’i özlemle 

anıyoruz. 



Çocuk Koruma Projesi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği (BMMYK) tarafından desteklenen 

Çocuk Koruma Projesi 2020 yılında İstanbul 

(Fatih/Balat ve Zeytinburnu), Kocaeli 

(Gebze) ve Adana (Seyhan) olmak üzere üç 

ilde uygulandı. 

Çocuk Koruma Projesi’nde öncelikle mülteci 

çocukların içinde bulundukları risk (ihmal, 

istismar, suistimal ve şiddet) ve hassasiyetleri 

(çocuk evliliği, çocuk işçiliği, kritik sağlık 

durumu, vb.) azaltmak için onları devletin 

sunduğu servis ve hizmetlere ulaştırarak bu 

hizmetlerden yararlanmalarını sağlamayı 

hedefledik. Bunun için de risk altındaki 

çocukların bireysel vaka takiplerini yaptık, 

bakım verenlerine danışmanlık verdik, bilgi 

oturumları ve psikososyal destek etkinlikleri 

düzenledik. 2020 yılında Kocaeli’de 90, 

İstanbul’da 125 olmak üzere toplam 215 

çocuğun vaka takibini yaptık. Bu projedeki 

ikinci bir amacımız da cinsiyete ve toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddeti önlemek için çalışmalar 

yapmak ve kadınları güçlendirmekti. 

Çocuk Koruma Projesi ile 2020 yılında 750 

çocuk, 1392 yetişkin olmak üzere toplam 

2142 kişiye ulaştık. 

-18 Çocuktur

2017’den beri, Çocuk Koruma Projesi altında 

-18 Çocuktur Kampanyası’nı da yürütüyoruz. 

-18 Çocuktur Kampanyası’nın amacı yerel 

ve mülteci toplumda on sekiz yaşına kadar 

her bireyin çocuk olduğu ve haklarının neler 

olduğu konusunda farkındalığı artırmak. Bu 

sebeple bu kampanya Mavi Kalem’in mülteci 

çocukların haklarından yararlanmalarının 

önündeki engelleri ortadan kaldırmayı 

amaçlayan Çocuk Koruma Projesi’ne destek 

sağlıyor. 

-18 Çocuktur kampanyamız adını 

Türkiye’nin de imzalamış olduğu Birleşmiş 

Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde 

18 yaşının altındaki bütün bireylerin 

çocuk olarak belirlenmesinden alıyor. Bu 

sözleşmeye göre çocukların eğitim hakkı, 

barınma hakkı, güvenlik hakkı, oyun oynama 

hakkı, korunma ve yardım alma hakkı gibi 

birçok hakları vardır. Çocukları haklarına 

Çocuk Koruma 
Projesi “-18 Çocuktur kampanyamız 

adını Türkiye’nin de 

imzalamış olduğu Birleşmiş 

Milletler Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’nden alıyor.”
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kavuşturmak ailenin, toplumun ve devletin 

sorumluluğudur. Aileler ekonomik zorluklar 

ve kültürel tutumlardan ötürü çocuk evliliği, 

çocuk işçiliği gibi çocukların eğitimlerine 

devam edememelerine ve haklarından 

faydalanamamalarına neden olan olumsuz 

baş etme mekanizmaları geliştirebilirler. Bu 

sebeplerden dolayı Mavi Kalem   -18 Çocuktur 

Kampanyası ile yerel ve mülteci toplumda 

çocuk hakları ile ilgili farkındalık yaratmayı 

amaçlıyor. Bu kampanya kapsamında 2020 

yılında da “-18 Çocuktur” sloganını sosyal 

medya paylaşımlarıyla yaygınlaştırdık. 

Ofisteki etkinliklerde de kampanya ile ilgili 

afişler bulundurduk. Bunun dışında annelerle, 

esnaflarla çocuk işçiliği, çocuk evlilikleri 

gibi konularda bilgilendirme oturumları 

yaptık. Gönüllü gruplar da kampanyanın 

nasıl daha etkin ilerletilebileceği ile ilgili 

fikirleriyle ve kendi çevrelerinde yürüttükleri 

yaygınlaştırma çalışmalarıyla kampanyaya 

destek oldular. 2020 yılında kampanya 

paylaşımlarımız toplam 48.822 kişiye ulaştı. 

Gönüllü Gruplar

Mavi Kalem’in çalışmalarının hedef grupları 

içindeki gönüllü kişilerden oluşan gruplar 

Mavi Kalem’in çalışmalarını yaygınlaştırmaya 

ve hedef grubun ihtiyaçlarına yönelik 

çalışmalar yapılması için fikir geliştirmeye 

destek oldular. Fatih’teki esnaf grubu, 

Zeytinburnu’ndaki anneler grubu, Mavi 

Kalem’in Kadının Güçlendirilmesi için Erkek 

Katılımı Atölye Serisi’ne katılan erkeklerden 

oluşan destek grubu, Adana’da mülteci 

toplumdan kişilerden oluşan gönüllü kadın 

ve erkek grupları Çocuk Koruma Projesi’ne 

destek veren gönüllü gruplardı. 



Çocuk Koruma Projesi
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Mavi Kalem Marmara Bölgesi’ndeki çalış-

malarının yanında 2019’dan beri Adana ili-

nin Seyhan ilçesinde de çalışmalar yürüt-

mektedir. Bu çalışma Mavi Kalem tarihinde 

Marmara Bölgesi dışında yerinden yönetilen, 

bölgenin ihtiyacına göre tasarlanan ve hayata 

geçen ilk çalışmadır.

Mavi Kalem son beş yıldır ağırlıklı olarak göç 

alanında çalışmalar yürütmektedir. Çalışma-

larımızı oluştururken mültecilerin yoğunluk-

ta olduğu ve mültecilerin hizmetlere erişi-

mini destekleyen çalışmaların sınırlı olduğu 

bölgeleri seçmeye özen gösteriyoruz. Adana 

ili 253 bin Suriyeli nüfusuyla Türkiye’de Su-

riyeli nüfusun en yüksek olduğu beşinci ildir. 

Ayrıca Çukurova bölgesi mevsimlik tarım 

işçiliği ve çocuk işçiliğinin de yoğun olarak 

görüldüğü bir bölgedir. 

