
TAVSİYE	  KANALI	  iNSANİ	  YARDIM	  KAMPANYASI	  
	  
Bir	  gün	  yalnızca	  çok	  önemli	  ve	  hayatta	  kalmanıza	  yetecek	  kadar	  eşyanızı	  yanınıza	  kalıp	  
evinizden	  çıktığınızı	  düşünün.	  Belki	  de	  her	  gün	  temizlik	  yapıp,	  düzenlediğiniz	  gözünüz	  gibi	  
baktığınız	  evinizden	  bir	  daha	  ne	  zaman	  geri	  döneceğinizi	  bilmeden	  çıkıyorsunuz.	  

Üşümesin	  diye	  en	  korunaklı	  montları,	  rüzgarlıkları	  giydirdiğiniz	  çocuğunuzla	  kilometrelerce	  
yürüdüğünüzü	  hayal	  edebilir	  misiniz?	  Peki	  kucağınızda	  bebekle	  kollarınız	  ağrımadan	  en	  fazla	  
kaç	  kilometre	  yürüyebilirsiniz?	  

Tavsiye	  Melekleri	  olarak	  birbirimizin	  hayatını	  güzelleştiren	  bir	  kadınlar	  topluluğuyuz.	  Bizler	  
konforlu	  evlerimizde	  sıradan	  hayat	  mücadelemize	  devam	  ederken	  çok	  yakınımızdaki	  kadınlar	  
yaşam	  savaşı	  veriyor.	  

	  

Hepimiz	  	  "Nasıl	  yardım	  edebilirim?"	  sorusuna	  cevap	  aradık.	  Kimin	  aracılığıyla	  yardım	  etmeli,	  
hangi	  gereksinimler	  karşılanmalı	  çok	  düşündük.	  Göçmen	  kadınların	  bizlerin	  yardımına	  ihtiyacı	  
var.	  Biz	  onlara	  yardım	  edersek	  onlar	  da	  ailelerine	  daha	  iyi	  bakabilir	  ve	  bu	  zor	  günleri	  bir	  
nebze	  daha	  kolay	  atlatabilirler.	  

İşte	  tüm	  bu	  nedenlerle	  şimdi	  harekete	  geçmeliyiz!	  Peki	  nasıl?	  

Tavsiye	  Melekleri	  olarak	  yardım	  toplayan	  ve	  mültecilere	  ileten	  güvenilir	  kişilerle	  iletişime	  
geçtik.	  	  Kilis'te	  faaliyet	  gösteren	  ÇATOM	  (Çok	  Amaçlı	  Toplum	  Merkezi)	  gönüllülerinden	  Nimet	  
Taş,	  göçmenlere	  göndermek	  üzere	  ihtiyaç	  duydukları	  insani	  yardım	  malzemelerin	  bir	  listesini	  
verdi.	  



	  

	  

Hijyen	  ihtiyacını	  karşılamaya	  yönelik	  tüm	  malzemeler;	  

• Diş	  fırçası	  
• Diş	  macunu	  
• Hijyenik	  ped	  
• Çocuk	  bezi	  
• Tuvalet	  kağıdı	  

Hijyen	  ihtiyaçların	  yanı	  sıra	  soğuk	  kış	  günlerini	  bir	  parça	  kolay	  atlatmalarını	  sağlayacak	  çorap,	  
battaniye	  ve	  kışlık	  giysilere	  olan	  ihtiyaç	  da	  oldukça	  büyük.	  

Topladığınız	  yardımları	  idaresi	  geçici	  olarak	  Kilis	  ÇATOM'a	  kargo	  ile	  ulaştırabilirsiniz.	  

Adres	  :İslambey	  Mahallesi,	  Cankurtaran	  Sokak,	  No.20	  /	  ÇATOM-‐	  Kilis	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Göçmenlere	  insani	  yardım	  ulaştırmanın	  tek	  yolu	  elbette	  ki	  toplanan	  eşyaların	  ve	  
malzemelerin	  ÇATOM'	  a	  gönderilmesi	  değil.	  Sevgili	  Zeynep	  Kurmuş	  Hürbaş'ın	  da	  içinde	  
bulunduğu	  harika	  bir	  organizasyondan	  bahsetmek	  istiyoruz.	  



	  

Göçmen  Dayanışma  Ağı'nın  İnsani  Yardım  grubunun bir parçası olan 
bu  gönüllülerin  faaliyetlerini isterseniz	  Zeynep	  Hanım'ın	  kendi	  cümlelerinden	  öğrenelim...	  

...	  

