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1. GENEL GİRİŞ    

 

Günümüzde ulusal mesleki eğitim sistemleri, her bir grubun özel ve özgün durumları 

ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye dönük olarak her hedef grubun belirli karakteristiklerine 

uyum sağlamak adına çok büyük çabalar sarf etmektedirler.  Bir beceriye sahip 

olmayan ya da demode beceri ve yeterlik sahibi veya ailevi sorumlulukları dolayısıyla 

işgücü piyasasından kısmen ya da tamamen kopmuş ve tekrar işgücü piyasasına 

dönmeyi arzulayan ancak beceri ve yeterliklerinin demode olduğunu fark eden 

kırsaldaki kadınlar bu duruma örnek gösterilebilirler. Özel bir hedef grup olarak 

değerlendirildikleri takdirde, onlara ve ihtiyaçlarına özel eğitim eylemlerine ve 

programlarına ihtiyaç duymaktalar.  Böyle bir grup olarak, aktif çalışanlardan hatta 

işsizlerden çok daha farklılar. Nihai olarak işgücü piyasasından uzun bir süre boyunca 

ayrılmak durumunda kalan ancak bu süreçte kısa bir süre zarfında geri dönmeyi 

beklemedikleri bir süreçten geçmiş bir grup (işsizlerle en büyük farklılıkları da, işte 

bu nokta, işgücü piyasasından ayrılmalarına karşın, pasif olarak da olsa bir şekilde 

tekrar girmenin yollarını arıyorlar). 

Bu değerlendirmeleri göz önünde bulundurarak, bu proje bu grubun (kırsaldaki 

kadınlar) karakteristiklerine ve ihtiyaçlarına göre Sürekli Mesleki Eğitim (SME) 

uygulama şekillerinin, yöntemlerinin, araç ve gereçlerinin bir adaptasyonunu 

önermektedir. Diğer bir ifadeyle, SME planlama ve programının işgücü piyasasına 

girme veya tekrar girme hedefine ulaşmak için en iyi şekilde kullanımını ve bu gruba 

yönelik eğitim eylemleri yöntemlerinin ve yönetiminin uyarlanmasını önermektedir. 

Bununla birlikte, bu gruba mesleki rehberlik araçlarının uyarlanmasında bir dizi 

öneriye yoğunlaşılacaktır. Bunu başarmak için proje ekibi kırsaldaki kadınlar için 

kırsal gelişim ve sürekli mesleki eğitim temelinde Beypazarı Modelini araştıracaktır.  

Bu bağlamda projenin amacı, mevcut SME sistemleri ve hedef grupların ulusaşırı 

analiziyle başlayarak bazı yöntemsel uyarlamalar, eğitim faaliyetlerine yönelik 

programlama, planlama, yönetim ve gelişim aşamalarına atıf ve mesleki rehberlik 

önermektir. 

Bu çalışmanın geliştirilmesi için izlenecek başlıca adımlar şunlardır: 

 Araştırma alanının belirlenmesi: Hedef grup ve ulusal SME sistemleri. 

 Hedef grup durumunun ulusal ve karşılaştırmalı analizi. 
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 Sistemlerin üç bölüme ayrılarak analizi: SME programları ve planlamaları; 

eğitim eylemlerinin geliştirilmesi ve yönetimi ve mesleki rehberlik. 

 İyi uygulamaların tespiti ve analizi, SME araçlarının hedef gruba başarılı bir 

şekilde uyarlandığı örnekler. 

 Bu iyi uygulamalardan öğrenilenlerle, SME sistemlerinin uyarlanması için bu 

üç alana dönük bazı öneriler geliştirilecektir. 

 Alternatif bir SME aracı gösterilmesi adına Türk ortaklarca Beypazarı Modeli 

bir iyi uygulama örneği olarak analiz edilip incelenecektir. 

 Son olarak, araştırma ve önerilerin sonuçlarıyla bir Referans Dökümanın 

ortaya konulması. 

 

Projenin genel amaçları ve hedefleri şunlardır: 

 Ortak ülkelerde, kırsaldaki kadınlara ilişkin sürekli mesleki eğitim (SME) 

sistemlerini incelemek.  

 Eğitimin farklı öğelerinde hedef grup (kırsaldaki kadınlar) özellikleri ve 

ihtiyaçlarına dönük olarak sürekli mesleki eğitim sistemleri ve araçlarını 

uyarlamak, iyi uygulamaların analizi temelinde önerilerde bulunmak: 

 Programlama. Eğitim sistemlerinin geniş sınırlarla kurulması. 

 Planlama. Farklı eğitim eylemlerinde ortak olan örgütsel konuları da içerecek 

şekilde bir eğitim planının hazırlanması. 

 Eğitim eylemlerinin yönetimi. Somut eğitim eylemlerinin organizasyonuyla 

ilgili konular. 

 Pedagojik konular. Öğretim yöntemi, yapısı ve eğitim malzemelerinin içeriği 

vb. konular. 

 Eğitim eylemlerinin değerlendirilmesi. Gelecek programlama, planlama, 

yönetim ve pedagojik konulara yönelik geri bildirim verilmesi. 

 İş ve eğitim rehberliği. Bir eğitim eylemine katılma yolu veya sonrasında iş 

bulma yolları. 

 Beypazarı Modelini iyi uygulama örneği olarak incelemek ve Beypazarı 

Modeli temelinde bir eğitim sistemi önerisi geliştirmek. 

 

Bu belge Rurwomback projesinin nihai sonuçlarını ele alındığı şekliyle kırsaldaki 

kadınlar topluluğunun ortaya koyduğu sorun açısından daha anlamlı ve yenilikçi 

olanları vurgulayarak ortaya koymaktadır. Kırsaldaki kadınların İşgücü piyasasında 
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ve hayatboyu mesleki eğitimde ve iş bulma ve hayatboyu öğrenme konusunda 

durumlarının belirlenmesinde rol oynayan tüm etmenlere genel bir bakış açısıyla 

katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  Hayatboyu mesleki eğitimin değeri topluluğa 

uyarlanabilirliği ve karmaşıklık düzeyi ve bunların denk politikalarla ilişkisi 

dahilindedir. Bu projede gerçekleştirilecek tüm araştırmalar, işgücü piyasasına 

dönmek isteyen ya da rol almak isteyen ailevi sorumluluk sahibi kadınlara mesleki 

eğitim sistemlerinin uyarlanmasına ilişkin öneriler geliştirilmesine hitap edecektir. 

Referans Belgesinde bu öğelere yer verilecektir. Bu öneriler her ortak ülkede tespit 

edilen iyi uygulama örnekleri temelinde yürütülecek nicel ve nitel araştırmaların 

sonuçları olacaktır. Projede gerçekleştirilecek araştırma ve karşılaştırma 

çalışmalarıyla oluşturulmuş olan bu belgenin yayımlanmasıyla, şunlar 

tasarlanmaktadır: 

 İşgücü piyasasına entegrasyonu ve yeniden entegrasyonu kolaylaştıracak bir 

bakış açısıyla, mesleki eğitim bünyesinde tüm seviyelerdeki kadınların beceri 

ve yeterliklerini geliştirmek. 

 İşgücü ve sosyal uyumluluğu geliştirecek ve artıracak bir bakış açısıyla beceri 

ve yeterliklerin sürekli kazanımı ile bu hedef grubun sürekli mesleki eğitime 

erişimlerini daha esnek kılmak ve geliştirmek. 

 Ailevi sorumlulukları olan kadınlara yeni iş imkanları sunan ve rekabeti 

geliştiren bir bakış açısıyla, yenilik sürecine mesleki eğitimin katkısını teşvik 

etmek ve güçlendirmek. 
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2. HEDEF GRUP ANALİZİ     

 

2.1. Giriş     

 

Her ne kadar kırsal alanların yüksek yaşam kalitesi sunma noktasında yeterli olmasına 

karşın halen eğitim-öğretim altyapısı eksikliği ve sosyal hizmet ağlarının yetersizliği 

ayrıca çevrenin korunmasına yönelik alınan önlemler ve tarımda süregelen dönüşüme 

ilişkin baskılar gibi farklı sorunları da barındırmaktadır. Kırsal alanlarda, özellikle 

kadınlar için bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim oldukça güç. Kırsal alanların daha 

cazip kılınması için bütünleşik ve sürdürülebilir gelişim ile özellikle gençler ve 

kadınlar için yeni istihdam imkanlarının oluşturulması kadar yüksek kalite sağlık ve 

sosyal hizmetlerin de yönlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yoksulluk ve sosyal 

dışlanma, özellikle yeni üye ülkelerde geniş çapta kırsal kesimde gözlemlenen bir 

olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.  İşgücü piyasasında ülke kadınlarının güçsüz 

konumu ikamet yerleri dışında birçok etmenden etkilenmektedir. 

Ulusal düzeydeki yetkililer, yerel yönetim ve kuruluşlarla işbirliği ile kadınların iş 

hayatına katılımı için teşvikler, eğitim, meslek niteliklerinde ve işgücü piyasasında 

ayrımcılığa dönük iyileştirmeler oluşturmalı. Şirketleşmenin kadınlar arasında 

yaygınlaştırılması ve kadınları istihdam imkanı sunan ve kırsal alanlara yatırım yapan 

ticari teşekküllerin desteklenmesi gerekmektedir. 

 

2.2. TÜRKİYE       

2.2.1. Demografik Durum      

Türkiye’ye ilişkin demografik durum şu şekilde özetlenebilir:  

 

Nüfus dağılımı  

• Nüfusun %74’ü (52 540 000) şehir ve kasabalarda yaşamaktadır  

• Nüfusun %26’sı (18 460 000) köylerde yaşamaktadır (IFAD) 
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Yerli nüfusun yaş, ırk ve cinsiyet yapısı 

 

                     

 

Erkek Kadın Toplam 

0-14 yaş 9.681.912 9.177.422 18.859.334

15-64 yaş 24.557.794 24.060.770 48.618.564

65-üzeri 2.222.764 2.860.650. 5.083.414

Toplam 36.462.470 36.098.842 72.561.312

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

 

2.2.2. Eğitim ve Öğretim 

 

18 yaş ve üzeri grubuna ilişkin veriler, %17,2’sinin Türkiye genelinde son 12 ayda 

örgün ya da yetişkin eğitimine katıldığını göstermektedir. Örgün eğitim ve yetişkin 

eğitimine katılımda ise kentsel alanlarda %19,3, kırsal alanlarda %12,8 bir oran 

görülmektedir. Aynı grup (18 yaş ve üzeri) için Türkiye genelinde bu dönemde 

yalnızca yetişkin eğitimi alanların oranı %13,9 iken kentsel alanlarda %15,2 ve kırsal 

alanlarda %11,3’tür. 

Araştırmanın bu son 12 aylık dönemi boyunca, 25 yaş ve üzeri grupta yetişkin eğitimi 

veya örgün eğitime katılım %12,5 oranındadır. Kentsel alanlar için bu oran %13,8 ve 

kırsal alanlar içinse %9,8’dir. Aynı yaş grubu için tüm Türkiye genelinde yalnızca 

%

Eğitim Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın

18 yaş ve üzeri 

Örgün ya da yetişkin eğitimine katılım 
yüzdesi 17,20 21,07 13,49 19,29 22,90 15,77 12,82 17,12  8,84

YALNIZCA yetişkin eğitimine katılım 
 yüzdesi  13,92 17,17 10,81 15,16 18,08 12,31 11,34 15,22  7,74

YALNIZCA örgün eğitime katılım 
yüzdesi  5,89 7,02 4,81 7,34 8,52 6,19 2,86  3,80  1,99

HEM örgün HEM DE  yetişkin 
eğitimine katılım yüzdesi 2,61 3,12 2,13 3,20 3,69 2,73 1,38  1,89 0,90
 25 yaş ve üzeri 

Örgün ya da yetişkin eğitimine katılım 
yüzdesi 12,51 15,83 9,29 13,82 16,90 10,80 9,84  13,60  6,30

YALNIZCA yetişkin eğitimine katılım 
 yüzdesi  11,35 14,37 8,43 12,30 15,01 9,64 9,42  13,04  6,02

YALNIZCA örgün eğitime katılım 
yüzdesi 
HEM örgün HEM DE  yetişkin 
eğitimine katılım yüzdesi 

2,05 2,57 1,54 2,60 3,14 2,06 0,93  1,38  0,51

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010.  

0,89 1,11 0,67 1,07 1,25 0,90 0,51 0,82  0,22

Kırsal Türkiye Kentsel

Yaş 
Cinsiyet 
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yetişkin eğitimine katılım oranı %11,4, kentsel alanlarda %12,3 ve kırsal alanlarda 

%9,4 olarak belirlenmiştir. 

 

2.2.3. İstihdam 

 

 

Grafik 1- Mevsimsel Etkilerinden1 Arındırılmış İstihdam Oranları (%) (TÜİK, 

2010) 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 

 

Ocak 2005 için işgücü sayısı 19 milyon 962 bin (19.962.000)’dir. 5 yıl içerisinde bu 

rakam 2 milyon 203 bin (2.203.000) artış göstermiştir. Ocak 2010 itibariyle işgücü 

sayısı 22 milyon 165 bine (22.165.000) yükselmiştir. 5 yıllık zaman diliminde işsizlik 

rakamları 1 milyon 58 bin (1.050.000) artışla 3 milyon 347 bin (3.347.000) rakamına 

ulaşmıştır. 5 yıllık zaman dilimde istihdam rakamları ise 22 milyon 251 bin 

(22.251.000)’den 3 milyon 261 bin artışla 25 milyon 512 bin (25.512.000) rakamına 

ulaşmıştır. 

 

2.2.4. Ev İşi, Aile ve Zamanın Kullanımı 

Tablo 1,2,3 ve 4’te, bir Hane halkı Anketi (2006) ile elde edilen verilerle kentsel ve 

kırsal alanlarda aile yapısı, yemek hazırlama alışkanlıklar, kadınların işi ve evlilik 

yaşına ilişkin bazı istatistikler yer almaktadır.   

 

                                                             
1 Mevsimsel etki istihdamı ifade etmektedir. 

38,0

40,0

42,0

44,0

2005/1 2005/7 2006/1 2006/7  2007/1 2007/7 2008/1 2008/7 2009/1 2009/7  2010/1 
İstihdam oranı(mevsimsel etkilerle) İstihdam oranı(mevsimsel etkiler hariç)
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Tablo 1- Kentsel ve Kırsal Alanlarda Hane Aile Yapısı (%) (TÜİK, 2006) 
 Tek Kişilik 

Aile 
Çekirdek Aile Geniş Aile Öğrenci ve 

İşçiler 
Türkiye 6,0 80,7 13,0 0,3 
Kentsel 6,2 83,0 10,3 0,5 
Kırsal 5,7 76,3 18,0 0,0 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
 
Tablo 2 – Kent ve Kırsalda Ev İşlerini-Yemek Hazırlama- Yapan Kişiler(%) 
(TÜİK, 2006) 
 Erke

k 
Kadın Tüm Aile 

Bireyleri 
Haneha
lkı 
dışında
ki 
Akraba
lar 

Ödeme 
Karşılığı Aile 
dışından Bir 
Kişi 

Evde 
Yapmayanl
ar 

Türkiye 2,0 87,1 9,5 0,8 0,4 0,2 
Kentsel 1,8 86,7 9,8 0,9 0,6 0,2 
Kırsal 2,3 87,8 8,8 0,7 0,1 0,3 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
 
Tablo 3 –Maaş Almadan Çalışan Kadınların (%) (TÜİK, 2006) 
Türkiye 83,6 
Kentsel 84,9 
Kırsal 81,4 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
 
Tablo 4 – Kentsel ve Kırsal Alanlarda Evlenme (%) (TÜİK, 2006).  
 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+ 
Türkiye 13,0 61,0 24,3 1,5 0,1 0,0 0,0 
Kentsel 8,7 59,5 29,6 2,0 0,2 0,0 0,0 
Kırsal 20,4 63,8 15,0 0,7 0,1 0,0 0,0 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
 
 
2.2.5. İş ve Aile Yaşamının Bileşimi      

Türkiye İstatistik Kurumu Aile Yapısı Anketine göre, her iki cinsiyet de kadını ev 

hanımı olarak görüyor. Her iki cinsiyetten anketi cevaplayanların yarısından fazlası 

(60 – 64%) kadının çalışmaması gerektiğini düşünmekteler. Kadınların çalışmaması 

gerektiğine yönelik düşüncelerinin nedenlerini ise şöyle sıralamaktalar: çalışan 

kadınlar gelenekler karşılar, çalışma ortamları güvenli değil, çalışan kadının çocukları 

güçlük çekmekte ve iş kadını yormakta.   
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Tablo 5 – Çalışan Kadın Hakkında Düşünülenler (TÜİK, 2006). 

Çalışan kadın hakkında düşünülenler(1), 2006 (%)   
 Kadın Erkek
Kadının asıl işi ev hanımlığıdır 64,7 60,7
Geleneklerimizi ihlal etmektedir 14,1 12,0
Çalışma ortamları kadın için güvenli değildir 9,5 16,5
Çalışan kadınların çocukları güçlük çekerler 7,8 7,0
Maaşlı bir iş kadını yorar 2,5 2,0
Diğer 1,4 1,8
Toplam 100,0 100,0
Kaynak: Aile Yapısı Anketi, 2006   
(1) Erkeklerin %23’ü, ve kadınların %10’u kadınların çalışmasını uygun 
bulmamakta.   
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  

 

 

2.3. POLONYA        

 

2.3.1. Demografik Durum      

Polonya’ya ilişkin demografik durum şu şekilde özetlenebilir: 

 

Nüfus dağılımı  

• Polonyalıların %61.8’i kasabalarda ve  

• %38.2’si kırsal alanlarda yaşamaktadır.  

 

Nüfusun yaş dağılımı 

• 17 yaş altı — %24,  

• 18–24 yaşları arası — %11.8, 

• 25–39 yaşları arası — %20.3,  

• 40–59 yaşları arası — %27.1,  

• 60–79 yaşları arası — %14.8,  

• 60 yaş üzeri — %16.7, 

• 80 yaş üzeri — %2.  

 

2.3.2. Eğitim ve Öğretim      

 

Nüfusun eğitim düzeyi 
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2007 yılı itibariyle 15 yaş ve üzeri nüfusun cinsiyetlere göre eğitim düzeyleri 

Eğitim Düzeyi Nüfusun %
Erkeklerin 

%  
Kadınların

%  

Üniversite 10.2 9.7 10.8

Ortaöğretim veya alt ortaöğretim 32.6 28.7 36.3

İlköğretim sonrası, mesleki  24.1 31.3 17.5

İlköğretim, tamamlanmış 28.2 26.2 29.9

Eğitimsiz, ilköğretimi tamamlamamış 
veya belirlenemeyenler  

4.9 4.2 5.5

 

Yaygın eğitim sistemi oldukça seçmeli bir yapıya sahiptir. Yaygın sistem bünyesinde 

eğitim alanların neredeyse yarısı üniversite mezunu ve yaklaşık %27’si ortaöğretim, 

mesleki veya ortaöğretim sonrası eğitim almış bireylerdir. Genel ortaöğretim 

okullarından mezun bireylerin oranı %6’sını, meslek lise mezunları %15’ini ve 

%3’ten azını ise (gymnasium olarak da anılan) alt ortaöğretim okulları ve daha alt 

düzeydeki okul mezunları oluşturmaktadır. Bu nedenle, sürekli eğitim mesleki eğitim 

almış kişilerin yanında yüksek eğitim seviyelerine sahip bireylerce de 

yürütülmektedir. 

 

2.3.3. İstihdam      

Neredeyse araştırma çalışmalarının tüm sonuçları erkek ve kadın arasında önemli 

derecede bir eşitsizlik ortaya koymaktadır. Erkeklerde mesleki aktiflik %61.9 

oranındayken kadınlarda yalnızca %46.2’dir. Çalışan bireyler erkeklerin %53.6’sını 

oluştururken, kadınlarda bu oran %39.3’tür. 2009 yılında, kadınlar erkeklerden daha 

az sure çalışmışlar ve pek çok durumda yarı-zamanlı işlerde istihdam edilmişler. Bir 

kadının ortalama haftalık çalışması 37.6 saattir. Aynı zaman diliminde, erkekler 

haftada 43.4 saat çalışmıştır. Yarı-zamanlı çalışma kadınların %13.5’ini açıklarken, 

erkeklerde %7.1’dir.  
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2.3.4. Ev İşi, Aile ve Zamanın Kullanımı 

 

Geleneksel rol paylaşımı, ev işlerinin gerçekleştirilmesinde halen Polonya’da oldukça 

yaygındır. Çamaşır, ütü, yemek hazırlama ve bulaşık yıkama, ev temizliği (hem 

günlük hem de belirli aralıklarla) ile alışveriş gibi eylemler halen birçok hanede 

kadınlarca yapılmaktadır. Bu ve benzeri işleri kadınlardan yardım almadan 

gerçekleştiren erkeklerin oranı ise her halükarda oldukça düşüktür. Tüm bu 

vazifelerin yerine getirilmesi için kadınlar erkeklerden çok daha fazla zaman 

harcamaktadır (ortalama haftada 7.5 saat ve 25-34 yaş arası ise 31.8 saate kadar 

zaman harcayabilmekte, bu rakam ise neredeyse “tam zamanlı bir işe” karşılık 

gelmekte). 2007 yılında, yalnızca ev işleri ile uğraşan kadınların sayısı 1.5 milyon 

kadardı. Bu durumu açıklayacak pek çok neden bulunmaktadır. Polonya’da 

genellikler kocalar daha fazla kazanmaktadır, kadınlarsa evle ilgilenmek durumunda. 

Ancak, iş arama amacıyla göç etme kararı alan bir erkeğe kıyasla, kadınlar ev işleriyle 

profesyonel işi birleştiremedikleri için evde kalmaktadır.  

 

2.3.5. İş ve Aile Yaşamının Bileşimi      

Kadınları ilgilendirdiği ölçüde, günümüz ekonomik durumunda aile yaşamıyla, iş 

hayatının birleştirilmesinde giderek artan sorunlarla karşılaşmakta ve sonucunda 

azalan iş performansı ile ailevi açıdan daha yüksek bir bedelle karşı karşıya 

kalmaktayız. Diğer taraftan, iş hayatından kadınların dışlanması kadınların mesleki 

yeterliklerinin güncelliklerini yitirmesine ve işgücü piyasasında ayrımcılıkla 

sonuçlanmaktadır. Bu durumu değiştirme imkanı diğer bazı şeylerin yanında diğer 

görevlerinin yerine getirilmesine imkan tanıyarak iş hayatı yönetimini uzlaşıya 

getirecek esnek istihdam ve çalışma programlarının uygulanmasında yatmaktadır. 

 

2.4. YUNANİSTAN        

 

2.4.1. Demografik Durum      

Yunanistan’a ilişkin demografik durum şu şekilde özetlenebilir:  
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Nüfus dağılımı   

Nüfus Dağılımı (%) 
2009 

Yıllık Nüfus Değişim 
Oranı % 

2005-2010 
Kentsel Kırsal Kentsel Kırsal 

61 39 0.6 -0.3 
Kaynak: Birleşmiş Milletler Sekreterliği İstatistik Bölümü (The Statistics Division of 

the United Nations Secretariat) 

 

Nüfusun yaş dağılımı 

Yaş Grubu 0 – 14 yaş 15 – 64 yaş 65 + yaş 

Yüzde 14,3% 66,6% 19,2% 

Erkek 788.722 3.568.660 902.617 

Kadın 742.270 3.578.344 1.156.815 

Kaynak: Yunanistan Ulusal İstatistik Hizmetleri Genel Sekreterliği (General 
Secretariat of the National Statistical Service of Greece) 

 

2.4.2. Eğitim ve Öğretim      

 

 Tarım, ormancılık ve balıkçılık (bin) 
 

Yıl 

Yüksek 
Lisans 

ve 
Doktora 

Üniver
site 

Teknoloj
ik Eğitim 
Enstitüsü 
Derecesi 

Üst 
Ortaöğr

etim 

Alt 
Ortaöğr

etim 

İlköğre
tim 

İlköğr
etimin 
bazı 

sınıfla
rı 

Eğiti
msiz 

 

Erke
k 

2009 107 4.164 11.500 71.134 56.331
162.93

3 
6.065 

3.97
5

 
2008 115 2.525 9.788 70.887 54.052

156.57
3 

8.018 
3.65

5
 

2007 0 1.553 4.728 30.411 26.777
143.50

8 
9.121 

4.32
8

 
2000 115 4.052 6.902 57.756 47.301

262.55
0 

22.443 
12.9

25
Kadı
n 

2009 0 1.844 5.094 32.487 25.639
137.29

1 
7.150 

3.87
5

 
2008 206 1.804 5.459 31.533 25.866

137.11
6 

7.033 
4.09

3
 

2007 335 5.296 6.388 63.233 54.217
159.20

6 
8.962 

4.30
2

 
2000 0 404 2.591 26.194 18.015

212.42
5 

21.830 
17.2

10
Kaynak: Yunanistan Ulusal İstatistik Hizmetleri Genel Sekreterliği (General 

Secretariat of the National Statistical Service of Greece) 
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 Üretim 
 

Yıl 

Yükse
k 

Lisans 
ve 

Doktor
a 

Üniver
site 

Teknoloj
ik Eğitim 
Enstitüsü 
Derecesi 

Üst 
Ortaöğr

etim 

Alt 
Ortaöğr

etim 

İlköğre
tim 

İlköğr
etimin 
bazı 

sınıfla
rı 

Eğiti
msiz 

 

Erke
k 

2009 5.389 22.793 51.646 144.390 66.596 91.659 1.472 343

 2008 4.606 25.818 59.189 150.286 66.368 88.168 1.440 446
 2007 4.922 32.040 58.392 148.508 66.936 91.747 1.535 406
 

2000 1.351 27.080 43.421 129.355 71.972
123.43

7 
3.258 932

Kadı
n 

2009 3.782 11.038 20.956 51.453 15.877 28.040 379 189

 2008 2.675 13.402 27.479 50.974 16.768 30.664 344 156
 2007 2.354 14.469 29.285 50.399 21.919 35.469 351 121
 

2000 638 11.520 22.694 48.163 19.872 65.084 1.407 
1.18

5
Kaynak: Yunanistan Ulusal İstatistik Hizmetleri Genel Sekreterliği (General 

Secretariat of the National Statistical Service of Greece) 
 
 

Yunanistan’da kırsaldaki kadınlar giyim, el becerileri, kırsalda ev ekonomisi, besin 
işleme ve çiftlik turizmi konularında eğitim alırken bu oran hayvan yetiştiriciliği, ağaç 
yetiştiriciliği, bahçecilik ve tarım makineleri konularındaki kurslara katılan kadınlar 
eğitim alanların %20’den azını teşkil etmektedir.   
 
2.4.3. İstihdam      

Avrupa Birliği (27 ülke) istihdam oranı %70,5 oranına kıyasla Yunanistan istihdam 

oranı 2008 yılında %66,5’tir. AB ortalaması olan %63,0’lık kadın istihdam oranın 

oldukça altında %52,5’lik bir oranla Yunanistan’da daha az kadın çalışmaktaydı. 
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Yunanistan 2009 yılı istihdam oranı ise %53,98 bu oranın %41,47’sini ise kadınlar 

teşkil etmekteydi.   

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılıkta kadın istihdamı %40,26 iken erkek istihdamı 
%59,73’tür. 
 

