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Yönetici	  Özeti 

Son yıllarda istihdam ve eğitim politikaları çerçevesinde tartışılan toplumsal cinsiyet 

eşitsizliği sorunu, bu iki politika alanının kesişiminde yer alan Kız Teknik ve Meslek 

Liselerine (KTML) yeni sorularla yaklaşma gereksinimini doğurmuştur. Kız Teknik ve 

Meslek Liseleri bir yandan kız çocukların okullaşmasında, diğer yandan kadınların istihdama 

katılımında yaşanan sorunların çözüm aracı olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.  

Ancak KTML’lerin bu görevi üstlenme kapasitesini bilimsel veya politika odaklı olarak 

tartışan araştırmaların olmadığı görülmektedir. Bu kapsamlı değerlendirme notu, bu ihtiyaçtan 

yola çıkarak, KTML’leri mesleki eğitim çerçevesinde kavramsal olarak yeniden 

değerlendirmektedir. Bu çalışmada, KTML’lerin konumu Türkiye’de meslek eğitimi, tek 

cinsiyete yönelik eğitim ve kadın istihdamı eksenlerinde sosyolojik ve ekonomik açıdan 

tartışılmaktadır. Hedef, genel anlamı ile Türkiye’deki meslek eğitimini değerlendirmek değil, 

özel konumu itibari ile KTML’lerin eğitim, özellikle kız çocukların okullaşması ve istihdam 

politikası alanlarında çözüm aracı olarak kurgulanmasını yeniden tartışmaya açmaktır.  

Bu amaçla, hem Türkiye’de kızların mesleki eğitimiyle ilgili yazın incelenmiş, hem de 

konuyla ilgili uluslararası sosyal bilim literatürleri özetlenmiştir. Çalışmanın verilerini, 

kızların mesleki eğitimi ve okullaşmasıyla ilgili nicel veriler, dört ilde yapılan odak grup 

görüşmelerinin bulguları ve TÜİK hanehalkı işgücü anketlerinin meslek lisesi mezunu 

kadınlara ilişkin verilerinin analizi oluşturmaktadır. Kapsamlı değerlendirme notunun birbirini 

takip eden bölümlerinde, sırasıyla, Türkiye’de kızların meslek eğitimi tarihsel gelişimi ve son 

on yıllarda geçirdiği dönüşümler açısından tartışılmaktadır; kızların mesleki eğitimleri, 

KTML’lerin programları, KTML mezunlarının üniversiteye giriş durumları niceliksel veriler 

ışığında incelenmektedir. Daha sonra mesleki eğitim, tek cinse yönelik eğitim ve kadın 
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istihdamı konularındaki literatürler, toplumsal cinsiyet ekseninde ele alınmaktadır. Bir sonraki 

bölümde, İstanbul, Denizli, Mersin ve Kayseri’de KTML mezunları ve öğrencileriyle yapılan 

toplam sekiz odak grup görüşmesinin bulguları, toplumsal cinsiyet kavramı ekseninde, 

mesleki eğitim, tek cinse yönelik eğitim ve eğitimden çalışma hayatına geçiş konularına 

odaklanarak tartışılmaktadır.  

Veriler nitel bir yöntemle toplandığı için KTML öğrenci ve mezunlarının tamamını temsil 

etmemekle birlikte, odak grubu tartışmalarının bulguları şu şekilde özetlenebilir. 

Katılımcıların çoğu KTML’yi “meslek edinme” amacıyla kendilerinin seçtiklerini ifade 

etmişlerdir. Ancak, öğrenimleri sürecinde öğrencilerin ve mezunların KTML’lerdeki 

eğitimden, özellikle kültür derslerinin zayıflığından ve stajların niteliğinden memnun 

kalmadıkları anlaşılmaktadır. Katılımcıların çoğu, KTML’deki eğitimin meslek edinmeleri ve 

iş bulmaları için yeterli olmadığını ve bu okulların itibarlı olmadığını belirtmiş ve 

üniversiteye gitmek istediklerini dile getirmiştir. Ancak eğitimin niteliğindeki sorunlar 

nedeniyle bu hedef gerçekçi görünmemektedir. Nitekim KTML mezunlarının lisans veya 

önlisans programına devam etme oranları, diğer meslek liselerine göre düşüktür.  

Tek cinse yönelik eğitim açısından bakıldığında, katılımcıların çoğunun KTML’yi salt kız 

okulu olduğu için seçmedikleri görülmektedir; ancak aileleri bu nedenle KTML’yi seçmiş 

öğrenciler de vardır. Öğrenciler ve mezunlar kız okulu olduğu için KTML’lerde rahat 

olduklarını ifade etmişlerse de, bu okullardaki tek cins eğitiminin başarılarına ve 

özgüvenlerine katkıda bulunduğuna dair bir bulgu çıkmamıştır. 

KTML mezunlarının çalışma hayatına katılımında önemli sorunlar yaşadıkları anlaşılmaktadır. 

Odak grubu tartışmalarının bulgularına göre, mezunlardan bazıları kendi alanları dışında 

çalışmakta, bazıları da cesareti kırıldığı için artık iş aramamaktadır. Hem bu okullarda verilen 

becerilerin iş piyasasında talep edilenlerle uyumsuzluğu, hem iş imkanlarının kısıtlı ve düşük 

ücretli olması, KTML mezunlarının işgücüne katılımına engel olan unsurlar olarak 

çıkmaktadır. Bunların yanı sıra, pek çok öğrencinin ve ailenin geleneksel cinsiyet rollerini 

benimseyişi ve işgücü piyasasındaki cinsiyetçi iş bölümü ve ayrımcılık da KTML 

mezunlarının istihdamını zorlaştıran faktörlerdir.  

Değerlendirme notunun bir sonraki bölümünde analiz edilen, TÜİK hanehalkı anketlerinin 

meslek lisesi mezunu kadınlara ilişkin verileri de istihdam konusundaki nitel bulguları büyük 

ölçüde desteklemektedir. Genelde mesleki ve teknik lise mezunu kadınların konumlarını 

incelemeye olanak veren (KTML ayrıntısında veri sağlamayan) bu verilere göre, mesleki 
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eğitimi olan kadınların işgücüne katılımları düz lise mezunlarına göre biraz daha yüksek 

olmakla birlikte yine de düşüktür. Ancak sektörlere göre incelendiğinde, hem istihdam, hem 

de ücretler açısından en iyi konumda olanların sağlık alanında mesleki eğitim görenler 

oldukları, KTML mezunlarının pek çoğunun dahil olması muhtemel olan eğitim ve eğitim 

bilimleri bölümlerinden mezun olanların işgücüne katılımlarının ve ücretlerinin düşük olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Sonuç bölümünde, değerlendirme notunun bulguları özetlenerek, KTML’lerin kadınların 

mesleki eğitimi ve istihdamı üzerindeki etkisinin belirlenebilmesi için bundan sonra hangi 

alanlarda bilimsel araştırmalar yapılması gerektiğine yönelik öneriler yer almaktadır. 

KTML’lerde verilen eğitim ve iş piyasaları arasında bir kopukluk olduğu ve mesleki eğitimin 

kadın istihdamına olan etkisinin tartışmalı bir konumu olduğu açıktır. Bunun yanı sıra 

bulgular, KTML’lerin mevcut toplumsal cinsiyet rollerini yeniden ürettikleri ve dolayısıyla 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğini körükledikleri yönüne işaret etmektedir. Dolayısıyla, 

ortaöğretimde KTML’lerin yaygınlaştırılması yoluna gidilmeden önce, birçok konuda 

kapsamlı araştırmalar yapılması önerilmektedir: Araştırma yapılması gereken konulardan 

bazıları şöyle sıralanabilir: KTML müfredatının pedagojik ve toplumsal cinsiyet boyutlarında 

incelenmesi; KTML’lerin okullaşmaya etkisinin nicel olarak araştırılması; KTML’lerde kültür 

ve meslek dersi öğretmenlerinin bu okullara ve kızların mesleki eğitime bakışının toplumsal 

cinsiyet ve pedagojik boyutlarda nitel olarak incelenmesi; tek cins eğitimin farklı sosyo-

ekonomik düzeylerde pedagojik süreçlere etkisinin araştırılması; KTML’lerde en çok tercih 

edilen belli başlı dallarda meslek eğitimi ile bu alanlarda istihdam arasındaki ilişkinin 

ekonomik ve sosyolojik olarak araştırılması; KTML’lerde verilen mesleki stajların 

etkinliğinin ve işgücü piyasasındaki taleple ilişkisinin incelenmesi; mesleki eğitimde il, 

bölgesel ve ulusal düzeyde işgücü ihtiyaç analiz çalışmalarının yapılması; okul bünyelerinde 

açılması istenen dallarla işgücü piyasası arasındaki ilişkilerin araştırılması; yaygın eğitimde 

sunulan işgücü yetiştirme kurslarının etkinliğinin değerlendirilmesi.  

Kadınların eğitimi ve istihdamı konularında kesişme noktasında duran KTML’ler ile ilgili 

yeni düzenlemelere gidilmeden önce yukarıda belirtilen sorunların kapsamlı olarak 

tartışılması ve belirtilen sorular çerçevesinde veri bazlı yanıtlar ve politikalar üretilmesi büyük 

önem taşımaktadır. 
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1. Giriş	  

İstihdam ve eğitim politikaları çerçevesinde tartışılan toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunu, bu 

iki politika alanının kesişiminde yer alan Kız Teknik ve Meslek Liselerine (KTML) yeni 

sorularla yaklaşma gereksinimini doğurmuştur Özellikle üst politika belgelerinde Kız Teknik 

ve Meslek Liseleri bir yandan kız çocukların okullaşmasında, diğer yandan kadının istihdama 

katılımında yaşanan sorunların çözüm aracı olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.  

Son yıllarda kızların okullaşmasında bir artış yaşanmasına rağmen, cinsiyet eşitsizliği 

sürmektedir. Bu fark ile Türkiye, OECD içerisinde ortaöğretimde cinsiyet eşitsizliğinin 

kızların aleyhine olduğu, diğeri İsviçre olmak üzere, iki ülkeden biridir. Kız Teknik ve 

Meslek Liseleri bu sorun çerçevesinde kızların okullaşması sorununa bir çözüm olarak 

gündeme gelmektedir. Ortaöğretime devam eden öğrencilerin %56’sı genel 

ortaöğretime, %44’ü mesleki ve teknik ortaöğretime kayıtlıdır. Mesleki ve teknik öğrenimin, 

ortaöğrenim içindeki payı 2002’den (%31) itibaren artmaktadır. Özellikle 2007-2008 yılından 

itibaren daha fazla sayıda kız çocuğu mesleki eğitimi tercih etmeye başlamıştır. 2000-2001 

eğitim yılından 2007-2008 eğitim yılına kadar kızlar içerisinde mesleki eğitimi tercih 

edenlerin oranı %29-33 gibi bir aralıkta değişiklik gösterirken, 2010-2011 yılında bu 

oran %41’e çıkmıştır. 16.6.2010 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Orta Öğretim 

Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı genelgede “hiçbir kız çocuğunun eğitimin dışında 

kalmaması amacıyla kız teknik öğretim okul ve kurumlarına yapılan tüm kayıt başvurularının 

kabul edilmesi ve kız çocukların talebi doğrultusunda fiziki olarak yetersiz kalan kız teknik ve 

meslek liselerinin kapasitelerinin arttırılması, yeni kız teknik ve meslek liselerinin yapımı için 

gerekli görüşmelerin yapılarak bir eğitim seferberliğinin başlatılması” acil bir öncelik olarak 

belirtilmiştir.   
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Ancak KTML’lerin bu misyonları üstlenme kapasitesini bilimsel veya politika odaklı olarak 

tartışan araştırmaların olmadığı da görülmektedir. Bu çalışma, bu ihtiyaçtan yola çıkarak, 

KTML’leri mesleki eğitim çerçevesinde kavramsal olarak yeniden değerlendirirken, 

KTML’lerin konumunu Türkiye’de meslek eğitimi, tek cinsiyete yönelik eğitim ve kadın 

istihdamı odaklarıyla sosyolojik ve ekonomik olmak üzere iki eksende tartışacaktır. 

Çalışmanın hedefi, genel anlamı ile Türkiye’deki meslek eğitimini değerlendirmek değil, özel 

konumu itibari ile KTML’lerin eğitim, özellikle kız çocukların okullaşması ve istihdam 

politikası alanlarında çözüm aracı olarak kurgulanmasını yeniden tartışmaya açmaktır.  

Bu araştırmada KTML’lerdeki eğitim, meslek eğitimi çerçevesinde bir yandan toplumsal 

cinsiyet rolleri açısından değerlendirilirken diğer yandan da istihdam üzerindeki etkisi 

açısından incelenmiştir. Bulgular genel olarak öğrencilerin geleneksel cinsiyet rollerine göre 

meslek programlarına ayrışması sonucunda KTML’lerdeki mesleki eğitimin toplumsal 

cinsiyet rollerini pekiştirdiğini işaret etmektedir. Öğrenciler bu roller dışında becerilerini 

geliştirememekte ve bu durum mesleki eğitimin en önemli vaatlerinden birinin 

gerçekleşmemesi anlamına gelmektedir.  

İş gücüne katılım açısından bu araştırmanın bulguları KTML’lerdeki eğitimin meslek 

edindirme ve iş hayatına hazırlama açısından yetersiz kaldığını, kadınların işgücüne katılımı 

ve yükseköğretime devam etme misyonunu taşıyan bu eğitim kurumlarının amacına 

ulaşmakta sorunlarla karşılaştığını ortaya koymaktadır. Öğrencilerin genelde “meslek sahibi 

olmak” için KTML’leri tercih etmelerine rağmen, eğitim sürecindeki deneyimleri meslek 

edinme ve iş bulma hedefinde aşınmalara yol açmıştır. Mezunların çalışabilecekleri 

sektörlerdeki işlerin niteliği ve ücretler, KTML’lilerin işgücüne katılımını olumsuz etkileyen 

bir etmen olarak ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin, ailelerin ve işverenlerin benimsediği 

toplumsal cinsiyete ilişkin tutumların da, KTML mezunlarının çalışma hayatına geçişini 

olumsuz etkilediği görülmektedir.   

Türkiye’de kadın istihdamının artmasının önünde ekonomik ve mevcut toplumsal cinsiyet 

rejimine dayanan pek çok engel bulunmaktadır. Kadınların eğitim düzeyinin artması ve 

özellikle mesleki eğitimin kadınların işgücüne katılımına olumlu etki edebileceği 

düşünülebilir; ancak bu etki, hem bu araştırmanın odağı olan ekonomik ve toplumsal 

cinsiyetle ilgili faktörlerden, hem de KTML’lerdeki eğitimin yapısından bağımsız 

olmayacaktır.  
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Aşağıdaki bölümlerde, Türkiye’de genelde kızların meslek eğitimi ve özelde KTML’lerdeki 

eğitime ilişkin niceliksel veriler tartışılacaklar.  Daha sonra, mesleki eğitim, tek cinse yönelik 

eğitim ve kadın istihdamına ilişkin uluslararası yazınlar kısaca özetlenerek, Türkiye’deki Kız 

Teknik ve Meslek Liselerinin bu açıdan değerlendirilmesi kavramsal bir çerçeveye 

oturtulmaya çalışılacaktır. Bunu, Türkiye’de dört il merkezinde KTML öğrencileri ve 

mezunlarıyla yapılan odak grubu görüşmelerinin bulgularının, mesleki eğitimin niteliği, tek 

cinse yönelik eğitim ve KTML’lerin kadın istihdamına katkısı açısından değerlendirilmesi 

izleyecektir. Daha sonra, TÜİK verilerine dayanarak, kadınların mesleki eğitimiyle istihdam 

arasındaki ilişki niceliksel olarak incelenecektir. Sonuç bölümünde, KTML’lerin kadınların 

mesleki eğitimi ve istihdamı üzerindeki etkisinin belirlenebilmesi için bundan sonra hangi 

alanlarda bilimsel araştırmalar yapılması gerektiğine yönelik öneriler yer alacaktır. 
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2. Türkiye’de	  Kız	  Çocukların	  Mesleki	  Eğitimi	  

2.1. Tarihsel	  Gelişim	  

Türkiye’de mesleki eğitimi inceleyen çalışmalar kız çocukların mesleki eğitiminin tarihini 19. 

yüzyılda açılan Kız Sanayi Mektepleri ile başlatmaktadır. 1865 yılında Erkek Sanayi 

Mektepleri ile eşzamanlı olarak kurulan Kız Sanayi Mekteplerinde öksüz kızlara eğitim 

verilerek, ordunun iç çamaşırı, kıyafet ve kum torbası gibi ihtiyaçları karşılanmaya 

başlanmıştır. Bu dönemde Kız Sanayi Mekteplerinin amacı “millet çocuklarının terakkisi” ve 

“kızları sanayiye hazırlamak” 1  olarak belirtilirken, kızların erkeklerden ayrı okutulması 

“toplumun görüşü” ve “mali sınırlılıklar”2
  ile açıklanmıştır. Akşit bu okullarda okuyan ilk 

öğrencilerin yoksul çocuklar olmasını, varlıklı kesimlerin Müslüman da olsalar, kızlarını 

gayrimüslim okullarında okutması ile açıklamaktadır. Ancak bu mektepler İstanbul’da 

yaygınlaşmaya başladıktan sonra hitap kitlesi genişlemiş, aileleri ile ilişkileri devam eden kız 

çocukları da bu okullara gönderilmeye başlanmıştır.    

Cumhuriyet kurulduktan sonra Kız Sanat Mekteplerinin yerini, 1927’de açılan Kız Enstitüleri 

almıştır. Literatürde enstitülerin modernleşme planlarına kadınları katmanın aracı olarak 

kurgulandığı belirtilmektedir. Akşit’e göre enstitüler ile sanayiden uzaklaşılmış, “ideoloji 

üretimine ağırlık verilmiş, bu tip bir üretimin ürünü olacak olan Türk Kızı’nın yeri ise, 

okuldan mezun olunca, evi olarak belirlenmiştir.”3 Bu dönemde enstitü mezunların imajı aynı 

zamanda iyi bir anne ve eş olan “Cumhuriyet Kadını”dır.4 Bu imaj okullarda uygulanan 

programlar ve okutulan ders kitapları ile ilişkilidir.  

Kız Enstitüleri’nde kız çocuklarına modern ev idaresi, çocuk bakımı, yemek pişirme, giyim 

kuşam gibi konularda eğitim veriliyordu. Bu eğitimlerde kullanılan kitaplar ile kadınların 

evde yapılacak işleri ve kullanması gereken zamanı iyi hesaplayacağı, mutfakta zayiata izin 

                                                
1 Elif Ekin Akşit, Kızların Sessizliği Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi. İstanbul: İletişim, 2005, s. 89. 
2 Akşit, a.g.e., s. 78. 
3 Akşit, a.g.e., s. 144. 
4 Dilek Cindoğlu ve Sule Toktas, “Modernization and Gender: a History of Girls’ Technical Education in Turkey 
since 1927,” Women’s History Review, 15, 5, 2006, s. 737–749.  
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vermeyerek verimliliği artıracağı düşünülüyordu. 5  Enstitülerde eğitim alan kadınlar 

böylece “evini maddeten ve dolayısıyla manen mes'ud”6 etmeyi öğrenecekti.    

Akademik yazında enstitülerin hitap kitlesi ile ilgili farklı değerlendirmeler mevcuttur. 

Müfredat ve okutulan ders kitapları üzerinden yapılan değerlendirmelerde, kız enstitülerinin 

cumhuriyetin ilk yıllarından 1950’lere kadar büyük şehirlerde orta sınıf, taşrada ise üst-orta 

sınıf ailelerin çocuklarını gönderdiği okullar olduğu belirtilmektedir.7 Ancak bu konuda daha 

kapsamlı bir araştırma yapan Akşit’e göre enstitü öğrencileri ders kitaplarında tasarlandığı 

gibi homojen değildir. Özellikle taşrada yeni okulların açılması ile birlikte, enstitülerdeki 

öğrencilerin profili de değişmiştir. 8  Bu değişime rağmen, enstitü mezunların modern 

“Cumhuriyet Kadını” imajı 1960’lara kadar sürmüştür.9 

1960’lara gelindiğinde kız enstitülerinden mezun olan öğrencilerin oranı, genel 

ortaöğrenimden mezun olan kız öğrencilerinin oranının iki katı olmuştur.10 Enstitüler bu 

ölçüde kitleselliğe ulaşmasına rağmen program çeşitliliği değişmemiştir. 1970’lerde yaygın 

olarak eğitim verilen altı meslek dalı bulunmaktadır. Bu dallar terzilik, tuhafiye, yapma çiçek, 

iç çamaşırı, nakış, çocuk bakımı, ev idaresi ve yemek yapımıdır.11 Ancak ekonomideki 

dönüşüm ile birlikte bu durumun artık sorun olarak algılanmaya başladığı görülmektedir. Zira 

ilk defa 1968-72 Yılları 2. Beş Yıllık Kalkınma Planında kız çocukların ekonominin 

ihtiyaçlarına göre eğitilmesi hedefinden bahsedilmiştir. 

1974 yılında Kız Enstitüleri’nin adı Kız Meslek Liseleri olarak değiştirilmiş ve okulların 

amacı özel sektöre nitelikli eleman yetiştirerek Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak 

olarak yeniden formüle edilmiştir.  

                                                
5 Yael Navaro-Yaşin, “Evde Taylorizm: Türkiye Cumhuriyetinin İlk Yıllarında Ev İşinin Rasyonelleştirilmesi 
(1928-40),” Toplum ve Bilim, 84, 2000. 
6 1936 yılında yayınlanmış enstitü öğretmeni Arel’in Taylorisme isimli kitabından aktaran Navaro-Yaşin, a.g.e., 
s. 58. 
7 Örneğin yemek pişirme dersinde öğretilen yemeklerin çoğu Fransız mutfağındandır ve bu yemekler için gerekli 
olan malzemeler pahalıdır.  Zafer Yenal, “Cooking the Nation: Women, Experiences of Modernity and the Girls’ 
Institutes in Turkey,” Ways to Modernity in Greece and Turkey: Encounters with Europe 1850-1950, der. Anna 
Frangoudaki ve Caglar Keyder, I.B. Tauris Academic Studies, 2006.  
8 1928’de sadece İstanbul ve Ankara’da üç okul varken, 1960’lara gelindiğinde 67 ilin hepsinde en az bir tane 
kız enstitüsü açılmıştır. MEB, Kız Teknik Öğrenimde Gelişmeler II, Ankara, 1993. Aktaran Yenal, a.g.e., s. 195. 
9 Cindoğlu ve Toktas, 2006. 
10 MEB, Kız Teknik Öğrenimde Gelişmeler II, Ankara, 1993. Aktaran Yenal, a.g.e., s. 195. 
11 Yenal, a.g.e., s. 197. 
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Cindoğlu ve Toktaş’a göre artık mezunların imajı “Cumhuriyet Kadını” değil, “Kalifiye İşçi” 

olmuştur.12 Yenal bu değişiklikten sonra kız meslek liselerinin prestijini kaybettiğini, alt sınıf 

ailelerin başka imkanları olmadığı için çocuklarını gönderdiği okullar haline geldiğini 

belirtmektedir.13 

1990’larda kadınların mesleki eğitimi ile ilgili çalışmalarda okullardaki kız-erkek ayrımına 

eleştirel yaklaşılmaya başlanmış, Kız Meslek Liselerinin kadınların çalışma hayatında 

gereksinim duyduğu ihtiyaçlara cevap vermediği tespit edilmiştir. Bu sonuçlara varılmasında 

1990’larda meslek eğitimi almak isteyen kız öğrencilerin Kız Meslek Liselerini daha az tercih 

etmeye başlamasının etkisi olduğu düşünülebilir. 1960’dan 1990’a kadar kız meslek liselerine 

giden öğrenci sayısının toplam meslek lisesi öğrencileri içindeki oranı %33’ten %8’e 

düşmüştür.14 Kız Meslek Liselerine giden öğrencilerin okul tercihinde tek cinse yönelik 

eğitim verilmesinin etkisini inceleyen bir araştırmada, imam hatip liselerinin bu misyonu 

üstlenmesinin daha olası olduğu sonucuna ulaşılmış ve Kız Meslek Liselerine erkek 

öğrencilerin alınmasına devam edilmesi yönünde görüş bildirilmiştir.15 

Benzer bulgular bu döneme kadar kadınların mesleki eğitimi ile ilgili yapılmış en kapsamlı 

araştırma olan “Kız Çocuklarının Mesleki Eğitime ve İstihdama Yönelimleri” raporunda da 

yer almaktadır.16 Bu araştırma Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KSGM) 

tarafından yapılmıştır. Ankara, Mersin ve Uşak’ta değişik meslek lisesi türlerinde okuyan kız 

öğrencileri içeren bir örneklem ile gerçekleştirilen araştırmada, Kız Meslek Liselerinde 

okuyan öğrencilerin gerek çalışma hayatında gerek yükseköğretimde diğer meslek okullarında 

okuyan hemcinslerine göre daha avantajsız olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Kız Meslek 

Liselerine giden öğrencilerin bu okulları kız okulu diye tercih etmediği belirtilmiştir.  