Her	  Pazar	  günü	  hafta	  içi	  belirlemiş	  olduğumuz	  bir	  veya	  iki	  bölgeye	  gidiyoruz.	  Bunun	  dışında	  
hafta	  içi	  veya	  Cumartesi	  günleri	  diğer	  destek	  ekipleri	  ve	  STK'ların	  toplantılarına,	  buluşma	  ve	  

etkinliklerine	  katılıyoruz.	  Bir	  çatı	  altında	  değiliz,	  bir	  STK	  değiliz,	  ama	  Toplumsal	  Afet	  
Platformu'ndan	  çoğu	  arkadaşımız.	  Göçmen	  Dayanışma	  Ağı'nın	  İnsanı	  Yardım	  kısmında	  yer	  
alıyoruz.	  Hak	  temelli	  çalışan,	  sağlık	  ve	  eğitim	  odaklı	  işler	  yapan	  diğer	  GDA	  gruplarıyla	  da	  

beraber	  çalışıyoruz.	  

	  

Ben	  bu	  işe	  başladığımda	  bireysel	  olarak	  başladım,	  tanıdık	  ve	  arkadaşlarımla,	  "mış	  gibi"	  
yapmamayı	  seçenlerle	  beraber	  farklı	  yardım	  çalışmaları	  gerçekleştirmekle	  başladık.	  Şu	  anda	  
beraber	  çalıştığımız	  grubun	  önceliği,	  "hemen"	  odaklı	  -‐	  yani	  uzun	  süreli	  çözümleri,	  politika	  
üretmeyi,	  projelendirmeyi	  diğer	  dostlarımıza	  bırakıyoruz,	  ve	  o	  hafta	  kime	  nerede	  ne	  
gerekiyorsa	  "günü	  kurtarmak"	  üzere	  harekete	  geçiyoruz.	  Bu,	  sokakta	  geçici	  yaşayan	  
mültecilere	  sandviç	  götürmek	  de	  olabiliyor,	  sobası	  olmayan	  ailelere	  battaniye	  de,	  bebek	  bezi	  
ve	  mama	  da,	  şeker	  yağ	  çay	  da...	  Dişi	  çürük	  bir	  çocuğun	  yönlendirildiği	  dişçiye	  götürülmesi	  de,	  
hastane	  yatışlarında	  yanında	  durmak	  da	  olabiliyor.	  Kim	  müsaitse	  ve	  yapabiliyorsa	  üstleniyor.	  

O	  hafta	  etrafımızda	  beraber	  çalıştığımız	  dernek	  ve	  sivil	  veya	  değil	  kuruluşlardan	  ne	  haber	  
geldiyse	  bekletmeden	  harekete	  geçiyoruz.	  Çok	  amatörce,	  ama	  şevkle	  çalışıyoruz.	  Çok	  
yoruluyoruz	  ve	  yıpranıyoruz,	  ve	  insani	  yardım	  konusunda	  keşke	  sürekli	  ve	  projeli	  dağıtım	  
yapan	  bir	  STK	  olsa	  İstanbul'da	  da	  biz	  de	  onlarla	  çalışsak	  diyoruz	  hep.	  



Bol	  bol	  kıyafet	  geliyor,	  ihtiyacımız	  olanı	  bulabilmek	  için	  düzenli	  olarak	  tasnif	  günleri	  
yapıyoruz.	  5-‐6	  saat	  sürüyor	  her	  tasnif.	  Bu	  yüzden	  kıyafet	  yollamak	  isteyenlere	  listeli	  ve	  
ayrılmış	  olarak	  yollamalarını	  rica	  ediyoruz.	  Kıyafetleri	  ya	  kendi	  gittiğimiz	  gruplarda	  ihtiyaca	  
göre	  dağıtıyoruz	  (mesela,	  x	  bölgede	  çocuklara	  kalın	  çorap	  lazım	  diye	  haber	  geliyor,	  hemen	  
toparlayıp	  götürüyoruz)	  veya	  düzenli	  olarak	  kıyafet	  gönderdiğimiz	  derneklere	  tasnif	  edilmiş	  
halde	  yolluyoruz	  (Okmeydanı	  Dayanışma	  Derneği,	  Güvercintepe	  Suriyeliler	  Derneği	  gibi).	  

Bunun	  dışında	  yeni	  başlamak	  üzere	  olduğumuz	  bir	  proje	  daha	  var.	  Somalı	  kadınların	  yapmış	  
olduğu	  konserve	  salça	  ve	  tarhanaları	  isteyen	  satın	  alıp,	  ücreti	  direkt	  üretici	  kadınlara	  
gidecek	  şekilde,	  beraber	  çalıştığımız	  derneklere	  göndermek	  üzere	  çalışıyoruz.	  Yani	  sen	  ben	  
kavanozla	  10	  paket	  tarhana	  alıp,	  9'unu	  yerleşik	  gruplarla	  çalışan	  derneklere	  gönderebilecek	  
bir	  sistem	  kurmaya	  çalışıyoruz.	  Hem	  Soma'ya	  hem	  mültecilere	  yarayacak	  böylece.	  
	  