Bin 
 

Topl
am 

Yaş grupları 

15 – 
19     
yaş 

20 – 
24     
yaş 

25 – 
29     
yaş 

30 – 
44     
yaş 

45 – 
64     
yaş 

 65 
yaş 
ve 

üzeri 
Tarım, Ormancılık ve 
Balıkçılıkta Kadın 

219,
6 1,9 3,4 7,6 60,8 133,1  12,9 

Tarım, Ormancılık ve 
Balıkçılıkta Erkek 

325,
8 5,4 12,3 26,3 107,5 149,2 25,0

Kaynak: Yunanistan Ulusal İstatistik Hizmetleri (National Statistical Service of 

Greece): 3. Çeyrek - 2009 

 

2.4.4. Ev İşi, Aile ve Zamanın Kullanımı 

2006 yılında Yunanistan’da 25-54 yaş arası kadınların hareketsizlik oranı %30,9’dur. 

Evle ilgili vazifelerin derecesi yaşa, sahip olunan çocuk sayısına ve genel ailevi 

duruma bağlıdır.  

Avrupa Komisyonu, İstihdam, sosyal İlişkiler ve Eşit Fırsatlar birimine göre ev ve 

ailevi işlere ayrılan ortalama haftalık zaman kadınlar için 28,8 saat, erkekler içinse 7,1 

saattir. 21,7 saatlik bu farklılık oldukça aşikardır.  

 

2005 Kadın Erkek Açık 

  
Ev ve 
Aile 
işleri 

Ücretli 
istihdam 

Ev ve 
Aile 
işleri 

Ücretli 
istihdam 

Ev ve 
Aile 
işleri 

Ücretli 
istihdam 

Ev ve aile işleri ile ücretli 
istihdamda harcanan 
ortalama zaman 

28.8 43.6 7.1 53.1 21.7 -9.5 

Kaynak: Avrupa Komisyonu: İstihdam, Sosyal İlişkiler ve Eşit Fırsatlar Genel 

Müdürlüğü ( European Commission: Employment, Social Affairs and Equal 

Opportunities) 

 

2.4.5. İş ve Aile Yaşamının Bileşimi      
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Kırsaldaki kadınlar birden fazla rol üstlenmekteler: ev içerisinde, hane yöneticileri ve 

aile kariyer koçu; toplumda, büyük ölçüde gönüllü sosyal ve kültürel hizmetleri 

sürdürmekteler ve ekonomide ise eğer resmen çalışan ya da girişimci olarak müdahil 

olmamışlarsa sıklıkla aile işletmelerinde ya da tarlalarda aktif olarak görev 

almaktalar.  Çoğunlukla, ev ve toplumda üstlendikleri muhafaza rolleri onları karar-

alma sürecine katılmadan alıkoymasına karşın erkeklerin katılmasına imkan veren 

desteği de sağlamaktadır.  Ailevi ve evle ilgili sorumlulukların dengesiz paylaşımı 

kadın ver erkeklerin kırsal gelişime eşit katılımı açısından önemli bir engel teşkil 

etmektedir.  

Yunanistan’da, yine çoğunluğu kadınlarca yürütülen birçok başarılı çiftlik turizmi 

kooperatifi grup çalışmasının ve topluluk insiyatifinin faydalarının güzel 

örneklerindendir. 

 

2.7. SONUÇLAR      

 Hem kadın hem erkeklerin kırsal iş gücüne katılımı düşmektedir ve kadın ile 

erkek arasındaki açıklık değişmemektedir. Bu açık istatiksel olarak “iş gücüne 

dahil olmayan nüfus” olarak tanımlanmaktadır. 

 Geçmişte, uluslararası ve hükümet dışı kurumlarla, tüm hükümetler kırsaldaki 

kadınların işgücü piyasasına dahil olmasını artırmak amacıyla bazı çabalar 

sergilemişlerdir. Düşük ve azalan işgücü katılım oranı, yoksulluk ve zafiyetle 

sonuçlanan cinsiyet eşitsizliğinin önemli bir göstergesidir.  

 Kırsaldaki kadınların katılım oranındaki düşüş eğilimini açıklayan tatmin edici 

bir yanıtsa halen mevcut değil. Bölgeler (ilçeler) ve yaş grupları arasındaki 

çeşitlilik göz önüne alındığında, bunun gerçekten kolay bir iş olmadığı 

görülebilir.  

 Artan ortalama eğitim alma yılı, yavaşlayan kırsaldaki erkekler göçü, ürün 

yetiştirme kalıplarındaki değişimler, azalan işgücü yoğunluğu ile birlikte 

muhtemel bir hipotez ortaya koyabilir, ancak işgücüne dahil olmayan nüfusa 

ilişkin mevcut istatistikler bu bağlamda çok sınırlı bilgiler (açıklamalar) 

sunmaktadır. 
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 Polonyalı kadınların konumu ise Avrupalı akranlarına göre daha kötüdür. 

Daha sık işsiz kalmakta ve profesyonel iş yaşamıyla çocuklarını yetiştirme 

işini birleştirmesi oldukça güç.  

 Halen, Polonya’da bir kadın ortalama %15 bir erkekten daha az kazanmakta. 

Üstelik, konum yükseldikçe kazançlar arasındaki uçurumda artmaktadır. 

 İstihdam anlaşmaları, çalışma saatleri, işyeri istikrarı gibi boyutlar açısından 

kadınların işgücü pazarındaki konumları farklılık arz etmektedir. 

 İşsiz kadınlar grubunda yer alan ve işe girmeye hazır olan her üç kadın işsizlik 

nedenlerinin cinsiyetlerine atfedilen kalıplaşmış roller ve evlerine ve aile 

üyelerine bakma yükümlülükleri olduğunu öne sürmekte. Benzer nedenler 

işgücü pazarında yer almayan kadınlarca da beyan edilmekte. Çocuk sayıları 

arttıkça bir iş bulma şanslarını o derece kötü olarak görmekteler. 

 Kadınların görüşü, eşlerin ya da partnerlerin görevleri eşit paylaşması ve bir 

akrabaya bu konularda güvenilmesi durumunda profesyonel yaşamla ev ve 

çocuk bakımı görevlerinin pürüzsüz bir şekilde bir arada yürütülebileceği 

doğrultusunda. Kadınların çoğu işverenlerinin tavrına ve kreş, ana okulu ya da 

gündüz bakım evlerinin mevcudiyetine büyük önem atfetmektedir. 

 Kırsalda yaşan kadınların yarısından fazlası profesyonel olarak bir işte 

çalışmıyor, bunların %7’si ise hayatları boyunca istihdam edilmiyorlar. 

Kırsaldaki kadınların beşte biri tarlalarda çalışıyor, dörtte biri profesyonel 

olarak çalışıyor ve %4’ü hem tarlada hem profesyonel olarak bir işte çalışıyor.  

 Profesyonel olarak çalışmamanın en yaygın gerekçesi koruyucu 

sorumluluklar. Kırsaldaki kadınların %44’ü iş ilişkisine bu nedenden ötürü 

girememekteler. Bunların büyük bir bölümü yeterli niteliklere de sahip 

değiller. Engeller arasında bazen ulaşım güçlükleri ya da yeterli altyapının 

mevcut olmayışı gibi sıradan nedenler yer almakta.  

 Kırsalda erkeklerden daha da az kadın bulunmakta, kırsal nüfus yaşlanmakta 

ve yüksek tahsilli genç kadınların çoğu kasaba ve ilçelere kaçmaktalar.  

 Araştırma sonuçları, kadınlarının durumunun yerel sosyal politikaların ilgi 

kapsamı dışında kaldığı ve bu sosyal gruplara dönük eylemlerin süreli ve 

geçici olduğu görülmekte. 

 Günümüz Polonya’sını oluşturan kadınların hem istihdam hem de doğum 

oranların Avrupa sıralamasının sonunda bulunmaktadır. İş gücü pazarında 
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kadının konumunun geliştirilmesi, istihdam oranlarının arttırılması ve 

profesyonel yaşamın annelik ile birleştirilmesini kolaylaştıran mekanizmaların 

uygulanması Polonya’nın daha ileri gitmesi ve toplumun yaşlanma eğiliminin 

tersine çevrilmesi için en öncelikli öneme sahip konulardır. 

 Şu önlemler, Polonyalı kadınların farklı demografik, sosyal, ekonomik ve 

kültürel etmenlerini göz önünde bulundurarak profesyonel ve ailevi durumunu 

iyileştirebilir: 

 Ortak aile modelinin teşviki ve erkeklerin ailevi sorumluluklarda daha 

fazla müdahil olması. 

 Ev işlerinden kaynaklanan yükü azaltıcı ve yetişkin ve çocuk bakımını 

kapsayan yüksek kalitede makul fiyatlı bakım kurumlarının önemli 

oranda artış olması. 

 İşverenlere, çocuklarına bakan bireyleri işe alma imkanı tanıyacak 

şartların oluşturulması. 

  Kadınlara sunulan profesyonel konum ve nitelikler oluşturma. 

 Çocuk yetiştiren kadınlara işlerinde yarı zamanlı çalışma ve 

eğitimlerine devam etme imkanlarının oluşturulması. 

  Annelikle ilgili nedenlerle evde geçirdikleri süreleri azaltma ve tekrar 

işe girmeyi kolaylaştırıcı mekanizmaların uygulanması. 

 İş programlarının değişik yaşam dönemlerine uyarlanması. 

 Kırsaldaki Yunan kadınlar kırsal üretim sektöründe önemli bir işgücünü temsil 

ediyorken, ulusal kırsal ekonomi ve kırsal bölgelerin yaşam standartlarının 

iyileştirilmesinde de önemli bir rol oynamaktalar. 

 Tarım üretiminde kırsaldaki kadınlar aktif olarak çalışmakta, temel insani 

değerlerin oluşturulmasında ailede görev almakta ve kırsal ailelerin 

gelirlerinin artırılmasına etkin olarak katkı sağlamaktalar. 

 Yunan tarım sektöründe, kadınların ana sorumlulukları küçük çağlı 

yetiştiricilik ve bazı el işleridir. Aksine teknik bilgi ya da tarım makinelerinin 

kullanımını gerektiren durumlarda ise erkekler devreye girmektedir. Bu 

bölümleme, kırsaldaki erkekler ve kadınlar arasında ücretlerde ayrımcılığı 

olanak tanımaktadır. Aslında, aynı iş için kadınlara ödenen ücretler erkeklere 

ödenen ücretten %20 ila %30 arasında daha düşüktür. 
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 Kırsaldaki Yunan kadınların eğitim düzeylerinin iyileştirilmesi onların kişisel, 

ekonomik gelişimlerine ve dahası sosyal statülerine yardımcı olacaktır. Bunun 

başarılması için Avrupa ve ulusal düzeyde mevcut imkanlara ilişkin doğru ve 

geniş çaplı bilgilendirmenin bulunması gerekmektedir. 

 Kırsal gelişime dönük Ulusal ve Avrupa programları çerçevesinde, Toplum 

girişimleri erkek ve kadın eşitliğini teşvik etmektedir. Özellikle Leader+ 

girişimi kırsaldaki gelişimin “kaldıraçlarından” biri olan genç erkekleri ve 

kırsaldaki kadınları desteklemekte ve bu hedef gruplar için istihdam 

olanaklarının iyileştirilmesini veya benzer eylemeleri öngörmektedir. 

 

3.  SÜREKLİ EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ANALİZİ 

 

Mesleki eğitim ve öğretim Avrupa Birliği yönetiminin en önemli öncelikleri arasında 

yer almaktadır. Üye devletler arasındaki bilgi dengesizliğinin azaltılması ve ayrıca 

teknolojik güçlüklere karşı kalifiye ve uyumlu işgücü ihtiyacından ortaya çıkmaktadır.   

RURWOMBACK proje çerçevesi kapsamında, ortak örgütlerin sürekli eğitim 

sistemine ilişkin bir rapor geliştirmesi ve sunması beklenmektedir. Bu raporların en 

ilginç yönleri ise her ortak-ülke için bu belgede ayrı ayrı yer almaktadır. 

 

3.1. TÜRKİYE    

3.1.1. Sürekli Eğitimin Genel Çerçevesi   

Eğitim 6-15 yaşlar arası için zorunlu ve ücretsizdir. Okur-yazarlık oranı erkeklerde 

%96 ve kadınlarda %80,4 ile genel okur-yazarlık oranı %88,1’dir. Türk hükümeti, 

tüm vatandaşlar için anaokuldan üniversiteye tüm seviyelerde eğitimi 

desteklemektedir. 8 yıllık eğitime karşılık gelen ilk ve ortaokulla devam yasa ile 

güvence altına alınmıştır ve öğrencilerin 14-15 yaşına kadar eğitim almalarını 

sağlamaktadır. Ancak, yükseköğretim kurumlarının sayıca az oluşu nedeniyle, yanlıca 

seçilmiş bazı adaylar yüksekokula/üniversiteye devam edebilmektedir. Seçim süreci 

ülke genelinde her yıl gerçekleştirilen bir sınavla yürütülmektedir, bu sistemde en 

yüksek puanı elde eden öğrenciler tercihleri doğrultusunda yükseköğretim 

kurumlarına yerleştirilmektedir. Ayrıca, ödeme imkanına sahip bireylerin devam 

edebileceği sınırlı sayıda özel üniversite bulunmaktadır.   
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Türk Eğitim Sistemi, 7-14 yaşları arasında 8 yıllık ilköğretim eğitimini zorunlu 

kılmaktadır ve 2011 yılı için bu yaş aralığındaki öğrencilerin okula kayıt oranları 

neredeyse %100’dür. 14-18 yaş aralığı içinse üç ya da daha fazla yıllık ortaöğretim 

kamu, uzaktan eğitim ve mesleki ortaöğretim kurumlarından birinde mecburi olarak 

alınmalıdır. Öğrencilerin yaklaşık %95 devlet okullarına devam etmekteler fakat 

kamu sistemindeki yetersizlikler orta sınıf aileleri özel eğitim seçeneğini araştırmaya 

sevk etmektedir.   

Ortaöğretim 4 yıl sürmekte, bazı liselerde ise yabancı dil hazırlık sınıfları şeklinde ek 

yıllar olabilmektedir. Türk eğitim sisteminde yer alan orta öğretim kurumları şunları 

içermektedir: Devlet Liseleri (Standart Lise), seçilen bir yabancı dilde (İngilizce, 

Almanca veya Fransızca) ek dersler sunan Anadolu Liseleri, Anadolu Liseleriyle aynı 

müfredata sahip ama dini eğitim ağırlıklı Anadolu imam Hatip Liseleri, fen bilimleri 

eğitimine odaklanan Fen Liseleri, bir meslek türüne odaklanan (örneğin; Turizm 

Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, ek olarak dini dersler içeren İmam-Hatip 

Liseleri) Meslek Liseleri ve son olarak özel işletmelerce kurulan Özel Liseler. 2007 

itibariyle Türkiye’de 7.934 Lise bulunmaktadır. 

2001 yılında 1,273 yükseköğretim kurumu faaliyet göstermekteydi. Üniversite giriş 

ÖSS olarak adlandırılan ulusal bir sınav ile düzenlenmekteydi ve bu sınavla lise 

mezunları mevcut sınırlı üniversite kontenjanına performansları doğrultusunda 

yerleştirilmekteydi. Yıllık 1,5 milyon öğrenci Türk liselerinden mezun olmaktadır. 

2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ile özel ve uluslararası kaynaklara ayrılan 

bütçeler dahil olmak üzere Türkiye’de eğitime yapılan harcama 13,4 milyar dolardır.  
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Kaynak: http://www.invest.gov.tr 

 

3.1.2. Sürekli Mesleki Eğitim Sistemlerinin Yönetimi ve Fon Sağlanması  

Yetişkinler için mesleki ve teknik eğitim derslerine dönük temel yaklaşımlara göre, 

Türkiye’deki yaygın mesleki ve teknik okul ve kurumlar yerel gereksinimlere ve 

ulusal standartlara uyumlu sertifika ya da belge veren kurslar düzenleyebilirler. Bu 

bağlamda, eğitim/öğretim kurumları ve gençler ve yetişkinlere yönelik faaliyetleri şu 

şekilde sınıflandırılabilir: 

 Kamu yaygın öğretim kurumları 

 Yaygın açıköğretim kurumları 

 Örgün mesleki ve teknik eğitim kurumları 

 Özel yaygın öğretim kurumları 
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1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu genel çerçevesi, Türk Milli Eğitim Sistemini 

“Örgüt Eğitim” ve “Yaygın Eğitim” olmak üzere iki ana bölüme ayırmaktadır. 

 

a. Yaygın Eğitim: 

Yaygın Eğitim, vatandaşlara bir meslek kazandırmayı amaçlayan eğitim-öğretim 

sistemini kapsamaktadır. Bu bireyler örgün eğitim almamış ya da örgün eğitimin 

herhangi bir kademesinde bulunan veya örgün eğitimi almayı bırakmış bireyler 

olabilmektedir.   

 

b. Örgün Eğitim: 

Okul sistemleri örgün eğitim olarak adlandırılmaktadır. Dört seviyeden oluşmakta: 

1. Okul Öncesi Eğitim. 

2. İlköğretim. 

3. Ortaöğretim. 

4. Yükseköğretim. 

Mesleki eğitim sistemi: 

 130’un üzerinde meslek dalında eğitim veren ve teknisyen ya da uzman işçi 

vasfına hak kazandıran ya da bu yönde ilerleten mesleki ve teknik liseler; 

 Tüm mesleki eğitim merkezleri, merkezlerde verilen teorik bilgi ile şirketlerdeki 

pratik eğitim bir bileşimi olan çıraklık eğitimleri sunmaktadır; 

 Yaygın eğitimden, temel olarak mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla 

faydalanılabilmektedir.(ETF, 2006) Türkiye’de mesleki eğitimin ilk aşaması 8 

yıllık zorunlu temel eğitimin akabinde başlamaktadır. Öğrencileri zorunlu temel 

eğitimlerini 13-14 yaşlarında tamamlamaktalar. Örgün mesleki ve teknik liselere 

giriş yaşı 14-15’tir.Normal şartlar altında, öğrenciler bu okullardan 16-17 yaşında 

mezun olmaktadır. Çok kısa bir zaman öncesine kadar, mesleki ve teknik eğitim 

kurumları 3 yıllık meslek liseleri ve 4 yıllık teknik liseler olmak üzere iki 

kategoriye ayrılmıştı. Bu okullarda mesleki ve teknik eğitim programları 

uygulanmaktadır. Ayrıca, bir de 3 yıllık genel eğitim programını uygulayan düz 

liseler bulunmaktaydı. 
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1986 yılında, örgün ve yaygın mesleki eğitim-öğretimi(VET-MEÖ) finanse etmek 

amacıyla kamu ve özel kaynaklarını bir araya getiren bir fon oluşturuldu. Ancak 2000 

yıllında karşılaşan ekonomik krizin akabinde, hükümetçe alınan bir kararla her türlü 

fon genel bütçeye aktarıldı ve bunun sonucunda MEÖ fonu ortadan kalktı. Bu kararın 

alınmasında ortak sosyal örgütlerin fon yönetim kararlarında söz sahibi olmama ve 

şeffaf harcama süreçlerinin eksikliği endişeleri etkili olduğu görülmekte.   

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 42. Maddesiyle, hükümet dışı örgütlerin 

katılımıyla oluşturulan yönetim kurulunca yönetilecek bir Mesleki ve Teknik Eğitim 

Araştırma ve Geliştirme Merkezi kuruldu.   

 

3.1.3. Sürekli Mesleki Eğitim Sistemlerinin Genel Örgütlenmesi  

1986 yılında yürürlüğe giren 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile ilk mesleki 

eğitime, tüm “örgün” ve yaygın” mesleki eğitimi ve çıraklık eğitimini” kapsayan bir 

sistemsel bütünlük kazandırıldı. 

1986 yılında yürürlüğe giren 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, mesleki ve teknik 

eğitimi şu doğrultuda yeniden düzenledi: 

 Örgün ortaöğretim mesleki ve teknik eğitimi, 

 Çıraklık/Ustalık Eğitimi, 

 Ortaöğretim sonrası mesleki ve teknik eğitim. 

Mesleki Eğitim Kurulu 1986 yılında yürürlüğe giren 3308 Sayılı Kanunla, tüm okul 

ve kurumlarca (işletmeler dahil) sağlanan tüm seviye ve türlerdeki örgün ve yaygın 

MEÖ’nün planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, ve MEB’e belirli 

konularda görüş bildirmek amacıyla en üst mevki olarak kurulmuştur.  

3308 Sayılı Kanun kapsamında ayrıca il mesleki eğitim kurulları kuruldu. İl 

kurullarının görevi, MEÖ programlarının yerel işgücü pazarının talebini karşılayıp 

karşılamadığını değerlendirmek ve konu ile ilgili görüşlerini MEÖ programlarının 

başlatılması ya da sonlandırılması konusunda son karar mekanizması olan MEB’e 

iletmektir.     

“4702 Sayılı Kanunla Yükseköğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, 

İlköğretim Kanunu, Milli eğitim temel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkındaki Kanun,   

10 Temmuz 2001 tarihinde 24458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4702 sayılı 

"Yükseköğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, İlköğretim ve Eğitim 
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Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî 

Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Bazı Kıymetli Kâğıt ve 

İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun ile Millî Eğitim 

Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılmıştır. 10 

Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4702 Sayılı Kanunla ve 2547 Sayılı Yüksek 

Öğretim Kanunu’nda yapılan değişikliklerle mesleki ve teknik ortaöğretim 

mezunlarına yüksek öğretime devam edebilme imkanı tanınarak yeni fırsatlar 

yaratılmıştır. 

Mesleki ve teknik ortaöğretim, öğrencileri yükseköğretime, çalışma hayatına ve 

çalışma alanlarında kariyerlere hazırlayacak şekilde yeniden düzenlendi. 4702 Sayılı 

Kanun, mesleki ve teknik lise mezunlarına aynı alanda eğitimlerine devam etmeleri 

koşuluyla üniversite sınavına girmeden eğitimlerine mesleki yükseköğretim 

kurumlarında (2 yıllık programlarda) devam etme ve bu 2 yıllık programları 

tamamlayanlar arasından %10’luk bir dilime üniversiteye geçiş yapma hakkı 

tanımıştır. 

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, öğrencilerine devam edebilecekleri 

yükseköğretim programlarına ilişkin kariyer rehberliğini de sağlamaktadır. Dahası, 

yukarıda bahsedilen yasal düzenleme ile eğitim fırsatlarının genellenmesi ve bölgenin 

ihtiyaç duyduğu insan gücüyle paralel olarak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları 

ve yüksek mesleki okullarda programlar açılmasını destekleyerek mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumlarından yüksek mesleki okullara sistematik bir süreklilik 

kazandırmak amaçlanmaktadır.   

 

3.1.4. Sürekli Eğitimde Değerlendirme ve Seritifikasyon  

55441 Sayılı (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Kanun’un 2006 yılında yürürlüğe 

girmesiyle, örgün ve yaygın eğitimin sertifikasyonu ve geçerliliğiyle ilgili tartışmalara 

dönük platformların ve forumların oluşturulması, Türk halkının örgün ve yaygın 

öğrenmenin önemi konusunda farkındalığın arttırılması, eğitim ve öğretim yapıları ile 

ilgili toplumsal ortakları arasındaki işbirliğini daha iyi teşviki ve eğitim ve öğretimde 

fırsat eşitliğinin kalitesine sağlanan katkı daha iyi vurgulanmıştır. 

Avrupa Birliği Üye Ülkeleriyle uyum içerisinde olma amacıyla Türkiye, Eğitim 

Konseyince (Mayıs 2004) uygun bulunan yaygın ve informal öğrenmenin geçerliliği 

ve tanımlanmasında kabul görmüş Avrupa ilkelerini uygulama noktasında kararlıdır.  
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Uygulamada Geçerlilik 

Bu amaçla, iki farklı değerlendirme yöntemi benimsendi: 

 İlk yöntemde, çıraklık eğitimden muafiyete yaygın eğitim kurumlarından alınan 

değerlendirme sertifikaları temelinde hak verilebilmesi (örneğin: eğitim süresi 

değerlendirilerek). Sertifikasyon sistemi kapsamında, eğitim ve öğretimde 

koordinasyon ile ilgili 2007/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’ne göre “kamu veya 

özel kuruluşlar tarafından düzenlenecek olan hizmet içi eğitim dışındaki tüm 

eğitim etkinliklerinde Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde hareket edilecek, 

personel istihdamı ile ilgili şartlar belirlenirken adaylardan talep edilecek 

sertifikaların mutlaka Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı olması istenerek, gözetim 

ve denetim görevinin yerine getirilmesinde anılan Bakanlığa yardımcı 

olunacaktır.” 

 İkinci yöntem, iş tecrübesi ile bireylerin edindikleri yeterliklerin 

değerlendirilmesidir. Bu yöntem yalnızca çıraklık eğitimi öncesi kazanılan 

tecrübelerle sınırlıdır. Değerlendirme için bireyin meslekteki gerçek tecrübesini 

belgelendirmesi gerekmektedir. 

 

3.1.5. Ulusal Mesleki Eğitim Sistemlerindeki Ana Değişim Eğilimleri  

8. Kalkınma Planında yer alan hedeflere ulaşılması çabasında, Türkiye mesleki 

eğitime kayıt noktasında arzu edilen düzeyin çok altında kalmıştır. Hükümetin %65 

oranındaki hedefine karşılık, bugün yalnızca ortaöğretimdeki öğrencilerin yalnızca 

%36,7’si mesleki okullara devam etmektedir (MEB, 2007). Mesleki ve teknik 

liselerin tüm okulların %53,5’ini teşkil etmesine karşın yalnızca %36,7 oranında bir 

kayıt söz konusu. Bu açıkça mesleki okullara nispeten düşük sayıdaki kaydın ne 

büyük ölçekte olduğunu göstermektedir. Bu kayıt eğiliminin, meslek liselerinde 

çalışan öğretmen yüzdelerine (%45) yansımaları görülmektedir. Bu veriler son on 

yılda ne kayıt düzeyinin istenilen seviyeye yükseltilemediğini ne de okul sayısının 

kayıtlardaki düşüşü yansıtacak şekilde azaltılamadığını önermektedir. 

Cinsiyet eşitliği bağlamında, hala kat edilmesi gereken uzun bir yol var. Genel 

liselerde, öğrencilerin  %46’sız kız, bu oran erkeklere oldukça yakın. Diğer taraftan, 

Meslek liselerine devam eden kızların oranı %38,8.  Mesleki-Teknik eğitimin resmi 

olarak karma yürütülmesine karşın, yalnızca çok az oranda erkek, kız meslek ve 
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teknik liselerine devam etmekte ve daha da az oranda kız, erkek meslek ve teknik 

liselerine devam etmektedir. 

2000-2001 ila 2006-2007 eğitim öğretim dönemi arasında orta öğretime kayıtlarda 

önemli derecede artış (%43,3) yaşandı. Hükümetin (örneğin: 4702 Sayılı Kanunla 

yayımlanan değişikler ile ) eğilimi tersine çevirme çabalarına rağmen, genel 

ortaöğretim kurumlarına kayıtlar %44 oranında, benzer şekilde mesleki ve teknik 

eğitime kayıtlarda ise %42 oranında bir artış gerçekleşti. Yine, aynı dönemde, kızlar 

ve erkekler arasındaki dengesizlik bir kıza karşılık 1,41’den 1,30 erkek seviyesine 

düştü. Paralel olarak, genel ortaöğretim kurumlarında bu oran 1,28’den 1,17’ye ve 

mesleki ve teknik eğitimde ise 1,67’den 1,57’ye düştü. 