KSGM’nin 2000 yılında kızların mesleki eğitimi ile ilgili hazırladığı araştırma raporunda 

tek cinse yönelik okul anlayışının kaldırılması gerektiği belirtilmiştir. 

2000’lerde meslek eğitimi alanında önemli reformlar yapılmıştır. 2002-2007 yılları arasında 

uygulanan Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) 
                                                
12 Cindoğlu ve Toktas, 2006. 
13 Yenal, 2006, s. 207.  
14 Aysun Gürol, “Kız Meslek Liselerinin İşlevlerini Yerine Getirme Düzeyi (Elazığ İli Örneği),” Fırat 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 2, 2002. 
15 Gürol, a.g.e., s. 295.  
16 T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Kız Çocukların Mesleki Eğitime ve 
İstihdama Yönelimleri, Ankara, Mayıs 2000. 
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kapsamında modüler sisteme geçilmiştir. 2006 yılında teknik ve mesleki alanlarda ulusal 

yeterlilik esaslarını belirlemek ve ölçme, değerlendirme ve sertifikalandırma faaliyetlerini 

yürütmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu kurulmuştur. 2006 yılında başlayan Ortaöğretim 

Projesi ise genel ve mesleki eğitim kurumları arasında geçişkenliğin arttırılmasını 

hedeflemektedir. Bu proje ile birlikte okullar arasında statü farklarının azaltılması amacıyla 

ortaöğretimde okul çeşitliliği yeniden düzenlenmiştir. 2008 yılında farklı isimlerde ve 

statülerdeki kız meslek liselerinin adının standartlaştırılması ve okulların adının Kız Teknik 

ve Meslek Lisesi olması bu proje kapsamında gerçekleşmiştir.  

2.2. Günümüz	  Eğitim	  Sisteminin	  Yapısı	  ve	  Mesleki	  Ortaöğretim	  

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türkiye’de eğitim sistemi örgün ve yaygın 

eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Örgün eğitim okul öncesi eğitim, 

ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimi kapsamaktadır. 1997 yılındaki yeni düzenleme ile 

birlikte ilköğretim 6 - 14 yaşlarındaki bütün çocuklar için kesintisiz uygulanmaya başlamıştır. 

Ortaöğretim, ilköğretime dayalı, en az dört yıllık öğrenim veren genel ve mesleki öğretim 

kurumlarının tümünü kapsamaktadır. Ortaöğretime devam etmek isteyen öğrenciler genel 

ortaöğretim veya mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt olurlar. Nüfusu az ve 

dağınık olan yerlerde bu programları bir arada uygulayan çok programlı liseler de bulunur. 

Ortaöğretimi izleyen yükseköğretim 2 yıllık meslek yüksekokulları (MYO) ve 4 yıllık 

üniversitelerdir. 2002 yılında mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilere MYO’lara 

sınavsız geçiş hakkı tanınmıştır. Üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler ise üniversiteye giriş 

sınavına girmek zorundadır. 

2.2.1. Ortaöğretime	  Geçişte	  Mevcut	  Uygulamalar	  	  

İlköğretimden mezun olan öğrencilerin ortaöğretime geçişi, Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş 

Yönergesi ile düzenlenmiştir. 17  Merkezi sınav sistemi ile öğrenci alan okullara kayıt 

olacakların Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) SBS’den aldıkları puanlara göre 

hesaplanmaktadır. Bu okullar ağırlıklı olarak İngilizce veya diğer yabancı dillerde eğitim 

yapan liselerden (Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu 

Öğretmen Liseleri, Anadolu Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Programlarının Uygulandığı 

Liseler, Anadolu İmam Hatip Liseleri gibi) oluşmaktadır. Merkezi sınav olmadan öğrenci 

kabul eden ortaöğretim okulları ise düz lise ve mesleki-teknik liselerdir. 

                                                
17 MEB, 2602 sayılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi, Tebliğler Dergisi, Kasım 2007.  
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Mesleki ve Teknik Öğretim Yönetmeliği’ne göre öğrencilerin, mezun oldukları okullara 

bakılmaksızın ikametlerine yakın kuruma yerleştirilmeleri esastır.18 Bir bölgede birden fazla 

benzer program uygulayan okul olması durumunda, il ve ilçe düzeyinde Öğrenci Yerleştirme 

Komisyonları kurularak, yerleşim birimindeki kurumların program tür ve alan/dallarına göre 

öğrenci kapasitesi belirlenmektedir. Hangi kuruma hangi okul ve çevreden öğrenci kabul 

edileceği de kurumların kapasiteleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Anadolu liseleri aynı 

zamanda mesleki ve teknik öğrenim alanında da vardır. Bu okullara kayıt olmak için 

öğrenciler merkezi sınavlardan (SBS) gerekli puanı almak zorundadır. Merkezi sınav 

sistemine göre öğrenci almayan mesleki ve teknik liselerde ise öğrenci kayıtlarında ilköğretim 

mezuniyet not ortalaması dikkate alınmaktadır. 

2.2.2. Ortaöğretim	  İçinde	  Mesleki	  Eğitimin	  Payı	  

2010-2011 yılında ortaöğretim çağındaki erkeklerin %72’si, kızların %66’sı bir ortaöğretim 

kurumuna kayıtlıdır. Son yıllarda kızların okullaşmasında bir artış yaşanmasına rağmen, 

cinsiyet eşitsizliği sürmektedir. Bu fark ile Türkiye, OECD içerisinde ortaöğretimde cinsiyet 

eşitsizliğinin kızların aleyhine olduğu iki ülkeden biridir. 19
 Ortaöğretime kayıtlı olan 

öğrencilerin genel ve mesleki ve teknik öğretim kurumlarına dağılımı Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 

Tablo	  1.	  Ortaöğretim	  kurumlarındaki	  öğrenci	  sayısı	  	  

  Kadın Erkek Toplam 

Eğitim Kademesi N % N % N % 

Genel ortaöğretim toplamı 1267677 59% 1408446 54% 2676123 56% 

Meslekî ve teknik ortaöğretim toplamı 894762 41% 1177725 46% 2072487 44% 

Ortaöğretim toplamı 2162439 100% 2586171 100% 4748610 100% 

Kaynak: MEB, Türkiye Eğitim İstatistikleri, Milli Eğitim İstatistikleri 2010-2011. 

Ortaöğretime devam eden öğrencilerin %56’sı genel ortaöğretime, %44’ü mesleki ve teknik 

ortaöğretime kayıtlıdır. Mesleki ve teknik öğrenimin, ortaöğrenim içindeki payı 2002’den 

(%31) itibaren artmaktadır. Özellikle 2007-2008 yılından itibaren daha fazla sayıda kız 

çocuğu mesleki eğitimi tercih etmeye başlamıştır. Şekil 1’de görüldüğü gibi 2000-2001 eğitim 

                                                
18 Mesleki ve Teknik Öğretim Yönetmeliği, 2539 sayılı Tebliğler Dergisi, Ağustos 2002 (3 Temmuz 2002 tarih, 
24804 sayılı T.C. Resmî Gazete). 
19 2010 yılı OECD göstergelerine göre ortaöğretimde okullaşmada cinsiyet farkının kızların aleyhine olduğu 
diğer ülke İsviçre’dir. İsviçre ve Türkiye’nin “istisna” olarak değerlendirildiği rapor için bkz. OECD, Education 
at a Glance 2010: OECD Indicators, Eylül 2010.  
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yılından 2007-2008 eğitim yılına kadar kızlar içerisinde mesleki eğitimi tercih edenlerin 

oranı %29-33 gibi bir aralıkta değişiklik gösterirken, 2010-2011 yılında bu oran %41’e 

çıkmıştır. Bu artışa rağmen kız çocukları, erkek çocuklara göre mesleki eğitimi daha az tercih 

etmeye devam etmektedir. 

Şekil	  1.	  Ortaöğretim	  içerisinde	  mesleki	  eğitimin	  oranı	  

 

Kaynak: MEB, Türkiye Eğitim İstatistikleri, Milli Eğitim İstatistikleri. 

2.2.3. Mesleki	  Ortaöğretimde	  Okul	  Çeşitliliği	  	  

2006 yılında MEB’in Dünya Bankası işbirliğiyle başlattığı Ortaöğretim Projesi kapsamında, 

“tek yönetim, çok çeşitlilik” ilkesi geliştirilmiş, eğitim verilen meslek çeşitliliği korunurken, 

okul çeşitliliği azaltılmıştır. Buna göre 2009-2010 öğretim yılında 9. sınıftan itibaren 

uygulanmak üzere ortaöğretimde 79 olan okul çeşidi 15’e indirilmiştir.20
 Okul türleri, Fen 

Lisesi, Genel Lise, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, 

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Otelcilik ve Turizm Meslek 

Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Özel Eğitim 

Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Çok Programlı Lise ve Mesleki ve Teknik Eğitim 

Merkezi olarak sınıflandırılmıştır. Aşağıda mesleki eğitim verilen 10 okul türünün Milli 

Eğitim Bakanlığı düzeyinde bağlı oldukları müdürlükler21 sunulmaktadır: 

                                                
20 MEB, “Ortaöğretimde okul çeşitliliğinin azaltılması” konulu genelge no: 2008/81, Aralık 2008.  
21 Mesleki eğitim vermeyen kurumlar (anadolu liseleri, fen liseleri, genel liseler, sosyal bilimler liseleri, güzel 
sanatlar ve spor liseleri) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır. 
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• Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü (ETOGM): Bu müdürlüğe bağlı olarak 

faaliyetini sürdüren mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları “Teknik ve Endüstri 

Meslek Lisesi” adı altında birleştirilmiştir. Bu okulların bağlı olduğu müdürlüğün adı 

“erkek teknik” olmaya devam etmektedir. Ancak okulların adında cinsiyet 

belirtilmemektedir. Okullara kız öğrenci de kabul edilmektedir. 

• Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü (KTOGM): Bu müdürlüğe bağlı olarak 

faaliyetini sürdüren kız meslek ve teknik ortaöğretim kurumları “Kız Teknik ve Meslek 

Lisesi” adı altında birleştirilmiştir. Erkek teknik ortaöğrenim okullarının aksine, kız 

teknik ortaöğrenim okullarının adında cinsiyet ibaresi korunmuştur. Ancak okullara 

sınırlı da olsa erkek öğrenci kabul edilmektedir.      

• Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü (TTOGM): Bu müdürlüğe bağlı okullar 

“Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi” ve “Ticaret Meslek Lisesi” olmak üzere iki ad 

altında birleştirilmiştir.  

• Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (OYEGM): Bu müdürlüğe bağlı 

okulların adı “Anadolu Öğretmen Liseleri” olmuştur.  

• Din Öğretimi Genel Müdürlüğü (DOGM): Bu müdürlüğe bağlı okulların isimlerinde 

de sadeleştirme yapılarak “İmam Hatip Lisesi” genel ad olarak tanımlanmıştır.   

• Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Engellilerin devam 

edebildiği “Özel Eğitim Meslek Lisesi” bu müdürlüğe bağlıdır.  

• Sağlık İşleri Daire Başkanlığı: “Sağlık Meslek Lisesi” bu müdürlüğe bağlıdır. 

Mesleki ve teknik öğretim bu genel müdürlüklere bağlı olan “Mesleki ve Teknik Öğretim 

Merkezleri” ve “Çok Programlı Liseler”de de verilmektedir. Ayrıca Açıköğretim Lisesi 

müfredatında da meslek programları bulunmaktadır. 

Tablo 2’de 2010-2011 eğitim yılında mesleki ortaöğrenimde kayıtlı olan öğrencilerin program 

türlerine dağılımı gösterilmektedir. 

Tablo	  2.	  Mesleki	  ve	  teknik	  ortaöğretimde	  program	  türleri	  ve	  öğrenci	  sayıları	  

Program Türleri/Öğrenci sayısı ve oranı N % 
Meslekî ve teknik lise toplamı (resmi) 1837924 88,7% 

Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü 752272 36,3% 
Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü 374370 18,1% 
Ticaret Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 400942 19,3% 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 235639 11,4% 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7017 0,3% 
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 65679 3,2% 
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Diğer Bakanlık ve Kur. Bağlı Meslek Lisesi 2005 0,1% 
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü (özel) 1951 0,1% 
Açıköğretim lisesi 232612 11,2% 
Mesleki Teknik Ortaöğretim Toplamı 2072487 100,0% 

Kaynak: MEB, Türkiye Eğitim İstatistikleri, Milli Eğitim İstatistikleri 2010-2011. 

Bu programlardaki öğrenci sayıları cinsiyete göre değerlendirildiğinde özellikle, Teknik ve 

Endüstri Meslek Liseleri, Kız Teknik ve Meslek Liseleri ve Sağlık Meslek Liseleri’nde kız ve 

erkek öğrencilerin sayılarındaki eşitsizlik dikkat çekmektedir. 

Mesleki eğitimde yeniden yapılanma 

Ortaöğrenimde “tek yönetim, çok çeşitlilik” ilkesini esas alan yeni sistem, okullar arasındaki 

statü farklarını azaltarak, eğitimin işlevselliğini ve kalitesini artırmayı hedeflediği için olumlu 

bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu uygulama ile birlikte ETOGM’ye bağlı 

okullardaki cinsiyet adı çıkartılırken, “endüstri” nitelemesine vurgu artmış, bu okulların 

sanayi için işgücü yetiştirme amacı netleştirilmiştir. KTOGM’ye bağlı okullarda ise “kız 

teknik” ibaresi korunmuştur.  

Mesleki eğitim veren diğer liselerin aksine, KTOGM’ye bağlı liselerin adı herhangi bir 

sektörel vasfa vurgu yapmamaktadır. Bu okulların niteliğini sadece cinsiyet belirlemektedir. 

Bu durumdan yola çıkılarak Ortaöğrenim Projesi kapsamında mesleki eğitim yeniden 

yapılandırılırken, KTOGM’ye bağlı Kız Teknik ve Meslek Liselerinin ortaöğretimde kız 

çocukların okullaşmasına yönelik olarak yeniden tasarlandığı söylenebilir.22 KTOGM’nin 16 

Haziran 2010 tarihinde yayınladığı genelge bu gözlemi doğrulamaktadır. Bu genelge ile kamu 

kurumları ve özel kuruluşlar “ortaöğretimde kız çocuklarının okullaşması” için gerekli 

çalışmalar yapmaya davet edilmiştir. Genelgede ayrıca kadının sosyal ve ekonomik yaşama 

hazırlanması ve aile hayatı içindeki konumunun yükseltilmesi için “pozitif ayrımcılık” 

ilkesinin uygulanması gerektiğinden bahsedilmiştir. Bu genelge KTML’leri meslek 

eğitiminden daha çok kızların okullaşması için bir araç olarak ortaya koymaktadır. Bu genelge 

sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı “Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması 

Operasyonu”nu uygulamaya sokmuştur.23 Bu operasyon kapsamında desteklenen 89 projeye 

                                                
22 MEB, KTOGM, “Özellikle ortaöğretimde kız çocukların okullaşması” konulu genelge no: 2010/38, Haziran 
2010.   
23 MEB Proje Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, “Kız Çocukların Okullaşmasına 10 Milyon Avro Destek.” 
http://projeler.meb.gov.tr/pkmtr/index.php?option=com_content&view=article&id=295%3Akiz-cocuklarinin-
okullamasina-10-mlyon-avro-destek-&catid=35%3Alast-24h-news&Itemid=41&lang=tr 
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toplamda 10 milyon avroluk hibe verilmiştir. Bu miktarın %5’i Kız Teknik ve Meslek 

Liselerine verilirken, ortaöğrenim kurumlarına ayrılan toplam miktar %10’dur. 

Bakanlığın eğitim politikasındaki bu yönelim 1-5 Kasım 2010 tarihlerinde toplanan 18. Milli 

Eğitim Şurası kararlarında da gözlenmektedir. Şurada alınan kararlardan biri kız öğrencilerin 

ortaöğretime devamlarına ilişkin teşviklerin artırılması için 1739 sayılı Milli Eğitim 

Yasası’nın 15. maddesi daha etkin hâle getirilmesini hedeflemektedir. Bahsedilen 15. Madde 

Karma Eğitimi düzenlemektedir. Bu maddeye göre “okullarda kız ve erkek karma eğitim 

yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca 

kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.”24  

Şura kararları, Müdürlüğün genelgesi ve desteklenen projeler birlikte değerlendirildiğinde 

Kız Teknik ve Meslek Liseleri’nin mesleki eğitimden çok, kızların okullaşması gibi bir 

görevle donatıldığı söylenebilir. 

Bu belgelerde, Kız Teknik ve Meslek Liseleri ile ilişkili olarak bir politika değişikliği 

görülmektedir. Oysa 1990'lı yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı daha farklı bir yönelim içerisinde 

olmuştur. 1990’ların ortasından itibaren kız teknik öğretim kurumlarına erkek öğrenciler 

alınmaya başlamıştır. Yine 1993 yılında Dünya Bankası ve hükümet arasındaki İkraz 

Anlaşması’na dayalı olarak gerçekleştirilen Kadın İstihdamının Geliştirilmesi Projesi 

döneminde yayınlanan araştırma raporunda mesleki eğitimdeki cinsiyetçi kurumsallaşma 

ciddi olarak eleştirilmiştir.25 KSGM’nin 2000 yılında yayınladığı bu araştırma raporunda 

“cinsiyete dayalı merkezi örgütlenmenin kaldırılması” gerektiği belirtilmiştir. Okul adlarından 

cinsiyetin çıkartılması ve okullarda açılacak programların karma nitelikte programlar 

olmasına özen gösterilmesi araştırmanın diğer önerileridir. Bu önerilerin uygulanmaya 

başlanması ile kız çocuklar için olumsuz sonuçlar doğuran “tek cinse yönelik okul 

anlayışı”nın ortadan kaldırılabileceği belirtilmiştir. 

KSGM’nin raporunda mesleki eğitimdeki kız ve erkek ayrıştırmasının, sadece tek cinsiyetli 

okul türü ile ilişkilendirilmemesi gerektiği de belirtilmiştir. Bu okullarda uygulanan 

programlar cinsiyet rollerine dayalı programlardır. Raporda yasal düzenlemelerde açıkça 

vurgulanmamış olsa da, kız teknik öğretim kurumlarında, kızların geleneksel mesleklerin yanı 

sıra, “bilgili ve becerili” ev kadını olarak yetiştirilmesinin hedeflendiği belirtilmiştir. Bu 

                                                
24 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. 
25 T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KSGM), Kız Çocukların Mesleki Eğitime ve 
İstihdama Yönelimleri, Ankara, Mayıs 2000, s. 313.  
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hedefin artık sürdürülemeyeceği vurgulanırken, erkek teknik öğretim kurumlarına kayıt olarak 

“erkek mesleklerine talip olan kızların” mesleki eğitimde cinsiyet ayrımına dayalı yapıyı 

zorladığı, hatta sistemin önüne geçtiği belirtilmiştir.26   

KSGM’nin araştırma bulguları ve raporda sunulan öneriler, mesleki eğitimde cinsiyet 

eşitliğini hedefleyen uluslararası akademik yazının yaklaşımı ile uyuşmaktadır. Ancak 

MEB’in Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü aracılığıyla son dönemde desteklediği projeler 

ve bu projelerde belirtilen amaçlar, bu yaklaşımla tam olarak örtüşmemektedir. 2010-2011 

öğretim yılında Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’nün desteklediği projelerden biri olan 

Kızımın Büyük Hedefleri Projesi’nde kız çocuklarının “annelik ve kız kardeşlik yetilerinin” 

geliştirilmesinden bahsedilmektedir. 27  Bu durum mesleki eğitim alanında cinsiyetçi 

politikaların sürmekte olduğunu göstermektedir.   

2.3. Kız	  Teknik	  ve	  Meslek	  Liselerinin	  Niceliksel	  Verilerle	  Analizi	  	  

2.3.1. KTML’lerin	  Ortaöğrenimde	  Kızların	  Okullaşmasına	  Katkısı	  

Türkiye’de eğitime katılımda cinsiyet eşitsizlikleri ilköğretim düzeyinde önemli oranda 

azalmıştır. 2010-2011 yılında ilköğretimde net okullaşma oranı kızlar için %98,2, erkekler 

için %98,6’dır. Ortaöğretim seviyesinde ise bu oranlar hem kız çocukları için hem de erkek 

çocukları için ciddi düşüş göstermektedir. 2010-2011 öğretim yılında ortaöğretimde 

okullaşma oranı erkek çocukları için %72,35 iken, kız çocukları için %66,14’tür.28 Görüldüğü 

gibi ilköğretimin aksine ortaöğretime katılımda cinsiyet eşitsizliği daha belirgindir.    

Şekil 2’de Kız Teknik Öğretim okullarının kızların okullaşmasına katkısı gösterilmektedir. 

Ortaöğretim çağında kız nüfusunun yaklaşık %9,8’i Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne 

bağlı okullar aracılığıyla okullaşmıştır. Ortaöğrenime devam eden kızlar içerisinde ise bu 

oran %14,9’a yükselmektedir.      

                                                
26 KSGM, a.g.e., s. 29. 
27 MEB, 2011 Mali Yılı Performans Programı, Ankara, Ocak 2011.  
28 MEB, 2010-2011 Milli Eğitim İstatistikleri. 
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Şekil	  2.	  Kız	  Teknik	  Öğretim	  okullarının	  kızların	  okullaşmasına	  katkısı	  	  

 

Kaynak: MEB, Türkiye Eğitim İstatistikleri, Milli Eğitim İstatistikleri 2010-2011 

Kız Teknik ve Meslek Liseleri hakkındaki yazında bu liselerin özellikle kızların 

okullaşmasına katkısı ile ilgili çok az çalışma bulunmaktadır. KSGM’nin Ankara, Mersin ve 

Uşak illerinde yaptığı araştırmada kız öğrencilerin % 6,9’unun kız meslek liselerini kız okulu 

olduğu için tercih ettiği belirtilmektedir.29 Bu sonuç araştırma kapsamında yapılan odak grup 

görüşmelerinden elde edilen veriler ile birlikte yorumlandığında, kız meslek lisesi 

öğrencilerinde karma eğitim görme eğilimi olduğu sonucuna varılmaktadır. Gürol’un Elazığ 

ilinde yaptığı araştırmada ise öğrenci ve velilerin sadece % 17’sinin kız meslek lisesini kız 

okulu olduğu için tercih ettiği belirtilmektedir.30 “Kız meslek lisesi olmaması durumunda 

başka bir okulda okurdum-okuturdum” yönünde görüş belirtenler ise öğrenci ve velilerin 

tamamına yakınını (% 96,0) oluşturmaktadır. İki çalışmada da İmam Hatip Liselerinin tek 

cinse yönelik okul türü misyonunu daha çok üstlendiği belirtilmektedir. Kız meslek lisesi 

tercihi ise mesleki eğitim alma isteğini yansıtmaktadır.  