Ayrıca, Mavi Kalem yerelleşmeyi önemser. 

Nerede çalışıyorsak orada yerleşik olarak ve 

orayı tanıyarak çalışmayı hedefliyoruz. Kuru-

luşumuzdan beri farklı illerin çeşitli bölgele-

rinde çalışmalar yürüttük ve bu çalışmaların 

her biri bizi güçlendirdi. Farklı bölgelerdeki 

yerele dayalı çalışmalarımızın Adana’daki 

çalışmalarımızı güçlendirdiği gibi, Adana’da 

edindiğimiz deneyim de bundan sonraki ça-

lışmalarımızda yön gösterici oldu. Ayrıca yö-

netim kurulumuzda yer alan ve kurucuları-

mızdan olan Tiraje Zeynep Yüregir Adana’nın 

yerlisi olmasının yanı sıra uzun yıllar burada 

yaşamış, çalışmış, ilişkiler geliştirmiş; alanı 

tanıyan biri olarak buradaki çalışmalara des-

tek sunuyor.  

Mavi Kalem 2019-2020 yıllarında Çocuk Ko-

ruma Projesi kapsamında Adana ili Seyhan 

ilçesinde toplumsal cinsiyet, çocuk koru-

ma, çocuk hakları konularında bilgi yaygın-

laştırma ve farkındalık kazandırma çalışma-

ları yaptı. Kadının Güçlendirilmesi için Erkek 

Katılımı Atölye Serisi ve Kız Çocuklarını 

Güçlendirme Atölye Serisi’ni mülteci toplum 

ile uyguladık. Bunun yanı sıra kadın ve çocuk 

hakları ile ilgili farkındalığı artırmak amacıy-

la etkinlikler düzenledik. Kuruluşumuzdan 

beri aşina olduğumuz topluma dayalı koru-

ma yapılarının güçlendirilmesi çalışmaları da 

Mavi Kalem Adana 
Temsilciliği

“ Topluma dayalı koruma 
yapılarının güçlendirilmesi 
için mülteci grupların içinden 
oluşan gönüllü gruplarla 
çalıştık. ”



Mavi Kalem Adana Temsilciliği

burada yaptığımız en önemli çalışmalardan-

dı. Topluma dayalı koruma yapılarının güç-

lendirilmesi için mülteci grupların içinden 

oluşan gönüllü gruplarla çalıştık. Bu gruplar 

kendi toplulukları içinde bilgi yaygınlaştırma 

ve farkındalık kazandırma çalışmaları yaptı-

lar. Pandemi sürecinin başladığı mart ayı iti-

bariyle çalışmalarımız gönüllü kişiler ile ça-

lışmalara ağırlık vererek devam etti. 

Mavi Kalem Adana ilinde yer alan ve çalışma-

lar yürüten uluslararası sivil toplum kuru-

luşları (Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu, 

CARE, BMMYK, Sığınmacılar ve Göçmenlerle 

Dayanışma Derneği, Hayata Destek, Kızılay) 

ve kamu kurumları ile koordinasyon halinde 

çalışmaktadır. 2019 yılında Adana’daki 

çalışmalara başlamadan hemen önce Adana 

ili ve Seyhan ilçesi kamu ziyaretlerini (kay-

makamlık, belediye, muhtar, ilçe belediye, 

sosyal hizmetler, emniyet, vb.) gerçekleştir-

dik. Bu ziyaretleri belli zaman aralıkları ile 

tekrarladık, ilişkilerimiz her zaman canlı ve 

güvene dayalı olarakdevam etti. 2019 yılında 

Seyhan Belediyesi ile ortak çalışma protokolü 

imzaladık.  Bu protokolün imzalanması başta 

Seyhan ilçesi olmak üzere tüm Adana ilinde 

çalışmalarımızı destekledi ve kolaylaştırdı. 

Bu imzayı takip eden iki yıl boyunca Bele-

diye’nin Kadın Merkezi ile ortak etkinlikler 

düzenledik ve Belediye’nin halk için düzen-

lediği etkinliklerde (kermes, festival, vb.) yer 

aldık. 

Mavi Kalem aynı yıl içinde Adana ilindeki 

varlığı ve statüsünü İl Dernekler Müdürlüğü 

ile görüşmeleri sonucunda Mavi Kalem Adana 

Temsilciliği olarak belirledi. Mavi Kalem’in 

başka bir ildeki temsilcilik statüsü bize, yeni 

çalışmalar ve projeler için merkez (İstanbul) 

üzerinden değil Adana ili üzerinden başvu-

ru yapabilme hakkı tanımaktadır. Bu durum 

yerinden yönetim ve yerinden yürütmeyi 

güçlendirmektedir. 2020 yılında Mavi Kalem 

çalışmaları Adana bölgesinde 8.145 kişiye 

ulaştı.
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Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi Esen-

yurt’ta Eylül 2019’da Alman Uluslararası İş 

Birliği Kurumu (GIZ) desteğiyle açıldı. Bu 

merkezi açmaktaki amacımız bütün kadınlar 

için birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri ve 

sorunlarına çözüm aramak için başvurabile-

cekleri güvenli bir alan oluşturmaktı. Merke-

zi Esenyurt’ta açmamızın sebebi yoğun iç göç 

ve dış göç alan bir bölge olması ve alandaki 

sivil toplum desteğinin ihtiyaca göre az ol-

masıydı. 

2020 yılında merkezde, kadınlar için her-

hangi bir sorunları olduğunda danışabile-

cekleri genel danışmanlığın yanında sağlık 

danışmanlığı, hukuki danışmanlık ve psi-

kolojik danışmanlık hizmetleri verdik. Ayrı-

ca kadınlarla bilgilendirme amaçlı oturum-

Kadın Danışma 
ve Dayanışma 
Merkezi “Kadın Danışma ve 

Dayanışma Merkezi 2020 

yılında 1.749 yetişkin, 356 

çocuk olmak üzere toplam 

2.105 kişiye destek verdi. 



Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi
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lar ve psikososyal destek etkinlikleri yaptık. 