 

3.2. POLONYA   

3.2.1. Sürekli Eğitimin Genel Çerçevesi   

 

Süreli eğitim ya da hayatboyu öğrenme, “eğitim ve yeterlik düzeyinde olduğu 

kadar günümüz medeniyetinin bir simgesi olan artan değişim oranına zihinsel, 

ruhsal ve profesyonel uyumda sürekli iyileşme sürecidir” (Symela, 1997). Bu 

kavram öğrenmeyi, okul ve okul dışı (kurs ve eğitimleri içeren), ayrıca kazara 

öğrenme bağlamında tanımlamaktadır. Yeterliklerin sürekli gelişimi, modern 

teknolojilerin gelişimi ve dolayısıyla artan yüksek vasıflı işgücü ihtiyacı ile paralel 

olarak azalan temel vasıflı personel ihtiyacı karşısında kaçınılmazdır. 

Yeterliklerimizin çok hızlı olarak demode oluşu yine teknolojik değişikliklerden 

kaynaklanmaktadır. Daha yüksek ve sürekli geliştirilen yeterlik, işgücü pazarında 

bireyin daha iyi bir konum, daha fazla gelir, daha iyi yaşam standartlarının yanında 

ülkenin sosyal ve politik yaşamında daha fazla etkinlik elde etmesini 

sağlamaktadır. Bu yüzden, hayatboyu öğrenmenin geliştirilmesi, işsizlik, yoksulluk 

ve sosyal dışlanmaya bir çare sunabilir.  

Eğitim Sistemi Kanunu (Madde 3, fıkra 17) uyarınca sürekli eğitim “zorunlu 

eğitimini tamamlayan bireylerce okullarda yetişkin eğitimlerine katılmanın 

yanında okul-dışı kapsamda bireyin genel bilgi, mesleki beceri ve yeterlik 

kazanması veya güncellemesi” olarak anlaşılmaktadır. Bu tanım, Polonya ile 

Avrupa Birliği’nde hakim sürekli eğitim anlayışını aynı olmadığını göstermektedir. 
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Polonya’da sürekli eğitim şu yasalarla düzenlenmiştir:  

 7 Eylül 1991 Tarihli Eğitim Sistemi Hakkında Kanun (Kanunlar Dergisi 2004 

Sayı. 256 fıkra 2572, değiştirilmiş haliyle) 

 20 Nisan 2004 Tarihli İstihdamın Teşviki ve İşgücü Piyasası Kuruluşları 

Hakkında Kanun (Kanunlar Dergisi Sayı. 99 fıkra 1001, değiştirilmiş haliyle) 

Mesleki yeterliklerin kazandırılmasına ve genel eğitim düzeyine ilişkin kurallar, 

Eğitim ve Bilim Bakanlığı, İş ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla 

işbirliği içerisinde belirlenmektedir. Polonya’da sürekli eğitim, değişik düzeylerde 

kamu idaresine tabi ya da ekonomi kanunları kapsamında serbest pazarda faaliyet 

gösteren kurumlarca yürütülmektedir: 

 Sürekli Eğitim Merkezleri (Centrum Kształcenia Ustawicznego - CKU) 

 Uygulamalı Eğitim Merkezleri (Centrum Kształcenia Praktycznego - CKP) 

 Yetişkin Okulları 

 Yükseköğretim Kurumları 

 Eğitim tesisleri, araştırma ve geliştirme merkezleri. 

 

Sürekli Eğitimin ana hedefleri: 

 Bireyin bilgisini tazeleme, güncelleme ve iyileştirme. 

 Yeni bilgi alanlarının öğrenilmesi, bireylerin bilgi haznesinin 

zenginleştirilmesi. 

 Bilginin genişletilmesi ve bireylerin uzmanlık alanlarıyla ilgili yeni becerilen 

edinimi. 

 Uzmanlık ve yeterlik değişikliği. 

 Sahip olunan uzmanlık alanına yenilerinin eklenmesi. 

 Bireyin çevresindeki dünya ve insanı daha iyi anlaması adına zihnin 

ufaklarının genişletilmesi. 

 

3.2.2. Sürekli Mesleki Eğitim Sistemlerinin Yönetimi ve Fon Sağlanması 

Eğitim sistemi Eğitim Bakanlığı’nın (2008 yılından sonra Milli Eğitim Bakanlığı) 

sorumluluğundadır. Yalnızca diğer birkaç bakanlık kamu okullarını ve eğitim 

tesislerini devam ettirmektedir.  Yukarıdaki bilgiler ışığında, Tarım Bakanlığı devlet 

tarım okulları, bölgesel veya bölgelerarası tarım enstitüleri ve tarım okullarında 

görevli uzman alan öğretmenlerine eğitim veren kamu teşekkülleri kurabilir ve 
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yönetebilir. Ulusal çapta eğitimin yönetiminden Eğitim Bakanı (Mayıs 2006’dan 

itibaren Milli Eğitim Bakanı) ve ast yardımcıları sorumludur. Milli Eğitim Bakanlığı 

departman olarak adlandırılan ve aralarında Mesleki ve Sürekli Eğitim 

Departmanı’nında (DKZU) bulunduğu 17 örgütsel birimden oluşmaktadır. 

Devlet okullarında yetişkinlerin eğitimi, mülki idarelerce finanse edilmektedir. Mülki 

yönetimlerin yetki kapsamındaki eğitimsel görevler, o yıla ilişkin bütçe kanununda 

yer alan devlet desteğinin eğitim kısmından finanse edilmektedir. Devlet desteği 

Eğitim Bakanlığı yönergelerinde belirlenen formül çerçevesinde bölümlenmektedir. 

Mülki yönetimlerin birimleri alınan kaynağı yetişkinler için olan okullarda dahil 

olacak şekilde belirli okullara dağıtmaktadır.  

 Eğitim sistemi hakkındaki Kanun (7 Eylül 1991, değiştirildiği haliyle) uyarınca, 

devlet okullarında yetişkinlerin eğitimi ücretsizdir. Ancak, devlet okullarına ayrılan 

kaynakların yetersiz oluşu nedeniyle uygulamada maaşlar dışındaki giderlerin öğrenci 

yönetimleri ile birlikte finanse edilmesi olasılığı bulunmaktadır. Öğrenci 

yönetimlerinin bulunduğu okullarda, bu yönetimlerin gönüllü katkıları hükümete 

ödenmektedir (miktarlar hükümetlerce belirlenmektedir).   

Devlet okulları dışında eğitim bir katkı payı gerektirmektedir. Devlet okulları gibi 

devlet-harici okullar ulusal hükümet bütçesinden destek alma hakkına sahiptirler. 

Okul-dışı kurumlarda eğitim almak yine katkı payı gerektirmektedir, örn. harici sınav 

ücretleri ortalama aylık maaşa göre değişken bir ölçek üzerinden hesaplanmaktadır.  

Okul-dışında sürekli eğitimin finanse edilmesi amacıyla kullanılabilecek kaynaklar 

şunlardır: 

 Ulusal ve mülki yönetimlerin bütçeleri;  

 çalışanlar; 

 öğrencilerin kendi kaynakları; 

 yapısal fonlar.  

 

İşgücü Fonu, işsizlere sağlanan eğitime ilişkin şu kalemleri finanse etmektedir:  

 Eğitim kurumu ücretleri; 

 Ferdi kaza sigortası; 

 Bireyin ikametinden farklı bir yerde gerçekleştirilen eğitimler için seyahat 

ve kalacak yer ücretler; 

 Gerekli sağlık muayenesi ücretler; 
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 Belirli mesleki izinlerin, sertifikaların ya da ünvanların elde edilmesinde 

gerekli sınavlardan doğan ücretler. 

 

İş Fonu (2004 yılından itibaren yalnızca işverenler tarafından ödenen katkı payları 

üzerinden oluşturulmuş), tanımı itibariyle istihdam veya diğer ücretli iş fırsatlarını 

artabilecek, nitelikleri geliştirecek ve girişimciliği arttıracak eğitimler için finansman 

sağlayabilir. Bölgesel iş büroları, mesleki aktivasyona yönelik önerilen eğitim 

seçenekleri ve diğer olanaklar hakkında iş arayan işsizleri veya diğer bireyleri 

bilgilendirmek için gereklidir. 

 

3.2.3. Sürekli Mesleki Eğitim Sistemlerinin Genel Örgütlenmesi 

Yetişkinlerde mesleki yeterlilikleri ve genel bilgilerin geliştirilmesi okul ve okul dışı 

bağlamlarda gerçekleştirilebilir. 

Yetişkinlere yönelik eğitim, ilköğretim okulları, liseler (gymnasiums), meslek 

okulları, ortaöğretim okulları, kolejler ve üniversiteler tarafından verilmektedir. 

Mesleki yeterliliklerin ve genel eğitimlerin geliştirilmesi okul dışı bağlamlarda çeşitli 

eğitimler veren kamu ve kamu dışı okullarca sunulabilir. 

Sürekli eğitim veren kamu kurumları arasında ağırlıklı olarak sürekli eğitim 

merkezleri (CKU), uygulamalı eğitim (CKP) ve mesleki eğitim ve gelişim merkezleri 

yer almaktadır. CKU’ler yetişkinlere yönelik okulları yürütebilirler. 2008 yılında (SIO 

verilerine göre) okullar dahil olmak üzere 109 CKU ve sadece okul dışı eğitim 

bağlamında ise 198 CKU mevcuttur. Kayıtlarda 148 CKP ve 507 mesleki eğitim ve 

gelişim merkezi de yer almaktadır. Kayıtlarda ek olarak, sürekli ve uygulamalı eğitim 

veren 836 kamu dışı bağlamda kurum listelenmektedir. Yetişkinler için bütün okul 

türlerinde toplam 3647 okul ve 263.9 bin öğrenci bulunmaktadır. İlköğretim ve 

ortaöğretim meslek okullarının sayısı azalmakta iken yetişkinler için genel eğitim 

veren ortaöğretim kurumları giderek artmaktadır; yetişkinlere yönelik ilköğretim 

okulları (mevcut rakam 6) ise bu rakamların çok minik bir bölümünü teşkil 

etmektedir.  

Kamu dışı bağlamda yer alan okullar: 

 Sosyal örgütler ve birlikler, 

 Dini örgütler, 

 Gerçek kişilerce organize edilmektedir. 
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İşgücü Piyasası ile Bağlantılar 

Sürekli eğitim sağlayan varlıklar ve işgücü piyasası arasındaki bağlantılar, işverenler 

ve çalışanları için eğitimleri, eğitim kurumları ile işveren işbirliğini, uygulamalı 

eğitim organizasyonlarını, okul ve okul dışı eğitim programları ile belirlenen 

katılımcılar için belirli işyerlerinde kurs veya stajları bunlarla birlikte çalışanlar, iş 

arayanlar ya da işsiz bireyler için mesleki rehberliği kapsayabilir.  

 

Kariyer Rehberliği 

Mesleki rehberlik ve danışmanlık ile ilgili kamu sektörü faaliyetleri, eğitim sektörüne 

(psikolojik ve pedagojik danışmanlık merkezleri, okul kariyer danışmanları) ve iş 

sektörüne (iş bürolarında görevli danışmanlar, Gönüllü İşgücü Danışmanları) ait 

kurumlar tarafından yapılabilir. Bu faaliyetler, iş yerlerinde meydana gelen 

değişikliklere göre bireylerin yetkinliklerini ayarlayarak, işgücü piyasasının 

gereksinimlerine uyan çalışanların seçimine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 

 

3.2.4. Sürekli Eğitimde Değerlendirme ve Sertifikasyon 

Eğitim Sistemi Hakkında Kanun’un 68b maddesi 1. Fıkrası gereğince, okul dışı 

bağlamda sürekli eğitim düzenleyen varlıklar, sağladıkları yüksek kalite eğitim 

hizmetleri ve özel koşullara uyduklarını doğrulayan akreditasyon alabilirler. Devlet 

okullarına kıyasla, kalitenin arttırılmasına yönelik akreditasyonun etkileri yetersiz 

görülebilir. Sistem faal olduğu 3 yıllık zaman zarfında, sürekli eğitim veren 346 

devlet okulundan yalnızca 31’i (yani, %9’u) akreditasyonla ödüllendirilmiştir, eğitim 

sistemi bünyesinde yer alan kamu dışı varlıklarda ise 627 kamu dışı okul arasından 

174’ü (yani, %27,8’i) ve (31 Mart 2008, Eğitim Bilgi Sistemi verilerine göre) ticari 

etkinlik kapsamında sürekli eğitim veren 155 kurum akreditasyona hak kazanmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı 3 Şubat 2006 tarihli yönergesinin 9.1 bendi uyarınca 

akreditasyona hak kazanamama mesleki ders şeklinde eğitimleri yürütme yetkisinin 

kalkmasıyla sonuçlanmaktadır. İncelenen ve bünyesinde sürekli eğitim tesisleri 

bulunan 39 kurumdan oluşan bir grupta, yalnızca 7 tesis sundukları hizmetlerin bir 

bölümü için akreditasyon alabilmişlerdir. 2007-2008 öğretim yılında akreditasyonlu 

kurumlarda eğitim alan 777 bireyi, yani akreditasyon sahibi kurumlarda eğitim alan 

toplam katılımcı sayısının  %47,8’ini ve incelenen kurumlardaki toplam eğitim 

alanların %10’unu içermekteydi. 
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Politik değişikliklerin ardından yetişkinler için eğitim alanında meydana gelen 

değişiklikleri değerlendirirken, genelde önemli farklılıkların eksikliğini fark 

edebilirsiniz. Pazara yetişkinlere yönelik geleneksel eğitim kurumları hakim: Sürekli 

Eğitim Merkezleri, Uygulamalı Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri 

(ZDZ). Bunların büyük bir çoğunluğu, eğitim çalışmasının teknolojik modeline ve 

pazarlama, verimlilik, etkinlik kontrolü, kalite gibi ekonominin kurallarıyla uyumlu 

bir öğretim teknolojisine bağlı kalıyor. Bireye bakış yanlıca ekonomik karlılık 

açısından algılanmaktadır. Polonya’nın yurtdışında kullanılan teori ve uygulamalara 

açılıyor olmasına karşın, yeterişkinler için hala demode kurumsal eğitim sistemi 

ilkeleriyle karşılaşıyoruz, buna karşın yeni eğilimler giderek artan bir tanınırlık 

kazanıyor, yani:  

1. İş ve eğitim daha iç içe geçmiş bir ilişkiye sahip. 

2. Eğitim alma hayatboyu bir sürece dönüşüyor. 

3. Öğrenme artık sadece okul ve üniversite bağlamından çıkmış durumda. 

4. Bazı eğitim kurumları işlevsellik biçimlerini dönüştürmeye yönelik çaba sarf 

etmekte, ancak bu çabaların sonucu henüz etkileyici olmaktan çok uzak.   

5. Öğrenen örgütlenmelerinin oluşturulması için işletmelerde yüksek seviye 

bilinçlenme bir şart. 

 

Yeni iletişim araçları, dijital ekonomi dönemi için yeterli olacak iş ve öğrenme 

altyapısının geliştirilmesindeki ve eğitim sistemindeki değişiklikleri önemli derecede 

etkileyebilir.  

 

3.2.5. Ulusal Mesleki Eğitim Sistemlerindeki Ana Değişim Eğilimleri 

Polonya hükümeti, 2005-2008 Ulusal Reform Programını - bu Polonya hükümetinin 

yeni Lizbon Stratejisinin temel hedeflerini uygulamak için uygulamayı düşündüğü 

faaliyetleri gösteren bir belgedir - kabul etti. 

2006 yılı Ocak ayında, Bakanlar Kurulu, Polonya’nın sosyal ve ekonomik 

büyümesine dönük uzun vadeli kalkınma stratejilerini belirleyecek ve diğer program 

ve stratejilerinde üstünde yer alacak 2007-2015 Ulusal Kalkınma Stratejisinin 

oluşturulması için önerileri kabul etti. Bu strateji, Ulusal Strateji Referans Çerçevesi, 

operasyonel programları gibi idari ve yerel kalkınma programlarının da 

tasarlanmasında temel teşkil edecektir. Hedefler strateji önceliklerini şu şekilde 

sırlamaktadır: 
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 Ekonominin rekabet gücünün ve yenilikçiliğin artırılması; 

 Temel teknik ve sosyal altyapının iyileştirilmesi; 

 İstihdamın büyümesi ve kalitesinde iyileşme; 

 Entegre toplum, güvenlik sistemi ve ortaklık kurallarının inşası; 

 Bölgesel kalkınma ve ülkenin bölgesel uyumunu arttırma. 

 

Kalkınma Stratejisine dayanan 2007-2013 Ulusal Uyum Stratejisi, Polonya’nın 

Avrupa Sosyal Fonu finansmanının tamamının 2007-2013 yılları arasında istihdam, 

eğitim, sosyal bütünleşme, çalışanlar ve kurumlarda uyum potansiyelinin 

geliştirilmesi, kırsalda insani kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli idari 

yönetimin inşası ve çalışanlar arasında sağlığın teşviki alanlarda destek veren Beşeri 

Sermaye Faaliyet Programı için ayrılacağını kabul etmektedir. Program, Polonya’da 

Lizbon Stratejisinin uygulanması amacıyla oluşturulmuştur. İşgücü piyasasının 

gereksinimlerini karşılayacak yüksek kalitede eğitim Programın 10 önceliğinden 

biridir.  

 

3.3. YUNANİSTAN   

Yunanistan'da, son yıllarda ve özellikle 90'larda mesleki eğitim ve öğretimde önemli 

değişiklikler görülmektedir. Bu değişiklikler, sosyal ortakların rolünün daha aktif hale 

gelmesi, yenilikçi programlarının uygulanması ve mesleki eğitim ve öğretim sağlayan 

yeni kurumların kurulmasını içermektedir. Ayrıca değişen diğer bir sektörde, Avrupa 

standartlarına daha yakın olabilmek için değiştirilen sertifikasyon süreci oldu. 

Müfredatı da işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre modernize edilmiştir. 

 

3.3.1. Sürekli Eğitimin Genel Çerçevesi   

Yunan Eğitim sistemi, Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme ve Diyanet İşleri Bakanlığı'nın 

denetimi altındadır. 6-15 yaşları arasında tüm çocuklar için Yunanistan’da eğitim, 

okul öncesi, ilköğretim ve ön ortaöğretimi kapsar şekilde zorunludur. İlköğretim 

(Dimotiko) 6 yıl, ön-orta öğretim (Gymnasio) 3 yıl ve ortaöğretim - Birleştirilmiş lise 

(Eniaio Lykeio) ve Teknik Meslek Yüksekokulu (TEE) 3 yıl sürmektedir. Mesleki 

Eğitim Kurumları (IEK) ortaöğretim sonrası eğitim veren örgün eğitimin bir 

parçasıdır. Yüksek Öğretim, Üniversiteler (Panepistimio) ve Teknolojik Eğitim 

Kurumları (TEI) şeklinde ayrılmıştır. Yükseköğretim kurumlarına kabul ortaöğretimin 
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üçüncü yılı sonunda gerçekleştirilen ulusal düzeydeki sınavlarda sergilenen öğrenci 

performansına bağlıdır. 

Yunanistan'da Temel Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemi ile Sürekli Mesleki Eğitim 

Sistemi örgün eğitim sistemine paralel olarak bir arada bulunmaktadır. Temel Mesleki 

Eğitim ve Öğretim veren organlar Mesleki Eğitim Enstitüleridir(IEK). Öte yandan, 

Sürekli Mesleki Eğitim veren kuruluşlar Mesleki Eğitim Merkezleridir(KEK). 

 

Mesleki Eğitim Enstitüleri (IEK), 14 temel mesleki sektörde, 110 farklı uzmanlık 

alanında sınıflandırılmamış düzeyde (ne yüksek ne de üniversite seviyesinde) örgün 

mesleki eğitim ve öğretim sunmaktadır. Mesleki Eğitim Enstitüleri (IEK), Mesleki 

Eğitim ve Öğretim Örgütü (OEEK) veya İşgücü İstihdam Örgütü (OAED) tarafından 

yönetilmektedir. 

 

Mesleki Eğitim Merkezleri (KEK), olumlu değerlendirme almış ve Ulusal 

Akreditasyon Merkezi (EKEPIS) tarafından onaylanmış sürekli eğitim veren (kar 

amaçlı ya da kar amaçsız) özel sektör veya devlet kuruluşlarıdır ve finansmanlarını 

ulusal (Çalışma Bakanlığı) ve topluluk kaynakları (Avrupa Sosyal Fonu ve Avrupa 

Bölgesel Kalkınma Fonu) ile güvence altına almışlardır. KEK’ler, eğitimin her 

kademesinden mezunlar, çalışanlar ve işsizler için çeşitli konularda sürekli mesleki 

eğitim kursları planlamakta, organize etmekte ve yürütmektedir. 
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Yunan Eğitim Sistemi Şeması 

Tipik Eğitim Sistemi 
Temel 

Mesleki 

Eğitim 

Sürekli 

Mesleki 

Eğitim  

Isced 

Düzeyleri   

Yü
ks
e
k 
Ö
ğr
et
im

 

Doktora Çalışmaları 

O
rt
aö

ğr
et
im

 
 İl
kö
ğr
et
im

 

Anaokulu (Nipiagogio) 

İlköğretim (Dimotiko)  

İlk Kademe Orta Öğretim(Gymnasio) 

O
ku
l Ö

n
ce
si
 E
ği
ti
m
 

Zo
ru
n
lu
 İl
kö

ğr
et
im

 
Zo
ru
n
lu
 O
rt
aö

ğr
et
im

 

IEK  
(ilk kademe ortaöğretim 

sonrasında)  

İk
in
ci
 K
ad
em

e 
O
rt
a 
Ö
ğ  Lise 

(Eniaio Lyceio)  
A’ Sınıfı  
B’ Sınıfı 
C’ Sınıfı  

Teknik Meslek Lisesi 
(TEE)  

A’ Grubu (2 yıl)  
B’ Grubu (1 yıl)    

IEK  
(ilk kademe 
ortaöğretim 

sonrasında)  

KEK 

AEI  TEI  Yüksek Öğretim   Hellenic Açık 

Üniversitesi (EAP) 

isced  

6

isced  

5

isced  

4

isced  

3 

isced  

2

isced  

1

isced  

0
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3.3.2. Sürekli Mesleki Eğitim Sistemlerinin Yönetimi ve Fon Sağlanması 

2007-2013 dönemi için Yunanistan'da genel eğitim ve öğretim şu üç temel finansman 

unsurundan sağlanan kaynaklarla beslenmektedir: 

i. Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme için Sektörel Faaliyet Programını 

ortaklaşa finanse edecek Avrupa Sosyal Fonu (ESF), 

ii. Tüm eğitim düzeylerinde, temel mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenme 

altyapısı ve ekipmanları için Bölgesel Faaliyet Programlarını ortak finanse 

edecek Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF). 

iii. Kamu Yatırım Programı ve düzenli bütçeden oluşan Tamamen Ulusal 

Kaynaklar. 

 

3.3.3. Sürekli Mesleki Eğitim Sistemlerinin Genel Örgütlenmesi   

Temel Mesleki Eğitim ve Öğretim (isced düzey 4)  

Yapı, süre ve hedefler  

Temel mesleki eğitim ve öğretimin genel organizasyonu Eğitim, Hayat Boyu 

Öğrenme ve Diyanet İşleri Bakanlığı'nın gözetimi altındadır. Bu tür eğitim ve öğretim 

sunan organlar olarak Mesleki Eğitim Enstitüler (IEK) mevcuttur. IEK’ler, 1992 

yılından itibaren Mesleki Eğitim ve Öğretim Ulusal Sistemi (ESEEK) çerçevesinde, 

"Mesleki Eğitim ve Öğretim Örgütü" (OEEK) gözetiminde faaliyet gösteren devlet 

ve/veya özel kuruluşlarıdır. Ayrıca Yunan İşgücü İstihdam Örgütü (OAED) gibi farklı 

Bakanlıklar veya organların denetimi altında bulunan IEK’ler de bulunmaktadır. 

Genel olarak, OEEK tarafından yönetilen 138 IEK, OAED tarafından yönetilen 34 

Mesleki Eğitim Enstitüsü ve OEEK tarafından denetlenen 41 özel IEK bulunmaktadır. 

IEK’lerin temel amacı, temel ya da ek her türlü mesleki eğitimi ve kursiyerlerin 

bilimsel, teknik, profesyonel ve pratik bilgilerle donatılıp uygun becerileri alarak 

işgücü piyasasına sorunsuz ve normal entegrasyonunu sağlamaktır. Toplamda, farklı 

mesleki ve bilimsel alanlarda olmak üzere yaklaşık 145 uzmanlık alanında eğitim 

sunmaktalar. IEK’lerde eğitim, dört yarıyıl kadar sürer ve kursiyerler kendi 

uzmanlıklarına göre zorunlu teorik ve pratik derslere katılmak zorundadır. 

 

Sürekli Mesleki Eğitim (isced düzey 4)  

Yapı, sure ve hedefler  
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Sürekli Mesleki Eğitim (veya Süregelen Mesleki Eğitim), kurumsal Temel Mesleki 

Eğitim ve Öğretimin standart ardışık aşamalar sistemi dışında üstlenilen eğitim ve 

öğretim faaliyetlerini içermektedir. 

Sürekli Mesleki Eğitim, iş arayan işsizlerin ve mesleki gelişim ihtiyacı duyan 

çalışanların mesleki bilgilerinin, becerilerinin ve tutumlarının korunmasını, 

yenilenmesini, güncellenmesini ve modernleştirilmesini amaçlamaktadır.  

Yunan sürekli mesleki eğitim eylemleri, farklı nüfus gruplarına yönelik olarak bir dizi 

işletmeci tarafından yürütülmektedir. Bu eylemler, farklı Bakanlıklarca 

denetlenmektedir. Mevcut kurumsal çerçeve, Sürekli Mesleki Eğitim’de dört politika 

alanı tanımlar: 

 1. Alan: İşsizler için eğitim 

 2. Alan: Özel sektör çalışanları için eğitim  

 3. Alan: Devlet sektöründe çalışanlar için eğitim  

 4. Alan: Dezavantajlı bireyler için eğitim  

 

Kuruluşlar – Eğitim Programları  

Yunanistan'da Sürekli Mesleki Eğitim için program uygulayan kamu ve özel 

kuruluşlar Mesleki Eğitim Merkezleridir (KEK). KEK’ler, bu tip eğitim veren 

kuruluşlardır ve sertifikasyon sorumluluğu Sürekli Mesleki Eğitim için Ulusal 

Akreditasyon Merkezi’ndedir(EKEPIS). Sürekli mesleki eğitim programları, hem 

teorik hem de uygulama bölümleri içermekte ve kursiyerler her bir antrenman saatini 

finanse etmektedir. 

Bu programlar, eğitim alanların işgücü piyasasında teşvik edilmesine özel önem 

vermektedir. 