Ortaöğrenimde okul terk oranı mesleki eğitim veren kurumlarda daha yüksektir. 31 

Ortaöğrenimde okul terk oranında cinsiyet farkı erkeklerin aleyhinedir. 2009-2010 eğitim 

yılında mesleki eğitimde okul terk oranı kızlar için %6,31, erkekler için %9,93’tür. Ayrıca 

Şekil 3’te görüldüğü üzere, mesleki eğitim kapsamındaki bütün lise türlerinde okul terk oranı 

erkek öğrencilerde daha fazladır. Mesleki eğitimde kızların okul terk oranı okul türüne göre 

değerlendirildiğinde en düşük oranın Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı liselerde (%0,4), 

en yüksek oranın Kız Teknik Öğretime bağlı liselerde (%8,4) olduğu görülmektedir. 

Beklenilenin aksine kızların erkeklere göre sayısal olarak azınlıkta olduğu Erkek Teknik 
                                                
29 KSGM, 2000, s. 86. 
30 Gürol, 2002, s. 292-3. 
31 ERG, Mesleki Eğitim Hazırlık Raporu, Taslak. 
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Öğretim okullarında okul terk oranı (%7,6), Kız Teknik Öğretim okullarından daha düşüktür. 

Kız Teknik Öğretim okulları hem kızlar için hem erkekler için en yüksek okul terk oranının 

olduğu okullar olarak dikkat çekmektedir.   

Şekil	  3.	  Mesleki	  eğitimde	  okul	  terk	  oranları	  

	  
 

Kaynak: MEB, 2009-2010 yılı ortaöğretime ilişkin veri seti. 

2.3.2. KTML’lerin	  Kızların	  Mesleki	  Eğitimi	  İçindeki	  Yeri	  

Tabo 3’te mesleki ortaöğrenime devam eden kızların kayıtlı oldukları meslek lisesi türleri 

gösterilmektedir. 2010-2011 eğitim yılında mesleki eğitime devam eden kız 

öğrencilerin %36’sı Kız Teknik Öğretime bağlı liselere kayıtlıdır. Bu oran 2003-2004 eğitim 

yılından beri %35 - %37 bandında değişiklik göstermektedir.  

Tablo	  3.	  Program	  türlerine	  göre	  mesleki	  ortaöğrenimdeki	  kız	  öğrenci	  sayıları	  
Program Türleri/Kız Öğrenci N % 
Meslekî ve teknik lise toplamı (resmi) 777074 86,8% 

Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü 103405 11,6% 
Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü 321779 36,0% 
Ticaret Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 178711 20,0% 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 123031 13,8% 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2220 0,2% 
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 47401 5,3% 
Diğer Bakanlık ve Kur. Bağlı Meslek Lisesi 527 0,1% 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü (özel) 852 0,1% 
Açıköğretim lisesi 116836 13,1% 
Mesleki Teknik Ortaöğretim Toplamı 894762 100,0% 

Kaynak: MEB, Türkiye Eğitim İstatistikleri, Milli Eğitim İstatistikleri 2010-2011 
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Kız Teknik ve Meslek Liseleri kız öğrencilerin en çok gittiği meslek liseleridir. Ticaret ve 

Turizm Genel Müdürlüğü’ne bağlı liseler ikinci sırada, İmam Hatip Liseleri üçüncü sırada yer 

almaktadır. Tabloda görüldüğü gibi azımsanmayacak sayıda kız öğrenci de Erkek Teknik 

Öğretim’e bağlı Teknik ve Endüstri Meslek Liselerine gitmektedir.  

Mesleğe ve iş hayatına yönelimin daha doğrudan olduğu meslek liseleri ayrıca 

değerlendirildiğinde, Kız Teknik ve Meslek Liseleri kız öğrencilerin yaklaşık yarısının gittiği 

meslek liseleri haline gelmektedir. 32 Şekil 4’te bu dağılım gösterilmektedir. 

Şekil	  4.	  KTML’lerin	  Kızların	  Mesleki	  Eğitimi	  İçindeki	  Yeri	  	  

 

Kaynak: MEB, Türkiye Eğitim İstatistikleri, Milli Eğitim İstatistikleri 2010-2011 

2010-2011 eğitim yılı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre 862 Kız 

Teknik ve Meslek Lisesinde kayıtlı (kız ve erkek) öğrenci sayısı 309.936’dır. Hüseyin Çelik 

Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde okul müdürlerine Kız Teknik ve Meslek Liselerine 

erkek öğrenci alınmaması yönünde çağrıda bulunmuş, bu konuda bir proje başlattıklarını 

belirtmiştir.33
 Bu gelişme ile paralel olarak 2007-2008 eğitim yılında okullardaki erkek 

öğrencilerin sayısı azalmıştır. Ancak son üç yıldır erkek öğrencilerin sayısı yeniden artmaya 

                                                
32 İmam hatip liseleri ve Açıköğretim liselerine kayıtlı olan okullar bu grafikte dikkate alınmamıştır. Kız teknik 
öğretim müdürlüğüne bağlı çok programlı liseler için de bu durum geçerlidir. 
33 “Ankara Valiliği'nce düzenlenen il milli eğitim müdürleri değerlendirme toplantısında . . . Çelik, bu okullarla 
ilgili yeni düzenlemeye gidileceğini açıklayarak, ‘Bu liselere erkek öğrenci alınmamalı. Bazı liselerdeki erkek 
müdürlerin meslekle ilgileri yok. Bunlara kadın müdür tayin edilecek’ diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, gelecek yıl kız meslek liselerine erkek öğrenci alınmaması yönünde proje hazırlandığını 
belirterek, ‘Kız meslek liselerine 3 erkek öğrenci alıyorsunuz, orada haremağası gibi dolaşıyor; hiçbir anlamı 
yok. Bu liselere, kesinlikle erkek müdür de tayin edilmemeli’ dedi.” Milliyet, 15 Mayıs 2005. 
http://www.milliyet.com.tr/-erkek-ogrenci-almayin-/siyaset/haberdetayarsiv/15.05.2005/115983/default.htm 
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başlamıştır. 2010-2011 eğitim yılında KTML’lerde kayıtlı öğrencilerin %5’i erkektir (20.292 

kişi).34 

2.3.3. KTML’lerde	  Uygulanan	  Meslek	  Eğitimleri	  	  

2006-2007 öğretim yılından itibaren mesleki eğitimde modüler sistem uygulanmaya 

başlamıştır. Modüler sisteme göre öğrenciler bütün liselerde ortak uygulanan 9. sınıfın 

ardından alanlara kaydolmaktadır. Öğrenciler 10. sınıfta seçtikleri alan için ortak olan tüm 

dersleri aldıktan sonra, 11. ve 12. sınıfta belirli bir mesleğe/dala yönelerek, bu dal için gerekli 

dersleri almaktadır. Modüler sistem uygulamasında gerekli altyapı çalışmaları 

tamamlandıktan sonra, eğitim sisteminden herhangi bir aşamada ayrılan öğrencilere 

tasdikname değil, aldıkları derslere denk gelen sertifika verilmesi hedeflenmektedir.  

Dokuzuncu sınıftan sonra öğrencilerin hangi alanda devam edeceğini kendi becerileri, 

istekleri ve öğretmenlerin tavsiyesi belirlemektedir. Yönetmeliğe göre, öğrenciler, 

öğretmenler tarafından verilen “Alana Yöneltme Tavsiye Puanı”nın %50’si, 9. sınıf yılsonu 

başarı puanının %30’u ve ilköğretim başarı puanının %20’si değerlendirilerek alanlara 

yerleştirilmektedir.35 

Kız Teknik ve Meslek Liselerinde 37 alanda meslek eğitimi verilmektedir. 

Öğrencilerin %36’sı “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” alanına kayıtlıdır. İkinci sırada %13’lük 

oran ile Bilişim Teknolojileri alanı, üçüncü sırada %12’lük oran ile “Giyim Üretim 

Teknolojisi” gelmektedir. Öğrencilerin %12’sinin kayıtlı olduğu Yiyecek ve İçecek 

Hizmetleri alanı mesleki eğitimin yaygın verildiği diğer alandır.  

Tablo 4’te gösterildiği üzere öğrencilerin yoğunlaştığı dört alan içerisinden sadece Bilişim 

Teknolojileri alanı kızların mesleki eğitiminde yenilikçidir. Diğer alanlarda mesleki eğitim 

geçmişte Kız Enstitülerinde verilen eğitime benzerlik göstermekte ve kızların hala toplumsal 

cinsiyet rollerine göre eğitildiklerine dair bir izlenim bırakmaktadır. Kız Teknik Öğretim 

müfredatında sunulan program çeşitliliğine rağmen öğrencilerin üçte birinin sadece Çocuk 

Gelişimi alanında yoğunlaşması, bu okulların işlevlerine dair ciddi soru işaretleri 

doğurmaktadır. 1990’larda giyim alanı en çok eğitim verilen alanken, 2000’lerde çocuk 

                                                
34 MEB, KTOGM, 2010-2011 yılı istatistikleri. http://ktogm.meb.gov.tr/istatistikler.asp. 
35 MEB, Mesleki ve Teknik Öğretim Yönetmeliği, Tebliğler Dergisi, 2539, Ağustos 2002 (3.7.2002/24804 tarih 
ve sayılı T.C. Resmî Gazete). 
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gelişimi alanı, giyim alanının önüne geçmiştir. 36  Bu değişimin ihracata yönelik tekstil 

sektöründeki dalgalanmalardan ve okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasından kaynaklandığı 

düşünülebilir; bununla birlikte çocuk gelişimi sektörünün istihdam kapasitesinin hala çok 

sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. Üstelik Türkiye’de bu alandan mezun olmuş 

öğrencilerin çalışabilecekleri kreş vb. kurumların henüz yeterince yaygın olmadığı 

düşünüldüğünde, KTML’ler ile günümüz emek piyasası arasındaki uyumsuzluk daha da ciddi 

bir sorun haline gelmektedir.37 Ancak okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasıyla birlikte, 

çocuk gelişimi bölümü mezunlarının istihdam olanaklarının artması beklenmektedir.   

KSGM’nin 2000 yılında yaptığı araştırmaya göre, öğrencilerin %72’si mesleklerini öncelikle 

kendilerinin seçtiğini düşünmektedir.38 Öğrencilerin meslek seçiminde en önemli etkenler 

seçilen meslekte iş bulma şansının yüksek olması (%55) ve mesleğin öğrencilerin ilgi ve 

yeteneklere uygun olmasıdır (%56). Ayrıca öğrencilerin üçte birinin, kadınlara özgü veya ev 

kadınlığı ile bir arada yürütülebilecek meslek olması nedeniyle bölümünü tercih ettiğini 

belirtmiş olması dikkat çekmektedir. Ancak bu araştırmada öğrencilerin seçiminde okullarda 

sunulan imkanların etkisine dair niceliksel bir analiz bulunmamaktadır. Öğrenciler kendilerine 

sunulan seçenekler arasından tercih yaptığı için, okullardaki imkanların meslek seçimini 

önemli oranda belirlediği düşünülmektedir. 

                                                
36 KSGM, 2000, s.100. 
37 Ayşe Buğra, Toplumsal Cinsiyet, İşgücü Piyasaları ve Refah Rejimleri: Türkiye’de Kadın İstihdamı, 
TÜBİTAK Proje No: 108K524, Eylül 2010. 
38 KSGM, 2000. 
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Tablo	  4.	  Kız	  Teknik	  ve	  Meslek	  Liselerinde	  öğrencilerin	  alanlara	  dağılımı	  

	  	   ALAN	   N	   %	  
1	   AHŞAP	  TEKNOLOJİSİ	  ALANI	   58	   0,0%	  
2	   AİLE	  VE	  TÜKETİCİ	  HİZMETLERİ	  ALANI	   1203	   0,5%	  
3	   AYAKKABI	  VE	  SARACİYE	  TEKNOLOJİSİ	   578	   0,3%	  
4	   BAHÇECİLİK	   522	   0,2%	  
5	   BİLİŞİM	  TEKNOLOJİLERİ	  ALANI	   29197	   13,3%	  
6	   BÜRO	  YÖNETİMİ	  VE	  SEKRETERLİK	  ALANI	   3595	   1,6%	  
7	   ÇOCUK	  GELİŞİMİ	  VE	  EĞİTİMİ	  ALANI	   79624	   36,3%	  
8	   DENİZCİLİK	  ALANI	   440	   0,2%	  
9	   EĞLENCE	  HİZMETLERİ	  ALANI	   201	   0,1%	  

10	   ELEKTRİK-‐	  ELEKTRONİK	  TEKNOLOJİSİ	  ALANI	   991	   0,5%	  
11	   ELSANATLARI	  TEKNOLOJİSİ	  ALANI	   6892	   3,1%	  
12	   GAZETECİLİK	   85	   0,0%	  
13	   GIDA	  TEKNOLOJİSİ	  ALANI	   3249	   1,5%	  
14	   GİYİM	  ÜRETİM	  TEKNOLOJİSİ	  ALANI	   26258	   12,0%	  
15	   GRAFİK	  VE	  FOTOĞRAF	  ALANI	   14802	   6,7%	  
16	   GÜZELLİK	  VE	  SAÇ	  BAKIM	  HİZMETLERİ	  ALANI	   10764	   4,9%	  
17	   HALKLA	  İLİŞKİLER	  VE	  ORGANİZASYON	  HİZMETLER	  ALANI	   2288	   1,0%	  
18	   HARİTA	  –TAPU-‐KADASTRO	   44	   0,0%	  
19	   HASTA	  VE	  YAŞLI	  HİZMETLERİ	  ALANI	   1626	   0,7%	  
20	   İNŞAAT	  TEKNOLOJİSİ	   390	   0,2%	  
21	   KİMYA	  TEKNOLOJİSİ	   713	   0,3%	  
22	   KONAKLAMA	  VE	  SEYAHAT	  HİZMETLERİ	  ALANI	   1819	   0,8%	  
23	   KUYUMCULUK	  TEKNOLOJİSİ	  ALANI	   445	   0,2%	  
24	   MAKİNE	  TEKNOLOJİSİ	   113	   0,1%	  
25	   MATBAA	  ALANI	   131	   0,1%	  
26	   METAL	  TEKNOLOJİSİ	   50	   0,0%	  
27	   MOBİLYA	  VE	  İÇ	  MEKAN	  TASARIMI	  ALANI	   20	   0,0%	  
28	   MOTORLU	  ARAÇLAR	  TEKNOLOJİSİ	  ALANI	   115	   0,1%	  
29	   MUHASEBE	  VE	  FİNANSMAN	  ALANI	   909	   0,4%	  
30	   PAZARLAMA	  VE	  PERAKENDE	   273	   0,1%	  
31	   RADYO	  TELEVİZYON	  ALANI	   915	   0,4%	  
32	   SANAT	  VE	  TASARIM	  ALANI	   1069	   0,5%	  
33	   SERAMİK	  VE	  CAM	  TEKNOLOJİSİ	  ALANI	   555	   0,3%	  
34	   TEKSTİL	  TEKNOLOJİSİ	  ALANI	   3883	   1,8%	  
35	   TESİSAT	  TEKNOLOJİSİ	  VE	  İKLİM	   32	   0,0%	  
36	   ULAŞTIRMA	  HİZMETLERİ	  ALANI	   139	   0,1%	  
37	   YİYECEK	  İÇECEK	  HİZMETLERİ	  ALANI	   25652	   11,7%	  

Toplam	   219640	   100,0%	  
Kaynak: Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 2010-2011 istatistikleri 
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2.3.4. KTML	  Mezunlarının	  Yükseköğretime	  Geçiş	  Durumları	  

Meslek liseleri ortaöğretim süresince meslek edindirme amacının yanı sıra, öğrencileri 

yükseköğretime hazırlama amacını da taşımaktadır. İki yıllık yükseköğretim programları olan 

meslek yüksek okullarına (MYO) sınavsız geçiş hakkı 2002 yılında tanınmıştır. Dört yıllık 

lisans programlarına devam etmek isteyen mezunlar ise üniversite giriş sınavına girmek 

zorundadır.  

Tablo	  5.	  ÖSYS	  okul	  türü	  ve	  öğrenim	  durumuna	  göre	  başvuran	  ve	  yükseköğrenim	  

programlarına	  yerleşen	  aday	  sayıları	  (2010	  yılı)	  

Okul	  türü	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Başvuran	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lisans	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  %	   Önlisans	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  %	   Yerleşen	  
toplam	  

%	  

Öğretmen	  Liseleri	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13565	   9553	   %70,42	   22	   %0,16	   9575	   %70,59	  
İmam	  Hatip	  Liseleri	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23812	   5003	   %21,01	   1651	   %6,93	   6654	   %27,94	  
Otelcilik	  ve	  Turizm	  Meslek	  
Liseleri	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5797	   926	   %15,97	   3073	   %53,01	   3999	   %68,98	  

Ticaret	  Meslek	  Liseleri	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   42184	   1147	   %2,72	   27849	   %66,02	   28996	   %68,74	  
Teknik	  Liseler	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22928	   2240	   %9,77	   12357	   %53,89	   14597	   %63,66	  
End.	  Meslek	  Liseleri	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69766	   1089	   %1,56	   44201	   %63,36	   45290	   %64,92	  
Kız	  Meslek	  Liseleri	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44944	   1781	   %3,96	   18066	   %40,20	   19847	   %44,16	  
Sağlık	  Meslek	  Liseleri	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10155	   349	   %3,44	   7137	   %70,28	   7486	   %73,72	  
Meslek	  Lisesi	  Çıkışlılar	  Toplamı	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  222183	   12741	   %5,73	   115864	   %52,15	   128605	   %57,88	  
Genel	  Lise	  Çıkışlılar	  Toplamı	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  453543	   144497	   %31,86	   43862	   %9,67	   188359	   %41,53	  
Toplam	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   689291	   166791	   %24,20	   159748	   %23,18	   326539	   %47,37	  

Kaynak: Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 2010-2011 istatistikleri 

Yükseköğretime geçiş okul türüne göre değerlendirildiğinde Meslek Yüksek Okullarına 

sınavsız geçiş hakkından KTML mezunlarının yararlanma oranının diğer meslek liselerinin 

birçoğuna oranla daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, bu liselerde verilen meslek 

eğitimlerini sürdürmeye yönelik önlisans programlarının yeterli olmaması ve kız çocukların 

ailelerinin yaşadığı şehirler dışındaki yüksek okullara gitmesinin önündeki sosyal ve kültürel 

engeller ile ilişkilendirilebilir. Tablo 5’te görüldüğü gibi, KTML mezunlarının 

sadece %3,96’sı yüksek öğretimde bir lisans programına yerleşebilmiştir. Bu sayı Endüstri 

Meslek Liseleri için de %1,56 gibi düşük bir düzeyde gerçekleşmiştir. Ancak Endüstri Meslek 

Liseleri mezunlarının %63’ü önlisans düzeyinde bir yüksek öğrenim kurumuna yerleşirken 

KTML mezunları için bu oran %40’tır. 
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2.4. Türkiye’de	  Eğitim	  ve	  Kadın	  İstihdamı	  

Kız Teknik ve Meslek Liselerinin kadınların işgücüne katılımına etkisini değerlendirebilmek 

için, Türkiye’de kadın istihdamının gelişimi ve bu konudaki akademik tartışmalara göz atmak 

gerekir.  

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kadınların işgücüne katılımı 1970’lerden 

beri artış kaydederken, Türkiye’de aynı süreç yaşanmamıştır. Aksine, son 20 yılda 

kadınların işgücüne katılımı düşmüştür ve son yıllarda %26 civarında seyretmektedir.  

Kadın istihdamını arttırmanın yollarının tartışıldığı Türkiye’de, kadınların işgücüne katılımı 

üzerindeki etkenleri ele almak gereklidir. Başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de 

araştırmalar, kadınların işgücüne katılımında farklı pek çok faktörün rol oynadığını 

göstermektedir. Bunların arasında eğitim, çocuk bakımına yönelik kurumsal düzenlemeler, 

geleneksel cinsiyet rolleri ve cinsiyetçi iş bölümü ve işgücü piyasasındaki durum yer 

almaktadır. Türkiye’de 2009 yılı itibarıyla lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %30, 

lise dengi mesleki okul mezunlarınınki %39’dur. Liseden az eğitim alan kadınların işgücüne 

katılım oranı %20 civarındayken,  yüksekokul ve üniversite mezunu kadınlarda bu 

oran %71’dir.39 Türkiye’de kadınların düşük istihdamının en önemli nedenlerinden biri, 

kırdan kente göçle birlikte kadınların işgücünden çekilmesidir. Diğer önemli bir faktör ise, 

ortaöğretim ve yüksek öğretim mezunu kadın oranının düşük olmasıdır. 2000’den bu yana 

sağlanan iyileşmeler sonucunda, yukarıda da belirtildiği gibi 2010-2011 öğretim yılı itibarıyla 

ortaöğretimde kızların okullaşma oranı %66’dır;  yüksek öğretimde ise kadınların okullaşma 

oranı %30’dur. Kentlerde eğitim düzeyi yükseldikçe bunun kadın istihdamına olumlu etkisi 

olduğu belirlenmiştir.40  

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımının köyden kente göç sonucu düşmesini açıklamaya 

çalışan araştırmalar, birkaç unsuru öne çıkarmaktadır. Bunlardan birisi, evli kadınlar için bir 

işte çalışmanın maddi getirisinin, kendi çocuğuna bakmanın maliyetini karşılamamasıdır. 

Düşük eğitim seviyesindeki kadınların genelde düşük ücretli ve güvencesiz işler bulabildiği 

göz önünde bulundurulursa, bu maliyet hesabının çoğu kez olumsuz olduğu görülür.41 

                                                
39 ERG. “Türkiye’de Meslek Eğitimi Hazırlık Raporu,” Şubat 2011, s. 13. 
40 Dünya Bankası ve DPT, Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı: Eğilimler, Belirleyici Faktörler ve Politika 
Çerçevesi, Ankara: Dünya Bankası, 2009. 
41 Dünya Bankası ve DPT, a.g.e.; C. Başlevent ve O. Onaran, “Are Married Women in Turkey More Likely to 
Become Added or Discouraged Workers?” Labour, 27, 3, 2003, s. 439-458. 
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Bununla ilişkili diğer bir unsur, kadınların eğitim düzeyinin işgücü piyasasında daha 

güvenceli ve daha yüksek ücretli işler için aranan becerilerden düşük seviyede olmasıdır.  

Ayrıca, işgücü piyasalarının niteliğinin ve kadın ve erkek işgücüne olan talebin de kadınların 

istihdamını etkileyen faktörler olduğu belirtilmektedir. Örneğin, Türkiye’de hizmet 

sektörünün istihdam yaratma kapasitesinin diğer OECD ülkelerine kıyasla düşük olduğu 

belirtilmektedir. Sosyal hizmetler ve iş dünyasına yönelik hizmetler, kadın istihdamı oranının 

görece yüksek olduğu sektörlerdir. Refah rejimlerindeki benzerlikler dolayısıyla Türkiye’yi 

Güney Avrupa ülkeleriyle karşılaştıran bir çalışmada, Türkiye’de bu iki alt-sektörün hizmetler 

sektörü içindeki payının Yunanistan, İtalya ve İspanya’ya oranla çok düşük olduğu 

belirtilmiştir. Bu üç ülke, 1980’lerde kadınların işgücüne katılımı açısından Türkiye’ye benzer 

konumda iken, 2000’lerin sonlarına gelindiğinde kadınların yaklaşık yarısının işgücüne 

katıldığı ülkeler konumuna gelmişlerdir.42 İşgücüne olan taleple ilgili diğer bir unsur, ucuz 

erkek işgücünün bol olduğu ve işsizliğin yüksek olduğu bir ortamda kadın istihdam etmenin 

işverenler için “avantajlı” olmamasıdır. 43  İhracata yönelik tekstil ve hazır giyim gibi 

sektörlerde kadınlar çalışmaktadır, 44  ancak başka gelişmekte olan ülkelerle 

karşılaştırılabilecek düzeyde değildir. 