Bütün hizmetler Türkçe, Arapça ve Farsça 

olarak sunuldu. Merkezde, çocuklarıyla ge-

len kadınların çocuklarının güvenli ve keyifli 

zaman geçirebileceği çocuk dostu alanlar da 

bulunuyordu.  Kadın Danışma ve Dayanış-

ma Merkezi 2020 yılında 1.749 yetişkin, 

356 çocuk olmak üzere toplam 2.105 kişiye 

destek verdi. 

Merkezdeki Hizmetler

Merkeze başvuranlara öncelikle genel 

danışmanlık desteği verildi. Genel 

danışmanlıkta kadınların kayıtları alındı, 

ihtiyaçları ve talepleri tespit edildi ve 

ihtiyaçları olan desteğin verilmesi ile ilgili 

adımlar planlandı. Kadınlar ihtiyaçlarına göre 

merkez içindeki diğer danışmanlıklara, başka 

kurum veya kuruluşlara yönlendirildiler. 

İhtiyacı olanlara tercümanlık desteği sağlandı. 

Sağlık danışmanlığı hizmeti ile kadınların 

sağlık ile ilgili sorularını cevaplamayı, 

gerektiğinde onları sağlık kuruluşlarına 

yönlendirmeyi ve ihtiyaç duydukları 

sağlık hizmetini alma konusunda onları 

desteklemeyi amaçladık. Hukuki danışmanlık 

hizmeti ile kadınların yasal hakları, mevzuat 

ve yönetmelikler, kamu kurumlarının 

işleyişi ve süreçleri konularındaki sorularını 

cevaplamayı ve ihtiyaç duydukları hizmetleri 

almalarını desteklemeyi amaçladık. Psikolojik 

danışmanlık hizmeti ile kadınları günlük 

hayatta yaşadıkları zorluklarla ilgili duygusal 

ve zihinsel olarak desteklemeyi amaçladık. 

Bunun için merkezimizdeki klinik psikolog 

kadınlara bireysel psikoterapi hizmeti sundu. 

2020 yılında 1.488 kişiye genel danışmanlık, 

591 kişiye sağlık danışmanlığı, 192 kişiye 

hukuki danışmanlık ve 173 kişiye psikolojik 

danışmanlık hizmeti verdik. 

Sosyal çalışmacılar, şiddete uğrayan ve 

yüksek risk grubunda olan kadınlarla birebir 

çalıştı ve bu kadınların durumunu yakından 

takip ettiler. 

Kadınlarla belli konularda bilgi paylaşmak, 

kadınların bu konulardaki sorularını 

cevaplamak ve deneyimlerini paylaşmaları için 

ortam oluşturmak amacıyla bilgi oturumları 

yaptık. Bilgi oturumlarını merkezdeki 



Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi

sağlık danışmanı, hukuki danışman, 

psikolojik danışman ve sosyal çalışmacılar 

gerçekleştirdi. Bilgi oturumlarının konuları 

kadınların talepleri de göz önüne alınarak 

seçildi. Psikososyal destek etkinlikleri ile 

kadınların bir araya gelerek duygularını, 

düşüncelerini paylaşacakları; dans, ritim, el 

işi gibi stres azaltıcı etkinlikler yapacakları 

bir ortam oluşturarak kadınların iyilik 

hallerini desteklemeyi hedefledik. 

2020 yılında kadınlarla 60 psikososyal destek 

etkinliği, 23 bilgi oturumu yaptık. Çocuklarla 

ise 51 tane etkinlik yaptık. 

Toplum Gönüllüsü Kadınlar

Esenyurt ilçesinin çeşitli mahallerinde 

yaşayan Türkiyeli, Suriyeli ve Afgan toplam 

19 kadından oluşan toplum gönüllüsü grup 

Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’nin 

hizmetlerini yaygınlaştırarak, faydalanmak 

isteyen kadınları merkeze ulaştırarak, 

kadınların ihtiyaç ve taleplerini ileterek 

merkeze destek oldular.   

Pandemi öncesinde toplum gönüllüsü kadın-

lar çeşitli mahallelerdeki muhtarlıkların 

önüne masalar kurup, çay ve kurabiye eşli-

ğinde broşür dağıtarak merkezi tanıtıyor, ka-

dınlarla konuşuyorlardı. Pandemi dönemin-

de, içinde bulundukları sosyal medya ağları 

aracılığıyla merkezin çalışmalarını yaygın-

laştırmaya ve kadınların taleplerini öğrene-

rek merkeze iletmeye devam ettiler.  Toplum 

gönüllüsü kadınlar 2020 yılında 245 kişiyi 

Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’ne 

yönlendirdiler. 

2020 yılı Mayıs ayında 2 yıl boyunca bizimle 

çalışmış, Kadın Danışma ve Dayanışma 

Merkezi’nde genel danışmanlık yapan 

değerli çalışma arkadaşımız Zekiye 

Köşker’i kaybetmiş olmanın üzüntüsünü 

yaşıyoruz.  
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Kız Çocuklarını Güçlendirme Atölye 

Serisi

Mavi Kalem 2018’de daha önce Türkiyeli 

kız çocukları için hazırlamış olduğu Kız 

Çocuklarını Güçlendirme Atölye Serisi’ni 

Suriyeli kız çocukları için uyarlamıştı. Bu 

atölye serisini oluşturmaktaki amacımız 

kadınların güçlenmesi için çocukluktan 

itibaren hakları ve seçenekleri ile ilgili 

farkındalık kazanmalarıydı. Suriyeli kadın ve 

çocuklarla yaptığımız çalışmaların ardından 

bu atölyeleri Suriyeli kız çocuklarıyla da 

gerçekleştirmenin çok faydalı olabileceğini 

düşündük. Atölyelerde 12-17 yaş arası kız 

çocuklarıyla ergenlik, biyolojik ve toplumsal 

cinsiyet, beden ve ruh sağlığı, sağlıklı 

cinsellik konuları; şiddet ve tacizin ne olduğu 

ve kendini koruma için başvurulacak yerler 

konuşuluyor. Kız çocuklarının yaşadıkları 

durumlar ve seçenekleriyle ilgili farkındalık 

kazanmaları amaçlanıyor. Kız Çocuklarını 

Güçlendirme Atölye Serisi’ni Mavi Kalem 

ofislerinde uygulamanın yanı sıra başka 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak 

daha fazla kız çocuğuna ulaştık.  COVID-19 

pandemisi döneminde kız çocukları ile bir 

araya gelerek gerçekleştiremediğimiz bu 

atölyeleri yeni koşullara uyarlamak için 

çalışmalara başladık. 