 

3.3.4. Sürekli Eğitimde Değerlendirme ve Sertifikasyon 

Yunanistan'da, Sürekli Mesleki Eğitimin Akreditasyonu için entegre Ulusal Sistemin 

geliştirilmesinden, uygulanmasından ve izlenmesinden sorumlu resmi ulusal kuruluş 

E.KE.PIS (Sürekli Mesleki Eğitim Ulusal Akreditasyon Merkezi)dir. 1997 yılında,  

2469/1997 (O.G. 38A/14-03-1997) kanunu ve 67 (O.G. 61A/21-4-1997) Sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında kurulmuş ve Atina, Yunanistan’da 

bulunmaktadır. EKEPIS Eğitim, Hayatboyu Öğrenme ve Diyanet İşleri Bakanı 

tarafından denetlenen idari ve mali özerkliğe sahip resmi bir kurumdur. Yönetim 

Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından yönetilir. 
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EKEPIS’in temel amacı, Sürekli Mesleki Eğitim için Ulusal Sertifikasyon Sisteminin 

geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Bu sistemin hedeflerini: 

 mesleki eğitimde kalite güvencesini sağlama,  

 eğitim hizmetlerinin etkinliğini artırma 

 mesleki eğitime güvenilirliği güçlendirme 

 mesleki eğitimi istihdam ve işgücü piyasasının talepleriyle ilişkilendirme 

 mesleki eğitim sistemlerini (mesleki eğitim sistemleri ile devam ilk bağlama) 

birbirleriyle ilişkilendirme, 

 hayat boyu öğrenmeyi destekleme olarak sıralayabiliriz. 

 

3.3.5. Ulusal Mesleki Eğitim Sistemlerindeki Ana Değişim Eğilimleri 

Kalitenin vurgulanması tüm eğitim düzeylerine işaret etmektedir. Yunan stratejisinin 

temel amacı, öğrenmenin ekonomik ve sosyo-kültürel hedefleri arasında bir denge 

kuran, yüksek kalitede bir eğitim sistemi yaratmaktır. Bu sistem çerçevesinde eğitim 

ve bilgi sağlama, günümüz sosyal ve ekonomik çevresinin taleplerini karşılamak için 

bütünleşik kişilikler ve verimli insanlar inşa etmeyi hedefliyor. 

Eğitime yatırımda daha fazla artış ulusal hedeflere ulaşarak Avrupa ortalamasının 

yakın eğitim harcamaları sağlamak adına Yunanistan için önemli bir önceliktir. 

Avrupa Sosyal Fonu (E.S.F.) ve Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (E.R.D.F.) yardımı 

ile cömert bir ulusal yatırım ülkedeki kapsamlı eğitim stratejisini destekleyecek üç 

finansman kaynağıdır. Bu çerçevede, eğitim, yaşam boyu öğrenme ve eğitim için 

ulusal bir strateji uygulayarak, Yunanistan şunları planlamakta: 

 Okul öncesi eğitim kalitesini artırmak, 

 Hem günlük okullar hem de anaokullarında hizmet kalitesini geliştirmek ve 

iyileştirmek, 

 Mesleki eğitim ve öğretimin cazibesini ve kalitesini artırmak, 

 Bilginin sertifikasyonu uygulamasını, ulusal ve Avrupa akreditasyon çerçeveleri 

yoluyla kolaylaştırmak, 

 İlk ve ortaöğretimin kilit hedefi olarak öğretim uygulamalarını günümüz 

gerçeklerine adapte etmek, 

 Değerlendirme kültürünü desteklemek ve teşvik etmek, 

 Yetişkin eğitimi için daha iyi fırsatlar sağlamak, 

 İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına eğitim sisteminin kalitesini ve tepkisini 

geliştirmek, 
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 Kapsamlı mesleki eğitim ve iş rehberliği programlarını desteklemek, 

 Eğitimdeki eşitsizlik ve dışlanmayı azaltmaya yönelik çabaları devam ettirmek, 

 Sektörler arası yaklaşımlar geliştirilmek. 

 

4.  SÜREKLİ EĞİTİM SİSTEMİNIN ADAPTASYONU İÇİN ÖNERİLER 

 

4.1. Giriş  

RURWOMBACK PROJESİ  kırsal bölgelerde yaşayan kadınların işgücü piyasasına 

dönmeleri için sürekli eğitim yaklaşımı : Beypazarı Modeli WP4: “Sürekli Eğitimin 

Adaptasyonu Önerisi” olarak başlıklandı.  Bu proje de, ana hedef:  sürekli eğitime 

uyum çerçevesinde her ülke için ulusal bir rapor önermek. Proje başvuru formuna 

göre, WP hedefleri şunlardır:   

1. Eğitim Sisteminin ana hedef olarak tespit edilen iyi uygulamalara uyum önerileri 

geliştirmek için ekleme / yeniden ekleme ve / veya promosyon /, çocuklarına  

yada bağımlı oldukları insanlara bakmak için tamamen ya da kısmen işi terk  

eden kırsal bölgelerde yaşayan kadınların işgücü piyasasına hareketliliği. 

2. Katılımcılara şuana kadar elde edilen sonuçlar bağlamında koymak ve projenin 

hedefleri kapsamına  almak. 

3. Ulusal ya da Avrupa alanlarda iyi uygulamaları analiz sonuçlarını tartışmak ve 

doğrulamak. 

4. Ulusal Mesleki Eğitim Sistemi için geçerli olmak amacı ile iyi uygulamaların 

genel sonuçlarını elde etmek. 

5. Hedef grubun ihtiyaçlarına uygun Sürekli Mesleki Eğitim Sistemine uyum 

önerileri tartışmak ve geliştirmek. 

Bu raporun ana fikirleri, odak grup olarak, Türkçe, Yunanca ve Lehçe  Çalışma Grubu 

olarak dizayn edilmiştir.  Kırsal bölgelerde yaşayan kadınların, kırsal kalkınma, 

mesleki eğitim, sürekli eğitim ve istihdam sorunları ile ilgilenen paydaşların bu 

grupları gruplrı bir odak grup için bir araya geldi. Onlar, her bir ortak ülkelerin iyi 

uygulamalara dayalı kırsal kadınların için sürekli eğitime uyumu  için bazı öneriler 

verdiler. Iyi uygulamaları üç ana kategori altında toplandı : İstihdam, Rehberlik ve 

Eğitim. Ayrıca, kırsal kadın ve iş güçleri  ve aile hayatı uzlaşması  ile ilgili görüşlerini 

vermeleri istendi.  

The main ideas for adaptation come from the Turkish, Greek and Polish Working 

Group that were designed as focus groups. Those groups of stakeholders who are 
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interested in rural women, rural development, vocational education, permanent 

training, and employment issues came together for focus groups. They have given 

some proposals for adaptation of permanent training for the rural women based on the 

good practices of each partner countries. The good practices were grouped under three 

main categories: Employment, Guidance, and Training. Also, they were asked to give 

their opinions about rural women and their labour and family life conciliation. 

 

4.2. ÖNERİLERİN GELİŞİMİ İÇİN METODOLOJİ 

Bir grup uzman ve paydaştan bir fikir elde etmenin en iyi yol  bir odak grup 
oluşturmaktır. Odak Grup metodolojisi yaygın eğitim ve eğitim alanları dahil olmak 
üzere pek çok farklı konularda, önerilerin geliştirilmesinde kullanıldı. 

Bu WP projesinin geliştirilmesi için,  Her ortak kuruluş, aşağıdaki kategorilerde 6 -12 

kişilik çalışma grubundan  oluşan bir toplantı düzenlemek zorunda idi.  

 

 Eğitmenler 

 Uzmanlar 

 Kırsal kadınlar 

 Yerel makamların temsilcileri 

 Ticaret kuruluşlar vs. 

Bir çalışma odak grubu nitel araştırma odaklı ya da belirli bir konu hakkında daha 

fazla bilgi    elde etmek için bir yol olarak grup ve etkileşimi kullanan bir moderatör 

tarafından bir grup, bazı ortak ilgi veya özelliklere sahip bireyleri bir araya getiren bir 

formdur. 

A working focus group is a form of qualitative research in which a group of 

interacting individuals having some common interest or characteristics, brought 

together by a moderator, who uses the group and its interaction as a way to gain 

information about a specific or focused issue. 

     Hangi odak grup bize söyleyebilir? 

* Belirli bir konu hakkında belli bir grup insanın nasıl düşündüğü ya da 

hissettiği konusunda bilgi verin.  

* Belirli görüşlerin neden tutulduğu hakkında daha fazla fikir verin  

*  Yeni programların planlaması ve tasarımını geliştirmek için yardım edin.  

* Mevcut programların değerlendirilmesi için yöntemler sağlayın  

* Yardım için stratejiler geliştirmek için anlayışlar üretin  
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Yunan çalışma grubu Larissa, CVT Georgikis Anaptixis merkezinde 23 ve 24 Haziran 

2011 tarihlerinde gerçekleşti. Türk Çalışma Odak Grup oturumu, 29 Temmuz 2011 

tarihinde iki oturumda yapıldı.   İlk seans 9.30 ve 11.30  arasında idi. 13.30 ve 15.30 

saatleri arasında ikinci seans yapıldı. Gazi Üniversitesi, bu nazik toplantı için 

Ankara'da konumu mekan Beypazarı Model Proje ekibi, iki üyesi yönetti. Ilk üyesi 

Sezai Özçelik oldu.Ikinci üyesi Bayan Ayşe Dilek Ogretir oldu. Dört kadın ve beş 

erkek vardı; tüm katılımcılar farklı alanlarda kırsal bölgelerde yaşayan kadınların, 

kırsal kalkınma, mesleki eğitim, sürekli eğitim ve istihdam sorunları ile bağlantı 

kurdular. Polonya Odak Grup Rzeszów BD Merkezi koltuk Temmuz 2011 yılında iki 

defa toplanmıştır. Odak Grup toplantısının temel amacı ve konusu değişiklikler için 

yaşam boyu eğitim sisteminin sorunları ve tekliflerin hazırlanması, kırsal bölgelerde 

yaşayan kadınların ve eğitim ihtiyaçları ile ilgili bir tartışma oldu. Rurwomback 

Projesi Odak Grup, ağırlıklı olarak, çeşitli nedenlerle işgücü piyasasının çıkmış ve şu 

anda bir iş bulmak istiyen (4 kişi), kırsal bölgelerde yaşayan kadınların oluşur. 

Grubun faaliyetleri de, eğitmen ve öğretim yanı sıra kariyer danışmanları (2 kişi), bir 

çalışanın işe alım ofisi (1 kişi), kırsal bölgelerde yaşayan kadınların toplum (1 kişi) 

için çalışan bir dernek bir çalışanın de dahil olmak üzere diğer insanları, yer(1 kişi), 

yerel yönetimler bir temsilcisi yer alır. Odak Grup çeşitli toplulukları temsil eden ve 

çeşitli deneyim, bilgi ve yeterlilikleri olan 9 kişiden oluşur. 

Çalışma grubunun takip metodoloji onaylanan proje önerisi ile tam bir uyum 

içindedir. Yani, bu metodoloji sonraki adımlar oluşuyordu: 
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1. Katılımcılara Rurwomback projenin hedefleri, aşamaları, iş ortakları, proje akımı, 

vb: Sunumu 

2. Kendi katılımcılar belirli bir konu hakkında fikirlerini verdi farklı grup teknikleri, 

grup onları koymak ve bunları daha sonra oy. Bu şekilde, ortaya çıkan fikirleri 

çalışma grubu ortaya çıkan fikirleri bir puan sistemi ile hesap ve grup değeri 

alınır. 

3. İyi uygulamalar takip edilen hedefe göre farklılaşır: 

 Hedef gruba yönelik  rehberlik ; 

 İstihdam aramak veya oluşturmak için, 

  İş yaşamına  uyum ve  aşina olmak için. 

 

4. Tüm iyi uygulamaların ortak bir eğitim aracı olarak alır ve her Ulusal Mesleki 

Eğitim Sisteminin özellikleri ve özel hususiyetleri göz önünde bulundurarak, 

hedef kitleye eğitim metodolojisine  uyum sağlanmasına çalışırlır.   

 

4.3. Öneriler    

Raporun temel amacı, kırsal bölgelerde yaşayan kadınların toplumun ihtiyaçlarına, 

eğitim ve danışmanlık hizmetleri ayarlamak için bir öneri hazırlamak.  

 

Kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar ile ilgili zor konularda yapılan araştırma gösteriyor 

ki, farklı  sosyal grup üzerinde bölgenin gerçek gerçeklerine dayalı ve mesleki 

yetenekleri ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla çok sayıda özel koşulları göz 

önünde tutarak, karmaşık, sistematik ve yapısal kararlar alınarak bunları çözmek 

gereklidir. Ortaklar tarafından analiz  edilen iyi uygulamaların örnek bir sonraki tür 

eylem başına şöyleydi: 

1. İstihdam ve Eğitim  

 Girişimcilik  22-64  yaş arası işsiz kadınlar için, Yunanistan 

 Kırsal Alanlarda Kadın Girişimciliğini Geliştirme Projesi - Kırkad Proje, 

Türkiye 

 “Sınırların ötesinde Bölgesel kalkınma ve  kırsal alanda yetişkinlerin  

gelecekteki eğitimleri için daha fazla  işbirliği”. Polonya 

  “Kazlar yetiştirçiliği yoluyla Kadının Ekonomik ve Sosyal Gelişim 

sağlanması, Türkiye 
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 İstihdam, danışmanlık ve rehberlik  

 Kırsal kesimde kadınların yaşam geliştirme kapsamında mikrokredi kullanımı: 

Alaniçi Kasabası Derneği , Türkiye  

 Ergani merkezi, Yunanistan 

 Aktif bir kadın,  yarının kadını, Polonya 

 Kadın ve geliştirilmesi. Kadının, yerel toplulukların sürdürülebilir kalkınma 

için aktif kadınlar. Polonya 

 

 İstihdam, serbest meslek ve pazarlama  
 Gonni’nin Agro-turizm kadın İşbirliği “Antigonides”, Yunanistan 
 Kendiniz inanın, Polonya 

 Kırsaldan  kente, usta eller, Türkiye'nin 

 Dengeleme Şansı – Rzeszow’ın  kırsal Poviat’ından  kadınların aktivasyonu, 
Polonya 

Odak grupların çalıştayındaki tartışma sırasında, katılımcıların çoğu, birçok projeleri 

yenilikçi olduğunu kabul etti. onlar, kırsal alanlarda kadınlar için gelir getirici 

olanaklarının artırılması için en uygun kapsamlı bir şekilde stratejileri uygulanmıştır. 

Mevcut  geleneksel faaliyetleri gerçekleştirmek için kadınlar evlerini terk etmeleri 

gerekmez. Uygulama süresi boyunca proje yararlanıcıları ile danışmanlık ve onları 

karar alma ve mülkiyet hakları içeren, Projeler, proje sonuçlarının 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için uygun teşvikler yarattı. Daha önce çok sınırlı 

müdahalelerin aksine, Projeler, fakir, küçük ölçekli üreticiler arasında organizasyon 

eksikliği en önemli sorunu ele aldı.  Pazarlama ve iş promosyon kanalları 

kurumsallaştırılması ve mülkiyeti kurulurken gerçek ve tüzel kişiler kayıt dışı el 

sanatları merkezleri yeniden örgütlendi. Bu, kendi beceri ve pazarlama kısıtları 

adresine küçük ölçekli el sanatları üreticileri harekete geçirdi. Projeler, öncelikleri 

belirlemek ve çeşitli etkinlikler uygulamak için yararlanıcıların ve merkezi ve yerel 

yönetimler ile ilgili düzenli istişareler ve diyalog yoluyla kamu-özel ortaklıkları 

kurarak yenilikçilik gösterdi. 

 

4.3.1. İstihdam      

RURWOMBACK projesinin sunumundan sonra ve her ortak kuruluş tarafından 

analiz edilen iyi uygulama örnekleri, çalışma gruplarının tüm iyi uygulamaların ortak 
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noktası olarak istihdamı belirtti. Tüm ortakları tarafından tüm örneklerde ilk olarak 

istihdam ve ikincisi olarak da  başka bir şey ile ilgilidir. Onların sadece istihdamı ile 

ilgili konuları göz önünde bulundurması zor olduğu için  göz onlar, tüm iyi uygulama 

durumlarını doğrulamak için bu bölüm altında incelemeye karar verdiler. 

 Onların görüşüne göre, tüm ortak ülkeler, kadın istihdamını özellikle de kırsal 

bölgelerde yaşayan kadınların istihdamı nasıl artırılabileceği konusunda  bildirimde 

buldukalrı açıktır her ne kadar iyi uygulamaların hepsi kırsal  bölgelerde yaşayan 

kadınlar ile değilde genel olarak kadınlar ile ilgili olsa bile.   

 

Serbest meslek için rehberlik  

Kendini sektöründe istihdamda rehberlik kavramı / kendi girişimcilik oluşturmayı 

planlayan bir kişi yardım etmek için bir uzman tarafından gerçekleştirilen bir işlemdir. 

Bu yardım yaratıcılık için talimatları, olası finansmanı için tavsiyelerde, yaklaşan 

sorunların çözümü için önerilerin yanı sıra faaliyetlerin uzantısı vb. içine alır. 

Girişimcilik 

Kadın girişimciliği, kadının toplum içindeki konumu ve aynı toplumda girişimcilik 

rolü ile ilgilidir. Kadın girişimciler özellikle piyasada onları erkeklerle aynı fırsatlara 

erişim vermek için aşılması gereken ürün (aile sorumlulukları da dahil olmak üzere) 

pek çok engellerle karşı karşıyadır.  Buna ek olarak, bazı ülkelerde, kadınların mülk 

sahibi ve sözleşmelere girerken meydana gelen engellerle karşılaşabilirsiniz. 

Kadınların işgücüne katılımının artmasına, toplumda kadın ve serbest meslek sahibi 

kadınların konumunu iyileştirmek için bir ön koşuldur. Özellikle kırsal bölgelerde 

yaşayan kadınların mikro işletmelerin girişini teşvik  edici ve nitelikli olacaktır. Kırsal 

kadın girişimci faaliyetlerde etkili ve yetkili tutulumu ile harikalar yapabilirsiniz. 

Kırsal bölgelerde yaşayan kadınların işletme kurmak ve yönetmek için yerli temel 

bilgi, beceri, potansiyel ve kaynaklara sahiptir. Şimdi, gerek kredi, belgelendirme, 

devletin, sosyal refah programları, motivasyon, teknik beceri ve aile, devlet ve diğer 

kuruluş desteği farkındalık ile ilgili çeşitli finansman kuruluşları prosedürü ile ilgili 

bilgi erişilebilirliği olan budur. Ayrıca, kırsal bölgelerde yaşayan kadınların 

Girişimciler Ağı oluşumu ve güçlendirilmesi teşvik edilmelidir. Kadın girişimci 

ağları, kadın girişimciliği ile ilgili önemli bilgi kaynakları ve gittikçe artan bir şekilde 

geliştirilmesi ve desteklenmesi için değerli bir araç olarak kabul edilmektedir. Bu ağ, 

konferanslar, basılı malzeme, diğer kadınlar arasında üretim, işleme, tedarik, yönetim 
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ve pazarlama ilk elden teknik bilgi aktarmanın vermeye yardımcı olur. Bu doğru 

yardım ile diğer kırsal kadınların mikro girişimcilik yapmaya motive edecek ve aile 

gelirine ve ulusal verimlilik eklemenin yanı sıra, kendi kapasitelerini güçlendirmektir. 

Yerel kalkınma 

Yeni Girişimciliğin  kurulması ve bir bölgede yeni iş pozisyonlarının oluşturulması  

sonucu olarak gelişim sağlanır. Bu yarar, kırsal bir alanda daha fazla boyutlar alabilir. 

İstihdamın güçlendirilmesi, yaşam kalitesi, sosyal durumu, ekonomik durumu 

iyileştirme sağlanabilir. Yerel yetkililer bu zihin olan, yerel ekonominin ve işgücü 

piyasasının geliştirilmesi talip eylemler için daha fazla mücadele gerekir. Bu 

çerçevede, çok taraflı ortaklıklar yoluyla yerel düzeyde tasarlanmıştır ve 

uygulanmaktadır girişimleri geliştirmek için çeşitli kamu veya özel kurumlar 

katılabilecektir. Bu ortaklar, istihdam ve yerel kalkınma, ticaret odaları, hükümet dışı 

ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için çeşitli düzeylerde (ulusal, yerel, bölgesel vb), 

kamu hizmetleri, kamu otoritelerinin olabilir. 

Yeterlilikler tanıma  

Son yıllarda, bağımsız sertifikasyon profesyoneller tarafından desteklenen mesleki 

eğitim devam eden dünya çapında hemen hemen tüm gelişmiş ülkelerde oluyor. 

Zorunlu ya da gönüllü sertifikasyon altında olan mesleklerden bazıları şunlardır: 

teknisyenleri, müfettişleri, sağlık sektörü yöneticileri, muhasebeciler, bilgisayar 

yöneticileri, satıcı, sosyal sektör yöneticileri, değerlendiriciler vb. 

Bağımsız sertifikasyon meslekler kadar pek çok kategoride dünya çapında kabul 

edilmiştir neden nedeni kolay kendi servislerini tanıtmak için müteahhitler seçmek 

için, aday ve mevcut çalışanların performansını analiz etmek değerlendirmek için ve 

çalışanları motive etmek için önemli ölçüde işverenlerin meslek teşvik ve yardımcı 

olduğunubilgi ve becerilerini geliştirmek içindir. 

Sertifikalı uzmanları da sürekli eğitim ve belgelendirme yoluyla olanağı 

tanınmaktadır, çünkü, kendi meslek ve çalışma hayatlarında yarar göstermiştir. 

Mesleği belgelendirme faydaları şunlardır: 

Çalışanlar için  
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 Teknik kapasitesinin kanıtı  

  Uluslararası iş pasaportu  

 İşverenler tarafından Tanınma (seçim, tazminat, terfi)  

 Becerilerin Tanınması  

 Meslektaşları arasında Tanınma  

 Artımlı geçerlilik Mekanizması  

 

İşverenler için 

 İşgücü değişikliklerini Azaltma  

 Artan verimlilik  

 Artan güven  

  Geliştirilmiş insan kaynakları yönetimi  

 Rekabet avantajı  

 Daha iyi ve daha fazla işe alım seçenekleri  

 

Güçlendirme 

 

Kadınların özellikle kırsal kadınların güçlendirilmesi bir sorundur. Kırsal alanda 

mikro işletmelerin bu zorlukları karşılamak için yardımcı olabilir. Mikro-işletmeler, 

ulusal verimliliği arttırmak, istihdam yaratmak değil, aynı zamanda kırsal kadınlar 

arasında ekonomik bağımsızlık, kişisel ve sosyal yeteneklerini geliştirmelerine 

yardımcı değildir.  

Kırsal kadınlar arasında kurumsal alma sonucu olarak geliştirilen kişisel ve sosyal 

özellikleri, aşagıda sıralanmıştır. 

 

•  Ekonomik güçlenme   

      •  Geliştirilmiş Yaşam standartı  

• Özgüven 

      •  Bilincini geliştirmek 

      •  Başarı duygusu  

      •  Artan sosyal etkileşim   

      •  Siyasi faaliyetlerde  etkileşim   

      • Gram Sabha toplantısı artan katılım seviyesi 
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      •  Liderlik vasıflarında iyileşme   

      •  Kadın ve toplum ile ilgili sorunların çözümünde katılımı  

      • Aile ve toplumda karar verme kapasitesi 

Ekonomik, sosyo-ekonomik bir fırsat, mülkiyet hakları, siyasi temsil, toplumsal 

eşitlik, kişisel hak, aile geliştirme, pazar geliştirme, toplum gelişimi ve son olarak bir 

ulusun kalkınması gibi birçok şey kadınların güçlendirilmesine yol açan mikro 

girişimcilik faaliyetleridir. 

Istihdam için eğitim 

 

Yaşam boyu eğitim, Avrupa istihdam stratejisinin önemli bir unsuru. Sosyal ortaklar 

ile işbirliği mekanizmaları ve daha da artan bir istihdam olanaklarına katkıda 

nitelikleri geliştirmek için koşulların oluşturulmasına neden olmalıdır. 

Böyle bir süreç, yeni eğitim biçimleri ve yöntemleri tanıtmak, ayarlama ve eğitim 

tesisleri, söz konusu hedeflerin uygulanması için yeni hedeflerin yanı sıra eğitim 

uzman kadrosu maç yarar içermelidir. 

Istihdam hizmetleri sisteminin modernize edilmesi ve hizmet veren kişiler için 

tasarlanmıştır. Aktif işgücü piyasası politikası etkili giren / işsizlik, kırsal bölgelerde 

yaşayan kadınların gibi dışlama, tehlikeye gruplar arasında problem çözme, özellikle 

de işgücü piyasasına dönen işsiz desteklemesi gerekir.  

Desteği, istihdam, örneğin bir kişinin potansiyelini artırmak, en etkin önlemler 

üzerinde odaklanmalıdır sosyal entegrasyon sağlayan eğitimler, çalıştaylar ve kurslar. 

Bu bağlamda AB düzeyi elde etmek için izin veren temel faktörler şunlardır: eğitim 

hizmetleri, modern işgücü piyasası (IT becerilerinin promosyonu ve girişimcilik 

eğitim programları da dahil), eğitimde fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi, geliştirilmesi 

ihtiyaçlarını ayarı  ve bu süreçte sosyal ortakların katılımı ile sürekli eğitim ve gelişim 

için eğitim ve destek kalitesinin artırılmasını içerir. 

 

4.3.2. Rehberlik     

Son birkaç yıl içinde, mesleki rehberlik rolü Avrupa'da daha fazla önemli olmuştur. 

Az bir işgücü piyasası ve planlama kariyer performansı ile ilgili bilinçli kararlar 

almak, modern, dinamik olarak büyüyen bir ekonomi vazgeçilmez becerileri vardır. 

Bu tür çabalar, uzman kariyer danışmanlık hizmetleri ile desteklenmesi 

gerekmektedir. Yaşam Boyu Öğrenme, 2000 yılı Ekim ayında kabul edilen ve 2004 

yılı Mayıs ayında kabul edilen Mesleki Rehberlik Çözünürlük Zaptı: ekonomisi için 
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mesleki rehberlik öneminin bilincinde, Avrupa Birliği, mesleki rehberlik rolünü 

vurgulayan iki belge yayımladı. 

Bölgenin ihtiyaçları ile uyumlu eylemler ve işgücü piyasasına yönelik rehberlik 

Yerel istihdam girişimlerinin en önemli aktivitelerinden biri, rehberlik, sosyal ve 

mesleki hazırlık olduğu temel amacı ile, danışmanlık tamamlanmasından sonra 

yararlanıcıların aktif istihdam politikalarının bir parçası olarak sağlanan bir veya daha 

fazla müdahaleleri katılabilirsiniz.Rehberlik uzman bir kuruma havale, eğitim 

programları hakkında bilgi, hibe, kendi kendini istihdam olanakları, mesleki 

yönlendirme, başvuru sahibinin üyelik ve izleme (takip) rehberlik işlemden sonra 6 

aylık bir süre için kişi içerebilir. Son olarak rehberlik çerçevesinde dağıtılması, 

tanıtım, farkındalık ve ağ eylemleri yer almalıdır. 