Öte yandan bazı yeni araştırmalar, ekonomik faktörlerin kadınların işgücü katılımının çok 

düşük olmasını tek başına açıklamadığını, kültürel muhafazakarlığın, geleneksel cinsiyet 

rollerinin ve cinsiyetçi iş bölümünün baskın olmasının da çok büyük rol oynadığını 

belirtmektedir.45 Bunun bir göstergesi, sadece düşük eğitim düzeylerinde değil, bütün eğitim 

düzeylerinde kadınların işgücü katılım seviyesinin, örneğin Güney Avrupa ülkelerine kıyasla 

görece düşük olmasıdır. 46  Yükseköğretim görmüş çalışan kadınlar bile erken yaşlarda 

                                                
42 Ayşe Buğra, ve B. Yakut-Çakar, “Structural Change, the Social Policy Environment and Female Employment 
in Turkey,” Development and Change, 41, 3, 2010, s. 517-538.  
43 Buğra ve Yakut-Çakar, a.g.e.  
44 C. Başlevent ve O. Onaran, “The Effect of Export Oriented Growth on Female Labor Market Outcomes in 
Turkey,’” World Development, 32, 8, 2004, s.1375–93; Jenny B. White, Money Makes us Relatives. Women’s 
Labor in Urban Turkey, Austin: University of Texas Press, 1994; N. Çağatay ve G. Berik, “Transition to Export-
Led Growth in Turkey: Is There a Feminization of Employment?”,  Review of Radical Political Economics, 22, 1, 
1990, s. 115-134. 
45 Ayşe Buğra, Toplumsal Cinsiyet, İşgücü Piyasaları ve Refah Rejimleri: Türkiye’de Kadın İstihdamı, 
TÜBİTAK Proje No: 108K524, Eylül 2010; Buğra ve Yakut-Çakar, 2010; Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve 
Ayşenur Acar. “Toplumsal Değerler Kadınların İşgücüne Katılmalarına Engel,” BETAM Araştırma Notu 11/115, 
20 Mayıs 2011. 
46 Gürsel, Uysal ve Acar, a.g.e.  
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işgücünden hızla kopmaktadır.47 Geleneksel cinsiyet rollerinin ve cinsiyetçi iş bölümünün 

diğer bir tezahürü ise, kültürel muhafazakarlık alanında kendini göstermektedir. Muhafazakar 

kentlerde ve sosyal çevrelerde kadınlarla erkeklerin birlikte çalışmasının büyük toplumsal 

kaygı uyandırdığı ve bu muhafazakarlığın kadınların işgücüne katılımını engelleyen önemli 

bir unsur olduğu vurgulanmaktadır.48  

Türkiye’de kadın istihdamının artmasının önünde ekonomik ve mevcut toplumsal cinsiyet 

rejimine (geleneksel cinsiyet rolleri, cinsiyetçi iş bölümü, cinsiyetçi dünya görüşü, vb.) 

dayanan pek çok engel bulunmaktadır. Kadınların eğitim düzeyinin artmasının ve özellikle 

mesleki eğitimin kadınların işgücüne katılımına olumlu etki edebileceği düşünülebilir; 

ancak bu etki, hem bu bölümde sözü edilen ekonomik ve toplumsal cinsiyetle ilgili 

faktörlerden, hem de KTML’lerdeki eğitimin yapısından bağımsız olmayacaktır.  

Bu durum, istihdamda hem kadınlarla erkeklerin birbirinden ayrılmasını (gender segregation) 

hem de toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı (gender discrimination) getirebilir. Örneğin, 

KTML’lerde öğrencilerin çocuk gelişimi programında yoğunlaşmış olması, ileride okul 

öncesi eğitim alanında istihdam olanaklarının artması durumunda KTML mezunlarının 

çalışma hayatına girmesine olumlu etki edebilir; ancak bu aynı zamanda kadınların “kadınsı” 

işlerde yoğunlaşmasına da neden olabilir. Nitekim yukarıda belirtildiği gibi, kadınların 

işgücüne dahil olmasında görece başarılı sayılan bazı Güney Avrupa ülkelerinde, kadın 

istihdamının sosyal hizmetler ve “kadın işi” sayılan diğer hizmet sektörlerinde yoğunlaştığı 

eleştirel bir husus olarak belirtilmiştir. Öte yandan, mevcut toplumsal cinsiyet rejimi, KTML 

mezunu kadınların erkeklerin yoğun olduğu sektörlerden dışlanmasına da yol açabilir.  

                                                
47 Dünya Bankası ve DPT, 2009. 
48 Buğra, 2010.  
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3. Eğitim	  ve	  İstihdamda	  Toplumsal	  Cinsiyet	  	  

KTML’lerin mesleki eğitimdeki yerini değerlendirirken, Türkiye’de bu konudaki özgün 

uygulamayı kavramsal olarak hem kız çocuklarının mesleki eğitimi, hem tek cinse yönelik 

eğitim ve hem de kadın istihdamı hakkındaki bilimsel yazınlar içine oturtmak gereklidir. 

Mesleki eğitim ile ilgili yazında, toplumsal cinsiyet tartışması konunun sadece bir veçhesini 

oluştururken, tek cinse yönelik eğitim ile ilgili yazında mesleki eğitim ayrı bir tartışma 

konusu olmamaktadır. Kadınların işgücüne katılımına ilişkin uluslararası yazın ise, toplumsal 

cinsiyeti analitik bir çerçeve olarak kullanırken meslek eğitimine değinmemektedir. Bu 

çalışmada farklı ve birbiriyle etkileşim içinde olmayan yazınlar bir arada değerlendirilecektir. 

3.1. Mesleki	  Eğitim	  ve	  Toplumsal	  Cinsiyet	  Eşitsizliği	  

Mesleki ve teknik eğitim ülkelerin sosyo-kültürel özellikleri, istihdam yapıları ve eğitim 

politikalarındaki önceliklerine göre belirlendiği için dünyada çok çeşitli uygulamalar vardır. 

Örneğin Belçika, Avusturya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde ortaöğrenimde 

mesleki öğrenimin oranı %70’i aşarken, Japonya, Macaristan ve İsrail’de bu oran %20 

civarındadır. Ülkelerde uygulanan eğitimin içeriği de farklılık göstermektedir. Örneğin 

İsveç’te okul ağırlıklı bir program uygulanırken, Norveç’te çıraklık modeline daha yakın 

işyeri ağırlıklı bir eğitim programı uygulanmaktadır. Ülkelerin mesleki eğitimin geleceği ile 

ilgili politikaları da benzer bir şekilde değişmektedir. Bazı ülkeler mesleki eğitimin 

ortaöğrenimdeki ağırlığını azaltmayı hedefleyen politikalar geliştirirken, bazı ülkeler tam 

tersine yönelmektedir.49 

Eğitim politikası açısından ülkelerin bu kadar farklılaşmasına rağmen, mesleki eğitimde 

toplumsal cinsiyetten kaynaklanan eşitsizliklerin dünya genelinde ortak bir sorun olduğu 

söylenebilir. Bu durum özellikle Birleşmiş Milletler’in 1995 yılında Pekin’de gerçekleştirdiği 

Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nda gündeme gelmiş, konferansa katılan 189 ülke 

kadınların mesleki eğitime eşit katılımının önündeki engelleri ortadan kaldırma taahhüdünde 

bulunmuştur. Kadınlar için mesleki ve teknik eğitimin çeşitliliğini artırmak ve kadınların 

meslek seçimlerinde geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin dışına çıkabilmesine imkan 

veren eğitim programları ve ortamları yaratmak konferansın sonuç metnindeki taahhütler 

                                                
49 OECD, Learning For Jobs, OECD Policy Review of Vocational Education and Training, Initial Report, 2009.  
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arasında yer almaktadır. 50  Bu konuda bazı ülkeler çeşitli projeler geliştirerek, mesleki 

eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve ayrımcılığını ortadan kaldırmayı hedeflemişlerdir. 

Ancak bu projelerin uygulanma derecesi ve başarısı tartışma konusudur. En temel gösterge 

olan mesleki eğitime katılımda cinsiyetler arası niceliksel farklılık bu projelerin henüz başarılı 

olamadığını göstermektedir. Mesleki eğitimde toplumsal cinsiyetin etkisini inceleyen 

akademik yazında ise niceliksel eşitsizliğe ek olarak,  mesleki eğitimin toplumsal cinsiyet 

rollerine göre ayrışması dolayısıyla verilen eğitimin toplumsal cinsiyet rollerini pekiştirmesi, 

eğitimdeki eşitsizliklerin kadınların çalışma yaşamında maruz kaldığı eşitsizliklerle örtüşmesi 

ve ilgili kurumların cinsiyetçi politikaları tartışma konusu olmaktadır.       

3.1.1. Mesleki	  Eğitime	  Katılımda	  Niceliksel	  Eşitsizlik	  

Şekil 5’te sunulan OECD ve EUROSTAT istatistiklerine göre Belçika, İrlanda ve İngiltere 

haricinde bütün ülkelerde, ortaöğrenime devam eden kız öğrenciler mesleki eğitimi erkek 

öğrencilere göre daha az tercih etmektedir. Ancak mesleki eğitime katılımda cinsiyet farkı 

değerlendirilirken, genel ortaöğrenimdeki cinsiyet farkına da dikkat edilmesi gerekir. OECD 

2010 raporunda 26 OECD ülkesinden 23’ünde ortaöğrenimden mezun olan öğrenciler 

arasında kızların oranının artık daha fazla olduğu belirtilmektedir. Bu raporda Türkiye ve 

İsviçre “istisna” olarak değerlendirilmektedir. 51  Bu veriler dikkate alınarak Türkiye ve 

İsviçre’de mesleki eğitime kayıtlılık oranlarındaki cinsiyet farkının, bu ülkelerde 

ortaöğretimin bütününde sürmekte olan cinsiyet eşitsizliği ile birleştiği söylenebilir.   

                                                
50 UN, Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 Eylül 1995 (United Nations,  New York, 
1996); Filiz Şahin, Dünyada Kadın Konferansları ve Yansımaları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 
2003. 
51 OECD, Education at a Glance 2010: OECD Indicators, Eylül 2010.  
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Şekil	  5.	  Ortaöğrenime	  devam	  eden	  öğrencilerin	  mesleki	  eğitime	  kayıtlılık	  oranı	  

EUROSTAT	  2008.	  	  

  

Mesleki eğitime katılımdaki niceliksel eşitsizlik sorunu önemli olmakla birlikte, ilgili 

akademik yazında ülkelerin eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik 

politikalarının niceliksel eşitsizliğin giderilmesine odaklanması eleştiri konusu olmuştur. 

Örneğin Avusturya’daki mesleki eğitim politikalarını inceleyen Butler ve Freier, mesleki 

eğitime devam edenler içerisinde kadınların oranın %48’e ulaşmasının, toplumsal cinsiyet 

sorununu gündemden düşürdüğünü belirtmektedir. Butler ve Freier toplumsal cinsiyet üzerine 

akademik ve politika odaklı yazında sürmekte olan eşitlik ve farklılık tartışmasında farklılık 

prensibinin ön plana çıktığını vurgulayarak, niceliksel eşitliği hedefleyen toplumsal cinsiyet 

politikalarının güncel çıkmazlarına işaret etmektedir.52  

3.1.2. Mesleki	   Eğitimin	   Geleneksel	   Toplumsal	   Cinsiyet	   Rollerine	   Göre	  
Ayrışması	  

Mesleki eğitimde öğrencilerin geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine göre programlara 

ayrışması uluslararası yazında ortak bir temadır. Örneğin “üstün-beceri toplumu” olarak 

tanınan Almanya’da tam-zamanlı meslek okullarına daha çok kız çocukları giderken, okul-

                                                
52 Elaine Butler ve Fran Ferrier, “Asking Difficult (Feminist) Questions: The Case of ‘Disappearing’ Women 
and Policy Problematics in Australian VET,” Journal of Vocational Education & Training, 58, 4, 2006, s. 577-
601. 
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işyeri eğitiminin birlikte sunulduğu, gelişmiş sanayinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 

tasarlanan ikili-eğitim kurumlarına erkek öğrenciler gitmektedir.53 Kız ve erkek çocukların en 

çok tercih ettikleri ilk beş meslek alanı değerlendirildiğinde sadece bir tanesinin (perakende 

ticaret satış elemanı) ortak olduğu görülmektedir. Yine Almanya’da eğitim verilen 350 

meslek içerisinde, kız öğrencilerin yarısından fazlası en çok seçilen 10 meslekte eğitim 

görürken, bu oran erkek öğrenciler için ancak üçte birdir. Ayrıca 1970’lerden 2000’li yılların 

ortasına kadar, en çok tercih edilen altı meslekte kızlar için herhangi bir değişiklik olmadığı 

görülmektedir.54 ABD’de de geleneksel olarak kadın mesleği olan dallarda kayıtlı olan 

öğrencilerin %87’sinin kız olduğu belirtilmektedir.55 Benzer bir şekilde Nijerya’da ziraat, 

işletme ve mühendislik gibi dallarda mesleki eğitime kız çocuklarının yönlendirilmediği 

tespiti yapılmaktadır.56 

İlgili akademik yazında bu sorunun sürekliliği iki açıdan tartışılmaktadır. Bazı çalışmalar bu 

durumun kız çocuklar tarafından kendi tercihleri olarak algılandığına dikkat çekerek, “tercih” 

meselesini sorunsallaştırmaktadır. Bu konudaki çalışmasına çokça referans verilen Gaskell, bu 

tercihlerin oluşmasında kız çocukların çevrelerinde gözlemledikleri sosyalizasyon sürecinin 

etkili olduğunu belirtmektedir. Kız çocukları tercihte bulunurken, çalışma hayatında 

kendilerine sunulan fırsatları, mesleklerin itibarını, erkeklerin baskın olduğu çalışma 

ortamlarındaki cinsel taciz hikâyelerini ve ev içinde kendilerinden beklenen sorumlulukları 

düşünmektedir. Bazı çalışmalar ise kız çocukların erkeklere özgü mesleklerde eğitim almak 

istediklerinde karşılaştıkları olumsuz yönlendirmeleri vurgulamaktadır.57  

Öğrencilerin geleneksel cinsiyet rollerine göre meslek programlarına ayrışması sonucunda 

mesleki eğitim toplumsal cinsiyet rollerini pekiştirmektedir. Öğrenciler bu roller dışında 

becerilerini geliştirememektedir. Bu durum mesleki eğitimin en önemli vaatlerinden birinin 

gerçekleşmemesi anlamına gelmektedir.  

                                                
53 OECD, Learning For Jobs, Germany, OECD Reviews of Vocational Education and Training, 2010. 
54 Katrin Kraus, “Better Educated, but not Equal: Women between General Education, VET, the Labour Market 
and the Family in Germany,” Journal of Vocational Education & Training, 58, 4, 2006, s. 409-422. 
55 Ellen Eardley ve Jessica Manvell, “Legal Remedies for Girls’ Under-representation in Nontraditional Career 
and Technical Education,” International Journal of Manpower, 27, 4, 2006, s. 396-416. 
56 A. C. Egun ve E. U. Tibi, “The Gender Gap in Vocational Education: Increasing Girls Access in the 21st 
Century in the Midwestern States of Nigeria,” International Journal of Vocational and Technical Education, 2, 2, 
2010, s. 18-21. 
57 Eardley ve Manvell (2006).  
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Bu durum karşısında bazı ülkelerde kadınların “erkeklere özgü” olarak bilinen mesleklere 

yönlendirilmesini hedefleyen politikalar geliştirilmiştir. Ancak bu politikaların pratikte 

başarısı tartışma konusudur. Avrupa Birliği’nin “Toplumsal Cinsiyet ve Yeterlilikler”58 

araştırmasında bu tema işlenirken, mesleklerde kız ve erkek çocukların niceliksel eşitliğini 

hedefleyen politikalardan ziyade, öğrencilere “kendi mesleki biyografilerini şekillendirme 

yeterliliğini” sağlayacak politikaların geliştirilmesi tavsiye edilmektedir.  

Avrupa Birliği toplumsal cinsiyete duyarlı öğrenme ortamlarının oluşturulması, toplumsal 

cinsiyet deneyimlerinin pedagojik sürece dahil edilmesi ve karma programların 

desteklenmesini önermektedir.   

Mesleki eğitimde cinsiyet eşitliğini gözeten politikalar sadece kayıtlılık oranını (niceliksel 

eşitlik), eğitimin içeriğini ve kalitesini değil, eğitimden çalışma hayatına geçişte yaşanan 

sorunları da göz önünde tutmalıdır. Kraus, Almanya örneğinden yola çıkarak, kız çocukların 

artık daha fazla eğitim almasının sorunları çözmediğini belirtmektedir. Mesleki eğitim ile 

ilgili analizine, kadınların çalışma hayatında maruz kaldığı eşitsizlikleri de ekleyen Kraus,  

Almanya’da kadınların güncel pozisyonunu “daha iyi eğitilmiş ancak eşit değil” olarak 

tanımlamaktadır. 59  Kanada’daki mesleki eğitimi değerlendiren Gaskell’e göre ise “kız 

çocukları mesleği tercih etmemekte, meslek kız çocuklarını tercih etmektedir.”60 Lehmann 

ise kadınların belirli mesleklerde az temsilini, kadınların aleyhine işyeri ortamları ile 

ilişkilendirmektedir.61 Mesleki eğitimdeki sorunların toplumsal cinsiyet açısından olumsuz 

sonucu,  çalışma hayatında var olan cinsiyete göre katmanlaşmayı sürekli hale getirmesidir. 

Kadınlar düşük statü ve ücretli işlerde yoğunlaşırken, “kariyer olanakları” da 

sınırlanmaktadır.62 Avrupa Birliği’nin toplumsal cinsiyet ve yeterlilikler raporunda bu sorun 

değerlendirilirken, çözüm için çalışma hayatında kadınların temsilini amaçlayan sosyal 

paydaşların da mesleki eğitim politikalarını belirleme sürecine katılması gerektiği 

belirtilmektedir. 63  Mesleki eğitim politikalarının ve mesleki eğitim programlarının kız 

çocuklara özgü tasarlanması ve okullarda sunulan meslek çeşitliliğinin sınırlı olması var olan 

                                                
58 EU, Gender and Qualifications: Transcending Gendered Features of Key Qualifications for Improving 
Options for Career Choice and Enhancing Resource Potential, Final Report, 2004. 
59 Kraus, 2006.  
60 Gaskell, 1985. 
61 Wolfgang Lehmann, “‘I’m Still Scrubbing the Floors’: Experiencing Youth Apprenticeships in Canada and 
Germany,” Work, Employment and Society, 19, 1, 2005, s. 107–129. 
62 EU, 2004. 
63 EU, 2004. 
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eşitsizliklerin sürmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak toplumsal cinsiyet rolleri belirli 

sosyalizasyon süreçlerinde üretilirken, kurumlara ve toplumun tümüne yansımaktadır. 64 

Eğitim eleştirel düşüncenin paylaşılabileceği ve yeni kimliklerin geliştirilebileceği alanlardan 

biri olduğu için, üst seviyede politika oluşturma süreçlerinden okullar içerisinde uygulamaya 

kadar, etkin cinsiyet eşitlikçi politikalar geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.65  

3.2. Tek	  Cinse	  Yönelik	  Eğitim	  

Tek cinse yönelik eğitim ilk olarak kız öğrencilerin dışlandığı elit erkek eğitim kurumlarında 

ortaya çıkmış olsa da; sadece kızlara yönelik okulların açılmasının ardından, kız çocukların 

okullaşmasının bir aracı olmuştur. Ancak yirminci yüzyıl boyunca karma eğitim politikası, 

hem daha çok kız çocuğunun eğitim talep etmesinden kaynaklanan ekonomik sıkıntılar 

nedeniyle, hem de kadın-erkek eşitliğini temel alan yasal düzenlemeler sonucu dünya 

genelinde yaygınlaşmıştır. Karma eğitim, toplumsal cinsiyet kaynaklı sorunların çözümü için 

eşitlik ilkesinin önemini vurgulayan görüşün ürünüdür. Buna mukabil, toplumsal cinsiyet 

eşitsizliklerini ortadan kaldırmak için kadın ve erkeklerin farklılığına vurgu yapan yaklaşımın 

son on yıllarda gelişmesiyle, tek cinse yönelik eğitim akademik ve politika odaklı yazında 

yeniden tartışılmaya başlanmış, pek çok uygulamalı araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda 

tek cinse yönelik eğitimin okulda başarıya ve toplumsal cinsiyet sosyalizasyonuna etkisi 

tartışılmaktadır. Ancak bu araştırmalarda tek cinse yönelik eğitimin etkisinin diğer 

değişkenlerden arındırılarak incelenebilirliği ve dolayısıyla ulaşılan sonuçlarının 

genellenebilirliği önemli bir sorundur. Zira araştırmalar birbirine zıt bulgulara 

ulaşabilmektedir. Buna rağmen, tek cinse yönelik eğitim, son yıllarda ABD’de çoğunlukla 

azınlıkların gittiği okullarda erkeklere yönelik, kültürel ve dini değerlerin kızların 

okullaşmasına engel olduğu ülkelerde ise kızlara yönelik bir politika olarak yeniden gündeme 

gelmiştir.        

3.2.1. Eğitimde	  Başarı	  	  

Tek cinse yönelik eğitimin kız çocukların başarısını olumlu etkilediğini belirten yazın daha 

çok ABD’deki Katolik kız okulları deneyimi üzerine yoğunlaşmaktadır. Lee ve Bryd’in 

ortaöğretimde tek cins ve karma okulları karşılaştırdığı araştırma çok ses getirdiği için burada 

                                                
64 Nelly P. Stromquist, “The Gender Socialization Process in Schools: A Cross-National Comparison,” 
Education for All by 2015: Will We Make It?, Global Monitoring Report, 2008. 
65 EU, 2004. 
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kısaca değinilebilir.66 Bu araştırmada kız okulları öğrencilerinin matematik ve fen dahil bütün 

alanlarda karma okullarda okuyan hemcinslerine göre daha başarılı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Üstelik Lee ve Bryd’e göre son sınıfta kız ve karma okulları arasındaki başarı 

farkı daha da belirginleşmektedir. Bu araştırmada kız okullarında okuyan öğrencilerin 

eğitimden beklentilerinin de karma okullarda okuyan hemcinslerine göre daha fazla olduğu 

belirtilmektedir. ABD’deki Katolik okulları üzerine yapılan diğer araştırmalarda, bu okulların 

özel okullar olduğu vurgulanarak, öğrencilerin bu okullara kayıt olmadan önce akademik 

başarılarına göre veya ailelerinin ekonomik durumlarına göre belirli ön elemelere tabi olduğu 

belirtilmiştir. Tek cinse yönelik eğitimin başarıya etkisini inceleyen diğer çalışmalarda da, 

araştırmanın yapıldığı bağlama göre farklı, birbirine zıt sonuçlar çıkmaktadır.67  

Uygulamalı araştırma sonuçlarının haricinde, tek cinse yönelik eğitim kız ve erkeklerin 

biyolojik (beyin yapısı) nedenlerle farklı öğrenme süreçleri yaşadığı düşüncesi ile de 

desteklenmektedir. Toplumsal cinsiyet farklarını doğallaştırdığı gerekçesiyle eleştirilen bu 

görüşe karşılık, öğrenme ortamlarının cinsiyetçi yapısı eleştirilmekte, biyolojinin çevreden 

bağımsız olmadığı belirtilmekte, hatta toplumsal cinsiyetin “değiştirilebilir” olduğu 

vurgulanmaktadır.68 Örneğin kızların son yıllarda matematikte erkeklerden daha başarılı 

olduğuna dair bulgular bu görüşü desteklemektedir. Tek cinse yönelik eğitimi farklı 

gerekçelerle savunan Salomone’a göre de, bu durum eğitimin biyolojiyi, hatta erken çocukluk 

döneminde yaşanan cinsiyetçi sosyalizasyonu yenebildiğini göstermektedir.69          

3.2.2. Toplumsal	  Cinsiyet	  Sosyalizasyonu	  	  

Tek cinse yönelik eğitim/karma eğitim ikileminde okul türünün öğrencilerin kişisel ve sosyal 

gelişimine etkisi ayrı bir tartışma konusudur. Bu konudaki akademik yazında öğrencilerin 

                                                
66 Valerie E. Lee ve Anthony S. Bryd, “Effects of Single-Sex Secondary Schools on Student Achievement and 
Attitudes,” Journal of Educational Psychology, 78, 5, 1986, s. 381-395. 
67 Lee ve Lockheed, “The Effects of Single-Sex Schooling on Achievement and Attitudes in Nigeria.” 
Comparative Education Review, 34, 2, 1990, s. 209-231. Bu araştırmada tek cinse yönelik eğitime dair daha az 
iddialı bir dil kullanılmaktadır. Ayrıca bu okul türünün erkek öğrencilerin başarısını olumsuz etkilediği 
belirtilmiştir. Diğer değişkenlerin etkisi çıkartıldığında tek cinse yönelik eğitimin olumlu etkisinin kalmadığını 
belirten başka bir araştırma için bkz. Richard Harker, “Achievement, Gender and the Single-Sex/Coed Debate,” 
British Journal of Sociology of Education, 21, 2, 2000, s. 203-218. 
68 Tek cinse yönelik eğitimin yaygınlaştırılması için ABD’de kurulan bir inisiyatifin gerekçesi kadın ve erkekler 
arasındaki biyolojik farklardır.  Bkz. http://www.singlesexschools.org/worldandi.html. Ayrıca Janet D. Mulvey, 
“Feminization of Schools,” School Administrator, 66, 8, 2009. Bu konuda eleştirel literatür için bkz. Samuel R. 
Lucas ve Lauren Beresford, “Naming and Classifying: Theory, Evidence, and Equity in Education,” Review of 
Research in Education, 34, 2010, s. 25-84. 
69 Rosemary C. Salomone , “Feminist Voices in the Debate over Single-Sex Schooling: Finding Common 
Ground,” Michigan Journal of Gender and Law, 11, 2004, s. 63-96. 
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hangi okul türünde cinsiyetçi değerleri daha kolay ürettiğine farklı cevaplar verilmektedir. 

