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SAHADAN HABERLER / MERSİN 
 
 
Koruma Kaydı Yuvarlak Masa 
Toplantısı 
 

Geçici koruma kaydı altındaki 
bireylerin kimlik kaydı konusunda 
yeni kriterler belirlenmesi,  toplam 7 
Geçici Barınma Merkezi’nin tekrar 
açılması gibi yeni düzenlemeleri, 14 
Haziran’da Mersin Hayata Destek 
Derneği’nde sivil toplum ve kamu 
kurumlarının dahil olduğu geniş 
katılımlı bir toplantıda konuştuk. 
Toplantıya katılan İl Göç Müdürlüğü 
uzmanı, yeni genelgeyi detayları ile 
aktardı ve sorularımızı cevapladı.   
 

Muhtarlar Toplantısı 
  

Mersin Kaymakamlığı ve Kızılay işbirliğinde düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldık. Toplantıda 
muhtarlara Hayata Destek çalışma alanları hakkında bilgi verdik; travma etkileri hakkında kısa bir sunum 
yaptık.  

 
EMPACT Etkisi  
 

Genç istihdamını artırmak için dijital becerileri geliştirme projemizde (EMPACT) başarılı sonuçlar elde 
etmeye ve işbirliklerini çoğaltmaya devam ediyoruz. Eğitimlere katılan 10 danışanımız, istihdam 
olanaklarına erişti. 52 kişiye bilişim ve teknoloji alanında eğitimler verdik; 3 katılımcımız işbaşı eğitime 
başladı. 52 katılımcımız yaşam becerileri eğitimine katılırken, 77 kişi de 1 Ağustos’ta başlayan mesleki 
eğitime katılmaya hak kazandı.  
 

21 Temmuz’da Mersin Büyükşehir Belediyesi kursiyerlerine ‘Çalışma Hakları ve İş Kültürü’ eğitimi verdik. 
Öte yandan, 7 özel sektör firmasına, bir STK’ya ve bir kadın kooperatifine işbaşı eğitimi verdik.  
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Sivil Toplum Bir Arada  
 

16 Haziran’da Mersin’de geçim 
kaynakları ve koruma alanında 
çalışan sivil toplum kuruluşları ile 
bir araya geldik. Koruma ve 
geçim kaynakları projelerinin 
birlikte geliştirilmesi ve sahadaki 
ihtiyaçlara dönük tasarlanması 
için düzenlen toplantıda, Mersin 
Üniversitesi Göç Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin (MERGÖÇ) geçim 
kaynakları ihtiyaç analizinin 
bulguları paylaşıldı. Tasarlanacak yeni projelerde hem bu çalışmanın bulguları hem de STK’ların belirttiği 
ihtiyaçların göz önünde bulundurulması kararlaştırıldı.   
 
Gönüllüler Toplantısı  
 

Mersin ekibimiz ve 10 gönüllümüz, Mayıs ayında bir etkinlik düzenledi. Tabiat Parkı’nda düzenlenen 
etkinlikte, gönüllü çalışmalarını, ekipleri ve gönüllülerin koordinasyonunu konuştuk; aynı zamanda müzik 
eşliğinde keyifli zaman geçirdik.   
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