Kamu  idarelerin katılımı 

 

Kamu idareleri, rehberlik alanında yeni bir boyut alması gerekir. Onların rolü, 

işsizliğin azaltılması için daha aktif olmalıdır. İşsiz insanlar için Bilgi Merkezleri 

oluşturulması, sosyal standlarda daha derine götürebilir.  Ayrıca, yerel yönetimler, 

sanayi odaları ve sendikalar, çalışanlar ve işverenler, bu Merkezlerin işlevi için ilgili 

Bakanlık veya Ulusal Makamlar ile anlaşmalar yapma imkanı olurdu. Bu ofislerin tek 

amacı, işsiz insanlara iş bulmak için onları desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 

faaliyetleri ve hizmetleri geliştirmek olacaktır. 

Yoksulluğu Azaltma ve işgücü piyasası 

 

Kırsal kesimde yoksulluğun azaltılması giderek yoksul kırsal halkın yeteneği ile 

bağlantılıdır - özellikle kırsal kesimdeki kadınlar ve işsiz / eksik istihdam gençlik, 

tarım dışı mikro ve küçük ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) (işleme, üzerinden gelir 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve tamamlamak için ticaret, üretim ve hizmetleri, vb.) 

Bununla birlikte, kırsal alanda sürdürülebilir KOBİ'leri geliştirmek için girişimci 

yoksullar üzerindeki kısıtlamaları azaltma çabaları ve diğer şeylerin yanı sıra, uygun 

iş bağlantılı hizmetler sağlamak için proaktif bir strateji için çağırır. Proje ortağı 

ülkelerde yoksul kırsal halkın çoğunluğu tarım, kendi gelirlerinde iklim değişikliği ve 

tarım fiyatlarındaki oynaklığın her ikisinden etkilenir. Bu nedenle, yoksul kırsal 

halkın kendi çiftlik geliri tamamlamak veya yerine başka yollar aramak için ise sınırlı 
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seçenekleri ve genellikle, daha iyi durumda olan başka çiftçilere, emeklerinin satışı 

oluşur. Tarım-dışı sektör, özellikle kırsal nüfusun en marjinal ve savunmasız 

tabakaları, örneğin, yeni ve / veya daha iyi bir gelir kaynağı temsil edebilen kırsal 

kadın ve gençlik ve topraksız yoksul bu projenin hedef grubunu oluşturmaktadır. 

Kadının, yoksul kırsal hane halkında oynadığı önemli rol, tarım-dışı girişimcilik 

olanaklarına erişimini kolaylaştırmak  sadece hane gelirlerini artırmak değil, aynı 

zamanda  aile refah ve beslenmesini artırmaktır. 

Kadınlar ailelerinin refahı için büyük bir katkı yaparak kazanmak saygı ve durum 

büyük ölçüde değer. Bu topluluğun karar verme sürecine katılan hakkında daha fazla 

emin olan kadınların içine güçlendirilmesi genellikle çevirir. Ev ile ilgili yatırım, 

tüketim, eğitim ve sağlık için kullanılan finansal fazlaları (tasarruf) oluşturmak 

mademki olarak ek gelir kaynakları da önemlidir. 

Bazı ülkelerde mezun olmayan  genç yetişkin ve, genç mezunlar  yoksulluk etkilenen 

giderek artan olanların büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Destekleyici ekonomik 

koşulların yetersizliği (düşük ekonomik büyüme) yanı sıra sektör ve emek piyasası 

kusurları nedeniyle, pek çok genç insan iş bulamayan ve bu nedenle iş arama sıkışık 

kent merkezlerinde doğru göç etmek mecburiyetinde kalıyorlar. İnsan sermayesi 

kaybının dışında dış göçün neden olduğu, giderek gençlere kırsal kesimde işsizlik 

sorunun çözülmesine katkıda bulunabilecek bir girişimci kaynağı yetersiz 

dokundunuz temsil ettiği kabul edilmektedir. Son olarak son yıllarda kara reformların 

uygulanmasında ilerleme olmasına rağmen, küçük ölçekli işletmeler hala toprak 

sahibleri tarafından engellenen topraksız yoksullar için, yeni ve önemli bir gelir 

getirici fırsatlar sunabilir. 

Rehberlik hizmetlerinin özellikleri 

Modern ve senkron işgücü piyasasının gerçekliği yeni profesyonel modeller ortaya 

çıkarır ve  başarılı bir profesyonel kariyer elde her kişi için istihdamın yanı sıra işsiz 

insanlar için artan talepler oluşturur. Belirleyici unsurları olarak incelemek için farklı 

seçenekler ve kararların uygun ve doğru bilgi ve profesyonel danışmanlık, mesleki 

yaşamın evrimi ile ilgili sorular ve ifadeler açıklığa kavuşturmak için yardım 

çalışanları gereklidir. Kendi mesleki gelişim planı ve kendi nitelikleri, becerileri, 

yetenekleri ve fırsatları kullanmak mümkün için desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple, 

rehberlik hizmetlerinin bazı özellikleri aşağıdakiler gibidir: 

 Onları; işletmeler, şirketler, girişimcilik vb, konularında bilgilendirmek için 

(yazılı, elektronik veya sözlü) uzmanlaşmış bilgi sağlayın; 
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o işgücü piyasasının durumu ve gelişme olanakları ve gelişim yasaları 

doğrultusunda, 

o eğitim programlarından yararlanma yeteneği, tüm kamu ve özel 

kuruluşlar, eğitim ve istihdam, 

o KOBİ'lerin rekabet konumunun iyileştirilmesi için Topluluk 

programları,  

o İnsan kaynaklarının geliştirilmesi için Topluluk faaliyetleri 
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1. Hedef gruplara bilgi yaygınlaştırılması için 

 tüm yerel şirketler için uygun yayılması mümkün malzeme üretimi 

 yerel bilgi olayların organizasyonu 

 

2. Elde edilebilirlik için, kendi aralarında ve ilgili yerel ve ulusal otoriteler hem de 

rehberlik ve bilgi hizmetlerine bağlama: 

 istatistik verilerin tutulması ve detaylandırılması 

 faaliyetleri  harcamalar, tedbirler vb için yıllık faaliyet raporları 

 yönetim çalışma performansı 

 

Pazarlama  

Herhangi bir küçük ölçekli kırsal kurumsal başarı, sürdürülebilir ticari çıkışları 

mevcudiyetine bağlıdır. Bildiğim kadarıyla yerel pazar potansiyeli ile ilgili olarak, 

sınırlı satın alma gücüne rağmen, kırsal alanda yaşayan insanlar, kırsal alanlarda 

mevcut ürünler potansiyel tüketiciler, ama genellikle fiyatlarla göze alamaz. Bu 

nedenle, stratejik pazar yerleri Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler  (KOBİ) tarafından 

üretilen bir kabul edilebilir kalitede alternatif ürünler bulunmalıdır. Ayrıca, ulusal, 

bölgesel ya da uluslararası pazarlarda KOBİ'lerin tarafından üretilen zanaat ürünlerini 

satmak mümkün olabilir. Piyasa, küreselleşme ve telekomünikasyon hem de ilerleme 

sayesinde, kırsal alanlar şimdi piyasa bilgileri ve tekstil, halı, reçel, kuru meyveler, 

vb.) Için daha fazla erişim var. Ancak, hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda 

pazar potansiyeline rağmen, yoksul kırsal insanlar için hala zordur çünkü onların 

tarım ve tarım dışı üretim, satış pazarlarına erişim, çok rekabetçi ve kalite kriterleri 

bakımından genellikle daha zorludur. 

Bu zorluklara genellikle şu sebebler neden olur: 

 

 ama aynı zamanda zor tüccarlar böylece ikinci müzakere kapasitesini 

zayıflatma,  

 Kırsal kesimde yaşayan insanlara ulaşmak için pazar ilgili altyapı yokluğu 

(özellikle kırsal yollar); sadece dağıtım maliyetleri artırmaz aynı zamanda 

tüccarların kırsal kesimde yaşayan insanlara ulaşması zordur böylece sonraki 

görüşme kapasitesini zayıflatır. 
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 Uygun beceri, bilgi ve yoksul girişimcilerin pazarda rekabet sağlayacak piyasa 

ile ilgili hizmetlerin eksikliği. 

 

Piyasa bilgi servisleri pazarlara erişimde, kırsal girişimciler için işlem maliyetlerinin 

azaltılmasına katkıda bulunur. Temel piyasa destek hizmetleri, Pazar çalışmaları- 

araştırmaları, fiyat / piyasa bilgilerine erişim ve pazar kolaylaştırma gibi (örneğin, 

üreticiler ve alıcılar arasında iş bağlantıları) oluşmaktadır.  Potansiyel pazar alanların 

oluşturulması genellikle kırsal piyasaların sınırlı kapasitesi tarafından önemsenmez. 

Küçük ölçekli girişimciler arasında artan rekabet piyasa doygunluğu neden olabildiği 

için, potansiyel girişimcilerin KOBİ'lerin kurulması konusunda verilecek kararları 

yönlendirecek piyasa bilgileri güveniyor. Bu hizmetler, ilgili piyasaların türleri bağlı 

olarak kalıcı veya geçici olarak teslim edilebilir. Uygun becerler yoluyla yoksul kırsal 

girişimcilerin güçlendirilmesi, sırayla, konumlarını karşı karşıya olan pazar 

kısıtlamaları artırmak ve pazarlama zinciri '(nakliye, işleme / pazarlama işletmeleri, 

vb.) birlikte ek istihdam olanakları yaratmak olabilir. 

Biz Kırsal İş Danışmanlık (RBC), küçük işletme ile ilgili hizmetlerin bir komisyoncu 

tarafından görülmesi kavramını bu başlıkla bir öneri sunabiliriz. Müteşebbis yoksul 

insanların pazara erişim hizmetleri de dahil olmak üzere, onları kendi işine başlatmak 

ve istikrara yardımcı olabilecek çeşitli iş destek hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak 

için dış yetkinliklerinden yardım bekliyoruz. Bu bağlamda, bir Kırsal İş Danışmanlık 

hizmetinin (RBC) rolü küçük kırsal girişimcilerin sorunlarını dinlemek ve onlara 

çözüm bulmak için yardımcı olmaktır. Kırsal İş Danışmanlık hizmetleri,  küçük kırsal 

girişimcilerin  faaliyetlerini bağlı tahmini sorunları  özellikle mali yönetim ve / veya 

teknoloji yetersizliği konusunda yardımcı olabilir. Kırsal İş Danışmanlık 

hizmetlerinin (RBCs) önemli bir görevi de özellikle tarama yatırım tekliflerini de 

sunarak kırsal finansal kurumlar ve küçük ölçekli kırsal girişimciler arasında 

toplantılar düzenlemektir. Son olarak, Kırsal İş Danışmanlık hizmetleri (RBC), 

doğrudan ya da uzman, piyasa ile ilgili hizmetler yoluyla, mikro ve küçük 

girişimcilerin pazarlar ile bağlantı kurabilirler. 

 

Kırsal alanlarda sınırlı pazar fırsatları sorunun üstesinden gelmek için piyasa yenilik 

hedefleyen proaktif toplumsal cinsiyete duyarlı bir pazar araştırma stratejileri için 

arayabilirsiniz.  Doğal kaynakların bolluğu kırsal alanlarda, iş odaklı turizm, kırsal 
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girişimciler için önemli bir pazar alanları yaratabilir ve yerel becerileri (demirciler, 

marangozlar, yerel mobilya üreticileri, vb.) onlara değer katabilir. 

 

Çıkarılan Dersler 

Gelişmekte olan ülkeler ve gelişmekte olan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

geliştirilmesi için yöntemler konusunda öğrenilenler, 'çift boyut' terminoloji 

benimsenmesine yol açmıştır. Potansiyel girişimciler, finansal hizmetler için 

geliştirilmiş erişim 'ilk boyut' temsil ediyorsa, bu nedenle finansal olmayan hizmetlere 

erişim de ikincil boyutu temsil eder. 

Finansal olmayan hizmetler genellikle aşağıdaki hizmetleri / faaliyetleri (münhasır 

olmayan listesi) içerir: 

 

 girişimcilik eğitimi, örn. Iş piyasasının temel ilkeleri ve uygulamaları 

hakkında bilgi 

 

 işletme yönetimi, muhasebe ve defter tutma hizmetleri, örn.nakit akışı 

yönetimi ve küçük ölçekli girişimcilerin uzun vadede kendi iş faaliyetleri 

çalıştırmak için kapasitesinin arttırılması; 

 piyasalara yönelik hizmetleri, örn. piyasa inceleme (çalışmaları), eğitim ve 

kolaylaştırma (tüccarlar ile bağlantılar); 

 maliyet etkin teknolojileri ve mesleki / teknoloji eğitimi için erişim 

 iş planlaması, örn.özellikle yatırım tekliflerini, dönem mali tekliflerin 

değerlendirilmesi, teknik ve finansal fizibilite ve finansman gereksinimleri 

için mali kurumlar ile bağlantı analizi; ve 

 ürün ve süreç kalite değerlendirmesi.  

 

Bu bütüncül yaklaşım, mali ve mali olmayan hizmetlerin sağlanması dayalı küçük 

işletmeler, gelişimi amacı, yatırım artışı sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Finansal 

olmayan hizmetlerin rolü, böylece finans kuruluşları ile geliştirilmiş geri ödeme 

kayıtları katkıda bulunmak, kredilerin uygun kullanımı (post-yatırım faz) 

girişimcilerin kapasitesinin güçlendirilmesi, kırsal alanda finansal hizmetler etkisini 

artırmaktır. Girişimcilik öncesi  statüsüne rağmen, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere 

(KOBİ) başlangıçta benzer ihtiyaçları vardır, bazen küçük ve orta ölçekli 

operasyonları için  farklı öncelikleri olmasına rağmen. Bu nedenle, mali olmayan 
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hizmetlerin sağlanması 'proje planı' yaklaşımı şeklinde takip olmamalıdır ama, 

KOBİ'lerin karşılaştıkları kısıtlamaları ve zorlukları karşılamak için uygun olan 

yapılmalıdır. 

Ayrıca, ilk teknik, kurumsal ve finansal kırılganlık, kırsal KOBİ'lerin gerekli bilgi ve 

özerklik elde edilen zamana kadar koçluk hizmetinden yararlanacak ve sürdürülebilir 

bir zeminde işlerini yönetecekleri için yeterince eminiz. Özellikle de daha uzak ve 

daha az nüfuslu bölgelerde - kırsal alanlarda iş destek hizmetleri sunma dahil yüksek 

işlem maliyetleri genellikle kırsal işletmelere karşı bazı önyargılar oluştur. Bu 

sorunların üstesinden gelmek için, yoksul kırsal halkın yerel servis sağlayıcıları ve 

yoksul kırsal alanlarda kendi sosyal uzanan oyunculuk yeteneğine sahip özel / kamu 

kurum veya sivil toplum örgütleri (STK), iş danışmanlığı erişim gerekecektir. 

Bununla birlikte, kırsal kesimde bu tür kapasite eksikliği (kalite standardı gerekliliği) 

kırsal iş danışmanlığı hizmetleri geliştirmek amacıyla geçici kapasite geliştirme 

stratejileri için arayabilirsiniz. Yoksul kırsal girişimciler hedeflenen sürdürülebilir bir 

iş danışma kapasitesinin geliştirilmesi, küçük kırsal işletmelerin başarısını garanti 

etmek için çok önemlidir. Kamu / özel servis sağlayıcıları, lojistik destek, böyle bir 

görüşmenin sona erer kez sona gelebilir ve geçiş mekanizmaları, projenin 

uygulanması sırasında yerine konulmuştur sürece herhangi bir teknik ve kurumsal 

başarıları kaybetme  riski vardır. Kamu idareleri, rehberlik alanında yeni bir boyut 

alması gerekir. Onların rolü, işsizliğin azaltılması için daha aktif olmaktır. İşsiz 

insanlar için Bilgi Merkezleri ve / veya kendi kendine yardım Sistemi oluşturma  

sosyal alanda daha  derine götürebilir. Ayrıca, yerel yönetimler, sanayi odaları ve 

sendikalar, çalışanlar ve işverenler, bu Merkezleri işlev için ilgili Bakanlık veya 

Ulusal Makamlar ile anlaşmalar yapma imkanı olurdu. Bu ofislerin tek amacı, 

faaliyetleri, hizmetleri desteklemek ve geliştirmek  ve bir iş bulmak için onları teşvik 

etmek amacıyla, özellikle kırsal alanlarda, kırsal kadınların ve kız çocuklarının işsiz 

insanların ücretsiz verilmektedir.  

 

4.3.3. Eğitim       

Tüm çalışma gruplarının görüşüne göre, mesleki hareketlilik katkı sağlayacak, 

işsizliği azaltmak ve sadece istihdam edilebilirliğini artırmak için değil, aynı zamanda 

yeni bilgi ve becerileri geliştirmek için çözüm ve iş tatminini artırmak gibi görünüyor. 

Her durumda, mesleki hareketlilik, tüm çalışanları, yeni çalışma ortamlarına adapte 

olmasını sağlayacak ve yeni görevleri etkili olabilmesi için bilgi ve becerileri üst bir 
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sürümü gerektirir. Bu nedenle, mesleki hareketlilik ve istihdam, yaşam boyu öğrenme 

ve mesleki eğitimin ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Ve bazı kelimeler mesleki 

eğitim, mesleki hareketlilik anlamına gelir.  

 

Eğitim, iş ve aile arasında uzlaşma 

 

Son yıllardaki küreselleşme ve sürekli teknolojik gelişmeler ve hızlı değişimler, bir 

kavram olarak eğitim, bir amaç ve geliştirme metodolojisi olarak önemli bir rol oynar. 

Işgücü piyasası ile eğitim arasındaki bağlantıyı ortaya koayan içsel ilişki önemli bir 

unsurdur. Eğitimde eşitlik algısı ve eylemlerin temel amacının  önemi arttı çünkü 

eğitim sosyal ve kalıplaşmış roller üzerinden şekillenir. Kalıplaşmış cinsiyet rolleri 

hakkında mücadele ilkokula kadar erken bir zamanda aile ve eğitim sürecinde başlar. 

Okulun rolü, sadece kalıplaşmış şeyleri yeniden üretme olmamalıdır ama öğrenci ve 

kursiyerlerin eleştirel düşünme geliştirmek için, istikrarlı bir bilgi sistemi aracılığıyla 

üsleri sağlamak ve kendini geliştirme için motivasyonlar sağlamaktır. Eğitim, 

istihdam alanında kursiyerlere rehberlik eder. Yani eğitim düzeyi ve aile de rollerin 

dağılımı, eğitim ve işgücü piyasasına entegrasyonunda, toplumda bireylerin 

entegrasyonu için önemli faktörlerdir. Cinsiyet nedeniyle profesyonel bir ayrılık, her 

iki cinsiyette rehberlik ve  eğitim süreciyle  doğrudan ilişkili olduğunu bulundu. 

Kadınların ve erkeklerin eğitim düzeyi hemen hemen eşit olmasına rağmen, eğitim 

veya eğitim türü konusunda farklı eğitim seçenekleri doğrudan kendi mesleki 

seçimlerini etkilemektedir. Mesleki  rehberliğe yöneltmenin bir gerekiliğin  bir 

sonucu olarak ya bu şekilde kalacak ya da mesleki cinsiyet farkı devam edecektir. 

Yaşam boyu öğrenme kapsamında eğitim ve öğretim, ayrıca, kadınların istihdamının 

teşvik edilmesi önemli bir araç ve genellikle sosyal uyumun sağlanmasında ciddi bir 

faktördür. Mesleki ayrımcılık ve tüm yetenek ve becerilerini kadının ücretli bir iş 

olmayan kullanımı, kadınların işgücü piyasasına eşit katılımı önemli bir engeldir. 

 

Politika Diyalogu ve Eğitim 

KOBİ'ler için kurumsal ve işletme politikası, çevre için bir çerçeve hazırlanması, 

kırsal kadın istihdamı ve eğitimi için önemli bir adım olmalıdır. Bu amaçla, bu 

konuda proje faaliyetleri üzerinde duracağım: 
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 Yoksulluğu azaltma stratejisi süreçleri, KOBİ görev kuvvetleri ve diğer 

kurumsal çalışma gruplarına geçici olarak diyalog platformlarının destek ile 

ilgili tüm paydaşlar (hükümet yetkilileri, finansal kurumlar, küçük işletme 

birlikleri, servis sağlayıcılar, vb) arasında politika diyalogu destekler.Amacı, 

yoksulluğu azaltma destek programları KOBİ'lerin etkinliğini artırmaktır. 

 Kadın dernekleri de dahil olmak üzere • kırsal alanlarda küçük ölçekli 

kurumsal dernekler tabandan oluşturulmasını teşvik etmek ve onlar KOBİ 

politikalarının geliştirilmesi sırasında kendi üyelerinin çıkarlarını korumak 

olabilir ki bu da onların temsilcileri için gerekli teknik ve politika becerileri 

aktarmaktır.  Bunu yaparken, olası projelerin çeşitli finansman araçları (hibe, 

kredi, eş-finansman) ve ortaklıklar (STK'lar, kırsal finans kurumları, kamu 

idareleri, bağışçılar) üzerinde durulacaktır. Ayrıca, özgüven ve yasal olarak 

tanınmış kişiler bu tür halk destekli kuruluşlara dönüşebilir ve  kredi süresi 

için esneklik sağlanabilir. 

 Ve çevre ve doğal kaynakların korunması; • KOBİ'ler içinde çocuk işçiliğinin 

önlenmesi amacıyla somut önlemler ve kriterler de dahil olmak üzere, 

KOBİ'ler için, politika ve kurumsal çerçeveler reformlar, hükümetler ve sektör 

düzenleyici otoritelerin destek. Veya ilgili kurumsal aktörlerin, teknik yardım 

ve diğer destek sağlayarak, bu bilgiyi yayma ve çalışmalar, atölye çalışmaları 

ve seminerler yoluyla politika yapıcılar için en iyi uygulamaları eşitliği elde 

edecektir. 

 

Cinsiyet Kaynaştırması  

 

Cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi Milenyum Kalkınma Hedefleri merkezidir. 

Cinsiyet eşitliği sadece yoksulluğun üstesinden gelmek değil, aynı zamanda onların 

çocukları, aileler, toplumlar ve ülkeler için kadınların güçlendirilmesidir. Böylece, 

toplumsal cinsiyet eşitliği, hem kadın ve hem de  çocuklar için  çifte fayda sağlar. 

Ancak, cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması ve kadınların güçlendirilmesi, 

kadınların hayatlarını kurtarmak için kadın etkinliğinin artırılmasında önemli etkisini 

gerektirecektir. Kadınlar kendilerini değiştirmek için en önemli katalizördürler. 

Ancak, işyerinde kadınlara karşı zorlu tutum çok yönlü bir yaklaşım gerektirir.  

Cinsiyet eşitliği, artan iş imkanları, geçim gelişmeler için geliştirilmiş kapasiteleri, 
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kadınlar için işçi hakları, gelişmiş sosyal koruma ve genel olarak artan ses milletin 

ekonomik büyüme önde gelen kadın gelişimine katkıda, kadınların üretken istihdam 

eşit katılmalarını sağlamaktır. Cinsiyet eşitliği, kadınların güçlendirilmesi ile 

bağlantılı böylece ekonomik büyümenin önemli yönü olarak görülüyor. Birçok proje 

kırsal yoksul kadınların ekonomik gelişimine ciddi ve büyüyen bağlılık göstermiştir. 

Iyi uygulama projeleri öğrenilen önemli bir ders kırsal bölgelerde yaşayan kadınların 

gruplar halinde organize ederek güçlenmiş olmasıdır. Bu süreç sadece ölçekli, daha 

verimli teslimat hizmetleri ve daha verimlilik düzeyleri olası ekonomileri yapar, ama 

kadın güven oluşturur, kendi kaderimizi tayin eylem için yeteneklerini güçlendirir ve 

onları geliştirme sürecini daha tam olarak katılmalarını sağlar. Ancak çalışma odak 

grupları da bu grup oluşumu sadece bilgi ve artan okur-yazarlık kontrolü sayesinde 

daha anlamlı olabilir tanır. 

 

Eğitim özellikleri 

Nihai bir sonucu olarak - toplantıda, çalışma gruplarının üyeleri, eğitim ve bileşenleri, 

sistem ile ilgili aşağıdaki temel unsurları ve sorunları belirtilen etkileri yaşam boyu 

öğrenme sürecine katılan bireyler tarafından yansıtılır: 

 

1. Eğitime eşit erişim sağlanması 

2. Eğitim, matematik, fen bilimleri ve teknik beceri ve diğer yaşam boyu 

öğrenme biçimleri de dahil olmak üzere, mesleki eğitime, kadınların 

erişiminin kolaylaştırılması; 

3.   Ayrımcılığın olmöadığı  eğitiminin geliştirilmesi  

4. Eğitim reformları için yeterli fon ayrılması ve bu reformların uygulanmasının 

izlenmesi; 

5. Kız ve kadınlar için yaşam boyu öğrenmenin 

6. Kadınların ekonomik haklarını ve bağımsızlıklarını; istihdama katılmalarını da 

içeren uygun çalışma koşulları ve ekonomik kaynakların kontrolünü teşvik. 

7. Danışmanlık hizmetleri vermek ve eğitimleri organize etmek ve özellikle 

düşük gelirli kadınlar için, piyasalar, teknoloji ve bilgiye erişimin 

kolaylaştırılması; 

8.  

9. Kadınların ekonomik potansiyelinin güçlendirilmesi; 

10.  İstihdam   ayrımcılığı ve istihdam ayrımcılığın herhangi bir form giderilmesi 
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11. Olası iş yükümlülükleri ve aile yaşamının uzlaşma için teşvik etmek. 

 

Rehberlik ve eğitim 

Topluluk danışmanlık hizmetlerinin vatandaşlara daha yakın ve özel yetişkin 

gruplarına bu nedenle daha etkili bir yaklaşım sağlanmalıdır. Burada politika yapıcılar 

için bir meydan okuma, devlet standartları tarafından kabul edilen ve ortak hedefler 

doğrultusunda kaliteli hizmet sağlarken ne uzantısı, bu hizmetler için dış kaynakların 

seferber edilmesi gereken bir sorudur. Pek çok ülkede kamu istihdam hizmetlerinin 

modernizasyonu önemli ilerlemeler olmasına rağmen, işsiz yetişkinler için kariyer 

rehberliği hizmetleri sağlayan, ilgili profesyoneller, çoklu servis siteleri, kendi 

kendine dışında çalışmak gibi teslimat daha verimli yöntemleri, kullanımı 

yetersizdirhizmet, bilgi teknolojileri ve iletişim hizmetleri için farklı dinamikleri farklı 

düzeylerde ihtiyaçlarını yansıtacaktır. 
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Sonraki rakamlar, eğitim çalışma grubu yönüne göre çerçeve rehberliğin temel 

unsurlarını gösterir. 

 

Şekil 2: Rehberliğin temel unsurları 

 

Eğitim ve işgücü piyasası arasında işbirliği 

 

Eğitim ve yaşam boyu öğrenme ve eğitim için her ülkenin bir ulusal strateji, çağdaş 

sosyal ve ekonomik çevrenin taleplerine yanıt verme ile entegre kişilikleri sağlamak 

için amaçlayan bir eğitim sistemi oluşturarak tüm eğitim seviyelerinde kalite bir 

vurgu vermelidir ki bu da Lizbon Stratejisi gereğidir. 

 

Gerekli bir şart, kalite ve eğitim sisteminin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına  gore 

ayartlanması ve bununla  birlikte kursiyerlere piyasa ihtiyaçlarının tanıtılmasıdır. 