Kadının Güçlendirilmesi için Erkek 

Katılımı Atölye Serisi

Kadınlarla yaptığımız çalışmalarda, ka-

dınların güçlenmesinin erkeklerin katılımı 

ile gerçekleşebileceğini gördük. Erkekler-

in; şiddet, ebeveynlik, kadınların iş gücüne 

katılması, toplumsal cinsiyet konuların-

da tartışarak farkındalık kazanmasını ve bu 

Atölye Serileri
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Atölye Serileri

sayede kadınların güçlenmesini hedefleyen 

Kadının Güçlendirilmesi için Erkek Katılımı 

Atölye Serisi 2019 yılında Mavi Kalem 

tarafından hedef gruptan erkeklerle birlik-

te çalışılarak geliştirildi. Atölyeleri İstanbul 

(Fatih, Zeytinburnu) ve Adana’da uygulama-

ya başladık. 

Atölyeler tanışma toplantısının ardından dört 

başlıkta dört atölye olarak uygulanıyor: Şid-

det, Ebeveynlik, Kadının İş Gücüne Katılımı 

ve Toplumsal Cinsiyet. Bu atölyelerden Kadı-

nın İş Gücüne Katılımı atölyesi için bir oyun 

üretildi ve oyun paftaları hazırlandı. 

Atölyelere katılan erkeklerden ve özellikle de 

bu erkeklerin eşlerinden olumlu geri bildi-

rimler aldık. Kadınlardan bazıları atölyeye 

katılan eşlerinin bazı konularda görüşlerini 

değiştirdiğini söyledi. Kadınlar atölyelerden 

sonra eşlerinin bir iş bularak çalışmalarını, 

Mavi Kalem’in etkinliklerine katılmalarını 

desteklemeye, kız çocuklarının okumasını 

daha önemli görmeye ve ev işlerinde kendi-

lerine destek olmaya başladıklarını söyledi-

ler. Pandemi sebebiyle şimdilik atölyelere ara 

verdik.  Atölyeleri yeni koşullara uygun hale 

getirmek için çalışmalara başladık. 

Eğitici Eğitimleri

Kız Çocuklarını Güçlendirme Atölye Serisi ve 

Kadının Güçlendirilmesi için Erkek Katılı-

mı Atölye Serisi’nin olabildiğince çok kişiye 

ulaşması için elimizdeki kaynakları paylaş-

mak istedik. Bu atölyelerin eğitici eğitim-

lerini de hazırlayarak, eğitime katılanların 

atölyeleri uygulayabilecek hale gelmelerini 

ve kendi kuruluşlarında atölyeyi uygulayabil-

mesini hedefledik.  2019 sonunda eğitici eği-

timlerini ofislerimizde uygulamaya başladık 

ancak pandemi sebebiyle bu eğitimlere ara 

verdik. Daha önceden eğitimi almış kişilerle 

dijital ortamda süpervizyon çalışmaları yap-

tık. Eğitici eğitimlerini dijital ortama uygun 

hale getirmek için çalışıyoruz.
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28 Şubat 2020’de Türkiye’den Avrupa’ya ge-

çişe engel olunmayacağı açıklandı ve bunun 

üzerine birçok mülteci Türkiye’nin Batı sını-

rına gitti. Batıda farklı sınırlara yığılan kala-

balık, deniz ve karayolu gibi farklı yöntemler 

ile sınırı geçmeye çalıştı. Bu sınırlar en başta 

Pazarkule ve Meriç kıyılarıdır.  Sınırın Yuna-

nistan tarafına geçişe izin verilmeyince mül-

teciler, çevrede hiçbir bina olmayan ve tarla 

olarak kullanılan alanlarda toplandılar. 

Mavi Kalem’den üç kişilik bir saha ekibi 29 

Şubat Cumartesi akşamı Pazarkule’ye giderek 

Edirne Sınır 
Bölgesindeki 
Çalışmalar
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Edirne Sınır Bölgesindeki Çalışmalar

durum değerlendirmesi ve ihtiyaç tespiti(*) 

yaptı.  

Mavi Kalem iki gün Pazarkule ve bir gün Me-

riç sınır alanında olmak üzere üç gün sınır 

bölgesinde çalışmalar yürüttü. Alanda; Edirne 

İl Göç Müdürlüğü, Sığınmacılar ve Göçmen-

lerle Dayanışma Derneği, Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakfı, Birleşmiş Milletler Mül-

teciler Yüksek Komiserliği İstanbul Saha Ofisi 

ve Birleşmiş Milletler Kuruluşları ile koordi-

nasyon halinde insani yardım çalışmalarının 

bir parçası oldu.  Alanda yer alan her payda-

şın güçlü olduğu konular birbirini tamamla-

yıcı oldu. Mavi Kalem alanda çocukların du-

rumunu,  çocuk güvenliği ve çocuk koruma 

açısından risk yaratabilecek durumları göz-

lemledi ve raporladı. Buna istinaden özellikle 

bebeklerin ve çocukların beslenme ve hijyen 

ihtiyaçlarına yönelik listeleme ve satın alma 

çalışmalarını yürüttü. Yüksek kalorili gıdalar, 

hijyenik kadın pedi, çocuk bezi, ıslak men-

dil ve bebek maması gibi malzemeler sağladı. 

Meriç kıyısındaki dağıtım çalışması için jan-

darma ile birlikte çalıştı. Toplam 2.304 adet 

malzemeyi 750 aileye ulaştırdı. Mavi Kalem 

saha ekibi, 2 Mart akşamı insani kriz alanın-

dan ayrıldı ve süreci izlemeye devam etti. 

Mültecilerin diğer şehirlerden Edirne’ye ula-

şım için hareketlenmesi de göze çarpan di-

ğer durumlardandı. Mavi Kalem İstanbul’da 

özellikle Zeytinburnu meydan, Esenler Oto-

gar, Esenyurt Meydan, Fatih-Aksaray gibi 

merkezi bölgelerdeki toplanma alanlarını her 

gün takip ediyordu.

