
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 

 

     
 

SAHADAN HABERLER / İZMİR 

 
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ) Vakalarının Yönetimi Eğitimi 
 

12-13 Mayıs’da, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uzmanımız Gamze Karadağ, 26 meslek uzmanına yüz 
yüze eğitim düzenledi. Eğitimde, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet alanındaki temel kavramlar, vakaların 
yönetimine ilişkin kılavuz ilkeler ve vaka yönetimi adımları ile çalışma hassasiyetlerini aktardık. İnteraktif 
yöntemler, vaka örnekleri ve çözümlemelerle hem teknik becerilerin geliştirilmesini hem de meslek 
uzmanları arasında iletişim ve dayanışma kanalları oluşturmayı hedefledik.  
 
Tazeleme Toplantıları 
 

‘Kadınların Adalete Erişiminin Güçlenmesi Programı’ kapsamında 2 tazeleme toplantısı düzenledik. 13 
Mayıs’ta yüz yüze yapılan ve 21 kişinin katıldığı toplantıda, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin kavram ve 
yaklaşımlar ile atölye uygulamaları sırasında karşılaşılan zorluklar ve geliştirilen çözüm yolları 
konuşuldu, deneyimler paylaşıldı. 14 Haziran’da çevrimiçi yapılan toplantıda ise yerel topluluk üyesi ve 
mülteci kadınların kurduğu Halka Kooperatifi tanıtıldı; kooperatifin ihtiyaçları, mevcut kaynakları ve 
faaliyetlerini kooperatif koordinatörü aktardı.  
 
Genç İstihdamını Artırmak İçin Dijital Becerileri 
Geliştirme Projesi (EMPACT)  
 

Projemize başvuruyla katılan 65 kişi, Nisan-Haziran 
döneminde devam eden mesleki eğitimlerini başarıyla 
tamamladı ve programdan mezun oldu. Kursiyerlerimiz 
aldıkları mesleki eğitimle paralel olarak uygun firmalara 
yönlendiriliyor ve İŞKUR desteğiyle Uygulamalı Eğitim 
Programı’na başlıyor. Özel sektör işbirliklerini artırmak 
için Nisan-Temmuz döneminde 40 firmayla iletişime 
geçtik. Firma ziyaretlerimiz kapsamında 30 Mayıs’ta 
projeyi tanıtmak ve işbirliği geliştirmek üzere İnci 
Vakfı’nı ziyaret ettik; fikir alışverişinde bulunduk.  
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Koordinasyon Çalışmalarımız 
 

20 Nisan’da Bornova Belediyesi STK Yerleşkesi’ni ziyaret edip STK ağına dâhil olduk; Hayata Destek’in 
İzmir’de yürüttüğü projeleri tanıttık. İzmir’de sivil aktörlerle koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere 
planlanan çalışmalar hakkında bilgi edindik.  
 

26 Nisan’da Aile ve Sosyal Hizmetler İzmir İl 
Müdürlüğü’ne bir ziyaret düzenledik. 
Görüşmede, toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddetin önlenmesi ve risklerin azaltılması 
konusunda İzmir’de yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi aldık; Hayata Destek’in 
sahada yaptığı atölye, eğitim ve çalışmalara 
ilişkin paylaşımlarda bulunduk.  
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