 

 

Stratejik yaklaşımı tamamlayacak araçlar, girişimciliği geliştirmek için ortaya konan 

programların desteklenmesi ile birlikte çalışma tecrübesi kazanmaya yönelik staj ve iş 
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hayatında çalışarak gerçek yaşamda öğrenme gibi eğitim programları yer almaktadır. 

Ayrıca çok önemli ve yok gösterici olan araçlar danışmanlık ve mesleki 

yönlendirmedir. Sonuç olarak, değişik araçlar kullanarak işgücü piyasası ile eğitim 

sisteminin etkin ve etkili bir şekilde bağlanması başarılabilir. Bu araçlardan bazıları 

şunlardır: 

 Eğitim seviyeleri ve ölçekleri pratik örnekler ile uygulanmalı ve 

geliştirilmelidir. Bu sayede öğrencilerin işyerleri tarafından staj imkanı 

tanınması ve staja katılımlarının arttırılmasının teşvik edecek çerçeveler 

oluşturulmalı ve eğitim sonrası öğrencilerin işgücü piyasasına girmesi 

cesaretlendirilmesi, 

 Sosyal uyumun güçlendirilmesi ve sosyal ayrımcılıkla mücadele, insan 

kaynaklarının hayat boyu öğrenmeyi destekleyecek şekilde geliştirilmesi ve 

profesyonel iş rehberliği ve danışmanlığının genişletilmesi ve tekrar 

tasarlanması, 

 Mesleki Eğitim Rehberliği ve Danışmanlığı için yeni ve eski merkezler 

arasında bir ağın kurulması ve bu ağlar ile işgücü piyasası yapıları, istihdamın 

teşvik edilmesi ve istihdam arabuluculuğu (örneğin, belediyeler) bağlantı 

kurulması,  

 Genç insanların araştırma ve teknoloji konularının farkında olması, örgütsel ve 

idari birimlerin yönetim süreçleri becerilerin geliştirilmesi ve genç insanların 

girişimciliğinin geliştirilmesi ve girişimciliğin teşviki.  

 

4.3.4. İş Yaşamı ve Aile Yaşamı Uyuşması       

Kırsalda yaşayan kadınların birçok fonksiyonları vardır. Bu kadınları yaptıkları işler 

şunlardır: çocukları büyütmek, ev işlerini yapmak, halk kültürünü yaratmak ve 

nesiller arasında devamını sağlamak, aileye şekil vermek ve tarımsal faaliyetleri 

yürütmek. Modern kadın ise iki fonksiyon görmektedir. Biyolojik gereklilik olarak 

çocuk doğurmak ve büyütmek. İkinci olarak, kendi seçimi ile yönlendirebileceği 

profesyonel kariyer fonksiyonu. Günümüzde kırsalda yaşayan kadınların yaşam 

biçimlerinde değişiklikler gözlemlenmektedir. Kentsel ailelerde olduğu gibi kırsal 

alanda yaşayan erkeklerde çocukların büyütülmesinde daha fazla rol almakta hatta 

ufak tefek ev işlerinde eşlerine yardım etmektedir.  
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Tüm proje ortak ülkelerinde iyi uygulama örnekleri arasında iş ve aile yaşamının 

uyuşması konusunda örnekler olmamasına rağmen çalışma odak grupları bu konuda 

aşağıda belirtilen konularda önerilerde bulunmuşlardır: 

 

İş-Aile Yaşamının Uyuşturulması 

Bu konuda en önemli hizmetler kadın girişimliğini desteklemelidir. Bilgi verme, 

eğitim ve yeterli profesyonel yeterlilikler ve yeniden yeterlilikler konuları en önemli 

hususlardır. Fakat kadinlar profesyonel beceriler elde etmek için her bir sektör için 

spesifik eğitime ihtiyaç duyarlar. Genellikle kadınların birçok ev ve iş görevleri 

oldukları için bu tür eğitimler için yeterli zamanları yoktur. Daha önce proje 

amaçlarında belirtildiği gibi iş-aile uyuşması çok eski bir konu olmasına rağmen 

günümüzde başta tarım olmak üzere birçok ekonomik sektör için en önemli konu 

haline gelmiştir. Tarım sektöründe bu konu kadınların yönetimsel rol almalarını 

engelleyen en önemli nedenlerden biridir. Sonuç olarak, kadınların iş ve aile 

yaşamları arasında uyuşma yaratacak tedbirler alınması özellikle tarımda çalışan 

kadınlar için temel ve en tipik konulardan biridir. 

Bölgesel ve ulusal düzeyde alında tedbirler buna yöneliktir: Proje ortak ülkelerinde 

tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik tedbirler alınması özellikle yerel kaynakların 

kullanılması, üretime yönelik faaliyetleri geliştirilmesi, ve tarım sektörü ile doğrudan 

bağlantılı olmayan işçiler için eğitim koşullarının daha iyi düzeye getirilmesine 

çalışılmaktadır. Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi için yeni iş imkanlarının 

yaratılması ve eğitim ve iş-aile hayatı arasında uyuşmayı sağlayacak her türlü tedbir 

olmazsa olmaz bir koşuldur. Bu amaca ulaşmak için kırsal düzeyde yerel olarak 

özellikle kırsal kreş ve çocuk bakımevlerinin kurulması ve yaşlılara yönelik sosyal 

hizmetlerin sunulması iş ve aile yaşamlarının uyuşması yönelik kırsalda yaşayan 

kadınlara yardım edecek tedbirlerdir.  

Çocuk Bakımı 

Çalışan birçok anne-baba için çocuk bakımı en önemli konudur. Aynı zamanda, bu 

konu çok önemli bir politik ve sosyal sorun olarak görülmemektedir. Bunun en 

önemli nedeni, formel olmayan yöntemler özellikle geniş aile yapısı içinde çocuk 

bakımın sağlanması bir politika krizini önlemiştir. Ayrıca bu konuda güçlü bir sivil 

toplum hareketi özellikle güçlü kadın hakları STK’larının ve lobi gruplarının 

olmaması bu konunun politik gündeme gelmesini engellemektedir. Çocuk bakım 

hizmetleri esneklik, elde edilebilirlik, ödenebilirlik konularında yeterli değildir. Buna 
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ilaveten, çocuk bakımı işverenin ve kamuoyunun sorunu değil bireysel sorun olarak 

görülmektedir.  

Anne-Babanın Kısa Süreli İşten Ayrılması  

Anne-babanın kısa süreliğin işten ayrılması sosyal cinsiyet unsuruna bakılmadan tüm 

çalışanlara verilmesi gereken bir konudur. Bu işten ayrılma daha çok çocuklarına kısa 

süreli olarak bakmak zorunda olanlar ile ailesi içinde bakıma muhtaç olanların 

yararlanabileceği bir haktır. Ayrıca doğum izni sayesine bireyler iş gücü piyasına 

girme ve yeniden girme konusunda kendilerini daha iyi hazırlayacakları gibi bu 

bireylerin profesyonel gelişimine katkıda bulunacaktır.  

Kısa süreli işten ayrılma süresi heseplanırken yıllık izin, tatiller, bonuslar ve işten 

kovulma gibi durumlarda kazançların elde edilmesi ve kayıpların belirlenmesinin 

hesaplanması gibi düşünülmelidir.  

Girişimci İşletmeler için Esnek Tedbirler  

İnsan Kaynakları Birimlerinin yönetimi konusunda iş ve özel hayatın dengede 

tutulması en önemli konulardan biridir. Çünkü bu birimleri görevleri çalışanların 

kariyer gelişimi ve eğitim kapasiteleri  konusunda kurum içinde bir envanter 

çıkarmak, çalışanların çalışma saatleri dışında eğitim alma imkanların araştırmak, 

çalışanların iş gezilerini planlamak, ve çalışma sorumlulukları dolayısıyla başka bir 

şehirde yaşayıp yaşamadığı belirlemek olarak sıralanabilir. Bu birimler çalışanları 

desteklemek için uygun ve değişik programlar tasarlayabilirler. Ayrıca işverenin aile-

dostu bir örgüt olması gibi iyi bir reklam oluşturmasına vesile olabilirler. İşverenin 

aile konularında duyarlı olması çalışanların verimliliğini ve bağlılığını yükseltebilir. 

Bu sebeplerden dolayı, çalışanların aile hayatlarındaki özel durumları da göz önünde 

bulundurarak esnek çalışma planları oluşturması iş verimliliği etkileyebilir.  

Sonuç olarak, işverenlerden şu üç konuda adım atmaları beklenmektedir: 

1. Çalışanlardan gerçekçi beklentileri ve gereksinmeleri olmalı,  

2. Daha çok esneklik,  

3. Destekleyici çalışma ortamı sağlamak 

Elbette esnek çalışma koşullarının başarılıolması için en önemli anahtar faktör, hem 

yönetim hem çalışanlar tarafından bu konudaki tutum ve davranışların 

değiştirilmesidir.  

Uyuşma Tedbirleri ve Eğitimin Önemi 

Bu konuda yapılacak eğitimlerin temel amacı, genç anne-babalar arasında iş yaşamı 

ve aile yaşamı arasında uyuşma ve denegeyi etkili ve etkin yapacak metotoları teşvik 
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etmektir. Eğer iyi bir şekilde organize edilebilirse, bu tür eğitimler bir yandan 

katılımcılara esnek çalışma koşulları verilmesi fırsatları konusunda bilgilendirme 

yapılmasına olanak sağlayacaktır. Öte yandan, ailelerin birleşmesi yararlı bir etkisi 

olacak ve anne-babalar çocuk bakımı görevlerinin paylaşımı konusunda daha kolay 

kararlar verebilecektir. Eğitim merkezlerine gelen anne-babalar kendilerine bağımlı 

insanların bakımı ve çocuk bakımı konusunda yapılması gerekenler hakkında yeterli 

bilgiye ve yeterliliklere sahip olacaktır. Daha da önemlisi, bu eğitimler boyunca 

çalışanlar bu tür uygulamalar konusunda kendi görüşlerini ve önerileri de aktarma 

fırsatı yakalacaklardır. Hatta doğum izni sonrası kariyeleri ile ilgili ne tür eğitim 

kurslarını tercih ettiklerini belirterek bu konuda görüş ve öneriler sunabilecektir.  

Sosyal ve Politik Değişimler 

Birçok ülkede iş ve aile yaşamının uyuşması konusunda alınacak tedbirler tartışılırken 

örneğin Yunanistan gibi ülkelerde temel konu kadınlara yöneliktir. Burada kadınların 

hem çalışan hem anne olarak sorumluluklarını nasıl aile içi sorumlulukları ile birlikte 

yürüteceğı konuları etrafında tartışmalar sürmekte özel hayat tartışma konusu 

olmamaktadır. İş kalitesinin belirlenmesinde önemli bir faktör iş ve aile yaşamını 

harmonize edilmesine yardım edecek yasal ve pratik düzenlemelerdir. Bu tür 

düzenlemeler için önemli olanın aile içi sorumluluklara katılımın kadın ve erkeğin eşit 

sorumluluğunda olmasının kabul edilmesi ve kadın ve erkeğin ev içinde aynı derece 

sorumluluk almasının kabul edilmesi gerekliliğidir. Ayrıca iş piyasası ile aile hayatına 

kadın ve erkeklerin dengeli bir şekilde katılımının sağlanmasının toplumun gelişmesi 

için çok önemli olduğunun anlaşılmasıdır. Ayrıca Avrupa Birlği ve Üye Ülkelerde 

toplumu koruma, sosyal değerlerin devamı için çocuk hakları, anne-baba hakları ve 

annelik hakları önem verilen konulardır.  

Bugünkü toplumlarda çok eski gelenek ve göreneklere dayanan önyargı ve 

stereotipleştirme sonucu kadınların temel görevi ödeme yapılmayan aileye bakım 

(çocuk, yaşlı ve hasta) işleridir. Bunun tersi olarak, erkekler temel sorumluluk ve 

görevi ödeme yapılan işler olup ailenin finansal olarak desteklenmesidir. Son 

zamanlarda yapılan araştırmalar kadınların işten ayrılmalarının yada profesyonel 

kariyerlerine devam etmemelerinin en önemli sebebinin çalışan kadının aile içi 

sorumlulukları olması ve bu çocuk bakımı ve ailede bağımlı olana bakım gibi 

konularda yapılan ödemeler ile kazanç arasında farkın çok olmasıdır.  

Bu roller dengelenmeli ve yer değiştirmelidir. Bunun için toplum ve devletin 

bilinçlenmesi ve aile ve iş yaşamı arasında uyuşmayı sağlayacak politikaların 
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uygulanması konusunu izlemesi ve planlaması gerekmektedir. Ayrıca toplum yapısı 

ve davranışlarının değiştirilmesi ve kadın ve erkekler arasında işbirliğini arttıracak 

yeni modellerin geliştirilmesi şarttır. Bundan da öte, hükümetler aile ve iş yaşamı 

arasında dengeyi daha iyi sağlamak konusunda başarılı olmak için bazı tedbirler 

almalıdır. Bu tedbirler şunlardır: 

 Babalara doğum izni verilmesi 

 Üçüncü veya daha fazla çocuğun doğması halinde üç ay tam ücret ödemeli 

doğum izni, 

 Günlük çalışma saatlerinin aylara göre esnek hale getirilmesi ve çalışma 

koşullarının kolaylaştırılması 

 Kadınların yeni aile hayatına daha kolay adapte olabilmeleri için yardımcı 

olmak 

İş Hayatı Dengelemesi (İHD) konularının gözden geçirilmesinde en önemli başlangıç 

noktası, bu konunun en iyi çözümünün işveren ile çalışanlar arasında bulunabileceği 

varsayımıdır. Toplumdaki beklentilerin, tutumların, ve farkındalığın değişmesi ve 

şirketler ve kurumların değişen rolleri ve görevlerinden dolayı bu konuda hem 

çalışanlar hem işverenelr açısından spesifik durumlara uygun olan kabul edilebilir 

çözümlerin aranması bir zorunluluktur.  

 

Uyuşma Konusunda Hizmetler ve Teşvikler 

Bu konuda politikalar “uyuşma” politikaları olan adlandırılmakta ve temelde devletin 

rolü olmaktadır. Ayrıca işletmeler ve yerel topluluklar bu konuda gerekli tedbirleri 

uygulamak sansına yada informel uygulamalar ile aileyi desteklemek imkanına 

sahiptirler. İş ve aile yaşamının uyuşması teşviki için tedbirler genel olarak üç temel 

kategoriye ayrılabilir:  

1. istihdam edilmeye yardım edecek tedbirler 

2. iş ve aile birlikte yürütülmesini sağlayacak tedbirler 

3. anne-baba sorumluluklarının yeniden dağılımı teşvik edecek tedbirler 

Türkiye Avrupa’daki iş ve aile uyuşması konusundaki iyi uygulama örnekleri 

incelemek ve dersler çıkarmak zorundadır. Politika değişimi yanında Türkiye özelinde 

bu konuda bazı önemli konuların daha iyi incelenmesi gerekmektedir. İlk olarak, 

Türkiye’de birçok aile informel yollardan çocuklarının bakımı konusunda çeşitli 

düzenlemeler yapmaktatır. Esnek Çalışma Düzenlemeleri (EÇD) adapte edilmesinin 
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etkileri üzerinde Türkiye çalışma yapmalıdır. İkinci olarak, eğer kadınlar bu 

uygulamaların temel yararlanıcıları ise sorulması gereken sorular şunlardır: Bu 

kadınlar kimler olacak, bu tür uygulamalardan kimler yararlanacak ve bu uygulamalar 

ile cinsiyet eşitliği ne derece ileriye götürülecektir. Bu durumlarda bizim için önemli 

olan kadınlara sunulan iş imkanlarının sayısı mı önemli olacaktır yada kadınlara 

sunulan iş imkanlarının kalitesi de önemli midir? Esnek Çalışma Düzenlemeleri 

(EÇD) ne ölçüde bu iki unsuru dengelemektedir? Üçüncü olarak, bunun gibi önerilen 

politikalar cinsiyet ayrımcılığı ve ataerkil yapıda olan kültürde kadınları çalışan ve 

insan olarak daha az esnek hale mi getirecektir? Eğer bu faktörler göz önüne alınırsa, 

EÇD hem kadın ile hem erkeklere, hem anne-babalar ile hem anne-baba olmayanlara, 

hem küçük çocuklara bakanlar  ile hem yaşlılara bakım uygulayanlar için EÇD olarak 

sunulabilir mi? Bu politika sorularını Türkiye bağlamında yanılmaka için iş-hayat 

dengesini, anne-babalığa verdiğimiz değeri, ve hatta “aile”yi nasıl tanımladığımız 

konularında Türkiye kamuoyu kendi içinde bir tartışma başlatmalıdır. Sosyal cinsiyet 

analizi Türkiye içindeki ataerkil yapıları ve kurumları anlamak için temel noktadır. 

Eğer bu konuların politik gündeme gelebileceğini düşünüyorsak tartışma zeminini 

Avrupa’da olduğu gibi anne yada babanın hakları yerine çocuk hakları çerçevesine 

kaydırabiliriz.  Sonuç olarak, çalışma odak grubu Türkiye’nin ihtiyaçları konusunda 

ilk önce bu konuların tartışılması gerektiğini, sosyal cinsiyet konusunun politika 

tartışma ortamına taşınması ve bu konuda politikaların formule edilip 

uygulanmasından önce bilimsel araştırma yapılmasını önermektedir.  

Polonya’nın Avrupa Birliği’ne entegrasyon süreci boyunca Polonya’daki çalışanların 

iş ve aile yaşamının dengelenmesi konusunda işverenler ile birlikte hareket edecekleri 

insiyatifler uyguladıklarını gördük. Bu uygulamaların sadece büyük yabancı 

uluslararası şirketlerin için değil herkes için bir model sunduğuna şüphe yoktur. Batılı 

ülkelerden gelen şirketler iş ve yaşam dengesi konusunda hem nedenler hem sonuçlar 

konusunda bize örnekler sunmaktadır. Polonyalı işverenler daha artan bir şekilde bu 

konuda bilgi sahibi olma konusunda isteklidirler. Ayrıca iş-aile çatışmasının 

önlenmesini amaç edinen tedbirler ve faaliyetlerin sadece neye mal olduğunu değil 

ayrıca nasıl fayda sağladığı konusunda da değerlendirme yapmaktadırlar. İş-aile 

hayatı konusundaki çözüm önerilerin çok büyük bir önemi vardır. Bu konuda Polonya 

Avrupa Sosyal Fonu tarafından sağlanan finansal destek ve AB uygulamaları ile 

sorunun çözümü konusunda yok katetmiştir. Polonya içinde bu fonlar ile finanse 

edilen ve daha önce uygulanan projeler işverenleri bu konuda teşvik etmekte ve iş-aile 
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hayatı dengesizliğinin azaltılması ve bu sorunun çözümü için bilgi kaynağı olmaya 

devam etmektedir. Bu projeler olmadan hem işverenler hem çalışanlar bu konu 

hakkında bu kadar yaygın bir ilgi duymayacaklardır. Ayrıca bu projeler bu sorunun 

sadece bireylerin kendi imkanları ile çözebilecekleri bireysel bir sorun olmaktan 

çıkarmakta ve aile ve iş rollerini dengelemek konusunda ihtiyaçları ve güçlükleri gün 

yüzüne çıkarmaktadir.  

 

4.4. Öneriler ile ilgili Sonuçlar  

Yunan odak çalışma grubunun iyi örnek uygulamaları analizlerinden sonra grup şu 

sonuca ulaştı. Tüm iyi örnek uygulamaları çok ilginçtir ve tüm ortak ülkelerdeki 

rehberlik, danışmanlık, istihdam ve eğitim uygulamalarının geliştirilmesi ve 

iyileştirilmesi için yararlı sonuçlar sunacağını belirtilmiştir. Bundan da öte, her ortak 

ülkede bu sektörlerin geliştirilmesi ve değişim sağlanması konusunda daha aktif ve 

etkili olma konusunda iyi bir olasılık da sunmaktadır.  

 

Tüm iyi örnek uygulamalarında aşağı yukarı tüm hedef gruplar birbirine 

benzemektedir. Bütün iyi örnek uygulamaları içinde Yunanistan açısından adapte 

edilecek en uygun iyi örnek uygulaması “Kırsal Alanda Kadınların Girişimciliğinin 

Teşviki Projesi – Kırkad Projesi”dir. Fakat bu diğer projelerin uygun olmadığı sonucu 

çıkarılmamalıdır. “Kırkad Projesi” en uygun proje olarak öne çıkmaktadır.  

 

Bunlara ek olarak, iki Polonya iyi uygulama örneği sonuçlar açısından önemlidir. 

“Aktif kadınlar – Yarının Kadınları Projesi” ile “Şansları Eşitlemek – Rzeszow Kırsal 

Alanında Kadınların Aktifleştirilmesi” projesidir. Bu iki proje kırsal kadın kalkınması 

alanında ortak olarak etkin ve etkili olarak kullanılabilecek projeler olup işgücü 

piyasasına girmek isteyen ve bu konuda zorluklarla karşılaşan kadınlara yani projenin 

hedef grubu için iyi uygulama örnekleri sunmaktadır.  

 

Son olarak, çalışma odak grupları iyi uygulama örneklerinin adaptasyonu konusunda 

bazı değişiklik ve modifiyeler yapılmasını önermiştir. Bunlar: 

 

 En ciddi ilgi ve dikkat bu projelerde kırsal alanda yaşayan kadınlara 

verilmelidir.  
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 Kırsal kadınlara yönelik projelerde gerekli bilgi bu kadınlara önceden 

verilebilir. 

 Hedef grupların ihtiyaçlarını karşılamak ve AB ortaya koyduğu amaç, hedef 

ve önceliklere ulaşmak için her ortak ülkede eğitim ve danışmanlık sisteminin 

daha etkin ve etkili hale getirilmesi gerekmektedir.  

 

Türk çalışma odak grubu tüm ortak ülkelerdeki iyi uygulama örneklerini tartışmıştır. 

Grubun ilk çıkarımı, tüm iyi uygulama örnekleri kültürel olarak tüm ortak ülkeler 

açısından birbiri ile ilişkili ve alakalıdır. Tüm ortak ülkeler bir yandan farklıdır fakat 

aynı zamanda birbirine benzerdir. Tüm iyi uygulama örnekleri ve odak grup önerileri 

kırsal alanda yaşayan kadınların ve kızların ortak ülkelerde aile-iş yaşamı uyuşması, 

istihdam, eğitim gibi konularda gerekli olan araç ve bilgiyi sağlamaktadır. 

Bir diğer önemli sonuç ise Türk çalışma grubu üyeleri aşağıda belirtilen benzerlikleri 

iyi uygulama örnekleri arasından bulmuştur: 

a. Kültürel mirasın korunması ve yerel kültürün önemi, 

b. Yerel kadınların güçlendirilmesinin önemi, 

c. Tüm paydaşların yerel yönetimler, STKlar, özel sektör, v.b. arasında 

işbirliğinin gerekliliği, 

d. Kadınlar ve kırsal insanlar hakkında önyargılar, basmakalıplar ile 

psikolojik ve kültürel değişim gerekliliği, 

e. Tüm paydaşlar arasında sinerji. 

Türk çalışma odak grubu iki iyi uygulama örneğine vurgu yapmaktadır. Birincisi, 

Yunan iyi uygulama örneği “Gonni Kasabasındaki Antigonides Agro-turizm 

kadınları” projesidir. Bu iyi uygulama örneğini bazı ufak değişiklikler ve modifiyeler 

ile uygulamak mümkündür. Bu iyi uygulama örneği ile en çarpıcı husus bu iki ülkede 

bazı şeylerin örneğin yiyecek isimleri ve yerel ürünlerin adlarının birebir aynı 

olmasıdır.  

İkinci, Polonya iyi uygulama örneği “Şansları Eşitleme-Rzeszow Kırsal İlçesindeki 

Kadınların Aktivasyonu” adlı proje Türkiye’de iyi sonuçlar verebilir. Üçlü yaklaşım 

(rehberlik, kurslar, girişimcilik) ile kırsal alanda yaşayan kadınların işgücü piyasasına 

tekrar girmesi ve entegrasyonu konusunda Türkiye bağlamında uygundur.  

Kadınlar eşit haklara sahiptir fakat eşit fırsatlara ve imkanlara sahip değildir. Bu en 

çok işgücü piyasasında görülmektedir: Kadınların iş bulması daha zor ve işten 
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atılmaları daha kolaydır. Aynı yeterliliklere sahip olmasına rağmen daha az 

kazanmaktadır. Hem evde hem işyerinde sorumlulukları vardır. Kadınların 

işyerlerinde başarılı olması aynı zamanda evde anne olarak fonksiyon görebilmeleri 

için işgücü piyasalarının yeniden yapılandırılması ile mümkündür. Böylece işyerleri 

kadınlara karşı daha fazla dostça yaklaşacak, çocukların sağlıklı bir ortamda 

büyümesi ve bağımlı insanların aileleri tarafından bakılması daha kolay hale 

gelecektir.  

Bu proje için yapılan araştırmaların sonuçları ve toplanan materyaller göz önünde 

bulundurulur ise Polonyalı kırsal kadınların hem yerel hem yerel olmayan işgücü 

piyasasılarındaki gelecekteki durumları konusunda açık öngörülerde bulunmak 

mümkün gözükmemektedir. Kırsal kadınların daha iyi bir geleceği için kırsal 

toplumların materyal, sosyal ve yapısal altyapılarında temel değişiklikler 

yapılmasıdır. Ayrıca kırsal eğitim sistemi genç insanalra özellikle genç kızlara daha 

iyi bir hayata başlamaları için fırsatlar sunmalı ve özellikle orta öğretimin bölgesel 

piyasa ve iş tekliflerine göre ihtiyaçlara uygun yeni yapılara adapte edilmesi 

gerekmektedir. Buna ilaveten, kırsal kadınlara yönelik değişikliklere ilişkin 

farkındalık yaratmak ve mentalite değişikliği için aile rolleri konusunda karşılıklı 

anlayışın sağlanması ve hem evde hem işte çalışanların sorumlulukları ve hakları 

konusunda çalışma yapılmasına devam edilmesi gerekmektedir.  

Kırsalda yaşayan kadınların işgücü piyasasına dönmesi ve istihdamları konularında 

kadınlara eşit fırsatlar verilmesi konusunda önerilen sonuçların uygulanmasına 

yönelik kırsal alanda yaşayan kadınların durumlarına etki edecek değişikler ile ortak 

istihdam politikalarının ayakları konularında çalışmalar yapılmalıdır. Bu önerilerin 

uygulanması ile ilgili ana sonuç kadınların ve erkelerin hayatın tüm sektörlerinin 

faaliyetleri ve profesyonel gerekliliklerinde dengeli olarak temsil edilmelerine yol 

açmaktır.  
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EKLER: İyi Uygulama Örnekleri  

1. İSTİHDAM VE EĞİTİM 

1.1 İş Bulma ve İş Eğitimi İyi Uygulama Örnek 1 Özet Kartı 

PROJE BAŞLIĞI  
22 – 64 YAŞ ARASI İŞSİZ KADINLARIN 

GİRİŞİMCİLİĞİ PROJESİ  

ÜLKE Yunanistan  

PROJE TÜRÜ İstihdam ve Eğitim / Ulusal Programlar  

PROJE ÖZETİ 

Yunan İnsan Gücü İstihdamı Kurumu (O.A.E.D.) geçen Nisan

2010 yılında “İnsan Kaynakları Geliştirme” Ulusal Stratejik

Referans Çerçevesi Sektörel Operasyonel Programı 

çerçevesinde 22-64 yaş aralığında işsiz kadınlarına yönelik bir

çağrı yayınlamıştır. Bu çağrı sayesinde 22-64 yaş arası işsiz

kadınlar faydanacılar olarak yeni iş girişimleri

kurabileceklerdir.     