Suriyeli ve Suriyeli olmayan mültecilerin sı-

nırdaki bekleyişleri 27 Mart günü ülkede CO-

VID-19 vakalarının tespit edilmesi akabinde 

son buldu. Sınırlarda sayıları azalmış olsa da 

yer alan mülteciler Edirne Valiliğinin des-

tekleri ile Edirne ve çevre illerdeki misafir-

hanelere nakledildiler. COVID-19 şüphesinin 

kalmadığı karantina süreçleri ardından mül-

teciler kayıtlı oldukları illere gönderildiler.

(*) Mavi Kalem İlk Durum Tespit Raporuna web si-

temizden ulaşabilirsiniz.
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Tüm dünyaya yayılan COVID-19 virüsünün 

Türkiye’deki ilk vakası 10 Mart 2020’de Sağ-

lık Bakanlığı tarafından açıklandı. Kısa süre 

sonra Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti. 

Biz de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından 

diğer kurum ve kuruluşlar gibi hemen bütün 

toplu etkinlikleri iptal ettik ve 17 Mart’ta ev-

lerden çalışmaya başladık. Çalışmalarımızı 

dijital platformlara uyarlamak için hemen 

çalışmalara başladık. İnsanların her zaman-

kinden daha çok desteğe ihtiyaç duyduğu bu 

dönemde fiziksel mesafeyi koruyarak sosyal 

yakınlığı ve dayanışmayı destekleyecek yön-

temler geliştirmeye çalıştık. 

Pandemi dönemi hem var olan çalışmaları-

mızda değişiklikler yapmamızı hem de ekip-

lerimizi ve çalışma alanlarımızı korumak için 

yeni yöntemler oluşturmamamızı gerektiri-

yordu. 

Pandemi 
Döneminde 
Mavi Kalem

“Pandemi koşullarında 

çalışmalarımızda gerçekleşen 

değişikliklerin yanında 

pandemiden korunmak için de 

bir sistem geliştirdik. ”



Pandemi Döneminde 

Pandemi Döneminde Çalışmalarımızda-

ki Değişiklikler

Telefonla Danışmanlık

Destek almak isteyenleri ofislerde karşılaya-

mayınca telefon hatlarımızı yaygınlaştırmaya 

başladık. Bu dönemde danışmanlığa daha da 

çok ihtiyaç vardı. Farklı ofislerin telefon nu-

maralarını gönüllü gruplar ve sosyal medya 

aracılığıyla yaygınlaştırdık, ofislerimizin ka-

pılarına astık. Danışanları ihtiyaç ve talep-

lerine göre başka kurum ve kuruluşlara veya 

Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’ndeki 

sağlık danışmanlığı, hukuki danışmanlık ve 

psikolojik danışmanlık hizmetlerine yönlen-

dirdik.  

Dijital Etkinlikler

Hem kadınlarla hem de çocuklarla yaptığımız 

etkinlikleri bir araya gelemeyeceğimiz için 

iptal etmek zorundaydık. Salgın döneminde 

sürekli evde kalma, birçok aile ferdiyle bir 

arada olma, hastalık ile ilgili endişe, geçim 

kaynakları ile ilgili endişe gibi birçok zor du-

rum yaşayan kadın ve çocuklar iyilik halle-

rinin desteklenmesine her zamankinden çok 

ihtiyaç duyuyorlardı.  Bu zor süreçte kadın-

ların ve çocukların bir araya gelip paylaşa-

bileceği, birbirlerini destekleyebileceği, stres 

azaltıcı etkinlikler yapabileceği yeni yöntem-

ler geliştirdik ve etkinliklerimizi dijital or-

tamda gerçekleştirmeye başladık. 

Bu etkinliklerin ofislerde yapılan etkinlik-

lerden en önemli farkı malzemeleri sağlaya-

mıyor oluşumuzdu. Bu nedenle etkinlikleri, 

herkesin evinde bulunabilecek malzemeleri 

kullanarak ya da malzeme kullanmadan yap-

mayı tercih ediyorduk. Etkinlikleri dijital 

ortamda yapmak bize daha önce düşüneme-

yeceğimiz fırsatlar tanıdı. Çocuklar ve kadın-

lardan gelen etkinlik fikirleri de bize destek 

oldu. Tabaktan bardaktan ritim çıkardık, di-

jital müzeler gezdik, uzaya çıktık, dans ettik, 

atık malzemelerden kullanışlı başka eşyalar 

yaptık ve bunun gibi birçok etkinlik gerçek-

leştirdik. Pandemi döneminde dijital etkin-
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liklerimize toplam 624 çocuk ve 217 kadın 

katıldı.

Bilgi Paylaşımları

Pandemi sürecinde COVID-19 virüsü ve ko-

runma yolları ile ilgili birçok bilgi yayıldı. 

Bunların bazıları doğru bazıları değildi. Hem 

hastalıktan doğru korunmak için hem de en-

dişelerimizi azaltmak için bu dönemde doğru 

bilgiye çok ihtiyacımız vardı. 

Biz de sağlık ve iletişim alanında uzman kişi-

ler ve danışmanlardan oluşan bir ekiple doğru 

bilgilendirme içerikleri üretme ve bu bilgileri 

yararlanıcılarla paylaşma konusunda çalış-

tık. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve 

Türk Tabipleri Birliği gibi ulusal ve uluslara-

rası kurum ve kuruluşların paylaştığı bilgile-

ri takip ettik ve bu bilgileri değerlendirerek 

Mavi Kalem’e özgü içerikler oluşturduk. 

COVID-19 ile ilgili güncel bilgi ve önlemler 

dışında çocukların ve kadınların evde vakit 

geçirmek için yapabileceği, iyilik hallerini 

destekleyen etkinlik önerileri de paylaştık. 

Daha fazla kişiye bilgi ulaştırabilmek için 

içerikleri Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça 

olmak üzere dört dilde hazırladık. Bu bilgi-

leri sosyal medya hesaplarımızda ve gönüllü 

gruplar aracılığıyla yaygınlaştırdık. Pandemi 

döneminde toplam 18 Youtube videosu ve 44 

sosyal medya paylaşımı hazırladık. 