	  
	  	  
Özellikle	  sokakta	  kalanlara	  sandviç	  dağıtımı	  için	  düzenli	  olarak	  peynir,	  ekmek,	  domates,	  
salatalık,	  biber,	  meyve	  suyu	  ve	  süt	  ihtiyacımız	  oluyor.	  Bunları	  sanal	  marketlerden	  alıp,	  
depomuza	  gönderebiliyor	  arkadaşlarımız.	  Her	  hafta	  gönüllüler	  buluşup,	  sandviç	  yapıyor	  ve	  
dağıtımını	  da	  kendileri	  yapıyor.	  
	  	  

Burada	  en	  sık	  karşılaştığımız	  şey,	  "ben	  ne	  yapabilirim"	  sorusu.	  Herkes	  kıyafet	  göndermek	  
istiyor	  ve	  seve	  seve	  kabul	  ediyoruz.	  Ama	  bu	  kıyafetleri	  tasnif	  etmeye	  yardım	  edecek	  

insanlar	  da	  gerekiyor.	  Online	  sipariş	  yapıp	  tüm	  malzeme	  eksiğimizi	  tamamlayan	  harika	  
insanlar	  hep	  var,	  ama	  sandviçin	  içine	  peyniri	  kesip	  koymak	  için	  de	  insan	  gücü	  gerekiyor.	  
Herkesin	  her	  bölgede	  çalışmasının	  mümkün	  olmadığını	  biliyoruz,	  biz	  de	  sık	  sık	  ruhen,	  fiziken	  
bitiyoruz	  bazı	  bölgelerde	  ve	  günlerde	  ama	  tasnife,	  bir	  yerden	  bir	  şeyin	  alınıp,	  bırakılmasına,	  



lojistik	  işlere	  yardım	  edebilecek	  gönüllüler	  de	  arıyoruz	  hep.	  

	  

Kıyafet	  yardımlarınız	  için	  aşağıda	  görebileceğiniz	  öncelikli	  bir	  listemiz	  var,	  ancak	  tasnif	  
edilmiş	  her	  türlü	  diğer	  kıyafeti	  de	  kabul	  ediyoruz.	  Özellikle	  ricamız,	  gönderdiklerinizi	  bir	  liste	  
aracılığı	  ve	  ayrılmış	  halde	  yollamanız.	  Böylece,	  hem	  ihtiyaç	  halinde	  gerekli	  kıyafetleri	  hemen	  
ayırıp,	  ihtiyaç	  sahibine	  ulaştırabiliyoruz,	  hem	  de	  elimizdeki	  "ne	  var,	  ne	  yok,	  ne	  fazla,	  ne	  eksik"	  
listemizi	  güncel	  tutabiliyoruz.	  

Kıyafet	  vb:	  
-‐	  Battaniye	  
-‐	  Bebek,	  çocuk	  ve	  yetişkin	  mont	  &	  palto	  (bebekler	  için	  0-‐2	  yaş,	  çocuklar	  için	  2-‐16	  yaş,	  
yetişkinler	  için	  16	  yaş	  üzeri	  diye	  ayırabilirsiniz)	  
-‐	  Yetişkin	  erkek	  &	  kadın	  kışlık	  kıyafetler	  (kazak,	  pantolon,	  polar,	  gömlek,	  	  bluz	  vs)	  
-‐	  Bebek	  &	  çocuk	  kışlık	  kıyafetler	  (bebekler	  için	  0-‐2	  yaş,	  çocuklar	  için	  2-‐16	  yaş,	  yetişkinler	  için	  
16	  yaş	  üzeri	  diye	  ayırabilirsiniz)	  
-‐	  Bebek	  &	  çocuk	  kışlık	  bot	  ve	  ayakkabılar	  (bebek	  ayakkabıları	  patik	  şekilde	  olabilir,	  kalanları	  
18-‐38	  numara	  aralığında)	  
-‐	  Yetişkin	  erkek	  ve	  kadın	  bot	  ve	  ayakkabılar	  (38+	  numara)	  
-‐	  Atkı,	  bere,	  eldiven	  
-‐	  Çadır	  (özellikle	  sokakta	  geçici	  yaşayan	  mülteciler	  için)	  