Temel şartlar şunlardır:   

 İşsiz olmak ve kişiye özel yaklaşımla oluşturulmuş iş 

danışmanlığı sürecinden geçmek. 

 Yunan İnsan Gücü İstihdamı Kurumu (O.A.E.D.) 

bağlı İstihdam Teşvik Merkezleri (KPA) tarafından 

düzenlenen girişimcilik konulu eğitim seminerlerine 

katılmak. 

 Yunan vatandaşı olmak yada Yunanistan oturma ve 

çalışma izni olan başka bir ülke vatandaşı yada AB 

üye ülkesi vatandaşı olmak. 

Hibe süresi 36 aydır. Bu program ile yeni girişimcilere her bir 

taksiti 6.000,00 € olan 4 taksit halinde toplam  24.000,00 

€’luk ödeme yapılacaktır.   

GENEL AMAÇ 

Bu çağrının temel amacı ekonomik yardım yolu ile işsiz 

kadınların istihdamını ve iş piyasasına katılımını teşvik 

etmektir.  
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ANA UNSURLAR 

 Bir danışman yardımı il kişiye özel yaklaşımla 

oluşturulmuş iş danışmanlığı sürecinden geçmek. 

 İstihdam Teşvik Merkezleri (KPA) tarafından 

düzenlenen girişimcilik konulu eğitim seminerlerine 

katılmak. 

KAPSAM 
22-64 yaş aralığında işsiz kadınlar yeni bir şirket kurmak ve 

girişimcilik ruhlarını geliştirmek için yapılmış bir proje.  

BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHLERİ 

Proje adayları elektronik ortamda başvurularını 09.04.2010 

tarihine kadar http://ait.oaed.gr websitesine yada internete 

erişimleri yoksa başvuru formunun çıktısını alarak projeye 

dahil olma yolunda ilk adımı attılar. 

GELİŞİM VE 

UYGULAMA 

Projede faaliyetler olarak:  

- İş danışmanlığı sürecinden geçmek. 

- Girişimcilik konulu eğitim seminerlerine katılmak  

- Hibe çağrısı ana teknik ve fonksiyonel özellikleri 

tanımlayan ve tam ve net bir iş planı. 

KAYNAKLAR 

(insani, materyaller 

ve finansal) 

Avrupa Sosyal Fonu (E.S.F.) Eksen 3, Öncelik 7,8,9: 

“İstihdamı Teşvik Etme” tarafından fonlanmıştır.  

SONUÇLAR 

Projenin temel sonucu 4.000 22-64 yaş aralığındaki işsiz 

kadın kendi iş girişimlerini kurarak işgücü piyasasına dahil 

olmuştur.  

EK BİLGİLER VE 

KAYNAKLAR 

http://www.oaed.gr/Pages/SN_929.pg  

http://ait.oaed.gr/ 

YENİLİKÇİ 

UNSURLAR 

Bu projenin ilk önemli yenilikçi yanı bu yaş grubu kadınlara 

yönelik olmasıdır. İkinci olarak bu proje ile yeni teknoloji ve 

faaliyetlere giriş teşvik edilerek yenilikçi sektörler ve yeşil 

ekonomi desteklenmektedir.  
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1.2 İş Bulma ve İş Eğitimi İyi Uygulama Örnek 2 Özet Kartı 

PROJE BAŞLIĞI  
Kırsal Kesimdeki Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi 

Projesi – Kırkad Projesi 

ÜLKE Türkiye 

PROJE TÜRÜ İş Danışmanlığı, Eğitim 

PROJE ÖZETİ 

Proje temel olarak Çorum ilinin iki köyünde (Eskiköy ve 

Esençay) yaşayan kadınların girişimciliği teşvik etmek 

amacıyla 36 girişimcilik eğitimi verilmesini öngörmektedir. 

Ayrıca Çorum şehir merkezinde girişimciliği yeni öğrenen 

kadınların pratik olarak becerilerini uygulayacakları bir köy 

pazarı kurulması da projenin bir başka ana faaliyetidir.  

GENEL AMAÇ 

Projenin genel amacı kırsal kesimde yaşayan kadınların 

ekonomik ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesine katkıda 

bulunmaktadır.  

ANA UNSURLAR 
Özel amaç ise kırsal alanda yaşayan 75 kadının pazarlama ve 

girişimcilik yeteneklerinin geliştirilmesidir. 

KAPSAM 
Proje Çorum iline bağlı iki köyde Eskiköy ve Esençay’da 

gerçekleşmektedir..  

BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHLERİ 

o Proje ekibinin oluşturulması 

o Proje websitesinin hazırlanması 

o 75 kadının seçimi ve anket uygulanması 

o Proje resmi olarak 28.07.2010 tarihinde başlamıştır.  

GELİŞİM VE 

UYGULAMA 

 Eğitim programı ve materyallerinin hazırlanması ve 

eğitim programının uygulanması, 

 Seçilen köylere keşif gezisi yapılması,  

 keşif gezisi tespitleri hakkında köylerde 300 kişiye 

seminer verilmesi;  

 Çorum’da bir “Köy Pazarı” kurulması;  

 “Tarımsal Ürünlere Olan Talepte Yeni Eğilimler” 

konulu, 100 kişinin katılacağı bir panel düzenlenmesi; 

 Tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

 “Köy Pazarı”ndan memnuniyet derecesinin ölçülmesi. 
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KAYNAKLAR 

(insani, materyaller 

ve finansal) 

Bu proje 2010-2011 yılları arasında Kadınların İstihdamının 

Desteklenmesi Programı çerçevesinde IPA programının 

(Katılım Öncesi Hazırlık) bir enstrümanı olarak 

desteklenmiştir. 

SONUÇLAR 

 Kırsal kesimde yaşayan kadınların girişimcilik ve 

pazarlama becerileri gelişmiştir.  

 Kadınlar kadın-erkek eşitliği konusunda daha bilinçli 

hale gelmiştir.  

 Kırsal kesimde yaşayan kadın ve erkekler 

sürdürülebilir tarım faaliyetleri, tarımda iyi ve kötü 

uygulama örnekleri ve ürün çeşitlenme fırsatları 

konusunda eğitim almışlardır.  

 Kadınların pazarlama sorunu çözülmüştür.  

 Kırsal ürünlere talep artmış ve kentsel alanlarda 

müşteri memnuniyeti kırsal ürünlere karşı artmıştır.  

 75 kadının girişimcilik becerileri ve yeterlilikleri 

gelişmiştir.  

EK BİLGİLER VE 

KAYNAKLAR 
http://www.kirkad.com/default.asp?id=41  

YENİLİKÇİ 

UNSURLAR 

Projenin en yenilikçi özelliği köy pazarı kurulmasıdır. Bu köy 

pazarı sayesinde kırsal kesimdeki kadınlar Çorum şehrinde 

girişimcilik becerilerini kullanma imkanı bulmuştur.  
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1.3. İş Bulma ve İş Eğitimi İyi Uygulama Örnek 3 Özet Kartı 

PROJE BAŞLIĞI  
Kırsalda Yaşayan Yetişkinlerin Eğitimlerine Yönelik 

Sınırlar Ötesi Bölgesel Kalkınma   

ÜLKE Polonya 

PROJE TÜRÜ Eğitim 

PROJE ÖZETİ 

Proje ana faaliyetleri seminerler, çalıştaylar ve konferanslar 

düzenlemek, katılımcılar ve yararlanıcılar arasında ikili ve 

çok taraflı değişimler gerçekleştirmek, online eğitim araçları 

ve proje websitesini hazırlamaktır. Proje ortağı kuruluşlar 

arasında Noel ile ilgili gelenek ve göreneklerin nasıl olduğu 

konusunda bilgi alışverişinde bulunmak ve ortakların 

birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak için aşçılık ve

yemek yapma kursları düzenlemek. Proje boyunca 4 proje 

ortağı ziyareti gerçekleşti. Bunlardan üçü konferans olarak 

organize edildi (bir tanesi Polonya’da yapıldı) ve 2 tane 

aşçılık ve yemek yapma çalıştayı düzenlendi (bir tanesi 

Polonya’da yapıldı). Şubat 2007’de Almanya ve Temmuz 

2008’de Litvanya’da öğrenciler pratik yapma imkanı buldu. 

Amaç turizmi çiflikleri ve yetişkin eğitimi verilen merkezlerin 

ziyareti idi. Temmuz 2007’de Polonya’da Yunan ortak için bir 

çalıştay düzenlendi. 

GENEL AMAÇ 

Kırsalda yaşayan ve eğitim görmemiş kadınları nasıl eğitim 

imkanlarının arttırılacağı konunda ortak kuruluşlar tek bir 

kavramsal çerçeve oluşturdular. En iyi öğretme metotlarının 

oluşturulması ve bilgi iletişim teknolojilerinin nasıl 

kullanılacağı konularında proje gerekli cevapları bulunmasına 

katkıda bulunmaktadır. Hedef grupların aktif katılımı ve 

birbirleri ile tecrübelerini paylaşması önemliydi.  
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ANA UNSURLAR 

 Kültürlerarası yeterlilik transferi (kbir kişinin kendi 

bölgesini bilmesi ve geleneksel kültürlerin farkında 

olması); 

 Dil Yeterlilikleri; 

 Bilgisayar Kursları (Temel bilgisayar kursu, web 

tasarımı, muhasebe, e-posta); 

 Kendi kendini yönetim (Kendi zaman ve işini yönetme 

ve organize etme, ekonomik konular, şirket kurma ve 

işletme, v.b.); 

 Kırsal Alanları Aktivasyonu (yerel toplumlulukarın 

kabulü, yerel kurumlar ve örgütler ile nasıl ilişki 

kurulur, bölgenin sosyal analizi); 

 Değişik Avrupa yemek kültürülerinin transferi ( yeme-

içme hizmetleri, gastronomi, sağlıklı yemek 

alışkanlıkları, beslenme, v.b.) 

KAPSAM 

Proje uygulama yerleri, Polonya, Almanya, Litvanya ve 

Yunanistan 

Katılımcılar: kırsal tarımla alanında eğitimle ilgilenen 

kadınlar 

BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHLERİ 
2006-2008 

GELİŞİM VE 

UYGULAMA 

1. Kırsal turizm alanında eğitim almak isteyen kadınların 

seçimi  

2. Kültürlerarası yeterliliklerin transferi (kendi bölgesinini ve 

geleneksel kültürünü öğrenmek);  

3. Bilgi ve iletişim teknolojileri, dil ve kendi kendini yönetim 

konusunda eğitimler;  

4. Kırsal alanların aktivasyonu;  

5. Avrupa’daki farklı yemek kültürlerin transferi  (yeme içme

hizmeti, gastronomi, sağlıklı yemek alışkanlıkları gibi

konular)  
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KAYNAKLAR 

(insani, materyaller 

ve finansal) 

www.swrw.pl   

SONUÇLAR 

Ortak kurumlar arasında yapılan uluslararası değişim 

programı ile tecrübeler paylaşılarak son proje çıktısı 

(yetişkinler için eğitim programı), “Şansını Dene” kitabı ve 

CD!si oluşturulacaktır. 

Eğitilenler ise ortak kuruluşlardaki öğrenciler ile birlikte 

yetişkin eğitimine yönelik sekiz tane modül üzerinde çalışma 

imkanı bulacaklardır. Bu modüller en önemlisi dil 

yeterliliklerinin geliştirilmesi olacaktır. 

Proje kırsal turizm konusunda farkındalık yaratarak aileler 

için bir gelir kaynağı olacaktır. Aynı zamanda aileler kendi 

kendilerine yeterli olmaya başlayacaktır.   

Öğrencilerin bilgisayar kursları almalarına ve kırsal 

alanlardan dünya penceresine açılmalarına imkan verecektir. 

Proje kişilerin gelişimi ve daha fazla eğitimi için teşvik 

edilmesi için ortam sağlamaktadır.

Eğitilenler evde öğrenmenin yeni bir şeklini öğrenecek ve 

Internet ve bilgisayar kullanarak kişi-merkezli eğitim 

alacaktır. 

EK BİLGİLER VE 

KAYNAKLAR 
www.swrw.pl ;   e-mail: swrw@swrw.pl  
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YENİLİKÇİ 

UNSURLAR 

Bu proje hayatları boyunca eğitim alma imkanı kısıtlı olan 

kadınların Avrupalaşması ve uluslararasılaşması konusunda 

fikirleri ve karşılıklı anlayışın artmasını sağlamaktadır. 

Kırsalda yaşayan kadınlarn profesyonel çalışması ve eğitim 

alma imkanı çoğu zaman çok zordur. Bunun en önemli sebebi 

iş yerleri ile yaşadıkları yerler arasında uzun mesafeler olması 

ve çocuklarına bakmak zorunda olmalarıdır. Bu sorunu 

Harmanlama Öğrenme (Blended Learning) ile çözmek 

mümkündür. Kırsalda yaşayan kadınların eğitim konuları 

yanında dış ülkelerde eğitim almak suretiyle kültürlerarası 

transfer ve dil öğrenmenin yolu da açılmış olmaktadır.   
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1.4. İş Bulma ve İş Eğitimi İyi Uygulama Örnek 4 Özet Kartı 

PROJE BAŞLIĞI  
Kaz Yetiştiriciliği Yoluyla Kadınların Ekonomik ve Sosyal 

Gelişimlerinin Sağlanması Projesi 

ÜLKE Türkiye 

PROJE TÜRÜ Eğitim 

PROJE ÖZETİ 

Temel olarak kırsal kesimdeki kadınların kaz yetiştiriciliği 

eğitimi projesidir. Ayrıca Sosyal Cinsiyet ve Eşitlik ve Sosyal 

Cinsiyetin Orta Yol Olması Eğitimi, Kaz Hastalıkları ve Kuş 

Gribi (Avian Influenza) Hakkında Eğitimi ve Yumurta 

Makinesi Kullanma ve Kaz Yavrusu Yetiştirme Eğitimi 

verilmiştir. Proje Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinin Kars 

ilinde Darboğaz köyünde yapılmıştır. Proje sonunda 50 kadın 

eğitilmiş ve 70 yakın etkinliğe toplam 310 kişi katılmıştır.  

GENEL AMAÇ 

Genel hedef kırsalda ve köyde yaşayan kadınların ekonomik 

ve sosyal hayatlarını kaz yetiştiriciliği eğitimi yoluyla 

geliştirmektir.  

ANA UNSURLAR 

Özel hedef ise Darboğaz köyünde 50 kadının sosyal cinsiyet 

ve eşitlik ve sosyal cinsiyetin orta yol olması, kaz hastalıkları, 

kaz yavrusu yetiştirme ve yumurtlama makinesi kullanma 

konusunda eğitilmesidir.  

KAPSAM 
Proje Kars ilinin Selim ilçesine bağlı Darboğaz köyünde 

gerçekleşmiştir.   

BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHLERİ 

o Proje ekibinin kurulması 

o 50 kadının seçimi  

o Hedef Grubun İhtiyaç Analizi  

o 01.12.2007 tarihinde proje resmen başlamıştır.  

GELİŞİM VE 

UYGULAMA 

 Sosyal Cinsiyet ve Eşitlik ve Sosyal Cinsiyetin Orta 

Yol Olması Eğitimi  

 Kaz Hastalıkları ve Kuş Gribi (Avian Influenza) 

Hakkında Eğitim  

 Yumurta Makinesi Kullanma ve Kaz Yavrusu 

Yetiştirme Eğitimi  
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KAYNAKLAR 

(insani, materyaller 

ve finansal) 

Proje Türkiye’nin Adaylık Programı çerçevesinde “Kadın 

Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi” alt programı içinde 

desteklenmektedir. 

SONUÇLAR 

 Darboğaz Köyü Kalkınma Derneği’ne katılımcı sayısı 

artmıştır.  

 Köy tarihinde ilk kez kadın ve erkekler toplantılara 

birlikte katılmıştır.  

 Modern kaz yetiştiriciliği konusunda bilgi seviyesi 

yükselmiştir.  

 Kadınların köy içinde statüleri yükselmiştir.  

 Bazı kadınlar başka şehirlerdeki toplantılara katılarak 

ağ kurma faaliyeti yapmıştır. 

 Kadınlar Türk Radyo Televizyon Kurumu’nun TV 

programına katılmıştır.  

EK BİLGİLER VE 

KAYNAKLAR 
http://www.surkal.org.tr/projectSummary.aspx  

YENİLİKÇİ 

UNSURLAR 

Proje yenilikçidir çünkü Kars ilindeki temel ekonomik ve 

sosyal konulara yöneliktir: Kaz yetiştiriciliği. Bu eğitim ile 

kırsak kesimdeki kadınlar yerel ürünü (kazları) daha verimli 

ve etkin üretmeye başlamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
88 

2. İŞ BULMA, İŞ DANIŞMANLIĞI VE İŞ REHBERLİĞİ  

2.1 İş Bulma, İş Danışmanlığı ve İş Rehberliği İyi Uygulama Örnek 1 Özet Kartı  

PROJE BAŞLIĞI  
Kırsal Kadının Kalkındırılmasında MikroKredi 

Kullanımı: Alaniçi Köyü Örneği 

ÜLKE Türkiye 

PROJE TÜRÜ İsthidam ve İş Danışmanlığı / Ulusal Programlar  

PROJE ÖZETİ 

Kırsalda yaşayan kadınların mikro-kredi sistemi sayesinde 

nasıl kişisel ve profesyonel olarak geliştikleri incelenecektir. 

İzmir’in Menemen İlçesine bağlı Alaniçi beldesinde bir grup 

kırsalda yaşayan kadın ve kızlar tarafından kurulan 

kooperatif önemli rol oynamıştır. Alaniçi beldesinde yapılan 

anketler sonucunda bir grup kadın ve kızdan oluşan 

gönüllüler bu kooperatifi kurmuştur. Yapılan araştırmalara 

göre mikro-kredi dönüş oranı yüzde yüzdür.  

Projenin ana hedefi kırsalda yaşayan işsiz kadınların mikro 

kredi ve ekonomik fonlama yoluyla işgücü piyasasına 

katılımı sağlamak ve istihdamı arttırmaktır.  

Projenin temel amaçları şunlardır:   

 Mikrokredi programları aracılığıyla Alaniçi Köyü 

kadınlarının ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesine 

olanak sağlamak, 

 Ekonomik yetersizlikler nedeniyle giderilemeyen 

temel ihtiyaçlar için kadınların kendi gelirlerine sahip 

olmalarını sağlamak, 

 Alaniçi Köyü’nde yaşayan kadınların el becerilerini 

birer gelir kaynağı haline getirebilmek, 

 Resmi finans kuruluşlarına erişim imkanı 

bulunmayan köylü kadınlara bir alternatif 

sunabilmek, 

 Birçok ülkede başarılı sonuçlara ulaşmış bir araç olan 

mikrokredinin Alaniçi Köyü’nde nasıl 

uygulanabileceğini ve ortaya çıkan sorunlara ne gibi 

çözümler getirilebileceğini ortaya koymak, 
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GENEL AMAÇ 

Genel amaç kırsalda yaşayan kadınlara mikro kredi ve 

ekonomik fonlar sağlama yöntemleri ile yeni işletme 

kurmalarını sağlayarak iş bulmalarını ve işgücü piyasasına 

katılımını sağlamaktır.  

ANA UNSURLAR 

 Mikro kredi kullanmayı öğrenme ve girişimcilik 

danışmanlığı alma.  

 El yapımı ürünleri üretmek için malzeme ve araç 

gereç satın alma.  

 Kırsal kadın girişimçiler tarafından el yapımı ürün 

üretimi ve pazarlanması.  

KAPSAM 

15 ve 60 yaş aralığında olup küçük ölçekli işletme kurmak 

isteyen işsiz kadın ve kızları kapsayan ulusal ve yerel bir 

programdır.  

BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHLERİ 

Proje Mayıs 2006’da başlamış ve Mayıs 2007’de sona 

ermiştir.  

GELİŞİM VE 

UYGULAMA 

Proje sonucunda:  

- Kırsal girişimcilik alanında mikro kredi ve fon kullanımı, 

- Pazarlama, girişimcilik ve mikro kredi kullanım 

konusunda eğitim ve danışmanlık,  

- El yapımı ürünlerin üretimi. 

KAYNAKLAR 

(insani, materyaller 

ve finansal) 

Proje Girişimci Kadın Derneği tarafından finanse edilmiştir. 

SONUÇLAR 

Alaniçi köyünde 15 yaş üzerinde 104 kadın ve kız 

bulunmakta idi. Bunlardan 5 tanesi proje katılmışlardır. Bu 5 

katılımcı başarılı bir girişimçi olmuştur. Ayrıca her bir kadın 

girişimci 200 YTL (100 Avro) mikro krediyi 8 ay boyunca 

kullanıp geri ödemesini yapmıştır.  
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EK BİLGİLER VE 

KAYNAKLAR 

Zanbak, Tuğba, 2008. Kırsal Kadının Kalkındırılmasında 

Mikrokredi Kullanımı: Alaniçi Köyü Örneği, Bornova, 

İzmir, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana 

Bilim Dalı.  

YENİLİKÇİ 

UNSURLAR 

Proje kırsal kesimdeki kadın ve kızlara yönelik ilk kez 

başarılı bir mikro kredi uygulamasıdır. Hibe vermek yerine 

kredi verilmesi sonucu yararlanıcılar girişimci olmaya 

zorlanmıştır. Bunun sonucu girişimleri başarılı olmuştur. 

Yenilikçi olması Alaniçi köyünde yaşayan işsiz ve eğitimsiz 

kadın ve kızlara öncelik verilmesinden kaynaklanmaktadır.  
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2.2. İş Bulma, İş Danışmanlığı ve İş Rehberliği İyi Uygulama Örnek 2 Özet Kartı 

 

PROJE BAŞLIĞI  ERGANI MERKEZİ 

ÜLKE Yunanistan  

PROJE TÜRÜ İstihdam ve İş Danışmanlığı   

PROJE ÖZETİ 

“Ergani” Merkezi kadın konuları üzerine çalışan Selanik’te 

bulunan bir grup kurum tarafından 1991 yılında kurulan kar 

amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.     

Merkezin temel amacı kadınların istihdamını teşvik etmek ve 

işgücü piyasasına entegrasyonuna destek olmaktır. Bu amaç 

için Merkez kadınlara şu konularda destek olmaktadır:  

 İşgücü piyasalarına entegrasyon yada yeniden 

entegrasyonlarına yardımcı olmak, 

 Kadınların çalışma koşullarını iyileştirmek   

 Girişimçiliği yaratmak yada geliştirmek   

 Yeni kooperatiflerin yaratılması yada mevcut

kooperatiflerin geliştirilmesi   

 Yeni teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmak ve 

işletmek  

GENEL AMAÇ 

Ergani Merkezi’nin genel amacı merkeze gelip yardım isteyen 

her kadına destek olarak onların profesyonel sosyal 

çevresinde ve genel olarak hayatlarında yeni fırsatlar 

yaratacak imkanlar sunmaktır.  

ANA UNSURLAR 

 Hayat boyu öğrenme  

 İstihdam Danışmanlığı   

 Kadın girişimciliği ve kendi kendine iş kurmanın 

teşvik edilmesi 

KAPSAM 
Kadın konularında uzmanlaşmış kar amacı gütmeyen bir sivil 

toplum kuruluşudur Ergani Merkezi.  

BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHLERİ 

 “Ergani” Merkezi 1991 yılında Selanik’te yerleşik bir grup 

kurum tarafından kurulmuştur.   
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GELİŞİM VE 

UYGULAMA 

Merkez amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak ve geliştirmek için 

aşağıdaki alanlarda hizmet sunmaktadır: 

 İstihdam Hizmeti  

 Girişimcilik Hizmeti  

 Psikolojik Destek Hizmeti  

 Yasal Danışmanlık Hizmeti    

 Kılavuzluk (Mentoring) 

 Yeni Teknoloji Kulübü    

Her bir hizmet birimi amaçlarına ulaşmak için toplantılar

düzenlemekte ve eğitim seminerleri yapmaktadır. Ayrıca

danışmanlık çerçevesinde ilgilenen kadınlar bilgi alabilmekte

ve yeterliliklerini geliştirebilmektedir.  

KAYNAKLAR 

(insani, materyaller 

ve finansal) 

Finansal Kaynaklar: AB İstihdam Şimdi İnisiyatifi Fonları  

İnsani kaynaklar: 

 Sykies Belediyesi (www.sykies.gr) 

 Kuzey Yunanistan İhraçatçılar Birliği (www.seve.gr) 

 SEVE-SBBE-TIF Mesleki Eğitim Merkezi. 

(www.kekssd.gr) 

 Ergani Merkezi Kadın Girişimçileri Ağı  

 Anatoliki SA, Doğu Selanik Kalkınma Ajansı 

(www.anatoliki.gr) 

 Selanik Alexander Teknoloji Eğitim Enstitüsü 

(www.teithe.gr) 

 Batı Makedonya Üniveersitesi (www.uowm.gr) 

SONUÇLAR 

 Kadınların işgücü piyasasına entegrasyonu ve yeninden 

entegrasyonu  

 Kadınların çalışma pozisyonlarının iyileştirilmesi   

 Kadın girişimçi işletmelerinin oluşturulması yada 

geliştirilmesi 

 Yeni kadın kooperatifleri kurulması yada mevcut olanların 

iyileştirilmesi   

 Yeni teknolojilerin tanıtılması ve öğretilmesi 
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EK BİLGİLER VE 

KAYNAKLAR 
http://www.ergani.gr/ 

YENİLİKÇİ 

UNSURLAR 

Ergani Merkezi işverenlerin ihtiyaçlarının belirtildiği bir veri 

tabanı hizmeti sunmaktadır. Bu veri tabanı ile ilgilenen 

kadınlar kendi becerilerine uygun işleri bulabilmektedir (iş 

eşleştirmesi). Bu veri tabanı Ergani Merkezi ve işverenler 

arasındaki iletişim ve işbirliği sebebi ile düzenli olarak 

güncelleştirilmektedir.  

Ayrıca Ergani Merkezi websitesini ziyaret eden işverenler 

formları doldurarak işletmeleri için ihtiyaç duydukları 

elemanları arayabilmektedir. Şirketleri hakkında bilgileri, iş 

pozisyonun kısa tanımı ve işe alınacaklarda aranan özellikleri 

belirten bir form doldurarak bu veri tabanına giriş 

yapabilmektedirler.   
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2.3. İş Bulma, İş Danışmanlığı ve İş Rehberliği İyi Uygulama Örnek 3 Özet Kartı 

PROJE BAŞLIĞI  
“Aktif Kadın – Geleceğin Kadını” 

 

ÜLKE Polonya 

PROJE TÜRÜ İş Danışmanlığı, Eğitim ve İstihdam  

PROJE ÖZETİ 

Rybnik Sosyal Yardım Merkezi iki yıldan daha fazla işsiz 

olan kadınlara yardım etmek için bir proje yaratmaya karar 

verdi. “Aktif Kadın – Geleceğin Kadını” adlı proje işsizlikten 

etkilenen 100 kadına ulaşmayı hedeflemektedir. Kadınların 

erkeklere oranla aile ve iş yaşamını başarılı bir şekilde 

dengelemek konusunda daha fazla sorunları bulunmaktadır. 