Toplum Gönüllüsü Gruplar

Pandemi sürecinde gönüllü gruplarla olan 

çalışmalarımızı da dijital platformlara uyar-

ladık. Önceden yüz yüze Mavi Kalem hiz-

metlerinin tanıtımını yapan gönüllü grup-

lar pandemi sürecinde içinde bulundukları 

Whatsapp, Facebook gibi sosyal medya ağla-

rında hem Mavi Kalem’in hizmetlerini hem 

de COVID-19 ile ilgili bilgi paylaşımlarını 

yaygınlaştırdılar. Bunun yanında bu ağlardan 

aldıkları ihtiyaç ve talepleri de bize ileterek 

çalışmalarımızı ihtiyaca göre şekillendirme-

mize destek oldular. 

Pandemiden Korunma Çalışmaları

Pandemi koşullarında çalışmalarımızda ger-

çekleşen değişikliklerin yanında pandemi-

den korunmak için de bir sistem geliştirdik. 

Pandemiden korunma çalışmaları “Salgından 

Korunma Komitesi” sorumluluğunda yürü-

tülmektedir. Komite, icradan sorumlu yü-

rütme kurulunun üç üyesi tarafından ekim 

ayında oluşturulmuştur. Mavi Kalem’in aldığı 

önlemler ve düzenlemeler komitenin sorum-

luluğuna verilmiştir.



Pandemi Döneminde 

Çalışan Sağlık Takip Çizelgeleri

Mavi Kalem Mart 2020’de çalışma ekiple-

rinin COVID-19 belirtilerine yönelik sağ-

lık durumlarını takip etmeye ve kayıt altına 

almaya başladı.   Bu yolla, riskli durumları 

tespit ederek sağlık hizmetlerine yönlendir-

meyi, yakın temas ile bulaşmayı önlemeyi, 

COVID-19 pozitif ekip arkadaşlarımızın du-

rumunu izlemeyi ve sürece ilişkin analiz ya-

pabilmeyi amaçlıyoruz.

COVID-19’dan korunma önlemlerine uyum 

beyanı

Ekip arkadaşlarımızın çalışmaları sırasında 

riskli davranışlardan kaçınacağını ve toplum 

sağlığını korumaya yönelik kurumsal önlem-

lere uyum sağlayacağını belirttikleri uyum 

beyanının tüm Mavi Kalem ekibi tarafından 

imzalanması gerekmektedir.  İmzalanmama-

sı çalışma politikalarına uyumsuzluk anlamı-

na gelmektedir.

Ofislerde yeni normal uygulamaları   

yönergesi

Haziran 2020’ye kadar Mavi Kalem ekiple-

ri uzaktan çalışma yürüttü.  Haziran ayında 

ofislerde dönüşümlü çalışma başlatıldı.  Bu 

süreç Ofislerde Yeni Normal Uygulamala-

rı yönergesi ile yapılandırıldı. Bu yönerge; 

Türkiye’de ve dünyada bulaşma yolları, ofis 

çalışmaları ile ilgili öneriler ve Türkiye Cum-

huriyeti Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Ba-

kanlığı’nın ilgili kılavuzları göz önüne alına-

rak hazırlanmıştır.

Salgın Önleme İstasyonları

Salgının ekiplerimize, çalışma alanlarımıza 

ve yararlanıcılara yayılmasına karşı koruyu-

cu sistemler kurmak amacıyla Salgın Önleme 

İstasyonları her ofiste kuruldu. İstasyonlar 

ofislerin ana girişlerindedir. Nöbetleşe istas-

yon sorumlusu olunur ve ofise giren herkes 

kayıt edilir, hijyen önlemleri hatırlatılır ve 

önlemlerin uygulanması takip edilir. İstasyon 

için özel kayıt formları hazırlanmıştır.

Salgın Önleme İstasyonları Tanıtım Linki: 

https://youtu.be/2DG0onAktdY

Salgından Korunma Komitesi

Ekim 2020 itibari ile COVID-19 pandemisine 

karşı Mavi Kalem’de geliştirilen tüm çalış-

malar salgından korunma komitesi tarafın-

dan yürütülmektedir. Komitenin görevleri 

kamunun yönlendirmelerini izleyerek Mavi 

Kalem’in çalışma biçimine ilişkin gerekli 

değişiklikleri planlamak ve duyurmak; ilgili 

kurumların (Dünya Sağlık Örgütü, Türk Ta-

bipleri Birliği, vb.) yönerge ve açıklamalarını 

izleyerek salgından korunma araç ve yön-

temlerini güncellemek ve duyurmak; alınan 

kararların ofislerde uygulamasını izlemek, 

korunmaya ilişkin önlemlere uyulmasını 

sağlamak, müdahale araçları üretmek; ilgili 

tüm süreçleri kayıt altına almaktır. 
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Pandemi sürecinde telefonla danışma hatla-

rının faydalı olduğunu gördük. Mavi Kalem 

hizmetlerinden daha çok kişinin yararlana-

bilmesi için Türkiye’nin her yerinden, ücret-

siz bir şekilde ulaşılabilen; Türkçe, Arapça ve 

Farsça olarak hizmet veren Mavi Kalem Da-

nışma Hattı’nı oluşturduk. 

2020 yılında bu hattı arayanları genel danış-

manlık, sağlık danışmanlığı, hukuki danış-

manlık ve psikolojik danışmanlık hizmetle-

rine veya ihtiyaçlarına göre başka kurum ve 

kuruluşlara yönlendirdik. Danışanlar, bilgi-

lendirme oturumlarına ve psikososyal destek 

etkinliklerine katılma isteklerini de bu hat 

üzerinden belirtebiliyorlardı. 

Mavi Kalem Danışma Hattı’nı 2020 yılında 

toplam 1.077 farklı telefon numarası toplam 

2.041 kere aradı. Bu hat üzerinden toplam 

1.377 yetişkin ve 230 çocuğa destek verildi.