Tek cinse yönelik okul türünü destekleyenler, kız okullarında okuyan öğrencilerin karma 

okullarda okuyan hemcinslerine göre daha az cinsiyetçi eğitim deneyimi geçirdiğini 

belirtmektedir. Lee, Marks ve Byrd karma okullarda yüzeysel eşitliğin ardında varlığını 

sürdüren cinsiyetçi “gizli müfredat” nedeniyle, özellikle öğretmenlerin derslerde toplumsal 

cinsiyet eşitliğini sağlamadığını belirtmektedir.70 Örneğin karma okullarda kız öğrenciler 

matematik veya fen gibi alanlarda desteklenmezken, erkek öğrenciler bu alanlarda öğretmenin 

ilgisini kendinde toplamaktadır. Bu alanlarda erkek öğrenciler baskın olurken, kız 

öğrencilerin derse katılımda zorluk yaşadığı, hatta derslerde “görünmez” olduğu 

belirtilmektedir.71 Karma okullarda ders dışındaki ortamlarda da erkekler daha baskın olduğu 

için, kız öğrencilerin özgüven ve saygı kazanmakta güçlük çektiği, toplumsal cinsiyet 

normlarını sorunsallaştırmaya cesaret edemediği belirtilmektedir. Dolayısıyla karma okullarda 

okuyan kız öğrencilerin geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri ile daha kolay özdeşleştiği 

belirtilmektedir. Kız okullarında ise geleneksel olarak “erkeklere özgü” olarak anılan 

pozisyonlarda kadınların olması, kız öğrencilere olumlu rol modelleri olarak yansımaktadır.  

Tek cinse yönelik eğitimi eleştirel olarak değerlendiren yazında ise, kız okullarında da karma 

okullardaki gibi erkeği ön plana çıkaran “toplumsal cinsiyet sosyalizasyonu”72 yaşanabileceği 

belirtilmektedir.73 Kızlar bir yandan kadın ve erkeğin her alanda eşit olmasına yönelik 

görüşleri desteklerken, ekonomik kaynak sağlandığı takdirde evde çocuğunu büyütmeyi tercih 

edeceklerini belirtmektedirler. Yine ABD’de tek cinse yönelik devlet okullarında 

sosyalizasyon süreçlerini inceleyen bir çalışmada, toplumsal cinsiyet eşitliği etkin olarak 

hedeflenmediği sürece, her iki okul türünün de geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini yeniden 

üretebildiği belirtilmektedir.74 Sadece erkek okulları üzerinden yapılan bir çalışmada ise, 

okulların cinsiyete göre ayrıştırılması sonucu, öğretmenlerin ve öğrencilerin gözünde, cinsiyet 

                                                
70 Lee, Marks ve Byrd,  “Sexism in Single-Sex and Coeducational Independent Secondary School Classrooms,” 
Sociology of Education, 67, 2, 1994, s. 92-120. 
71 D. Spender, Invisible Women: The Schooling Scandal, London: Writers  and Readers, 1982. 
72 Toplumsal cinsiyet sosyalizasyonu “cinsiyet sistemlerini sürdürmeye veya dönüştürmeye yönelik 
düzenlemeleri, çatışmaları ve toplumsal beklentileri içeren dinamik” bir süreç olarak tanımlanmaktadır. 
Stromquist, 2008. 
73 American Association of University Women Educational Foundation (AAUW), Separated by Sex: A Critical 
Look at Single-sex Education for Girls, AAUW: Washington, 1998. 
74 A. Datnow, L. Hubbard ve G. Conchas, “How Context Mediates Policy: The Implementation of Single Gender 
Public Schooling in California,” Teachers College Record, 103, 2, 2001, s. 184-206. 
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birincil kimlik olmaktadır. Bu liselere giden erkek öğrenciler, toplumsal cinsiyet normlarının 

sorgulanmasına neden olacak deneyimleri çok sınırlı olarak yaşamaktadırlar.75  

Bu özetten görüldüğü gibi, okul türünün toplumsal cinsiyet sosyalizasyonuna etkisi önemli bir 

tartışma konusudur. Yazında her iki görüşü de destekleyen örnekleri bulmak mümkündür. Bu 

durumdan yola çıkarak, okul türünden ziyade eğitimin içeriğinin asıl etken olduğu 

düşünülmektedir.  

Kız liselerinin amacı sadece kızları erkeklerden ayrı eğitmek veya devletin sunduğu okul 

çeşitliliğini artırmak olarak tanımlandığında, öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitlikçi bir 

pedagojik süreç geçirebileceği öngörülememektedir.   

3.2.3. Eğitime	  Katılımı	  Sağlamak	  için	  Tek	  Cinse	  Yönelik	  Eğitim	  Politikası	  

Tek cinse yönelik eğitim, son yıllarda bazı ülkelerde kızların ve erkeklerin okullaşma oranını 

artırmak için bir yöntem olarak da tartışılmaktadır. Örneğin son yıllarda ABD’de yeniden 

gündeme gelen tek cinse yönelik eğitimin hedef kitlesi erkek öğrencilerdir. Kız öğrencilerin 

eğitimin her aşamasında artık daha başarılı olması, erkek öğrencilerde okulu terk sorunu, 

disiplin sorunları ve okullardaki şiddet olaylarına dikkat çekerken, erkekleri hedef alan 

politikaları gündeme getirmiştir.76 Bu politikalar ile birlikte çoğunlukla Siyahların ve Latin 

Amerika kökenlilerin oturduğu yoksul yerleşim bölgelerinde erkek okulları açılmaya 

başlamıştır. Bu politikaların amaçları, “risk altındaki erkek çocuklara okullarda olumlu rol 

modelleri sunmak” ve “erkeklerin doğal öğrenme süreçlerine uygun müfredat geliştirmek” 

olarak tarif edilmektedir. Ancak bu politikalar hem teori hem de pratik odaklı yazında 

eleştirilmektedir. Öte yandan, Asya ülkelerinde ise UNESCO tek cinse yönelik eğitimi 

kızların okullaşmasını sağlamak için önermektedir.77 UNESCO’nun Asya ülkelerinde eğitim 

politikası ile ilgilenen grupların bilgi ihtiyacını gidermek için hazırladığını belirttiği raporda, 

tek cinse yönelik eğitimin artıları ve eksileri sunulurken, bu politikanın yerel özelliklere göre 

uyarlanabileceği belirtilmektedir. Kız okullarının, kültürel ve dini değerler veya güvenlik gibi 

kaygılar nedeniyle okula gönderilemeyen kızların okullaşmasını sağlayabileceği 

                                                
75 Elisabeth L. Woody, “Constructions of Masculinity in California’s Single-Gender Academies,” Gender in 
Policy and Practice: Perspectives on Single-sex and Coeducational Schooling, A. Datnow ve L. Hubbard (der.), 
New York: Routledge Falmer, 2002.   
76 Marcus Weaver-Hightower, “The ‘Boy Turn’ in Research on Gender and Education,” Review of Educational 
Research, 73, 4, 2003, s. 471–498.  
77 UNESCO, Single-Sex Schools for Girls and Gender Equality in Education - Advocacy Brief, Bangkok: 
UNESCO, 2007. 
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belirtilmektedir. Ancak kız okullarının veya yurtların erkeklerin hedefi haline geldiği 

durumlar da mevcut olduğu için, bu okulların her bağlamda başarılı olamayacağı 

vurgulanmaktadır. Bununla birlikte tek cinse yönelik eğitim savunulurken, karma okullarda 

yaşanan sorunların aktif çözümünden kaçınılmaması, erkek ve kız okullarında kaynakların 

eşit dağılımının sağlanması ve öğrencilerin okullaşma sürecinde bir arada zaman 

geçirilebileceği karma ortamların yaratılması gerektiği belirtilmektedir.  

UNESCO’nun “Herkes için Eğitim” projesi kapsamında hazırlanan başka bir raporda, 

cinsiyet ayrımcılığının ciddi sorun olduğu ülkelerde tek cinse yönelik okulların kaynak 

dağılımında kadınların aleyhine sonuçlar doğurabileceği belirtilmektedir. Bu ülkelerde 

erkek ve kızların mekansal ayrımının zorunlu tutulması sonucu toplumdaki cinsiyetçi 

katmanlaşmanın artabileceği vurgulanmaktadır.78  

3.3. Kadın	  İstihdamı	  	  

Kadınların işgücüne katılımı ve istihdamda toplumsal cinsiyetin önemi, 1970’lerden sonra 

ekonomik ve sosyolojik çalışmalarda giderek artan şekilde tartışılmaya başlanan bir konudur. 

1970’lerden itibaren küresel ekonomide yaşanan dönüşümün önemli unsurlarından birisi, 

imalat sanayisinin Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’dan gelişmekte olan ülkelere kayması, bir 

diğer unsuru ise hizmet sektöründe istihdamın imalat sektörüne göre çok hızlı artışıdır. Bu 

bağlamda, gelişmekte olan ülkelerde ucuz işgücü kullanılan ihracata yönelik imalat 

sanayilerinde ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde hizmet sektörünün alt 

kademelerinde kadın istihdamı artmıştır.79 2008 yılı itibarıyla bütün dünyada ekonomik olarak 

faal olan kadınların oranı %52 oranındadır.80 Kadınların işgücüne katılımının artması süreci, 

gelişmekte olan ülkelerde kızların ve kadınların temel eğitimde okullaşmasının yükselişi ile 

de paraleldir. Ancak bu bölümdeki tartışmada görüleceği üzere, kadın istihdamının arttığı 

sektörler, yüksek eğitim ve vasıf arayan sektörler değildir. Sosyoloji ve ekonomi disiplinleri 

çerçevesindeki toplumsal cinsiyet çalışmaları, kadın istihdamının kadın-erkek eşitliğine ve 

kadın özgürleşmesine bir katkısı olup olmadığını tartışmaya açmıştır. Tartışmanın ilk 
                                                
78 Stromquist, 2008. 
79 J. Nash, M. Fernandez-Kelly, Women, Men, and International Division of Labor, Albany: State  
University of New York Press, 1983; A. Ong, Spirits of Resistance and Capitalist Discipline: Factory Women in 
Malaysia, Albany: State University of New York Press, 1987; J. Pyle, “Third World Women and Global 
Restructuring,” Handbook of the Sociology of Gender, der. J. Saltzman Chafetz, s. 81-104. New York: Kluwer 
Academic/Plenum Publishers, 1999; D. Wolf, Factory Daughters: Gender, Household Dynamics, and Rural 
Industrialization in Java. Berkeley: University of California Press, 1992. 
80 World Bank, World Development Report 2012: Gender Inequality and Development, Washington, DC: World 
Bank, 2011.   



	  
 

40 
 

yıllarında, kadınların kırsal veya kentsel ekonomide para getiren faaliyetlere katılımının her 

halükarda olumlu olduğunu belirten görüş ağır basmıştır.81  Ancak 1980’lerden itibaren, 

kadınların evden çıkıp çalışma hayatına katılmasının toplumsal sınıf ve erkek egemen 

toplumsal cinsiyet rejimi gibi eksenlerle kesişen çok boyutlu bir süreç olduğunu ve 

dolayısıyla eleştirilebilecek yönleri de bulunabileceğini vurgulayan görüş ağırlık 

kazanmıştır. 82  Çoğu araştırma, sanayi üretiminin arttığı ülkelerde çalışmaya başlayan 

kadınların düşük vasıflı ve düşük ücretli işlerde yoğunlaştığını belirtmektedir. 83  Bazı 

çalışmalar, kadınlar işgücüne katılsalar bile kayıt dışı ve güvencesiz işlerde çalışma 

olasılıklarının daha fazla olduğunu göstermiştir.84 Bir yandan kadın işsizliği, diğer yandan 

çalışan kadınların düşük nitelikli “kadınsı” sektörlerde toplanması, küresel düzlemde 

“yoksulluğun kadınsılaştığı” tartışmalarına yol açmıştır.85  

Bazı çalışmalar, imalat ve hizmet sektörlerindeki işyerlerinde toplumsal cinsiyet rollerinin 

yeniden üretildiğini ve çoğu zaman eşitlikçi bir yönde dönüşmediğini vurgulamaktadır.86 Ev 

içinde ise cinsiyetçi iş bölümü aynı kalırken, kadınların evdeki iş yükü azalmamakta, aksine 

çalışan kadınlar ev işiyle birlikte günde iki vardiya çalışmaktadırlar.87 Bu yüzden, kadınların 

işgücüne katılımını artırmak için çocuk bakımı gibi sosyal hizmetlerin artırılması gerektiği 

belirtilmiştir. Örneğin son 30 yılda kadınların işgücüne katılımının kayda değer artış 

gösterdiği Kuzey ve Güney Avrupa’da çocuk bakım hizmetlerinin de arttığı, üstelik bu 

                                                
81 E. Boserup, Women's Role in Economic Development. Londra: Earthscan, 1970. 
82 L. Beneria ve M. Roldan, The Crossroads of Class and Gender: Homework, Subcontracting, and Household 
Dynamics in Mexico City, Chicago: University of Chicago Press, 1987; L. Beneria ve S. Sen, “Accumulation, 
Reproduction, and ‘Women's Role in Economic Development’: Boserup Revisited,” Signs, 7, 2, 1981, s.279-
298. 
83 Örneğin, Ching Qwan Lee, Gender and the South China Miracle: Two Worlds of Factory Women. Berkeley: 
University of California Press, 1998; D. L. Wolf, 1992; P. Fernandez-Kelly, For We are Sold, I and my People. 
Women and Industry in Mexico’s Frontier. Albany: SUNY Press, 1983. 
84 Beneria ve Roldan, 1987. 
85 D. Pearce, “The Feminization of Poverty: Women, Work and Welfare,” Urban and Social Change Review, 11, 
1, 1978, s. 28-36; S. Chant, “Re-Thinking the ‘Feminization of Poverty’ in Relation to Aggregate Gender 
Indices,” Journal of Human Development, 7, 2, 2006, s. 201-220; Beneria, L. ve S. Feldman, der., Unequal 
Burden: Economic Crises, Persistent Poverty, and Women’s Work, Boulder: Westview Press, 1992. 
86 J. Acker, “Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations”, Gender and Society, 4, 2, 1990, s. 
139-158; M. L. Cairoli, “Factory as Home and Family: Female Workers in the Moroccan Garment Industry”, 
Human Organization, 57, 1, 1998, s. 28-43; Carla Freeman, High Tech and High Heels in the Global Economy. 
Pink-Collar Identities in the Caribbean, Durham: Duke University Press, 2000; Amy Hanser, Service 
Encounters: Class, Gender, and the Market for Social Distriction in Urban China, Stanford, California: Stanford 
University Press, 2008; Arlie Russell Hochschield, The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling 
(2. basım), Berkeley: University of California Press, 2003. 
87 A. Hochschield ve A. Machung, The Second Shift. Working Parents and the Revolution at Home, New York: 
Viking Penguin, 1989. 
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sektörün doğrudan kadın istihdamına da katkı yaptığı vurgulanmaktadır.88 Öte yandan, çalışan 

kadınların, işyerinde ayrımcılık ve geleneksel cinsiyetçi iş bölümü yüzünden işyerlerinde 

yükselmelerinin önünde engeller bulunduğu da akademik yazında vurgulanan noktalar 

arasındadır.89  

Bu kısa özetten anlaşılacağı gibi, dünyanın pek çok yerinde kadınların işgücüne katılımı 

artarken, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ortadan kalkmamış, tam aksine yeni sorun alanları 

oluşmuştur. Ayrıca, yukarıdaki özet eğitimle kadın istihdamı arasındaki ilişkiyi doğrudan 

irdelememesine rağmen, kadın emeğine talebin en çok arttığı iş türlerinin yüksek vasıf arayan 

sektörlerde olmadığının altı çizilmelidir.  

                                                
88 Buğra ve Yakut-Çakar, 2010.  
89 Rosabeth Moss Kanter, “Women and Power in Organizations,” Critical Studies in Sociology of Organizations, 
der. F. Fischer ve C. Sirianni, Philadelphia: Temple University Press, 1984, s. 313-341. 
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4. Alan	  Araştırması	  

Türkiye’de mesleki eğitim alanındaki sorunlar uzun yıllardır gündemde olmakla birlikte, 

özellikle son dört yıldır çeşitli iyileştirme faaliyetleri hayata geçirilmeye başlanmıştır. Mesleki 

eğitimin modüler olarak düzenlenmesi ve okullar arasındaki statü farklarını ortadan kaldırmak 

için program çeşitliliğinin korunup, okul çeşitliliğinin azaltılması bu faaliyetler arasındadır. 

Bu gelişmelere rağmen, mesleki eğitimdeki cinsiyete dayalı ayrımlar ve istihdama hazırlama 

potansiyelleri konusunda sorunlar devam etmektedir. Akademik ve politika odaklı yazında 

Kız Teknik ve Meslek Liseleri bu sorunların en net gözlemlenebildiği okul türü olarak ortaya 

çıkmaktadır. Ancak mesleki eğitim yeniden yapılandırılırken ve KTML’ler kızların 

okullaşması için çok önemli bir araç olarak kurgulanırken, bu okulları yeniden 

yapılandırmaya yönelik herhangi bir proje geliştirilmediği görülmektedir. Bu değerlendirme 

notu, KTML’lerin eğitim ve istihdam politikası alanlarında kızların okullaşması sorununu ve 

cinsiyet eşitsizliklerini gidermeye yönelik çözüm aracı olarak kurgulanmış olmasını yeniden 

tartışmaya açmayı hedeflemektedir. Bu genel amaç çerçevesinde, bu liselerin mezunları ve 

öğrencileri ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Bu bölümde odak grup görüşmeleri 

bulguları değerlendirilmektedir.  

4.1. Araştırmanın	  Yöntemi	  

Bu değerlendirme notunu hazırlamaktaki esas amaç KTML’lerin eğitim ve istihdam politikası 

alanlarında cinsiyet eşitsizliklerini gidermeye yönelik bir çözüm aracı olarak konumunu 

saptamaktır ve büyük ölçüde kavramsal bir tartışmayı amaçlamaktadır. Ancak kavramsal 

çerçeveyi desteklemek ve KTML’lerin konumunu daha somut tespit edebilmek amacıyla dar 

kapsamlı nitel bir çalışma da yapılmıştır. Nitel araştırma için 4 ilde odak grup tartışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın genel amacı çerçevesinde, odak grup görüşmesi yapılacak 

iller İstanbul, Denizli, Kayseri ve Mersin olarak belirlenmiştir. Bu illerin seçiminde bu 

illerdeki mesleki eğitimin yapısı ve kadın istihdamı göstergeleri ölçüt olarak kullanılmıştır. 

Tablo 6’da bu veriler özet olarak gösterilmektedir. 
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Tablo	  6.	  Araştırma	  kapsamındaki	  illerin	  mesleki	  eğitim	  ve	  kadın	  işgücü	  göstergelerine	  

göre	  nitelikleri	  

İL Mesleki Eğitimin Yapısı 
Kadın İstihdamı Göstergeleri (Lise ve 
dengi okul mezunu - NUTS2 - 2010) 

 DENİZLİ 
İlin nüfusuna göre okul ve öğrenci 
sayısı çok. Uygulanan program 
çeşitliliği fazla. 

 
İşgücüne katılım oranı: %39,9 
İstihdam oranı: %30,5 
İşsizlik oranı: %23,6 
 

 İSTANBUL 
İlin nüfusuna göre okul ve öğrenci 
sayısı az. Okullara göre uygulanan 
program çeşitliliği değişiyor. 

 
İşgücüne katılım oranı: %33,7 
İstihdam oranı: %26,6 
İşsizlik oranı: %21 
 

 KAYSERİ 
İlin nüfusuna göre öğrenci sayısı az. 
Okullarda uygulanan program 
çeşitliliği az. 

 
İşgücüne katılım oranı: %21,1 
İstihdam oranı: %12 
İşsizlik oranı: %43,2 
 

 MERSİN 
İlin nüfusuna göre okul ve öğrenci 
sayısı az. Okullara göre uygulanan 
program çeşitliliği çok zayıf.  

 
İşgücüne katılım oranı: %39,8 
İstihdam oranı: %25,9 
İşsizlik oranı: %35 
 

 

Bu dört il, KTML sayısı ve program çeşitliliğinde gösterdikleri farklılıklar ve lise mezunu 

kadınların işgücüne katılım göstergelerinde yer aldıkları konumların çeşitlilik göstermesi 

nedeniyle örnekleme dahil edilmişlerdir. Kentsel ekonominin, imalat sanayisi ve tarıma dayalı 

sanayi sektörlerinin güçlü olduğu bu illerde, kadınların işgücüne katılım oranı, Kayseri 

dışında Türkiye ortalamasının üzerindedir. Denizli, lise mezunu kadınlar için kadın 

istihdamının ve işgücüne katılım oranının, bu 4 ilin içinde bulundukları NUTS2 bölgeleri 

arasında en yüksek olduğu yerdir. Dört bölge arasında, Kayseri,  lise mezunu kadınların 

istihdamının da işgücüne katılımının da en düşük olduğu NUTS2 biriminde yer almaktadır; 

buna mukabil işsizlik de yüksektir. Mersin’in içinde yer aldığı bölgede, lise mezunu 

kadınların işgücüne katılım oranı Denizli kadar yüksektir, ancak istihdam oranı da işsizlik 

oranı da Denizli’ye göre daha yüksektir. Kendi başına bir NUTS2 bölgesi oluşturan 

İstanbul’da ise işgücüne katılım oranı Mersin ve Denizli’den görece düşüktür, ancak istihdam 

oranı Denizli’den sonra dört il arasında ikinci sıradadır; işsizlik oranı da dört ilin yer aldığı 

bölgeler arasında en düşüktür. Doğu ve Güneydoğu illeri, diğer bölgelere göre hem KTML 

sayısı ve bu okullara kayıtlı öğrenci sayılarının çok az, hem de kadınların işgücüne katılma 

oranlarının çok düşük olması nedeniyle örnekleme alınmamıştır. 
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Görüşme yapılan illerde kadınlar arasında ortaöğretim içinde mesleki eğitim oranı Şekil 6’da 

verilmiştir.  