Hamilelik izni, doğum izni, çocuklara bakmak için işten 

ayrılmak yada kadınları iş yerlerinde korumaya yönelik 

hukuki düzenlemelerden dolayı kadınların işgücü piyasasında 

yer almaları daha zor olmaktadır. İşten belli bir süre 

yukarıdaki sebeplerden dolayı ayrıldıktan sonra tekrar 

dönebilmek daha zor olmaktadır. 

GENEL AMAÇ 
İki yıldan daha fazla işsiz olan kadınları motive etmek ve aktif 

kadınlar haline getirmek.  

ANA UNSURLAR 
5 – gün eğitim semineri ve konuları: motivasyon, iş arama, iş 

mülakatları, v.b.. 

KAPSAM 
Yer: Rybnik, Silesia bölgesi 

Katılımcılar: 2 yıldan fazla işsiz olan kadınlar  

BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHLERİ 
01.10.2005-30.09.2007 
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GELİŞİM VE 

UYGULAMA 

1. Anket formları ile katılımcıların seçimi  

2. Mesleki eğitim danışmaları ile kişisel mülakatlar  

3. motivasyon ve mesleki aktivasyon eğitimi  

4. aşçılık, satış temsilciliği bebek bakıcılığı, çiçekçi, ofis 

çalışanı konularında mesleki eğitim  

5. “küçük bir şirkette” eğitim – nasıl bir şirket kurulur  

6. 6 aylık şirketlerde staj imkanı  

7. hayatlarında güçlük içinde olan kadınlara hukuki 

yardım ve danışmanlık.  

KAYNAKLAR 

(insani, materyaller 

ve finansal) 

ESF, OP HRD 2004-2006, Faaliyet 1.6 Kadınların Mesleki 

Entegrasyonu ve Yeniden Entegrasyonu  

SONUÇLAR 
Programa başlamadan önce 100 kadından 40’ın iş bulacağını 

öngörüyorduk. Fakat sonunda 59 kadın iş buldu. 

EK BİLGİLER VE 

KAYNAKLAR 
www.pomocspoleczna.rybnik.pl/kobieta  

YENİLİKÇİ 

UNSURLAR 

Proje mesleki eğitim konusunda kişiye özel danışmanlık, 

sosyal hizmet uzmanı ile düzenli görüşme ve özellikle yedi 

yaş altı çocuklara ve diğer bağımlı kişilere bakım hizmeti 

sunmaktadır..  
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2.4. İş Bulma, İş Danışmanlığı ve İş Rehberliği İyi Uygulama Örnek 4 Özet Kartı 

PROJE BAŞLIĞI  
"Kadınlar ve Kalkınma: Yerel Toplulukların 

Sürdürülebilir Kalkınması İçin Aktif Kadınlar" 

ÜLKE Polonya 

PROJE TÜRÜ İstihdam ve İş Danışmanlığı 

PROJE ÖZETİ 

Proje; Kırsal Kadın Kulübü, köy liderleri, muhtarları, 

öğretmenler, aktivistleri, tarım kulüpleri, kadın dernekleri ve 

vakıfları ile resmi olmayan kadın grupları yönelik olarak 

kırsal alanlarda kırsal toplulukların sürdürlebilir kalkınmasını 

amaçlamaktadır.  

GENEL AMAÇ 

 - Polonya’daki yerel aktif kadınlarla toplantılar, 

 - yerel sorunların çözümü için tecrübe ve bilgi alışverişi, 

 - kişisel gelişim, yeni becerilerin kazanımı ve kendi 

topluluğunu geliştirmek için yeni bilgi ve beceri,  

 - yerel işbirliği için en iyi uygulama örneklerini öğrenme. 

ANA UNSURLAR 

 1- “Kadın ve Kalkınma” konulu eğitim serileri yapıldı. Bu 

eğitimler iki gün süreli olarak dört kere yapıldı. Burada sosyal 

değişim, topluluk ve sosyal katılım, hibe nasıl bulunur, nasıl 

AB fonları kullanılır gibi eğitimler verildi. Eğitim kırsal 

alanda yaşayan 40 kadına yönelik tasarlanmıştır; 

2- sosyal proje yazarlarına tavsiye, “kadın ve kalkınma” 

konulu eğitimler hazırlayarak 10 projeye danışmanlık 

yapmak; 

 3- “Kadın ve Kalkınma” konulu Üçüncü Ulusal Konferans 

29-30 Ocak 2010 tarihinde kırsal alan ile ilgili çalışan 60 

katılımcının davet edilmesi ile Krakow şehrinde yapıldı;

 4- basılı yayınlar – proje katılımcıları tarafından çıkarılan 

sürekli yayın. 

KAPSAM 

Yer: Polonya – kırsal alanlar 

Katılımcılar: Kırsal Kadın Kulübü, köy liderleri, muhtarları, 

öğretmenler, aktivistleri, tarım kulüpleri, kadın dernekleri ve 

vakıfları ile resmi olmayan kadın grupları 
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BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHLERİ 
09.2009 – 08.2010 

GELİŞİM VE 

UYGULAMA 

 Proje boyunca: 

  - “Kadın ve Kalkınma” konulu eğitim serileri yapılması. Bu 

eğitimler iki gün süreli olarak dört kere yapılması. Burada 

sosyal değişim, topluluk ve sosyal katılım, hibe nasıl bulunur, 

nasıl AB fonları kullanılır gibi eğitimler verilmesi. Eğitim 

kırsal alanda yaşayan 40 kadına yönelik tasarlanması; 

- sosyal proje yazarlarına tavsiye, “kadın ve kalkınma” konulu 

eğitimler hazırlayarak 10 projeye danışmanlık yapılması; 

  - “Kadın ve Kalkınma” konulu Üçüncü Ulusal Konferans 

29-30 Ocak 2010 tarihinde kırsal alan ile ilgili çalışan 60 

katılımcının davet edilmesi ile Krakow şehrinde yapılması; 

  - basılı yayınlar – proje katılımcıları tarafından çıkarılan 

sürekli yayın. 

KAYNAKLAR 

(insani, materyaller 

ve finansal) 

Project financially supported by Iceland, Liechtenstein and 

Norway and Polish Fund for NGO 
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SONUÇLAR 

Kadın ve Kalkınma: Topluluk Kalkınması için Kadınlar El 

Kitabı , ed. E. Furgał, N. Sarata, edited by N. Sarata, ed. 

Foundation Women’s Space, Krakow 2008.  DOWNLOAD  

Kadın ve Kalkınma: Kırsal Alandaki Kadın Faaliyetleri

Dergisi, ed. E. Furgał, J. Struzik, edited by J. Struzik, Ed. 

Foundation Women's Space, Krakow 2010 

"Kadın ve Kalkınma" Konferansı sayesine: 

- kırsalda yaşayan kadınların faaliyetleri hakkında tartışmalara 

katılım, 

- kırsal alanda sosyal faaliyetlerinin finasmanı çalıştayına 

katılım, 

- bilgi ve tecrübe paylaşımı, 

- değerli etkileşim ve iletişim kurmak, 

- mini-forum oturumunda kendi kurum yada topluluğunu 

sunmak imkanı. 

EK BİLGİLER VE 

KAYNAKLAR 

 

Proje Koordinatörü, Ewa Furgał, telefon numarası: 012 423 

13 28 or  e-posta: ewa.furgal@przestrzenkobiet.pl 

Proje çerçevesinde Kırsalda “Yeşil Alan” Derneği devamlı 

olarak güncellenen kırsalda yapalayn kadınlara yönelik 

araştırmaların yayınlandığı websitesi devam ettirmektedir.  

www.kobietynawsi.pl 

http://zielona.org 

http://kobietynawsi.pl 
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YENİLİKÇİ 

UNSURLAR 

Kırsalda “Yeşil Alan” Derneği proje sonunda 48 yerel 

topluluk ile bir anket düzenledi. Ayrıca proje sonunda 

www.kobietynawsi.pl faaliyet alanının geliştirilmesi, 

kadınlarla, kadın örğütleri ve Kırsal Alan Aktivitistleri 

hakkında verilerin toplanması kararlaştırıldı. Proje 

websitesinde kırsal alandaki işletmeler ve örgütler veri 

tabanına girilmesi ve paylaşılması sağlandı. Ayrıca Kırsalda 

“Yeşil Alan” Derneği tarafından “Kırsaldaki Kadınlar” 

konulu bir websitesinin oluşturulması karar verildi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
100 

 

3. İSTİHDAM, KENDİ KENDİNE İSTİHDAM, VE PAZARLAMA  

3.1. İş Bulma, Kendi Kendine İş Bulma ve Pazarlama İyi Uygulama Örnek 1  

Özet Kartı  

PROJE BAŞLIĞI  
Gonni “Antigonides” Tarım-Turizm Kadın Kooperatifi 

Projesi 

ÜLKE Yunanistan  

PROJE TÜRÜ İstihdam / Özel Sektör ve Yerel İşbirliği   

PROJE ÖZETİ 

Gonni "Antigonides” Tarım Turizmi Kadın Kooperatifi 

Larissa iline bağlı kırsal köylerde yaşayan kadınlar tarafından 

Şubat 2004’te kurulmuştur. Bu kooperatifin amacı bir yandan 

kırsalda yaşayan kadınların geleneksel kırsal ürünleri üretmesi 

ve pazarlaması öte yandan yerel beslenme kültürel değerlerin 

korunmasıdır. 

Kooperatif üyelerinin eğitimi konusuna da büyük önem 

vermektedir. “Antigonides” kooperatifi üyeleri rekabetçi

ortamda ayakta kalabilmek, sektördeki gelişmeleri takip

etmek ve en son durum konusunda bilgilenmek için eğitim

seminerlerine katılmaktadır. Bunun dışında Kırsal Gelişim ve

Gıda Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme ve

Din İşleri Başkanlığı ve diğer öteki merkezi ulusal kurumlar

tarafından düzenlenen eğitim programlarına da

katılmaktadırlar.  

“Antigonides’” ürün ve hizmetleri:  

Yerel geleneksel tatlılar, reçeller, ev yapımı geleneksel

pastalar, tarhana, ev yapımı makarna, domates sosu, evlenme

ve Noel şekerlemeleri, likörler, yeme-içme hizmetler, ve

ebloko ile e-pazarlama.  

GENEL AMAÇ 

Genel amaç yerel kültürel beslenme ve diğer mirasın 

korunması ve geleneksel yerel ürünlerin kırsal kesim 

kadınların kurduğu kooperatif tarafından üretilmesi ve 

pazarlanması 
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ANA UNSURLAR 
  “Antigonides’” üyelerinin hayat boyu eğitimi  

 Yerel geleneklerin ve kültürel mirasın teşviki.  

KAPSAM 
Gonni Köyü’nden 18 aktif kadının kurduğu yerel kadın 

kooperatifi.  

BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHLERİ 

“Antigonides” Kooperatifi işsiz kadınlar tarafından Şubat 

2004’te kurulmuştur.   

GELİŞİM VE 

UYGULAMA 

Kooperatifin büyümesi için üyelerinin eğitimine özel önem 

verilmektedir. “Antigonides” üyeleri rekabetçi kalabilmek ve 

sektördeki gelişmelerden haberdar olmak için eğitim 

seminerlerine katılmaktadır.    

KAYNAKLAR 

(insani, materyaller 

ve finansal) 

Sektörel Operasyonel Program’dan (örneğin, Kırsal 

Kalkınma, Kadın Girişimciliği) gelen fonları ve kooperatifin 

kendi katkısı. 

SONUÇLAR 

 İşsiz kırsal kadınların sayısının azaltılması 

 Yeni iş pozisyonları ve yeni gelir kaynakları yaratma    

 Aile gelirinin geliştirilmesi  

 Kadınların ekonomik ve sosyal pozisyonlarının 

düzeltilmesi   

 Kadınların tarımsal alanlarındaki pozisyonları ve rollerin 

güçlendirilmesi, kadınların karar verme süreçlerine 

katılması, ve geleneksel ve kültürel gelişimin 

sürdürülmesi  

 İçsel yerel gelişime katkıda bulunma   

EK BİLGİLER VE 

KAYNAKLAR 
http://www.ebloko.gr  
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YENİLİKÇİ 

UNSURLAR 

“Antigonides” kadınları ürünlerini internet üzerinden de 

pazarlamaktadır (http://www.ebloko.gr/). Ebloko elektronik

pazarlamadır. Burada tüketiciler Yunan üreticilerinin düşük

fiyatla sundukları tercih ettikleri ürünleri gerekirse kapılarına

kadar teslim edilecek bir sistemle elde etmektedir. Kooperatif

ürünleri satarken tüketiciler sadece otantik Yunan ürünleri

aldıklarını bilmekle kalmamakta ayrıca üretici fiyatlarında

ürünleri satın alabilmektediler.   
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3.2. İş Bulma, Kendi Kendine İş Bulma ve Pazarlama İyi Uygulama Örnek 2  

Özet Kartı  

PROJE BAŞLIĞI  “Kendine İnan” Projesi 

ÜLKE Polonya 

PROJE TÜRÜ Eğitim ve İstihdam Edilebilirlik, İşgücü piyasasında 

hareketliliği yükseltme.  

PROJE ÖZETİ 

Proje 20 tane uzun süreli işsiz olan kadının aktif iş arama için 

kapsamlı hazırlanmasını içeren ve istihdam edilebilir 

olasılıklarını arttırmaktadır. Podegrodzie bölgesinde yüksek 

eğitimi olmayan kadınların eğitilmesi amaçlanmıştır.  

GENEL AMAÇ 

Projede 20 tane uzun süreli işsiz olan kadının aktif iş arama 

için kapsamlı hazırlanmasını içeren ve istihdam edilebilir 

olasılıklarını arttırmak amaçlanmaktadır.   

ANA UNSURLAR 

•  Stil ile makyaj yapma 

•  Aktif iş arama metotları  

•  İş başvuru belgeleri yazımı: özgeçmiş ve başvuru mektubu. 

•  İş Mülakatı  

•  Kendini takdim faaliyetleri  

•  Olumlu düşünme eğitimi 

KAPSAM 

Yer: Podegrodzie kasabası 

Katılımcılar: yüksek eğitimi olmayan uzun dönemli işsiz olan 

kadınlar  

BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHLERİ 
01.01.2009 – 30.06.2009 

GELİŞİM VE 

UYGULAMA 

1. katılımcıların seçimi 

2. profesyonel danışmanlar ile buluşma ve beceri ve 

yeteneklerinin belirlenmesi  

3. iş arama becerileri eğitimi ve çalıştayları, işgücü 

piyasasına katılımı arttırma ve kendine saygı ve 

güvenin arttırılması. 
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KAYNAKLAR 

(insani, materyaller 

ve finansal) 

Kırsal alanda mesleki faaliyetleri arttırma yerel insiyatifi 6.3 

alt programı 

Koordinatör: Foundation Europa+ 
 

SONUÇLAR 

1. Proje katılımcılarının aktif iş arama konusunda kapsamlı 

eğitimi ve hazırlanması. 

2.  İşgücü piyasasında hareketliliğin iyi hale getirilmesi. 

3.  Kendine saygı ve güvenin iyileştirilmesi.  

4. İş arama ve başvuru konusunda tüm belgelerin yer aldığı 

proje broşürü.  

EK BİLGİLER VE 

KAYNAKLAR 
http://www.europaplus.pl/info-pokaz,12.html  

YENİLİKÇİ 

UNSURLAR 

“Makyaj ve giyim tarzı konusunda kurslar almak çok yararlı 

oldu. Eğitmenler başvuru sırasında sadece belgelerin değil dış 

görünüşünde önemli olduğunu öğrettiler. Eğitmen bize iş 

mülakatından önce nasıl makyaj yapmamızı ve hangi kıyafeti 

seçmemiz gerektiğini gösterdi. Simulasyon iş mülakatı 

sırasında mülakat sırasında hangi soruların sorulduğunu 

görmek ve simülasyon sırasında kazandığım tecrübe çok 

değerliydi.” 
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3.3. İş Bulma, Kendi Kendine İş Bulma ve Pazarlama İyi Uygulama Örnek 3  

Özet Kartı  

PROJE BAŞLIĞI  Kırsaldan Kentsele Hünerli Eller Projesi 

ÜLKE Türkiye 

PROJE TÜRÜ Eğitim, Gıda Üretimi ve Pazarlaması  

PROJE ÖZETİ 

The project attempts to increase women’s employment in 

Çankırı region by training on local products in terms of 

food hygiene, entrepreneurship, and marketing.  

GENEL AMAÇ 

 Çankırı İli’nde ekonominin güçlendirilmesi ve iş 

ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak için 

kadının istihdam edilebilirliğini verilecek beceri 

kazandırma eğitimiyle artırmak. 

 Kadınlara kişisel gelişim yollarını öğretmek, 

kendilerini geliştirmelerine fırsat sağlamak.  

 Yöresel ürünlerin üretimine yönelik verilecek “kalite-

hijyen” mesaj ve bilincine bağlı olarak üretim, 

istihdam ve gelir artışını sağlamak. 

 Hazırlanarak dağıtımı yapılacak broşürle toplumda 

“kadının” çalışmasını sınırlayan yargıları azaltmak. 

 Girişimcilik ruhunun kadınlarda geliştirilmesi. 

  Yerel ürünlerin üretilmesi ve “kaliteli ve hiyjenik” 

sloganları ile üreim yaparak gelir artışı, istihdam ve 

üretim yapılmasını sağlamak,   

 Göçü azaltmak ve önlemek.  
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ANA UNSURLAR 

 Bölgedeki kadınların kaliteli yöresel ürünlerin 

yapımına ilişkin eğitilmesi.  

 Kadınların üreteceği yöresel ürünlerin kadın 

girişimciler aracılığıyla pazarlanması.  

 Kadının istihdamına engel teşkil eden konularda 

bilgilendirmeler yapılması. 

 Yöresel ürünlerin üretiminde kalite ve hijyenin 

alışkanlıkları kazandırılması.  

 Süt ve süt ürünleri ile un ve unlu mamuller gibi 

yöresel ürün olarak kabul edilen ürünleri üreten 

kadınların bir araya getirileceği bir kooperatif 

kurmalarının sağlanması. 

 Yerel ürünlerin kadın girişimler tarafından üretilmesi 

ve pazarlanması. 

 Kadınların istihdam edilebilirliğini engelleyen 

konularda sunumlar yapılması. 

KAPSAM Proje Çankırı ilinde gerçekleştirilmiştir.  

BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHLERİ 

o Proje ekibinin kurulması ve medya aracılığıyla 

kamuoyunun bilgilendirilmesi.  

o Proje ofisinin kurulması. 

o Proje broşürlerinin hazırlanması. 

o Proje resmi olarak 30.07.2010 tarihinde başlamıştır.  
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GELİŞİM VE 

UYGULAMA 

 “Hiyjen kurallarına göre üretim” konulu kadınlara 

yönelik eğitim için katılımcı seçimi.  

 Eğitim için materyaller ve ekipmanların sağlanması 

 Pratik eğitimin yapılacağı bir mutfak kurulması.  

 Proje sunumların ve online eğitimin yapılacağı bir 

websitesi tasarlanması.  

 “Hiyjen kurallarına göre üretim” konulu eğitimin 

verilmesi.   

 Girişimcilik eğitiminin verilmesi.  

 Teknik geziler düzenlenmesi 

 Kamuoyu ile eğitim faaliyetlerinin paylaşılması.  

 İşletmeleri proje ve yerel ürünler hakkında pazarlama 

yöntemleri ile bilgilendirmek.  

KAYNAKLAR 

(insani, materyaller 

ve finansal) 

Bu proje 2010-2011 yılları arasında Kadınların İstihdamının 

Desteklenmesi Programı çerçevesinde IPA programının 

(Katılım Öncesi Hazırlık) bir enstrümanı olarak 

desteklenmiştir. 

SONUÇLAR 

Proje sonunda 50 kadın gıda üretimi konusunda eğitim 

almıştır. Bu 50 kadın arasından 20 tanesi girişimcilik eğitim 

almıştır. Bunun sonucunda 15 kadın iş bulacaktır ve 7 kadın 

girişimci olacaktır. Ayrıca gıda ürünlerinin üretimi ve 

pazarlanması için bir kooperatif kurulacaktır.    

EK BİLGİLER VE 

KAYNAKLAR 

http://cankirihunerlieller.com  

İletişim: Proje Koordinatörü: Bayan Fulya Köroğlu, 

fulya.koroglu@hotmail.com  

YENİLİKÇİ 

UNSURLAR 

Proje kooperatif kurulması yoluyla kırsaldan kente göç eden 

kadınların üreteceği ürünleri sağlık ve hiyjen standartları 

çerçevesine üretimi öngörmesi sebebi ile yenilikçidir. Ayrıca 

katılımcıların girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır.  
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3.4. İş Bulma, Kendi Kendine İş Bulma ve Pazarlama İyi Uygulama Örnek 4 

Özet Kartı  

PROJE BAŞLIĞI  
“Şansları Eşitleme” – Rzezsow’un Kırsal Poviatında 

Kadınların Aktifleşmesi  

ÜLKE Polonya 

PROJE TÜRÜ Eğitim ve iş danışmanlığı, işgücü piyasasında hareketlilik 

becerilerinin teşviki  
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PROJE ÖZETİ 

“Strug Vadisi” Bölgesel Tarım-Endüstri Birliği davet 

etmektedir: 

Rzeszow ilinde kırsal alanda yaşayan ekonomik olarak aktif 

olmayan, düşük ve yetersiz yeterliliklere sahip, iş piyasasına 

geri dönme isteyen işsiz kadınları ve iş arayan kadınları proje 

katılması için aramaktadır: 

“Şansları Eşitleme” – Rzezsow’un Kırsal Poviatında 

Kadınların Aktifleşmesi  

Bu projenin amacı, girişimciliği teşvik etmek, iş piyasasında 

hareketliliği sağlayacak becerileri geliştirmek, ve eğitim 

yoluyla kadınları işgücü piyasasına katılımını arttırmaktır. 

Her bir katılımcı aşağıda belirtilen destekleri almaya hak 

kazanacaktır:  

- mesleki ihtiyaçların teşhisi (danışmanlık, Kişisel Hareket 

Planı), 

- eğitim ve motivasyonel aktivasyon, 

- eğitim kurumlarında profesyonel ve kişiye özel eğitim 

almak, 

- iş kurma ve iş sürdürme eğitimi, 

- kendi işini devam ettirmek için tam danışmanlık desteği 

(işletme, yasal, finansal), 

- iş kurmak için hibe. 

Proje yararlanacıları Rzeszow bölgesinde yaşayan kadınlardır:

• a) işsiz ve iş arayanlar, 

• b) aktif olmayan, 

• c) düşük ve yetersiz becerilere sahip olan, 

• d) işgücü piyasasına dönmek isteyen, 

• e) kendi işini kurmak isteyenler. 

Şayet; 

- Rzeszow bölgesinde yaşayan işşiz bir kadın iseniz, 

- işverenlerin sizi işe alması için istekli olması için 

profesyonel ve kişisel becerilerini arttırmak ve işgücü 

piyasasına başarılı bir şekilde dahil olmak isteyen bir kişi 

iseniz – Bize katılın! Proje 40 kadını desteklemektedir. 
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GENEL AMAÇ 

Amaçlar; 

• Proje kadınların işgücü piyasasında hareketliliğini 

geliştirmek ve eğitim (seminer kurslar) yoluyla kadınların 

akitf olarak işgücü piyasasına dahil olmasını amaçlamaktadır.

• Yararlanıcılar açısından proje ekonomik bağımsızlıklarını 

kazanmalarına katkıda bulunacaktır. 
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ANA UNSURLAR 

Projenin ana faaliyetleri:  

1. Kariyer Danışmanlığı – grup çalıştayları ile 

yararlanıcılara işgücü piyasasında nasıl bir yol izleyecekleri, 

CV ve başvuru mektubu yazma, iş mülakatı yapma, kendini 

takdim etme becerileri ve daha fazlası konularında faaliyetler 

yapılacak ve öğretilecektir.  

Kişiye özel kariyer danışmanlığı kişilerin ihtiyaçlarını 

tanımlayarak yararlanıcılar için Kişisel Hareket Planı 

geliştirilmesi yoluyla kişisel ihtiyaçlarının ve profesyonel 

gelişimlerinin tanımlanması sağlanacaktır. 

2. Profesyonel Kurslar 

• Muhasebe Kursu, 

• Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kursu, 

• profesyonel satış ve pazarlama kursu, 

• personel işleri kursu, 

• kuaför kursu, 

• kozmetik kursu, 

• makyaj, manikür kursları. 

3.  Kendi işini başlatmak için destek, 

a) iş kurma ve sürdürme eğitimi ve hibe elde etme şansı, 

b) işletmenin kayıt ettirilmesi, vergi formları, iş planı yazma, 

Sosyal Güvenlik Kurulu ve Vergi Dairesi ile ilgili 

muhasebeleştirme gibi konularda danışmanlık, 

c) iş başlatma konusunda hibe formatında tek seferlik finansal 

destek. 

4. Yayınlar. 

1. iş kurma konusunda yayınlar – yasal, finansal, muhasebe, 

finansal destek formları ve kılavuzluk (mentoring),  

2. Yerel iş gücü piyasası ve kadınların durumları, işgücü 

piyasasında gelişim konusunda danışmanlık, aktif iş arama 

şekilleri hakkında yayınlar. 
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KAPSAM 

Yer: Rzeszow bölgesi 

Katılımcılar: Ekonomik olarak aktif olmayan, düşük ve 

yetersiz yeterliliklere sahip, iş piyasasına geri dönme isteyen 

işsiz kadınları ve iş arayan kadınlar. 

BAŞLAMA VE 

BİTİŞ TARİHLERİ 
01.12.2005 to 31.12.2006. 

GELİŞİM VE 

UYGULAMA 

1. Projeye katılımcıların seçimi 

2. Kariyer Danışmanlığı 

3. Mesleki Kurslar 

4. Kendi şirketini nasıl kurarsın danışmanlığı ve desteği  

5. Yararlanacılar için yayınlar 

KAYNAKLAR 

(insani, materyaller 

ve finansal) 

Sektörel Operasyonel Program 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi  

Öncelik 1: Aktif işgücü piyasası politikaları: İstihdam ve 

Sosyal, Mesleki Entegrasyon  

Proje Adı ve Numarası: 1.6 Kadınların Entegrasyonu ve 

Yeniden Entegrasyonu  

SONUÇLAR 

Projede yer alan katılımcılar arasında: 

40 kadın kariyer danışmanlığından tam destekl alarak 

yararlandı,  

35 kadın kişiye özel kurslar yardımı ile kendi yeterliliklerini 

geliştirdirler yada yeni yeterlilikler kazandılar, 

5 kadın finansal destek elde ederek kendi işletmelerini 

kurdular.. 

EK BİLGİLER VE 

KAYNAKLAR 

Daha fazla bilgi için RTR-P "Strug Valley" in Błażowa, ul. 

Myśliwska 16, tel 017 23 01 333, e-mail strug@intertele.pl  

YENİLİKÇİ 

UNSURLAR 

Kırsal kesimdeki kadınlara işgücü piyasasına dönmeleri için 

kapsamlı yardım yapılmaktadır.  
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