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PROJENİN AMACI

Projenin amacı, Türkiye ve İspanya arasında 
sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğunun 
geliştirilmesidir. Projenin özel amacı, Türkiye ve 
İspanya’daki sivil toplum kuruluşları arasında iş 
yaşamında kadın statüsünün güçlendirilmesine 
ilişkin ikili bilgi paylaşımı ve işbirliğinin arttırılması, 
Türkiye’nin AB üyeliğinin “sosyal politika ve 
istihdam” uygulamaları açısından önemi ve 
faydaları hakkında farkındalık arttırma girişimlerinin 
desteklenmesidir.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

Teknolojik, ekonomik ve toplumsal değişiklikler, kadınların ev 
içindeki rollerinin ötesinde, ekonomik faaliyetlere   daha fazla 
katılmalarına yönelik fırsatlar yaratmış ve “ücretli kadın emeği” 
kavramının oluşmasını sağlamıştır. Ücretli kadın emeği, kadın 
toplumda görünür olduğunda ve her alanda eşit olduğunda 
etkili olan bir kavramdır. Günümüzde ülkelerin, kadınların iş 
gücü piyasasına katılımı olmadan dengeli ve sürdürülebilir 
bir kalkınmaya ulaşamadığı görülmektedir. Bu gerçekler bu 
projenin geliştirilmesinin önünü açmıştır ve proje çıktıları, 
Türkiye ve İspanya arasında iş yaşamında kadın statüsüne 
ilişkin sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu kurulması; 
AB’nin kadın ve erkek istihdamı politikalarına (19. Fasıl: 
sosyal politika ve istihdam) yönelik farkındalığın arttırılması; 
iş yaşamına katılım oranı açısından kadın ve erkekler 
arasındaki farkın azaltılması; kadınların üst düzey yönetimde 
temsil düzeyinin arttırılması; Türkiye’deki kadınların çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi (kadınlar için daha iyi iş imkanları 
ve ücretler, standart dışı işlerde çalışma koşulları, sosyal 
güvenlik, sağlık ve güvenlik, aile ihtiyaçlarına saygılı iş yeri 
koşulları, mesleklerde ayrımcılığın ortadan kaldırılması gibi) 
olacaktır. Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla 
aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:

• Eğitim Faaliyetleri (“Liderlik Gelişim Programı” Eğitimleri; 
“Okulları Kızlar Yönetiyor” Eğitimleri.)

• Toplantı Faaliyetleri (Proje Açılış ve Kapanış Toplantıları; 
“İçerme ve Çeşitlilik” Çalıştayı; “Türkiye İspanya İş Kadınları 
Ağı” Toplantıları; En iyi Firma Ödül Töreni; Mentörlük 
Programı Uygulaması)

• Ağ Oluşturma Faaliyetleri 
• İspanya’ya Çalışma Ziyareti (Akdeniz İş Kadınları Örgütleri 

Derneği / AFAEMME Ziyareti) 
• Tanıtım Faaliyetleri (İnternet sitesi ve Sosyal Medya 

Sayfaları; Kısa Film Yarışması; Kamu Spotu Hazırlanması; 
Bilgilendirici Doküman Yayınlanması; Medya reklamları) 
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