Mavi Kalem Danışma Hattı numarası: +90 

850 441 62 84 

Mavi Kalem 
Danışma Hattı

“Mavi Kalem Danışma 

Hattı’nı 2020 yılında toplam 

1.077 farklı telefon numarası 

toplam 2.041 kere aradı. Bu 

hat üzerinden toplam 1.377 

yetişkin ve 230 çocuğa destek 

verildi.”



Mavi Kalem Danışma Hattı
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Pandemi döneminde ekonomik sebeplerle 

birçok ailenin barınma, beslenme gibi temel 

ihtiyaçlara erişimi azalmış; bunun yanında 

sağlık, beslenme, iyilik hali gibi ihtiyaçların 

önemi artmıştır. Eğitimin uzaktan 

yürütülmesinde yine ekonomik sebeplerle 

tablet, telefon, bilgisayar veya okul için 

gerekli diğer malzemeleri karşılayamayan 

ailelerin çocuklarının eğitiminin kesintiye 

uğramasına sebep olmuştur. Bu gözlemler 

ve verilerden ötürü 2020 yılı boyunca temel 

ihtiyaçları karşılama, eğitim desteği sağlama 

ve iyilik hali güçlendirme için malzeme 

dağıtımları gerçekleştirdik.

Pandeminin ilk üç ayında gelen 10 aramadan 

dördü temel ihtiyaç taleplerinden oluşuyordu. 

Mayıs ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

tarafından sağlanan gıda ve hijyen paketlerini 

Fatih, Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde 

ihtiyacı olan 150 haneye dağıttık. Eylülden 

beri ise 75 aileye gıda paketi dağıttık. 

Esenyurt bölgesinde maddi desteğe ihtiyaç 

duyduğunu tespit ettiğimiz 8 aileye kira 

desteği verdik.

Çocukların derslerini takip edebilmesi için 

Fatih, Zeytinburnu ve Kocaeli’de 112 haneye 

tablet dağıttık. Dağıttığımız tabletlere 

internet paketi yükledik. Çocukların bir 

başka ihtiyaçları da kırtasiye malzemeleriydi. 

Fatih, Zeytinburnu, Esenyurt ve Kocaeli’de 

ikamet eden 110 çocuğa kırtasiye malzemeleri 

dağıttık. Çocukların birçoğu dönem ortasında 

karnelerinin resimlerini göndererek 

duygularını bizlerle paylaştılar.

Pandemi süreci ayrıca çocukların gelişimini 

de etkiliyor. Evde uzun süre geçirmeleri 

kas gelişimlerinin; okula gidememeleri de 

Malzeme 
Dağıtımları

“2020 yılı boyunca temel 

ihtiyaçları karşılama, eğitim 

desteği sağlama ve iyilik hali 

güçlendirme için malzeme 

dağıtımları gerçekleştirdik.”



Malzeme Dağıtımları

sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerinin 

yavaşlamasına sebep oluyor. Çocukların 

gelişimini desteklemek için 2020 yılında 

çocukların bulunduğu hanelere iyilik hali 

destek paketleri ve eğitim destek malzemeleri 

ulaştırdık. Bu paketler içerisinde çocukların 

çeşitli uyaranlara maruz kalmalarını 

destekleyen materyaller bulunuyordu. Bu 

malzemelerden bazıları gün içinde 10 dakika 

da olsa vücudun çalışmasını destekleyen 

atlama ipi, motor kaslarının kullanılacağı oyun 

hamuru, okuma alışkanlığını destekleyen 

hikâye kitapları, zihinsel gelişimi destekleyen 

yap-boz ve yapım oyuncakları idi.
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Mavi Kalem, 2020’de de Sağlıklı Bebek 

(Help the Babies Grow Healthy) projesi 

kapsamında, Global Giving platfomu 

üzerinden aldığı bağışlarla ihtiyacı olan 

ailelere bebek kitleri dağıttı. Sağlıklı Bebek 

projesi Şubat 2019’dan beri sürüyor. 

Global Giving birçok ülkeden sivil toplum 

kuruluşları, bağışçılar ve şirketler arasında 

bağlantı kuran büyük bir kitlesel fonlama 

topluluğu. Global Giving internet sitesinde 

bağış yapılabilecek birçok proje var. 

Bunlardan biri de Mavi Kalem’in Sağlıklı 

Bebek projesi. Global Giving belli zamanlarda, 

gelen bağışların üzerine kendisinin de ekleme 

yaptığı kampanyalar da yapıyor. 

Kampanyada topladığımız bağışlar ile 

İstanbul’un Fatih, Zeytinburnu ve Esenyurt 

ilçelerinde yaşayan, temel ihtiyaçlarını 

karşılamak konusunda güçlük çeken 

ailelerin bebeklerinin temel hijyen ve bakım 

ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılamayı 

hedefledik. Bu ailelere içinde bebek küveti, 

bebek havlusu, dijital termometre, şampuan, 

pişik kremi, çıt çıt makas, banyo süngeri, 

küvet filesi ve burun aspiratörü bulunan 

kitler dağıttık. 

2020’de toplam 67 aileye bebek kiti dağıttık. 

Sağlıklı Bebek 
Projesi “İstanbul’un Fatih, 

Zeytinburnu ve Esenyurt 

ilçelerinde yaşayan, bağışlara 

ihtiyacı olan toplam 67 aileye 

ailelere bebek kitleri dağıttık.”



Salgında Kadın Hakları Video Serisi

Pandemi döneminde danışmanlık verdiği-

miz kadınları, gönüllü kadınları ve kendi 

hayatlarımızı gözlemleyerek kadınların ha-

yatlarındaki zorlukların ve eşitsizliklerin bu 

dönemde daha da arttığını gördük. Bu şaşır-

tıcı bir sonuç değildi, önceki afetlerde de ben-

zer durumlarla karşılaşmıştık. Dünya çapında 

yapılan birçok araştırma da gözlemlediğimiz 

bu durumları doğruluyordu. 