Şekil	  6.	  Araştırma	  kapsamındaki	  illerde	  ortaöğrenim	  içinde	  mesleki	  eğitimin	  oranı	  -‐	  

Kadın	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2007-2011 

Kızların mesleki eğitimi üzerine daha önceden yapılan araştırmalar ve niceliksel veriler 

değerlendirilerek şekillendirilen odak grup tartışmalarında aşağıdaki konulara dair bilgi 

toplamak hedeflenmiştir.  

• Kız Teknik ve Meslek Liselerinin tercih edilme nedenleri  

• Öğrencilerin ve mezunların verilen eğitimin kalitesine dair düşünceleri  

• Öğrencilerin ve mezunların toplumsal cinsiyet ve meslekler arasındaki ilişkilere dair 

düşünceleri  

• Mezunların mesleki eğitimden istihdama geçiş süreci  

• Kız çocuklarının okullaşmasında Kız Teknik ve Meslek Liselerinin rolü  

• Öğrencilerin ve mezunların tek cinse yönelik okul ortamı ile ilgili düşünceleri.  

Örneklemin Özellikleri 

Seçilen dört ilde Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri ve mezunları ayrı gruplarda 

toplanmıştır.90 Sekiz odak grup toplantısına 35 öğrenci ve 32 mezun katılmıştır. Burada 

                                                
90Araştırma kapsamında hedeflenmemesine rağmen, Kayseri’de öğrenci grubuna bir düz lise mezunu, 
Denizli’deki öğrenci grubuna ise iki Endüstri ve Teknik Meslek Lisesi öğrencisi kendi isteği ile katılmıştır.  
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belirtilmesi gereken önemli bir nokta seçilen nitel yöntem gereği örneklemin temsili bir 

özellik taşıyamayacağıdır. 

Toplantılara katılan öğrencilerin hepsinin meslek alanını seçmiş olması hedeflenmiştir. 

Dolayısıyla dokuzuncu sınıf hariç bütün seviyelerden öğrencilerin katılımı sağlanmıştır. 

Katılan öğrencilerin yaş aralığı 16-19’dur. Mezunların yaş aralığı ise 18-36’dır. 

Toplantılara katılan öğrencilerin ve mezunlarının meslek alanlarına dağılımında, Türkiye 

genelindeki dağılım dikkate alınmıştır. Çocuk gelişimi, giyim üretim teknolojisi, bilişim 

teknolojisi ve gıda teknolojisi alanlarında öğrenci ve mezunların Türkiye ortalamasına yakın 

oranlarda temsil edilmesi sağlanmıştır. Tabo 7’de odak grup görüşmelerine katılan öğrenci ve 

mezunların alanları gösterilmektedir. 

Tablo	  7.	  Katılımcıların	  meslek	  alanları	  

Çocuk gelişimi 26 
Giyim üretim teknolojisi 13 
Bilişim teknolojileri 8 
Gıda teknolojisi 8 
Sanat ve tasarım 3 
El sanatları 2 
Grafik 2 
Saç bakımı 2 
Tekstil teknolojisi 1 
Yiyecek hizmetleri 1 

 

Odak grup toplantılarına katılan 32 mezundan 13’ü görüşme yapılan dönemde çalışmaktadır. 

5 kişi üniversite eğitimine devam etmekte, 6 kişi üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Diğer 8 

kişi ise görüşme yapılan dönemde çalışmamaktadır.  

4.2. Bulgular	  ve	  Tartışma	  

Dört ilde yapılan odak grup görüşmelerinden elde edilen bulgular, Kız Teknik ve Meslek 

Liselerinin konumunu Türkiye’de meslek eğitimi, tek cinsiyete yönelik eğitim ve kadın 

istihdamı odaklarıyla belirleyebilmek amacıyla sosyolojik ve ekonomik olmak üzere iki 

eksende tartışılacaktır. Aşağıdaki bölümde Kız Teknik ve Meslek Liseleri genel meslek 

eğitimi bağlamında okul ve bölüm tercih nedenleri, eğitim kalitesi, eğitimden beklentiler ve 

bu okulların toplumsal statüleri bazında sosyolojik bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 
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4.2.1. Mesleki	  Eğitim:	  Okul	  Tercih	  Nedenleri,	  Bölüm	  Seçimi,	   	  Eğitimin	  Kalitesi	  
ve	  Eğitimden	  Beklentiler	  	  	  

4.2.1.a. Tercih Nedenleri 

Odak grup görüşmelerine katılan öğrencilerin çoğu mesleki eğitimi kendi isteği ile seçtiğini 

belirtirken, mezunların çoğu devam edecekleri okulu ailelerinin seçtiğini belirtmiştir.  

Öğrenciler kendi tercih nedenlerini çoğunlukla meslek edinmek ile açıklarken, mezunlar da 

ailelerin meslek liselerinden benzer bir beklentisi olduğunu belirtmiştir. Bunun dışında 

öğrenciler ve mezunlar tarafından en çok belirtilen diğer neden genel lisede ve üniversite 

sınavında başarısız olma korkusudur. Ancak bazı öğrenciler meslek liselerini ek puan 

nedeniyle üniversiteye girme ihtimali daha kolay olacak diye seçtiğini belirtmiştir. Diğer 

meslek liseleri yerine KTML’ye gidilmesi ise, istenilen mesleğe yönelik eğitimin bu okullarda 

verilmesi ile açıklanmaktadır. Ayrıca sınırlı sayıda öğrenci ve mezun, KTML’yi kız okulu 

olduğu için kendilerinin veya ailelerinin seçtiğini ve çevrelerindeki alternatif okullarda okul 

ortamı kötü olduğu için bu okullara geldiğini belirtmiştir.  

Okul tercihinde öğrencilerin geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine göre programlara 

ayrışması sıkça gündeme gelmektedir. Bazı çalışmalar bu durumun kız çocuklar tarafından 

kendi tercihleri olarak algılandığına dikkat çekerek, “tercih” meselesini sorunlaştırmaktadır. 

Bu çalışmalar, tercihlerin oluşmasında kız çocukların çevrelerinde gözlemledikleri 

sosyalizasyon sürecinin etkili olduğunu belirtmektedir. Kız çocukları tercih yaparken, çalışma 

hayatında kendilerine sunulan fırsatları, mesleklerin itibarını, ev içinde kendilerinden 

beklenen sorumlulukları düşünmektedir. Tercihin sorunsallaştırılmasının oldukça haklı 

nedenleri vardır. Öncelikle kız çocuklarının kendi tercihleri olarak niteledikleri seçimlerin 

aileden ve çevreden ne ölçüde bağımsız olduğu saha çalışmasında çok net olarak ortaya 

çıkmamaktadır. Henüz öğrenciliği devam eden kız çocuklarının aile ve çevre yönlendirmesi 

ve bağımsız tercihlerini ayrıştıramadığı gözlenmiştir.   

Aile baskısı vardı biraz. Meslek eğitimi mezun olduğumuzda en azından kalifiye 
eleman olarak da olsa bir mesleğimiz olacak düşüncesi vardı. Ailem beni kendi 
düşüncelerime bıraktı. Hani kendi idealim neyse onu olmamı istediler. (Kayseri, 
öğrenci) 

Okul tercihlerinde ilköğretim not ortalamasının da önemli rol oynadığı, bunun çoğu zaman, 

lise türü ve bilinçli bölüm tercihlerinin önüne geçtiği de sıkça görülmektedir. Ayrıca 

ilköğretim sonrasında etkili bir rehberlik desteğinin olmaması kız çocuklarının tercihlerinin 

çeşitli faktörlerin etkisine açık konuma getirmektedir. Öğrencilerin meslek eğitimine 
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yönelimlerinde ailelerin, akrabaların, arkadaş çevrelerinin etkili olduğu gözlenmektedir.  

Tercihlerin genellikle aile ile birlikte yapıldığı ve kızların da bu karar aşamasında söz sahibi 

olduklarına ilişkin algı oldukça yaygındır. 

Liseye başladığında tam mantıklı olgun düşünemediğin yaşta olduğun için biraz da 
ailenin de etkisindesin. Bence tutucu bir aile kız meslek lisesine kızını rahatlıkla yollar. 
Ama teknik meslek lisesine erkeklerin olduğu yere ya da bir düz liseye erkeklerin çok 
olduğu yere ailelerin çok göndereceğini düşünmüyorum. (Denizli, mezun) 

Yukarıdaki alıntı, ailelerin KTML tercihinde çocuklarının meslek edinmelerinin yanı sıra “kız 

okulları” olmasının da etkisi olduğunu göstermektedir. Her ne kadar geleneksel kız okulu 

görüşünün bir çekiciliği olsa da, saha çalışmamızda “meslek sahibi” olmak, “kalifiye 

eleman” olarak mezun olmak ve “iş bulma garantisi” temaları daha sıklıkla ortaya 

çıkmaktadır.   

Garanti olarak, benim bakış açım oydu. Düz lisede olsaydım üniversiteyi 
kazanamadığımda bitecekti, olmayacaktı. Ama meslekte böyle bir durum yok. Direk iş 
sahibi olabiliyorsun. (İstanbul, öğrenci)  

Annem bana şey dedi hani üniversiteyi ilerletemeyecek boyuta gelirsen hani olmazsa 
da elinde en azından bir mesleğin olur. (Kayseri, öğrenci) 

Peki, meslek edinebilmek için neden diğer meslek okulları değil de KTML tercih edilmiştir? 

“İstenilen bölümün” sadece KTML’de bulunması, buna gösterilen en önemli gerekçeler 

arasındadır. Özellikle çocuk gelişimi eğitimi görmek isteyenler için, bu öne çıkan bir nedendir. 

Çocuk gelişimi, anasınıfı eğitimin yaygınlaştırılması dolayısıyla iş bulmanın kolay olacağı, 

önü açık bir alan olarak algılanmaktadır. Çocuk gelişimi okumak amacıyla KTML’lere giren 

öğrencilerin dile getirdikleri diğer bir nokta, iş bulamasalar bile “iyi bir anne olacakları” için 

bu eğitimin boşa gitmeyeceği düşüncesidir. Tekstil sektörünün çok gelişmiş olduğu ve 

sektörde kadın istihdamının yüksek olduğu Denizli’de ise, KTML’nin hazır giyim ve tekstil 

bölümleri benzer şekilde iş bulmanın kolay olacağı dallar olarak görüldüğü için KTML 

seçilmiştir.   

Ancak, KTML’ye girildikten sonra arzu edilen dalın seçilmesi, not ortalamasının bu tercihi 

yapmaya yetmemesi, o dala talebin çok yoğun olması ve kimi zaman öğretmenlerin 

öğrencileri belirli dallara zoraki yönlendirmeleri yüzünden her zaman mümkün 

olamamaktadır. Bazı durumlarda ise, öğrenci kendi tercih ettiği daldan daha sonra 

soğuyabilmektedir. Dolayısıyla, her ne kadar öğrencilerin çoğu KTML’yi “bir meslek 

edinebilmek” için seçtiklerini söyleseler de,  10. sınıfa başlarken yapılan dal tercihlerinin pek 
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çok öğrenci için mezun olana kadar anlamsız hale geldiği görülmektedir. Burada, KTML’ye 

girerken “meslek edinmek” kavramının öğrenciler için muğlak olduğunu, 10. sınıfta meslek 

dersleri başladıktan sonra “gıda” “çocuk gelişimi,” “grafik tasarım” gibi bölümlerin ne 

anlama geldiğini anladıklarını ve kimi zaman hayal kırıklığına uğradıklarını da belirtmek 

gerekir. Özet olarak, KTML’ye gitme nedeni “meslek edinmek” olarak beyan edilse de, bu 

tercihin çoğu zaman işgücü piyasasına ilişkin algılara yaslanmadığı söylenebilir.  

Ancak burada tartışılması gereken kız çocuklarının ve ailelerinin  “meslek sahibi olma” 

kavramını nasıl yorumladıklarıdır. Çarpıcı olarak bütün illerde hem öğrenci, hem de mezun 

gruplarında tutarlı bir şekilde ortaya çıkan olgu KTML’nin bir meslek edinme aracı olarak 

görünmesi ve bu nedenle tercih edildiği ifade edilmesine rağmen burada elde edilen mesleki 

becerilerle yapabilecekleri işlerde (konfeksiyon, tekstil, kuaförlük gibi) çalışmayı kesinlikle 

düşünmemeleridir. “Meslek sahibi” olma kapsamına giren ve kız çocukların 

çalışabilmelerini mümkün kılan ve meşrulaştıran en önemli nokta üniversiteye devam edip 

öğretmen, daha genel tanımı ile “devlet memuru” olma beklentisidir. Kayseri ve 

Denizli’deki odak grubu görüşmelerinden aktarılan, sırasıyla kuaförlük ve grafik tasarım 

okuyan iki öğrencinin ifadelerinde “meslek sahibi” olmanın açılımı çarpıcı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu gözlem ileriki bölümlerde kadın istihdamı başlığı altında tekrar daha ayrıntılı 

olarak incelenecektir. 

Son şansım zaten bir yıl dershaneye gitme izni verildi.  Olmazsa yok bitti yani. 
Olmazsa çalışma gibi bir yer girip de eleman olarak çalışma gibi bir imkanım da yok.  
Yok, hayır haftalık belli bir ücrete sabah 7,5-8 akşam sekiz öyle izin vermiyorlar.   
Üniversiteyi bitirsem evet kadrolu olarak izin verirler. … Kuaförlük yapacak olsam 
seslerini çıkarıyorlar. Öğretmenlik dışından bir şey yapmana karşı olurlar. (Kayseri, 
mezun) 

Öğretmenlerimiz işte bu bölümün geleceği var öğretmen olabilirsiniz diye şey yaptılar. 
Mesela ben kendi bölümümü seçerken işte öğretmenliği var, öğretmenlik okurum 
olgunlaşmada. Hiç olmazsa bir şeyler öğretebilirim diye gittim. Biz açıkta kaldık, 
yanlış yönlendirme yapıldı bize. (Denizli, öğrenci) 

Bu konuyla ilişkili olarak sıklıkla karşımıza çıkan bir tema ise, çelişkilerine sonra değinilmek 

üzere, üniversiteye girebilme şansıdır. İki yıllık ön lisans programlarından bahsedilse de 

çoğunlukla tercih edilmemekte ve hatta itibarsız sayılmaktadır. “Meşru” meslekler sayılan 

öğretmenlik ve devlet memurluğuna giden yol mutlaka üniversite eğitiminden geçmektedir. 

Bu yolda meslek lisesi tercihi kendi alanlarında devam ettikleri durumda üniversite sınavında 

alacakları ek puanlara odaklanmaktadır. Ancak yaşça daha büyük olan katılımcılar 
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KTML’lere gelerek üniversiteye girme şanslarını tamamen kaybettiklerini ve eğitim 

programının üniversite sınavı bağlamında tamamen yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Bu 

konu daha sonra KTML’lerin eğitim kalitesi tartışılırken tekrar gündeme getirilecektir. 

Bir de üniversiteyi düşünerek karar vermiştim. Üniversiteyi garantilemek amaçlı, 
çünkü ek düz puanı var. Düz liseyi bitirdiğimde bu puanı alamazsam açıkta kalma 
şansım var. Fakat bir meslek lisesine gidersem… ek puanın da üniversiteyi kazanmaya 
yardımcı olacağını düşündüm. Yani üniversiteyi garantiye almak için aslında böyle bir 
seçim yaptım. (Kayseri, öğrenci)  

4.2.1.b. Toplumsal cinsiyet rollerine göre bölüm seçimi  

Mesleki eğitimde sunulan programlar toplumsal cinsiyet rollerini kolayca yeniden 

üretmekte, öğrenciler bu roller dışında yeteneklerini geliştirememektedir. Kız Teknik ve 

Meslek Liselerinde 37 alanda meslek eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin %36’si “Çocuk 

Gelişimi ve Eğitimi” alanına kayıtlıdır. İkinci sırada %13’lük oran ile Bilişim Teknolojileri 

alanı, üçüncü sırada %12’lük oran ile “Giyim Üretim Teknolojisi” gelmektedir. 

Öğrencilerin %12’sinin kayıtlı olduğu Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanı mesleki eğitimin 

yaygın verildiği diğer alandır. Öğrencilerin %60’ının yoğunlaştığı bu dört alan cinsiyet 

rollerini yeniden üreten alanlardır. İçerisinden sadece Bilişim Teknolojileri alanı kızların 

mesleki eğitiminde yenilikçidir. Ancak bu alan da sekreterlik ve ofis elemanlığıyla 

ilişkilendirilmektedir. Müfredatta sunulan program çeşitliliğine rağmen öğrencilerin üçte 

birinin sadece çocuk gelişimi alanında yoğunlaşması, bu okulların işlevlerini yerine 

getiremediğini göstermektedir.  Bu alanların arzı ve talebi KTML’lerin kadın istihdamı ile 

ilişkisi daha yakından incelemeyi gerektirmektedir.  

Odak grup görüşmelerine katılan öğrenci ve mezunlar meslek alanı tercihlerini çeşitli 

beklentiler ve çevrelerinden yönlendirmeler ile açıklamaktadır. Özellikle çocuk gelişimi 

bölümüne devam eden öğrenciler ve yakın dönemde mezun olanlar, bölümlerini çok isteyerek 

tercih ettiklerini belirtmiştir. Bunun dışında odak grup görüşmelerinde bu bölümde okumayan 

öğrenci ve mezunların bir kısmı kendi istemesine rağmen, not ortalaması nedeniyle başka bir 

bölümde eğitim almak zorunda kaldığını belirtmiştir. Görüştüğümüz kız çocuklarının bu 

alanlarla ilgili beklentileri Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan Kız Enstitülerinden 

beklentilerden çok da farklı değildir. Meslek edinme ve üniversiteye devam etme olarak 

belirtilen amaca rağmen kız çocukları bu bölümleri çok sıklıkla “hayata hazırlanma” 

becerileri verdiği için de tercih etmektedirler. 
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Bu liseye başlarken diyordum hiç olmazsa bile bir meslek sahibi olurum. Ama bu 
liseye başladıktan sonra fikirlerim tamamen değişti. Özellikle çocuk gelişimi bölümü 
benim fikirlerimi tamamen değiştirdi. Yani bir liseyi bitirdikten sonra bir meslek 
sahibi değil de, en azından iyi bir anne olabilirim. Bunun sayesinde bir meslek sahibi 
olamasam da, iyi bilinçli bir anne olabilmek için meslek lisesini tercih ettim. (Kayseri, 
öğrenci) 

Kendi bölümüme kendim karar verdim. İlk nedeni de iyi bir anne olabilmek. (İstanbul, 
öğrenci) 

Bizim meslekte illa da dışarıda çalışman gerekmiyor. Evde de yapabilirsin. Bir 
gezmeye gidersiniz, bizim burada gezmeler çok yaygındır biliyorsunuzdur belki. 
Kayseri’de giderler hanımlar işte börek çörek… Çocuk gelişimi için de aynı şey evde 
çocuk bakabilirler. (Kayseri, mezun)   

Evde çalışmak daha iyi demiyorum, ama eğer imkan yoksa eğer evliliğini tehlikeye 
atmak istemiyorsa tabii ki evde çalışmak daha iyi. Çünkü eşin gelmeden her işini 
bütün görevlerini yapmış oluyorsun. Hem çocuğuna bakmış oluyorsun, hem yemeğini 
yapmış oluyorsun. Bütün görevlerini… (Kayseri, öğrenci)   

Ben de hani evlenince, en azından çocuk gelişimine gitmemdeki etkenlerden bir tanesi 
de, bir yere gelemezsem en azından çocuğuma, ona bir faydam olur. Çocuğumu daha 
düzenli, daha bilinçli yetiştirebilirim. Hani ona olmuyorsa, benim kuşağıma olsun bir 
faydası diye. En azından o şekilde karar verdim çocuk gelişimini seçmeye. (Mersin, 
mezun) 

Çocuk gelişimi bölümü ile ilgili bu yaklaşım KTML’lerde kız çocukların, ailelerin ardından 

öğretmenlerin yönlendirmesi ile toplumsal cinsiyet rollerini benimsediğini göstermektedir. 

“Hiç olmazsa evde çocuğuma iyi bakarım…” ifadesi odak grup görüşmesi yapılan bütün 

kentlerde karşımıza çıkmıştır. Çocuk gelişimi bölümünün KTML’lerin hepsinde olmasına ve 

okulda Bilişim Teknolojileri bölümü olmadığı takdirde en yüksek puanla öğrenci alan bölüm 

olmasına burada dikkat çekmekte fayda vardır. Bu durum, ev içinde kadınlardan beklenen 

geleneksel sorumlulukların, farklı bir yolla normalleştirildiğini göstermektedir. Söz konusu 

çocuk gelişimi bölümü olduğu takdirde iyi bir ev kadını ve eğitimli bir anne olmak, kolaylıkla 

kendi gelirini sağlayabilecek meslek sahibi olmanın yerini alabilmektedir. 

Öğrencilerin geleneksel cinsiyet rollerine göre meslek programlarına ayrışması sonucunda 

mesleki eğitim toplumsal cinsiyet rollerini pekiştirmektedir. Öğrenciler bu roller dışında 

becerilerini geliştirememektedir. Bu durum mesleki eğitimin en önemli vaatlerinden birinin 

gerçekleşmemesi anlamına gelmektedir. Detaylı olarak ele alınmadığı takdirde var olan 

eşitsizliğin sürdüğü, kalıcı olduğu görülmektedir.  Söz konusu olan mesleki eğitim olduğu 

zaman, eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin sonuçları daha da önemli hale gelmektedir. Çünkü 
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mesleki eğitime çalışma hayatındaki eşitsizlikler de yansımakta, çalışma hayatında var olan 

cinsiyete göre katmanlaşma sürekli hale gelmektedir.  

4.2.1.c. Eğitimin Kalitesi 

Türkiye’de ortaöğretimde okullar ve okul türleri arasında sosyoekonomik ayrışma oldukça 

yoğundur. Bunun nedenleri arasında ortaöğretimde okulların türlere bölünmüş olması, okullar 

arası kalite farklılıkları ve merkezi sınav sistemleri gelmektedir. Bu ayrışma içerisinde, 

mesleki ve teknik liseleri tercih eden öğrenciler sosyoekonomik olarak en dezavantajlı 

gruplardan gelmektedir.  Mesleki ve teknik liselere gelen öğrencilerin temel eğitiminde ciddi 

eksiklikler vardır. Temel bilgilerden yoksun gelen öğrenciler, mesleki ve teknik liselerde bu 

eksikliği gideremeden mezun olmaktadırlar. PISA 2006 sonuçlarına göre meslek liselerindeki 

öğrenciler bütün alanlarda (okuma, fen ve matematik) genel liselerdeki öğrencilerden 35 ile 

45 puan daha başarısızdır. Aralık 2010’da açıklanan PISA 2009 sonuçları da meslek lisesi 

öğrencilerinin okuma, matematik ve fen becerilerinde Türkiye ortalamasının çok altında 

olduğuna ve diğer liselere kıyasla en düşük başarıyı gösterdiklerine işaret etmektedir. PISA 

yanı sıra ÖSYS 2010 yılı sonuçlarına göre Kız Teknik ve Meslek Lisesi mezunlarının 

sadece %3,9’u yükseköğrenim kurumlarında bir lisans programına yerleşebilmiştir. 

