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SAHADAN HABERLER / İSTANBUL 
 
12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü Webinar 
 

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü vesilesiyle 
çevrimiçi ortamda düzenlediğimiz seminerde, Bilgi 
Üniversitesi’nde akademisyen Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, 
Sosyal Hizmet Uzmanı Dr. Bülent İlik ve Sosyal Hizmet 
Uzmanları Derneği İstanbul Şube Başkanı İkram Doğan 
konuşmacı olarak yer aldı. Çocuk işçiliğinin olumsuz 
etkilerini, bu önemli sorunla mücadele yollarını ve alandaki 
deneyimlerimizi aktardığımız seminere 87 kişi katıldı.  
 

Ayrıca 12 Haziran’ı vesile bilerek farklı danışan gruplarımıza 
seminerler düzenledik. Sosyal hizmet uzmanlarımız 
yetişkinler için ‘Çocuk İşçiliğinin Zararları’ konulu bir 
bilgilendirme semineri düzenlerken, 14-18 yaş arası çocuklar 
ile ‘Çocuk Hakları’ konulu bir seminerde bir araya geldik; 
psikoloğumuz moderatörlüğünde 14 yaş altındaki çocuklarla 
da ‘Sosyal İlişkiler’ konulu atölye çalışması yaptık.  
 
Genç İstihdamını Destekleme  
 

İstanbul sahasında yürütülen geçim kaynağını destekleme çalışmalarında, Türkiyeli ve mülteci gençlerin 
bilişim ve teknoloji alanlarındaki bilgi ve becerilerinin gelişmesini ve ilgili alanlarda iş deneyimi elde 
etmelerini amaçlıyoruz. Bu kapsamda yaşam becerileri eğitimleri, teknik eğitimler ve staj/işbaşı eğitim 
desteği sunuyoruz. Haziran ayında sona eren 2 aylık teknik eğitimi 51 kişi başarıyla tamamladı. 19 kişi 
staj/işbaşı eğitime başlamak üzere firmalara yerleştirildi. 7 kişi ise eğitimler sayesinde kendi 
imkânlarıyla kalıcı istihdama ulaştı.  
 

Kapasite Güçlendirme  

Hayata Destek İstanbul ekibi öncülüğünde 
yürüttüğümüz Kapasite Güçlendirme Projesi 
kapsamında, 15 yerel sivil toplum kuruluşuna 
bilgilendirme, güçlendirme ve danışmanlık 
desteği veriyoruz. Kurumlarla bire bir 
görüşmeler yaparak ihtiyaç analizlerini 
tamamladık ve her kuruma özel olarak 
hazırlanmış eğitim planı çıkardık. Haziran ve 
Temmuz ayı boyunca kurumlara Hayata Destek 
360 üzerinden çevrimiçi eğitim vermeye 
başladık. Bu asenkron eğitimler sonrasında 
uzmanlarımızın katılımıyla çevrimiçi eğitim 

desteği sağladık. Ayrıca kurumların ihtiyaçlarını göz önüne alınarak, davranış kuralları, toplumsal 
cinsiyet temelli şiddeti önleme (TCDŞ), İzleme, Değerlendirme (MEAL) gibi alanlarda kurumsal kapasite 
geliştirmek için kurumlara yönelik mentorluk desteğine başladık.  

http://www.hayatadestek.org/
https://hayatadestek.online/
mailto:info@hayatadestek.org
https://www.facebook.com/HayataDestek
https://www.instagram.com/hayatadestek/
https://twitter.com/Support2Life
https://www.youtube.com/user/Support2Life/videos
https://www.linkedin.com/company/hayata-destek-support-to-life


E-BÜLTEN / AĞUSTOS 2022 

 
Hayata Destek Derneği | Support to Life 

hayatadestek.org  
hayatadestek.online 

Cenap Şahabettin Sok. No:42 34718 Koşuyolu Mah.  Kadıköy-İstanbul Türkiye 
Email   : info@hayatadestek.org 

Tel      : +90 216 336 22 62 
Fax      : +90 216 336 29 25 

 

     
 

 
Kooperatif ve Sosyal Girişim Desteği 
 

Kooperatif ve sosyal girişimlerin desteklenmesine yönelik programımız kapsamında Nisan ayı itibarıyla 
8 kuruluşa farklı konularda 15 özel destek sağladık.   
 
Dayanışmanın Gücü: Kadın Kadına Seminerler 
 

Mülteci ve göçmen kadınların Türkiye'deki yasal sistemler, kadın sağlığı ve ruh sağlığına dair 
farkındalığını artırabilmek amacıyla sürdürdüğümüz ‘Kadın Kadına Seminerler’ Haziran itibariyle sona 
erdi. 10 kişilik bir kadın grubuyla başlayan çalışmamız 65 kadına ulaştı. Mayıs ve Haziran aylarında 
kadınlar ile kadın sağlığı sorunlarına odaklanarak gebeliği önleyici yöntemler, meme kanseri erken 
tanı/tedavi gibi başlıklarda oturumlar düzenledik.  
 
Komite Çalışmaları 
 

Mayıs ayında Küçükçekmece’de bir mülteci komitesi kurmak üzere harekete geçtik. Amacımız doğru 
bilgiyi yaygınlaştırmak, hak ve hizmetlere eşit erişimi güçleştiren sorunları tespit etmek, savunuculuk ve 
bilgilendirme faaliyetlerini toplulukla birlikte yürütmek. Mayıs ve Haziran aylarında düzenlenen iki 
oturumdan sonra komite aktif olarak faaliyete başladı.  
 

 
Bilgilendirme Oturumları  
 

Nisan ayından itibaren İstanbul 
sahamızda, çevrimiçi bilgilendirme 
oturumlarımıza yüz yüze etkinlikleri de 
ekledik. Son dört ayda, ‘Sınır Dışı ve 
İdari Gözetim’, ‘Ceza Hukuku’, ‘Aile 
Hukuku’, ‘Kira Uyuşmazlıkları ve 
Kiracıların Hakları’, ‘Akran Zorbalığı’, 
‘Kadın Sağlığı’ ve ‘E-Devlet Sistemi’ gibi 
çeşitli konu başlıklarında avukat, 
psikolog, sosyal hizmet uzmanlarımızı 
danışanlarımızla buluşturduk; 104 kişiyi 
bilgilendirdik.  
 
Küçükçekmece İlçe Koordinasyon Toplantısı 
 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İlçe Nüfus 
Müdürlüğü, WALD, ASAM STL ve bölgedeki diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte yaptığımız İlçe 
Koordinasyon toplantısında, özellikle ortak çalışma alanlarında sivil toplum ve kamu işbirliğini nasıl 
geliştirebiliriz konusunu masaya yatırdık.  
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