Yiyecek	  &	  yardım	  paketi	  içerikleri:	  
-‐	  Bebek	  maması	  (kavanozda	  tercih	  ediliyor)	  
-‐	  Hijyen	  malzemeleri	  (bebek	  bezi,	  kadın	  pedi,	  ıslak	  mendil,	  el	  dezenfektanı,	  sabun)	  
-‐	  Toz	  şeker,	  sıvı	  yağ	  (5LT)	  



	  
Haftalık	  sandviç	  yapımı	  ve	  dağıtımı	  için	  yiyecek	  malzemeleri:	  
-‐	  5kg	  beyaz	  peynir	  (teneke	  kutuda)	  
-‐	  5kg	  domates	  
-‐	  3kg	  salatalık	  
-‐	  2kg	  biber	  
-‐	  1LT	  tetrapak	  kutuda	  meyve	  suyu	  (%100	  Elma	  tercih	  ediyoruz,	  şeker	  katkısız)	  
-‐	  100ml	  ve	  200ml	  küçük	  tetrapak	  kutu	  süt	  (meyveli	  veya	  çikolatalı	  da	  olabilir)	  
-‐	  7kg	  elma	  
-‐	  7kg	  mandalina	  
-‐	  Son	  kullanma	  tarihi	  en	  az	  6	  aylık	  konserve	  yemek	  (kuru	  fasulye,	  mercimek	  tarzı	  bakliyatlar	  
veya	  zeytinyağlılar	  tercih	  ediliyor)	  
	  
Göçmen	  Dayanışma	  Ağı,	  İnsani	  Yardım	  grubundan	  aldığımız	  bilgiye	  göre	  erzak	  paketleri	  
oldukça	  azalmış	  durumda.	  Erzak	  paketi	  yollayarak	  yardımda	  bulunmak	  isteyen	  Tavsiye	  
Melekleri	  için	  bir	  ihtiyaç	  listesi	  hazırladık;	  
	  
Erzak	  İhtiyaç	  Listesi	  
-‐	  2’şer	  kilo	  kuru	  gıda	  (mercimek,	  nohut,	  bulgur,	  kuru	  fasülye,	  pirinç,	  makarna),	  sıvı	  yağ	  
(2LT),	  toz	  şeker,	  salça	  
-‐	  Son	  kullanma	  tarihi	  en	  az	  6	  aylık	  konserve	  yiyecek	  (kuru	  fasülye,	  mercimek	  tarzı	  
bakliyatlar	  veya	  zeytinyağlılar	  tercih	  ediliyor)	  
-‐	  2	  adet	  1LT	  tetrapak	  pakette	  uzun	  ömürlü	  pastorize	  süt	  (lütfen	  günlük	  süt	  göndermeyin,	  
buzdolabımız	  çok	  küçük!).	  
-‐	  2KG	  un	  
-‐	  6’lı	  pakette	  meyveli	  süt	  (tetrapak	  pakette,	  100	  veya	  200ML)	  

Bunların	  dışında,	  sanal	  marketlerden	  veya	  online	  mağazalardan	  alışveriş	  yapıp,	  bize	  
iletebileceğiniz	  bazı	  "sarf"	  malzemeler	  de	  var.	  Isıtıcı,	  plastik	  bardak,	  streç	  film,	  naylon	  
torba	  vb	  ve	  her	  hafta	  değişiklik	  gösterebilen	  listemize	  katkıda	  bulunmak	  isterseniz	  bizlere	  
gezi-‐revir@hotmail.com	  mail	  adresinden	  ulaşabilirsiniz.	  

Ayrıca,	  her	  hafta	  belirli	  bölgelerde	  gerçekleşen	  erzak,	  yiyecek	  ve	  kıyafet	  dağıtımı	  ve	  tasnifi	  
için	  her	  zaman	  gönüllü	  ihtiyacımız	  oluyor.	  Katılabilirseniz	  lütfen	  haber	  verin.	  

Sevgili	  Tavsiye	  Melekleri,	  insani	  yardım	  kampanyamıza	  destek	  vermen	  
ve	  	  yardımlarımızı	  ulaştırabileceğimiz	  yeni	  adresler	  önermen	  bizim	  için	  çok	  önemli.	  
Göçmenlere	  yardım	  gönderiyorsan	  lütfen	  bizimle	  neler	  yaptığını	  paylaş	  ki,	  biz	  de	  
senden	  örnek	  alıp	  yardımlarımızı	  onlara	  ulaştırma	  imkanı	  bulalım.	  Birbirimizden	  
destek	  alarak	  çoğalalım	  ve	  bu	  yardım	  kampanyasını	  büyüterek	  daha	  fazla	  kadının	  
ve	  çocuğun	  hayatına	  dokunalım...	  