Bu nitelik sorunu, bir yandan ortaöğretim düzeyinde meslek eğitiminin kalitesi açısından 

olumsuz bir duruma işaret etmektedir. Diğer yandan ise, mezunların sınavsız geçiş hakkını 

kullanarak meslek yüksekokullarına devam etmesiyle nitelik sorunu yükseköğretime de 

taşınmaktadır. Meslek yüksekokullarında da öğrencilerin temel fen, matematik ve meslekle 

ilgili teorik derslerinin zayıflığı çok sıklıkla dile getirilmektedir. Kalite sorunu yalnızca 

“kültür” dersi olarak adlandırılan Türkçe, fen, matematik alanlarında değil, meslek eğitimi 

alanında da gündeme gelmektedir.  

Ben kendi dönemimde meslek dersi dışında hiç ders işlemedim … Sadece meslek 
dersi gördüm. Mesela edebiyat hocam gelirdi, verirdi fotokopiyi önüme, “pazartesi 
yazılısınız” derdi çıkar giderdi. Hiç ders anlatmadı daha bu zamana kadar. Sadece alan 
derslerini çok yoğun ve düzgün görürsünüz. Hocalar çok istekli olur, düzgün çıksın, 
stajını düzgün yapsın diye. Ama diğer meslek dersi dışındakiler böyle değildi. 
(Kayseri, mezun) 

Meslek liselerinde fen derslerine çok ağırlık vermiyorlar. Düz liselerde daha çok 
YGS’ye yönelik çalışılıyor. Meslek lisesinde ise mesleğe ağırlık veriyorlar. “Nasıl olsa 
meslek liselisin sen” diyorlar. Meslek liselerinde hocalar bile şakalaşıyor resmen 
öylesine anlatıyorlar. Yapamıyoruz üniversite sınavında deyince de, “kızım sen 
meslek liselisin matematiği ne yapacaksın, ne gerek var” diyor. (İstanbul, öğrenci) 
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 İşte ne de olsa meslek lisesi. Hedefler çok düşük, öğretmenlerin hedefleri düşük 
olunca haliyle öğrencinin hedefi de düşük oluyor. Öğrencinin hedefi düşük olunca veli 
umudu kesiyor, hani böyle oluyor. (Denizli, mezun) 

Ben dershaneye gitmediğim için sınava girmedim, çünkü kazanamayacağımı adım gibi 
biliyorum. Ben iki yıldır matematik görmüyorum. (Kayseri, mezun) 

Biz yalvardık, seçmeli matematik dersi olsun diye. Koydular ama MAT 2. Ama 
YGS’de MAT 1 soruluyor.  Hiçbir işimize yaramadı yani. (İstanbul, öğrenci) 

Okul hayatım boyunca matematik dersinden nefret ettim. Hiç olmasın, olmasın dedim. 
Ama şimdi üstüne para bile verebilirim. Şimdi yeter ki matematik olsun. Yani her şeyi 
feda edebiliriz. (İstanbul, öğrenci) 

Öğrenciler ve mezunların büyük bir çoğunluğu yeniden imkan tanınsa bu okullarda 

okumayacaklarını kendi çocuklarını da büyük olasılıkla yollamayı düşünmediklerini 

belirtmişlerdir.  

Ben çocuğumu ancak şu şekilde meslek lisesine gönderirim: Ne zaman ki kültür 
dersleri ile meslek dersleri aynı kapasiteye denk gelir, işte o zaman çocuğumu meslek 
lisesine gönderirim. (Kayseri, öğrenci) 

Ben çocuğumu yedinci, sekizinci sınıfta [ilköğretim]  sıkı tutardım. Dershaneye 
gönderirdim, OKS’de yüksek puan alsın, Anadolu lisesine gitsin diye. Meslek lisesine 
gitsin istemem. (Denizli, öğrenci) 

Okumayacaksa meslek lisesine gönderirdim. (Mersin, öğrenci) 

Kültür derslerinin yetersizliğinin yanı sıra KTML öğrencileri kendilerini bilgi ve beceri 

bakımından mesleği yapmaya da hazır bulmamaktadır.  Bunun nedenleri olarak okulların 

kaynakları ve altyapı sorunları ve çoklukla staj sistemi eleştirilmektedir. Altyapı sorunları, 

öğrenci sayıları ve malzeme temini alanlarında yoğunlaşmaktadır. Ancak daha öne çıkan 

sorun eğitimden çalışma hayatına geçişi düzenlemesi hedeflenen staj sisteminin çok yönlü 

eksiklikleridir. Ayrıca, meslek eğitiminde halen eğitim-özel sektör işbirliği zayıftır. 

Öğrenciler işletmelerde yeterli staj imkanı bulamamakta, işletmelerde stajyerlere gereken 

önem verilmemektir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, büyük bir çoğunlukla 

çocuk gelişimi bölümünün bu gözlemlerin dışında tutulmuş olmasıdır. 

Aslında [staj] bizde şöyleydi: dosyayı imzalatsan yetiyordu. Mesela bir yere gidip 
anlaşıyorduk. Arkadaşlarımın birçoğu anlaşıyordu, sadece imzalatıyorlardı. Yani staj 
denen bir şey yoktu aslında. Sadece bir dosya veriyorlar, bizi takip etmiyorlar. İşte 
okul boyunca, yani bir sene içerisinde bir kere ya geliyorlar ya gelmiyorlar 
öğretmenler bakmaya. O yüzden staj yerleri çok ağır bir şey değildi. (Mersin, mezun) 
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Bulgularımız işgücü piyasasında talep edilen becerilerin KTML seviyesinde verilmediğine 

işaret etmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanların izlenmesi 

projesi (e-mezun) verileriyle de tutarlı olarak KTML mezunları okulda kazanılan mesleki 

yeterliliklerin iş hayatına hazırlamada arzu edilen düzeyde olmadığını belirtmektedirler.  

Ben üniversiteye gitmesem sekreter olurdum kesin. Ama onun için de meslek lisesine 
gitmeme gerek yok. Üç aylık kurslarla olurdum. (İstanbul, mezun) 

Diktiğimiz ürünler bir yerde pot veriyor işte. Bir yerde bir şey olunca giyilmiyordu 
artık. Yani kendi diktiğimi kendim giyemiyordum. Onlara o kadar para veriyorsun, 
kumaşına ipliğine emek veriyorsun. (Mersin, mezun) 

Aslında iyi iş serbest bölgede… Mesela ben direk bu işin dört sene okulunu okudum. 
Ama serbest bölgeye gitsem tuvalet temizleyeceğim, ayakta gezeceğim. İplik götür 
getir işte, kumaş getir götür. Defoluları sök. Bana kumaşı emanet etmezler, dikeyim 
diye. (Mersin, mezun) 

Bir kursa gidersin, üç ay çok iyi pasta yemek yaparsın. İyi bir yerde çalışmaya 
başlarsın. Bir bakmışsın yani çok iyi bir yere gelmişsin. Aşçılıktan mezun, üniversite 
mezunu olan kişiden daha iyi yapıyorsundur. Daha iyi maaş kazanıyorsundur. Bence 
kurslar daha kaliteli. (Denizli, mezun) 

Kız Teknik ve Meslek Liselerine giren öğrencilerin kalitesi, müfredattaki sorunlar (çelişkiler), 

araç-gereç yetersizliği, iş yerleriyle anlamlı işbirlikleri geliştirememe konularına toplumsal 

cinsiyete dayalı yaklaşımlar da eklendiğinde bu eğitim kurumlarının birçok sorunu 

bünyesinde barındırdığı görülmektedir.  

4.2.1.d. Eğitimden Beklentiler: Üniversiteye Devam 

Bireylerin gelecek kaygıları karar verme süreçlerinde önemli rol oynamaktadır. Meslek 

liselerine giden öğrenciler çoğunlukla yükseköğretime devam etmek istemektedir. Daha önce 

de belirtildiği gibi lise düzeyindeki meslek eğitiminin sağladığı imkanlar ve beceriler bu 

okulların öğrencilerinin ve mezunlarının hayal ettiği ve meşru bulduğu meslekleri 

sağlamamaktadır. Bunun yanı sıra yüksek öğretim kızların bağımsızlığı bağlamında tek açılım 

olarak algılanmaktadır. Üniversiteye devam istisnasız bütün katılımcıların ortak beklentisi 

olarak ortaya çıkmıştır.  

Benim kendi okul müdürüm bunu söylemişti, “meslek lisesi kalifiye eleman yetiştirir” 
diye. Yani bu liseden mezun olan kalifiye eleman olacak diye bir kaide olmamalı. 
Bence olamaz da. Çünkü üniversitede boşuna açılmıyor bu bölümler. Ben şok 
olmuştum, yani lisede hocamız söylediğinde. Ne diyor gibisinden, kafamda düşünce 
oldu. Yani üniversiteye gidemeyecek miyim diye. (Kayseri, mezun) 
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Bağımsızlık liseden sonra olmaz ama üniversiteyi bitirip mesleği elimize aldıktan 
sonra olur. Evet, özgürlüğün elinizde olması için bir takım yerlere gelmek gerekiyor. 
[Soru: Liseyi bitirdikten sonra bir yer dediğiniz yere gelinemiyor mu?] Gelebilirsiniz 
ama bir ezik durmak var, bir de… (İstanbul, öğrenci) 

[Soru: Siz daha iyi bilgisayar bilginiz için mi iş buluyorsunuz, üniversite mezunu 
olduğunuz için mi iş buluyorsunuz?] Aslında üniversite mezunu olduğum için. 
Gerçekten ben şunu biliyorum ki; Yıldız Teknik orada bir amblem olacak. Onu 
biliyorum sadece. Yoksa ben bilgisayar biliyorum diye değil. (İstanbul, mezun)    

Ancak yükseköğretime geçiş verileri genel lise ve meslek lisesi karşılaştırması çerçevesinde 

ele alındığında sayılar çok da iç açıcı değildir. 2010 ÖSYS sonuçlarına göre tüm meslek 

liseleri ortalamaları Türkiye genelinin altında kalmaktadır. Kız Teknik ve Meslek Lisesi 

mezunlarının lisans programlarına yerleşme oranları  %3,9 ile okul türleri içinde en alt sırada 

yer almaktadır. (Endüstri Meslek Liseleri lisans programlarına yerleşme oranları KTML’lere 

göre daha düşük olmakla birlikte, önlisansa yerleşme oranları KTML’lerden yüksektir). Bu 

sayılar bu okulların öğrencilerini üniversiteye hazırlama konusunda genel liselere göre eksik 

kaldığını göstermektedir. KTML öğrencileri kendi alanlarıyla ilgili yükseköğretim 

programlarını tercih ettikleri takdirde alacakları ek puanların yükseköğretim fırsatlarını bir 

ölçüde genişlettiğini düşünmekle beraber üniversite şanslarının neredeyse hiç olmadığının da 

bilincindedirler. Başka araştırmaların sunduğu nicel bulgular ve bu araştırmanın bulguları 

ülkemizde meslek liselerini “öğrencileri hem mesleğe hem de yükseköğretime hazırlayan 

kurumlar” (1739 sayılı Milli eğitim Temel Kanunu) olarak tanımladığı halde Kız Teknik ve 

Meslek Liselerinin öğrencileri yükseköğretime hazırlama işlevini yeterince yerine 

getiremediğini göstermektedir. 

4.2.1.e. KTML’lerin Toplumsal Statüsü 

Odak grup tartışmalarından ortaya çıkan ilginç bir veri KTML’lerin itibarının son yıllarda 

önemli ölçüde düştüğü algısıdır. İtibar söylemi iki farklı boyutta ortaya çıkmaktadır. İlk 

olarak kendi içinde meslek eğitiminin saygınlığının olmaması algısıdır.  

Mesela bir yerde gidip de, ben pastacılık okuyorum diyorum… Çok küçümsediler 
benim bölümümü gerçekten. “Aşçı mı olacaksın, bulaşıkçı mı olacaksın?” diyorlar. 
(Kayseri, öğrenci) 

Çocuk Gelişimi deyince “Çocuk bakıcısı mı olucan, alt mı değiştirecen?” diye 
soruyorlar. (İstanbul, öğrenci) 

Diğer bir olumsuz algı meslek liselerine giden öğrencilerin akademik becerilerinin zayıf 

olması ve bu nedenle “düz” lise yerine meslek eğitimini tercih etmeleridir.  



	  
 

55 
 

Bir insan çalışkan değil mi: “mesleğe ver.” Matematiği iyi değil, fen iyi değildir, 
sosyali iyi değildir. O zaman meslek lisesi. (Kayseri, öğrenci) 

“Siz hani kimsiniz? Hani ara elemansınız. Hani siz kimsiniz?” Hani böyle bir intiba 
vardı hepsinin üzerinde. “Hani ara eleman olacaksınız. Siz önemli insanlar değilsiniz, 
sınavsız geldiniz.” Hocaların da çoğu hatta bizi aşağılayarak… Bazı hocalar tepeden 
bakarlardı: Siz kimsiniz, geri zekalı modunda bakarlardı bize. (İstanbul, mezun) 

Anadolu’yu kazanamamış buraya gelmiş. (Denizli, mezun) 

4.2.2. KTML’de	  Eğitim:	  Kızların	  Kızlarla	  Okullaşması	  

Odak grup görüşmelerine katılan öğrenci ve mezunların çoğu sadece kızların okuduğu Kız 

Teknik ve Meslek Liselerinde, bir kısmı ise az sayıda da olsa erkek öğrencilerin de olduğu 

KTML’lerde eğitim almıştır. Bu bölümde, odak grubu görüşmelerinin bulgularına dayanarak, 

KTML’ler tek cinsiyete yönelik okul olarak değerlendirilecek ve bu okulların kızların 

okullaşmasına, eğitimde başarılarına ve okul içinde toplumsal cinsiyet sosyalizasyonuna etkisi 

tartışılacaktır.  

4.2.2.a. Ortaöğretimde Kızların Okullaşması 

Mesleki eğitimde cinsiyetçi kurumsallaşma nedeniyle KTML’ler diğer meslek liselerinden 

farklı olarak, eğitim politikasında aslen kız okulu olarak değerlendirilmektedir. Zira mesleki 

eğitim veren diğer liselerin aksine, bu liselerin adı herhangi bir sektörel vasfa vurgu 

yapmamaktadır. Bu okulların niteliğini cinsiyet belirlemektedir. Ayrıca son yıllarda 

KTML’ler ortaöğrenimde kızların okullaşmasını artırmak için yaygınlaştırılmak istenmektedir. 

Ortaöğretime devam eden kızların %14,9’unun gittiği Kız Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı liselere, kızların okullaşmasını desteklemek için ortaöğretim kurumlarına 

ayrılan kaynağın yarısı verilmektedir. KTML’lerin ortaöğretimde kızların okullaşması için 

uygun bir araç olduğu görüşünü savunan Polat, 2009 yılında yayınlanan DPT uzmanlık 

tezinde, kızların ortaöğretime devam oranı erkeklerden daha fazla olduğu için, KTML’leri 

Sağlık Meslek Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri ile birlikte yaygınlaştırmayı 

önermektedir.91  

Odak grubu görüşmelerinde KTML’lerin kızların okullaşmasına etkisinin analizi için 

katılımcılara kendilerinin veya ailelerin bu liseleri tercih nedenleri ve çevrelerinde 

gözlemledikleri liseye devam etmeme veya okulu terk nedenleri ile ilgili sorular sorulmuştur. 

                                                
91 Serdar Polat, Türkiye’de Eğitim Politikalarının Fırsat Eşitsizliği Üzerindeki Etkileri, DPT Uzmanlık Tezleri, 
Ankara, 2009.  



	  
 

56 
 

Bu görüşmelerde KTML’lerin okullaşmaya etkisi yönünde belirli bir yanıt üretilememiştir. 

Öğrenciler ve mezunlar arasında ve dolaylı olarak ailelerinde eğitim beklentileri  (sonuçları 

olmasa bile) çok yüksektir. Bir önceki bölümde belirtildiği gibi, yükseköğretim hedefini 

katılımcıların hepsi paylaşmakta, tercihin okula devam edip etmeme arasında değil, “düz lise” 

ve meslek lisesi arasında olduğu görülmektedir.  

Tek cinsiyete yönelik eğitim sadece bu liselerde olduğu için meslek lisesini tercih etme 

bulgusuna ise çok nadir rastlanmıştır. İstanbul’da bir mezun, Kayseri’de bir mezun ve bir 

öğrenci, meslek lisesini kız okulu olduğu için tercih ettiğini belirtmiştir.   

Evet, kendim istedim. Çok istedim. Ailemin hiç bir baskısı olmadı. Ailem düz lise çok 
istedi ama ben . . . istemedim erkek olduğu için. Gerçekten bu oldu. [Soru: Neden?] 
Bilmiyorum hani kendimi ifade edememe gibi bir şey vardı o zamanlar. Yine böyle 
gelişme büyüme çağında falan dört beş yıl öncesi kendimi ifade edemem, orada 
başarılı olamam erkeklerin içinde, ben bunu düşündüm. [Soru: İlkokulda erkeklerle 
değil miydin?] K: Evet sınıfta yirmi beş erkek, sekiz kızdı ortaokulda ve çok 
zorlandım. Başarımı etkiledi erkek olması. . . .  Yirmi beş erkek, sekiz kız ve zorlandık 
ortaokulda. Hani lisede de aynı olacak diye, ben istedim hep kızlarla olmayı. (Kayseri, 
mezun) 

Sıra dışı bir hikaye gibi değerlendirilebilecek bu alıntıda, aslında ilköğretimde kızların 

okullaşmasında yaşanan cinsiyet eşitsizliğinin, ortaöğretimde okul tercihine yansıması 

görülmektedir. KTML’yi kız okulu olduğu için tercih ettiğini belirten diğer iki katılımcı ise 

kızlarla birlikteyken “daha rahat” olacağı için bu liseyi tercih ettiğini belirtmiştir.     

Odak grup görüşmelerinde kız lisesi olmasaydı, kesinlikle okula gönderilmeyeceğini belirten 

bir mezuna Kayseri’de rastlanmıştır.  

Kayseri’deki aileler çok fazla İstanbul İzmir’dekiler gibi özgür düşünce sahibi değil. 
Büyüklerimizin sözüne inanan insanlar. Benim babam annem dedemgilin sözlerine 
inanan insanlar ve benim dedem kızların okumasına karşı bir insan ve benim okumam 
gizli gizli oluyor. Kazanamayacak yapamayacak düşüncesiyle doğmuş bu insanlar. 
Benim annemgil o yüzden okula gitmediler, halam dedemden gizli okutuldu. Ben 
çocuk gelişimindeyken bakıcısın gözüyle bakıldı bana. Aileler gerçekten geri insanlar. 
Belki iyi aileler vardır şu zamanda. Biliyoruz Kayseri de gelişmekte olan bir yer ama 
bizim ailelerimiz dedelerimize anneannelerimize baktıkları için o yüzden. Bizde 
çekirdek aile yoktur. Büyük aile vardır genellikle ve oraya gitmemin sebebi o oldu. İlk 
başta yasaklandı, hani okumam yasaktı. Gizli gizli gitmeye karar verdik ve kız meslek 
lisesini seçtiler. [Soru: Kız meslek lisesine gidemeseydin hiç mi gidemeyecektin?] Hiç 
gidemeyecektim. Asla. Çıkmasa bile okutmayacaklardı, evde duracaktım. (Kayseri, 
mezun)   
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Denizli’de bir mezun ise ailesine diğer okulları hiç önermediğini, önermiş olsa ailesinin 

(babası ve ağabeyinin) “belki de” izin vermeyebileceğini belirtmiştir. Kendini başarılı olarak 

tarif eden bu mezun, üniversiteye gitmek istediğinde izin verilmemiştir.   

Bir gün böyle çok test kitabı almıştım. Dershaneye gitmek istedim. “Dershaneye niye 
gideceksin ki?” Babam çok baskıcı. Annem değil de, babamla abim çok baskıcı, 
tutucu. Sonra ben kendime gizli saklı test kitapları aldım. Sonra onunla yakalandım. 
Yine bir baskı uygulandı böyle: “Sen niye çalışıyorsun ki? Kendini yoruyorsun. Sen 
niye çalışıyorsun ki? Üniversiteye gittiğin zaman biz senin arkandan gelemeyiz.” “Sen 
gidersen” dedi abim, “biz evi her şeyi bırakıp, senin peşinden gelmek zorunda kalırız.” 
Ben artık psikolojik olarak iyice çökmüştüm. İsteksizlik… Artık çalışsan da, ne olacak 
ki? Olmayacak. Verdim arkadaşlarıma test kitaplarını. . . . [Soru: Mali açıdan mı karşı 
çıktılar, yoksa tutuculuk açısından mı?] Hayır, mali açıdan değil. Tutuculuk yani, baba 
ve abim çok tutucudur, çok disiplinlidir. Her şey kendi istediği gibi olsun. Çok da 
düşkündür. Kıyamamak değil aslında, hayatıma kıydılar. (Denizli, mezun) 

Bir önceki bölümde belirtildiği gibi, odak grup görüşmelerine katılan öğrencilerin çoğu 

okullarını kendilerinin tercih ettiğini belirtmiştir. Ancak görüşmelerde ailelerin 

yönlendirmesinin de etkili olduğu ortaya çıkmıştır.  

Okula yazılırken, kız meslek diye geçtiği için babam hep kız olduğunu düşünmüş. 
Sonra ben yazıldım okula. Okullar açıldı, erkekleri gördü. “Burada erkek de mi 
vardı?” diye sordu. Ben de “varmış baba demek ki” dedim. “Hay Allah” dedi. “Ne 
oldu baba?” dedim. “Ben burayı kız meslek diye biliyordum” dedi. (İstanbul, öğrenci) 

Bir de kız lisesine gönderilme amacımız şey ergenlik dönemi . . . erkeklerden 
arındırılma dönemi aslında... (İstanbul,  mezun) 

Benim aslında liseye başlangıcım biraz garip, çünkü ben güzel bir puan aldım. İyi bir 
ilkokuldan mezundum. Ama ailem dışındaki aile, hani “bu kız oraya gitmesin, buraya 
gitmesin” diye… “Şöyle olsun” diye… Ben de ailem üzülmesin diye… Dar görüşlü 
bir aileden çıktım ben. Öyle olunca liseyi bitirdim. Sonra lise bitti, işim bitti. (Kayseri,  
mezun) 

Bu alıntılar, bazı ailelerin KTML’leri meslek lisesi değil, kız okulu olarak değerlendirdiğini 

göstermektedir. Kızların erkeklerle ayrı okutulmasını savunan görüşleri odak görüşmelere 

katılan kızlar “baskıcı,” “tutucu,” “bağnaz,” “geri” veya “at gözlüklü” olarak tanımlamışlardır. 

Denizli ve Kayseri’de bu özelliklerin şehirlere de atfedildiği görülmüştür. Denizli ve 

Mersin’de İmam Hatip Liseleri kızların erkeklerden ayrı okumasını savunan ailelerin 

çocuklarını gönderdiği okullar olarak anılmıştır.  
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Kızların okullaşmasındaki önemli diğer bir sorun okul terk sorunudur. Mesleki ortaöğrenimde 

kız öğrenciler için en yüksek okul terk oranı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

okullarda görülmektedir. 2009-2010 öğretim yılında mesleki ortaöğrenimin bütününde kız 

çocukların okul terk oranı %6,31’ken, Kız Teknik Öğretim kurumlarında bu oran %8,44’e 

yükselmektedir. Beklenilenin aksine, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

okullarda, kızların okul terk oranı (%7,56) daha düşüktür. Odak grup görüşmelerine katılan 

öğrencilere çevrelerinde tanık oldukları okul terk nedenleri de sorulmuştur. Odak grup 

görüşmesi yapılan iller arasında kızların okul terk oranı en yüksek (%11,3) olan Denizli’de bir 

mezun, meslek lisesi değil, kız lisesi olduğu için KTML’ye gönderilen kızların okula devam 

edemediğini belirtmiştir. Bunun dışında bütün odak grup görüşmelerinde, kızlar için çok 

sayıda okulu terk nedeni ardı ardına belirtilmiştir.      