Afetlerde cinsiyet eşitsizliği ve toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğinin etkileri artıyor ve bu 

nedenle kadınlar afetten kaynaklanan zor-

luklardan daha çok etkileniyor. Kadınlar ve 

afetler çalışma alanlarımızdan olduğu için 

afette kadın konusunda çalışmalar yapmayı 

önemsiyoruz. Benzer bir amaçla 2016 yılın-

da afetlerde kadınların yaşadığı zorluklara 

ve hak ihlallerine dikkat çekmek, bu konuyu 

tartışmak için Afet ve Acil Durumlarda Kadın 

Çalıştayı’nı gerçekleştirmiş ve bir Çalıştay 

Sonuç Kitabı yayınlamıştık. 

Bu yıl ise pandemiden yola çıkarak afetlerde 

kadınların yaşadığı zorluklara ve eşitsizlik-

lere dikkat çekmek için mesajlarımızı basit 

bir şekilde ileten ve ilgi çekici olmasını he-

deflediğimiz dört tane animasyon video ha-

zırladık. Amacımız insanları bu durumları 

fark etmeye, durumlar üzerinde düşünmeye 

ve çözümler aramaya teşvik etmekti. Bu vi-

deoları Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı 

desteği ile Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak 

üzere üç dilde hazırladık. Youtube, Instag-

ram, Facebook, Twitter hesaplarımız ve web 

sitemizde paylaşarak Türkiye’de ve diğer ül-

kelerde yaygınlaştırmayı hedefledik.

Videoların konularını afetlerde öne çıkan 

eşitsizliklerden ve özellikle de COVID-19 

pandemisinde yaşanan durumlardan seçtik. 

Bunlar: Artan İş Yükü, Kadın Sağlığı Hiz-

metlerine Erişimin Sınırlanması, Artan Şid-

det ve Geçim Kaynaklarına Erişimin Sınır-

lanması oldu.

Artan iş yükü videosunda COVID-19’dan ko-

runmak için alınan önlemlerin kadınların iş 

yükünü artırdığını anlattık. Bu videoda bir 

kadının sürekli evin hijyenini ve ihtiyaçlarını 

Salgında Kadın 
Hakları Video 
Serisi “Pandemiden yola çıkarak 

afetlerde kadınların yaşadığı 

zorluklara ve eşitsizliklere 

dikkat çekmek için dört tane 

animasyon video hazırladık”
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sağlamak için çabaladığını görüyoruz. Araştır-

malara göre pandemi sürecinde artan ev içi iş 

yüküyle birlikte kadınların iş yükü erkeklerin-

kinin dört katı oldu.  

Sağlık hizmetlerine erişim videosunda ge-

nel olarak afetlerde gözlemlenen ve COVID-19 

pandemisinde de görülen bir durumdan bah-

settik. Sağlık hizmetlerinin sınırlanması ile 

erişimin en zorlaştığı sağlık hizmetlerinden 

biri kadın sağlığı hizmetleri oluyor. Bu da bir-

çok kadının ihtiyacı olan hizmete ulaşamama-

sına sebep oluyor. 

Şiddet videosunda pandeminin gelişiyle şid-

detin birçok şeklinin arttığını gösterdik. Afet 

ve acil durumlarda kadınlara yönelik şiddetin 

arttığı bilinen bir durumdur. Biz de bu video 

ile afet planlanmasında kadınlara yönelik şid-

det konusuna dikkat edilmesi gerektiğine işa-

ret ettik.  

Geçim kaynaklarına erişim videosu da pan-

demi döneminde ve diğer krizlerde kadınlarda 

işsizliğin artışına dikkat çekiyor. Herhangi bir 

krizde ilk işten çıkarılanların kadınlar oldu-

ğu görülüyor. COVID-19 pandemisinde bunun 

üzerine bir de genel olarak kadınların çalıştığı 

hizmet sektöründe ve kayıtsız işlerde daha çok 

iş kaybı olması durumu eklendi. 

Videolar toplam 240.651 kişiye erişti. Video-

ların Youtube linklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Artan İş Yükü: https://www.youtube.com/

watch?v=CtOQqpdMcl0 

Kadın Sağlığı Hizmetlerine Erişimin Sınır-

lanması: https://www.youtube.com/wat-

ch?v=e_oOoqYbZ1M

Artan Şiddet: https://www.youtube.com/wat-

ch?v=aECYzPHOFHA

Geçim Kaynaklarına Erişimin Sınırlanması: 

https://www.youtube.com/watch?v=xEj9c_

IZVHY



Mali Durum

Mali Durum

31.12.2020 tarihli Dolar kuru 7,3405 olarak hesaplanmıştır.

Gelirler (2020) Bağışçı Miktar (TL) Miktar ($)

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği  (BMMYK) 4.995.541,56 680.545,13

Global Giving 18.874,16 2.571,24

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu 
(GIZ) 2.852.205,60 388.557,40

Diğer 23.449,60 3.194,55

TOPLAM 7.890.070,92 1.074.868,32

Giderler (2020) Proje Miktar (TL) Miktar ($)

BMMYK - Çocuk Koruma Projesi
BMMYK - 
Çocuk Koru-
ma Projesi

594.105,85

Sağlıklı Bebek Projesi Sağlıklı Be-
bek Projesi

2.555,96

Kadın Danışma ve Dayanışma 
Merkezi 2.843.977,29 387.436,45

Diğer 203.028,63 27.658,69

Banka Hazır Değerler 463.269,00 63.111,37

TOPLAM 7.890.070,92 1.074.868,32

GİDERLER

GELİRLER
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iletişim bilgileri

ofisler
Cibali Merkez Ofis  Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Fatih / İstanbul

Fatih Proje Ofisi Balat Mah. Usturumca Sok. No: 10 Fatih / İstanbul

Esenyurt Proje Ofisi Talatpaşa Mah. 1014. Sok. No: 61 Esenyurt/İstanbul

Kocaeli Proje Ofisi Sultan Orhan Mah. Hürriyet Cad. No: 30 D: 11 Gebze / Kocaeli

Adana Temsilciliği Bey Mah. 16042 Sok. No: 2 Seyhan / Adana

www.mavikalem.org

mavikalem@mavikalem.org 

Facebook: MaviKalemDernegi

Twitter: MaviKalem

Instagram: mavikalemdernegi

Youtube: MaviKalemIstanbul

Mavi Kalem Danışma Hattı: 0 850 441 62 84



ofisler

Ha y a t a  s e n  d e  r e n g i n i  k a t !