[Soru: Çok var dediniz ama çok var derken ne bileyim 30 kişilik sınıfta kaç kişi okulu 
yarıda bırakıp da evleniyor?] Beş altı. Herkes evlenmiyor, okul zor geliyor 
bırakıyorlar. Çalışıyorlar. Lise 1’de sınıfta kalanlar oluyor, dersleri iyi gitmeyen 
oluyor, biriyle tanışıp kaçıp evlenenler oluyor. Tek bir neden yok yani çok neden. 
(Denizli, öğrenci) 

Benim 2-3 tane arkadaşım var,18 yaşında daha, evlendi yani. Ne gerek var ki erkenden 
evlenmeye? [Soru: Bu kendi tercihleri miydi ailesinin tercihi miydi peki?] Kendi 
tercihi olan da vardır, ailesinin tercihi de. Ailesi belki kötü yaklaşıyordur. En azından 
başka biriyle evlenerek ailemden kurtulayım düşüncesine sahip olanlar da vardır. E 
okumuyor, evlendireyim gitsin diyenler de vardır. Benim evlenen yok ama açıktan 
okuyan arkadaşım [var]… [Soru: Peki neden açıktan okuyorlar?] Ekonomik açıdan 
ailelerine destek olabilmek için çalışıp ailesine yardım ediyorlar. Dışarıdan kesin 
olarak bilemeyiz. Mesela okula gidiyorsun, aidat parasıydı, modül parasıydı, staj 
dosyasıydı… Bunu yerine çalışıp ailelerine destek oluyorlar. (İstanbul, öğrenci) 

4.2.2.b. Eğitimde başarı  

Daha öncede belirtildiği gibi, tek cinse yönelik eğitimin kızların eğitimde başarısına etkisi, bu 

okul türünün önemli savunulma gerekçelerinden biridir. Odak grup görüşmelerinde sadece 

kızların olduğu KMTL’lere devam eden kızlar, kendilerinin derslerde erkekler olmadığı için 

“daha rahat” olduğunu belirtmişlerdir. Rahatlık daha çok ders içinde sırada oturma, eğlenme 

ve konuşma gibi davranışlarda rahatlık olarak tarif edilirken, dersi takip edebilme veya derse 

katılım daha az sayıda öğrenci tarafından belirtilmiştir. Ayrıca sınıfta erkek olması halinde 

eğitimin kalitesinin düşeceğini, ama kızların da dersin düzenini bozma konusunda çok farklı 

olmadığını belirten öğrencilere de rastlanmıştır.    
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Ama aynı sınıfta kız kıza olmak daha iyi. Her şeyi rahatça konuşabiliyoruz bayan 
hocalarımızla, erkek olunca o kadar rahat olmuyor. (İstanbul, öğrenci) 

Yani kendi okulumuzdan çok memnunuz. Sonuçta hepimizin kız olması hocalarımızın 
kız olması. Daha rahat. [Soru: Rahat derken neyi kastediyorsunuz?] Her konumuzu 
sınıfta rahat konuşabiliyoruz. Derse utangaç olan bir insan bile katılabiliyor. Rahat 
derse katılmalar, hocayla konuşmalar… (Denizli, öğrenci) 

 [Soru: Sınıfınızda erkek öğrenci olması eğitim kalitesini etkiliyor mu iyi ya da kötü?] 
Düşürürdü bence. Çünkü gırgır şamata olacak illa ki. (İstanbul, öğrenci) 

Öğrenmeyi zorlaştırabiliyorlar. (Denizli, öğrenci) 

Erkeklerin de olduğu KTML’lere giden öğrenciler, derste erkeklerin sayısına göre tavırlarının 

değişebildiğini belirtmişlerdir. Örneğin Mersin’de erkek öğrencilerin kabul edildiği KTML’de 

öğrenci olan kızlar, erkeklerin bölümde yalnız oldukları zaman “korktuklarını,” sürekli diğer 

erkeklerle bir araya gelmek için bölüm değiştirdiklerini belirtmişlerdir. Yine de derslerde “kız 

ortamı” hakim olduğu için erkek öğrencilerin farklılıklarını hissettirmeye çalıştıklarını 

belirtmişlerdir.  

İstanbul’da erkeklerin de olduğu KTML’lere giden kızlar ise erkeklerin varlığının kendilerini 

etkilemediğini, erkek veya kızların ders düzeni bozma konusunda farklılıkları olmadığını 

düşünmektedir. Yine de kızlara göre erkekler daha az başarılıdır. Başarı farkını ise eğitimden 

beklentiler belirlemektedir.  

Bir de çok az erkek var işi şakaya almayan gerçekten ciddi olan, ileride başarılı olayım 
diyebilen. Çoğu zaten dalgaya alıyor, “Amaan okusam ne, okumasam ne?” diye. 
Kızların hedefleri daha yüksek yani. [Soru: Nedir hedefleri?] Kızlar ayağımız üstünde 
durabileyim, mağdur olmayayım diye düşünüyor. Erkekler, en kötü ihtimalle lise 
mezunuyum. Olsa da olur olmasa da diyor. Kız diyor ki üniversite okusam şöyle böyle 
olur. Erkek diyor ki, lise mezunuyum iyi ya tamam. Okumayan da görüyorum yani. 
Ortaokul bile yetiyor bazı insanlara. Bir de eskiden lise mezunu olunca bir yere 
gelebiliyormuşsun yani, şimdi üniversite illa ki. (İstanbul, öğrenci) 

4.2.2.c. Toplumsal Cinsiyet Sosyalizasyonu 

Tek cinse yönelik okullarda ve karma okullarda toplumsal cinsiyet ile ilgili değerlerin ve 

davranışların nasıl üretildiği önemli bir tartışma konusudur. Yapılan araştırmalarda, karma 

okullarda gerek yasal olarak uygulanan müfredat gerekse öğretmenlerin davranışları ve 

yönlendirmeleri sonucu, erkek egemen cinsiyetçi değerlerin üretildiği belirtilmektedir. Benzer 

bir şekilde tek cinse yönelik eğitim sadece okul çeşitliliğini artırmak amacı ile uygulandığı 

takdirde, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini pekiştirebilmektedir. KTML’de uygulanan 
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müfredat ve eğitim verilen mesleki alanlar değerlendirildiğinde, öğrencilerin toplumsal 

cinsiyet açısından eşitlikçi bir pedagojik süreç yaşadıklarını söylemek zorlaşmaktadır. 

KTML’lere devam eden kızlar okullarını erkekler olmadığı için daha “rahat” ve “özgür” 

olarak tanımlamaktadır. Ancak odak grup görüşmelerinde bu rahatlığın ve özgürlüğün okul 

döneminde ve sonrasında kızlarda “özgüvene” veya “liderlik rolüne” dönüştüğüne yönelik bir 

bulguya rastlanmamıştır. Aksine okul döneminde karma ortamlarda vakit geçiremeyen 

mezunlar, okul sonrası yaşamlarında erkeklerin olduğu ortamlarda kendilerini ifade etmekte 

zorlandıklarını belirtmişlerdir.  

Öğretmenlerin toplumsal cinsiyet ile ilgili yönlendirmeleri, aşağıdaki alıntılarda görüleceği 

gibi, erkek öğrenci kabul edilen KTML’lerde erkeklerin belirli dallarda yoğunlaşmasına yol 

açmaktadır.  Ayrıca okulda az sayıdaki erkek öğrenci, grafikerlik, gıda analiz ve giyim üretim 

alanlarında yoğunlaşabilmektedir. Ancak odak grup görüşmelerinde, sınıfında erkeklerin de 

olduğu çocuk gelişimi öğrencisine veya mezununa rastlanmamıştır. Erkek öğrencilerin bu 

dağılımında öğretmenlerin meslekler ile ilgili cinsiyetçi yönlendirmelerinin etkili olduğu 

düşünülmektedir.        

Bölümden bölüme değişiyor. Okulun genelinde var erkek. Mesela Bilgisayar 
bölümünde sayılı kız var, tamamı erkek. (İstanbul, öğrenci) 

Meslek liseleri için konuşuyorum. Kızların önünde daha fazla meslek seçeneği var. El 
sanatları, tekstil, çocuk gelişimi gibi. Ama erkeğin o kadar yok bir Ayakkabı bir de 
Bilgisayar seçebiliyor. Erkek kalkıp da El sanatları seçmiyor. (İstanbul, öğrenci) 

Çocuk gelişimine erkek alınmıyordu. Grafiğe falan giriyordu ama çocuk gelişimine 
giremiyordu. (Mersin, mezun) 

Öğrencilerin anlatımlarına göre öğretmenlerin cinsiyetçi yönlendirmeleri ders içerisinde de 

etkili olmaktadır.   

Geçenlerde, “Keşke sınıfımızda erkek olmasaydı daha rahat konuşurduk” dedi kimya 
hocamız. (İstanbul, öğrenci) 

Biz sınıfta fazla erkek aramıyoruz. Çünkü erkeğin yapabileceği her şeyi yapıyoruz. 
Yaramazlık yapıyoruz, konuşuyoruz, hocalarla şakalaşıyoruz. Bazen evet, erkek olsa 
daha iyi olurdu dediğimiz zamanlar oluyor ama öyle . . . Bazen diyorlar zaten. “Erkek 
gibisiniz maşallah” diyorlar. [Soru: Ne yaptığınız zaman diyorlar bunu?] İşte 
bağırıyoruz falan, “Hanımefendi gibi konuşun” diyorlar. Sinirleniyoruz, o zaman da 
diyorlar “Maşallah erkek gibisiniz.” (İstanbul, öğrenci) 
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Okul döneminde erkek olmadığı için yaşanan rahatlık, okul sonrasında karma ortamlarda 

erkek olduğu için zorlanmaya dönüşmektedir.   

Ben dershaneye gittiğimde gerçekten bocaladım, çünkü dershanede erkekler vardı. 
Hani orada nasıl konuşacağını bilmiyorsun. Okuldan gidiyorsun… (Kayseri, mezun) 

Ama ben şöyle derdim karışık okumuş olsaydık daha iyi olurdu. Çünkü lisede çok 
rahattım. Dershaneye giderken de yaşadım bu zorluğu. Erkekle birlikte şey yapıyorsun, 
ben önünden geçmiyorum, yanında hayatta oturmuyorum. (İstanbul, mezun) 

Ben gerçekten çok zorlandım. [Soru: Üniversiteye gidince?] Hem üniversite ortamında, 
hem iş ortamında konuşamıyordum. Adamlar selam veriyorlardı. “Günaydın” “iyi 
akşamlar” diyorlardı, hiç konuşamıyordum. Çekiniyordum çünkü. (Kayseri, mezun) 

Belki şu an burada bir erkek olsaydı hepimizde bir çekinme olurdu, çünkü biz erkekli 
ortamda bulunmadık, erkekli ortamda konuşamadık. Ne oldu kaplumbağa gibi 
kafamızı dışarı çıkaramadık. Çıkarırsak sanıyoruz ki başımıza bir şey gelecek. Ama 
erkeklerle birlikte okusaydık ben inanıyorum ki daha farklı… (İstanbul, mezun) 

İlişkileri de çok etkiliyor. Bir erkek oldu mu, sosyal bile kalamıyor. Hemen ona aşık 
oluyor. (Denizli, mezun)  

Sadece Kayseri’de KTML’yi kız lisesi olduğu için kendisinin ve ailesinin seçtiğini belirten 

bilişim teknolojileri alanı öğrencisi, okul sayesinde, özellikle de erkeklerin de olduğu staj 

döneminde, özgüveninin geliştiğini belirtmiştir. Ancak öğrenci bu durumu meslek lisesinin 

avantajı olarak değerlendirmiştir.       

Odak grup görüşmelerinde öğrenciler ve mezunların karma eğitim yönelimi dikkat çekmiştir. 

“Karma olmalı, eşit olmalı” görüşmelerde en çok desteklenen görüştür. Ancak Mersin 

haricinde diğer illerdeki öğrenciler ve mezunlar, erkek öğrencilerin kabul edildiği okullarda 

ya bu uygulamanın durdurulduğunu, ya da ileride erkek öğrenci alınmayacağını duyduklarını 

belirtmişlerdir.          

Öğrenciler, okullarında gözlemledikleri bu gelişmeye rağmen, karma eğitimi 

desteklemektedirler. İstanbul’da iki öğrenci bu görüşü aksi durumun yapaylığı ile açıklamıştır.  

Bence karma olmalı çünkü hayatımızdan erkekleri hiçbir zaman çıkaramayız. Sonuçta 
bir erkekle bir bayanın konuşacağın şeyler olabilir. (İstanbul, öğrenci) 

Niye Kız Meslek var da Erkek Meslek yok o zaman? Erkek için de mesleğe dönük 
okul açılsın, onlar da o okullara gitsin o halde. Evler de ayrılsın o zaman. Böyle bir 
şey olabilir mi? Ben annemle babamla kardeşimle yaşıyorum. Erkek olan ortama 
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girmek zorundayım ben zaten. Okulda olmasa bile, dışarıda böyle olmak zorunda. 
(İstanbul, öğrenci) 

4.2.3. KTML’de	  Eğitimin	  İşgücüne	  Katılıma	  Yansımaları	  	  	  

Daha önce belirtildiği gibi, bu değerlendirme notunun amaçlarından biri, KTML’lerin 

mezunların okuldan çalışma hayatına geçişi konusundaki rolünü tartışmaya açmaktır.  Bu 

hedef çerçevesinde bu bölümde, KTML’lerin kadınların işgücüne katılımına nasıl bir etkisi 

olduğunu odak grubu görüşmelerinin bulguları ışığında değerlendireceğiz. Denizli, İstanbul, 

Kayseri ve Mersin, mesleki eğitimle kadın istihdamı arasındaki ilişkiyi nitel açıdan 

değerlendirmek için kayda değer il merkezleridir. Daha önce belirttiğimiz gibi, Denizli, 

Türkiye’de lise mezunu kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranlarının yüksek olduğu 

NUTS2 bölgelerinden birinde yer almaktadır. İstanbul, işgücüne katılımın ve fakat işsizliğin 

de yüksek olduğu illerdendir. Kayseri’nin içinde yer aldığı NUTS2 bölgesinde kadınların 

işgücüne katılımı da istihdamı da düşüktür. Mersin ise, kadınların işgücüne katılımının yüksek, 

fakat kadın işsizliğinin de yüksek olduğu NUTS2 bölgelerinden birinde yer almaktadır.  

Bu dört il merkezinde öğrenciler ve mezunlarla yapılan odak grubu görüşmelerinde 

KTML’lerin okuldan çalışma hayatına geçişe olan etkilerine ilişkin ortaya çıkan izlenimler, şu 

şekilde özetlenebilir. (a) Öğrencilerin genelde “meslek sahibi olmak” için KTML’leri tercih 

etmelerine rağmen, eğitim sürecindeki deneyimleri meslek edinme ve iş bulma hedefinde 

(mesleki eğitimin niteliği, işgücü piyasası koşulları, üniversiteye girmenin zorluğu, vb. 

nedenlerle) aşınmalara yol açmıştır; (b) mezunların çalışabilecekleri sektörlerdeki işlerin 

niteliği ve ücretler, KTML’lilerin işgücüne katılımını olumsuz etkileyen bir etmen olarak 

ortaya çıkmaktadır; (c) öğrencilerin, ailelerin ve işverenlerin benimsediği toplumsal cinsiyete 

ilişkin tutumların da (geleneksel cinsiyet rolleri, cinsiyetçi iş bölümü, işgücü piyasasında 

cinsiyet ayrımı ve ayrımcılığı, vb.), KTML mezunlarının çalışma hayatına geçişini olumsuz 

etkilediği görülmektedir.  Sonuç olarak, KTML’lerde eğitimin kadınların işgücüne katılım ve 

istihdamına olumlu yönde etkisinin zayıf olduğu söylenebilir. Mezunlar ya kendi alanlarında 

iş bulamamaktadırlar, ya öğretim sırasında bu meslekten soğudukları için başka alanlarda iş 

aramaktadırlar, ya da arzu edilen bir alanda çalışabilmek için üniversite eğitimini elzem 

görmektedirler. Bu gözlemler, daha önce meslek liselerinin istihdama etkisi üzerine yapılan 

çalışmalarda elde edilen verilerle örtüşen bulgulardır. Meslek liseleri mezunlarının 

becerileriyle işgücü piyasasının talep ettiği meslekli işgücü arasında bir uyumsuzluk vardır. 

İşverenlerle yapılan çalışmalar, meslek lisesi mezunlarının becerilerin yeterli olmadığını 
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göstermiştir.92 Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunlarının izlenmesi (e-mezun) 

2010 yılı raporuna göre, mezunların üçte ikisi istihdam edilmemektedir. E-mezun araştırması, 

çalışan mezunların kayıtdışılık ve düşük ücretlerden muzdarip olduğunu da göstermektedir.93 

4.2.3.a. Mesleki eğitimde düş kırıklığı 

Odak grup görüşmeleri, öğrencilerin ve mezunların çoğunun KTML’de aldıkları eğitimin 

meslek edindirme ve iş hayatına hazırlama açısından yetersiz kaldığını düşündüklerini ortaya 

koymaktadır. Bu kısımda, bu yargının altında yatan bazı nedenler irdelenecek ve özellikle 

mesleki eğitimin niteliği, yükseköğretime devam etmenin zorluğu ve işgücü piyasalarına 

ilişkin deneyim ve algılara değinilecektir.  Özellikle, meslek eğitiminin öğrencileri istihdama 

hazırlayıp hazırlamadığı üzerinde durulacaktır. Bu açıdan, meslek derslerinin içeriği ve işgücü 

piyasasında talep edilen beceriler arasındaki uyumluluk ile stajların niteliği sorun alanları 

olarak öne çıkmaktadır.  

Dört ilde de KTML’lerin farklı bölümlerinde eğitim almış olan öğrencilerin pek çoğunun 

görüşü, meslek dersi içerikleriyle piyasada aranan beceriler arasında bir uyum olmadığıdır. 

Örneğin gıda, hazır giyim ve bilişim bölümlerinde okuyan veya mezun olan öğrenciler bu 

doğrultuda görüşler dile getirmişlerdir. İstanbul’da KTML’lerin bilişim teknolojileri 

bölümlerinden mezun olan iki öğrenci, meslek derslerinde gördükleri program yazılımlarının 

bu alanda çalışan firmaların talep ettiği beceriler olmadığını, Denizli’de Endüstri Meslek 

Lisesi’nde bilgisayar bölümünde okuyan bir öğrenci, veritabanı programcılığını kullanan 

işyeri olmadığını belirtmiştir. Denizli’de ve İstanbul’da hazır giyimde okuyan öğrenciler, 

kalıp çıkararak dikiş dikme eğitiminin, seri imalata dayalı çalışan hazır giyim atölyelerinde işe 

yaramadığını vurgulamıştır. Mersin’de gıda bölümünde okuyan öğrenciler, mesleki eğitimin 

kendilerini restoranda aşçı veya şef olmaya hazırlamadığını söylemişlerdir. Buna karşın, 

çocuk gelişimi bölümünde okuyan veya bu bölümden mezun olanların çoğu, aldıkları mesleki 

eğitimin yüksek nitelikli olduğunu, çocuk bakımıyla ilgili her şeyi öğrendiklerini 

anlatmışlardır.   

Mesleki eğitim ile piyasada aranan beceriler arasındaki uyumsuzluğun önemli bir unsuru 

11. ve 12. sınıflarda işyerlerinde veya okulda yapılan zorunlu stajların niteliği olarak ortaya 

                                                
92 ERG ve TÜRKONFED, “Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Politika Analizi ve Öneriler,” ERG 
Politika Notu, 2007. 
93  EARGED, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi 2010 Yılı Raporu, MEB 
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 2010. 
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konulmaktadır. Çocuk gelişiminde stajlar genelde özel kreşler, yuvalar veya anasınıflarında 

yapılmaktadır. Öğrenciler, buralarda çok çalıştırıldıklarından ve temizlik gibi kendi mesleki 

eğitimleriyle ilgili olmayan işlere koşulduklarından şikayetçidirler. Bununla birlikte bu stajlar 

sayesinde çok deneyim kazandıklarını ve dolayısıyla mezun olduklarında kendi alanlarında 

çalışmaya hazır olduklarını da belirtmektedirler. Stajların niteliği, kentteki iş olanakları 

çerçevesinde şekillenmektedir. Örneğin hazır giyimde okuyan öğrenciler İstanbul’da iyi 

firmalarda staj yapabildiklerini, ama aşırı çalıştırıldıklarını söylerken, Mersin’de konfeksiyon 

atölyelerinde staj yapanlar ayakçılık gibi iş deneyimi ve beceri kazandırmayan işlere 

koşulduklarından yakınmışlardır. Denizli’de bir grafik tasarımı mezunu, ancak çiçekçide staj 

imkanı bulabildiğini, bu stajın eğitimiyle hiçbir alakası olmadığını belirtmiştir. Tekstil sektörü 

çok gelişmiş olan Denizli’de bile, giyim programında okuyan öğrenciler ve mezunlar, stajların 

becerilerini kullanma ve geliştirmeye uygun olmadığını anlatmışlardır. Giyim bölümünden 

mezun olan bir kadın, beceri gerektiren bir staj yapabildiği için kendini şanslı saymaktadır:   

Tabii ki ben çok şanslıydım… Arkadaşlarım beni çok kıskanırlardı… Çok böyle 
hocalarla tartıştıklarını bile gördüm. Hani “biz haksızlığa uğradık, [o] iyi bölümde” 
[diyorlardı]. Onlar işçi konumunda işçinin yanında makinecinin başındalar. İşte 
makinecinin diktiği havluyu temizliyorlar, bornozu temizliyorlar. Ben odadaydım, 
odam var, masam var, çizim yapıyorum. Ben daha farklıydım. O da benim bir şansım. 
(Denizli,  mezun) 

Özellikle İstanbul dışındaki kentlerde, KTML öğrencilerinin staj yaptığı pek çok işyerinin ya 

ücret vermediği ya da stajyerleri ucuz emek olarak görerek aşırı çalıştırdığı anlatılmaktadır.  

Sadece staj niye beğenilmiyor biliyor musunuz? Staja götürülen elemana eziyet, 
hamallık, angarya her şey. Ben gittiğimde 77 kiloydum, stajdan geldiğimde 45 
kiloydum. Yirmi günde o sadece yetti zaten. Hayatımda taşımadığım kadar tabak 
taşıttılar. “Bu da sizin işiniz” [dediler]. Her şey bizim işimizdi. Üniversiteden gelen 
stajyerlere dahil aynı şeyi yaptılar. (Mersin, mezun)   

Okullarda gıda ve giyim bölümlerinde verilen stajlarda da dışarıdan sipariş alınan işlerin 

öğrencilere yaptırıldığı, bunların her zaman eğitimde kazanılan becerilerin kullanımına ilişkin 

olmadığı ve elde edilen gelirin çok küçük bir bölümünün öğrencilere aktarıldığı 

anlaşılmaktadır. Örneğin Denizli’de öğrenciler 23 Nisan tören giysileri için başka okullardan 

aldıkları siparişleri hazırladıklarını, Mersin’de gıda öğrencileri dışarıdan verilen sipariş için 

“mantı büktüklerini” aktarmışlardır.  

… habire mantı bükme… yani şimdiki mezunlara da sorarsanız… Komşumuzun kızı 
yeni mezun oldu şu anda da Niğde’de okuyor. Ne zaman görsem ne yapıyorsun “mantı 
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büküyoruz, mantı büküyorduk.” Yani sürekli bir amelelik işi vardı, bana göre öyleydi. 
Demek ki değişen bir şey olmamış 1996’dan beri. (Mersin, mezun) 

Görüşülen çoğu öğrenci ve mezun, KTML’deki eğitimlerinin bir aşamasında bu diplomanın 

mesleki becerilerini tescil ettirmek ve arzu edilir bir iş bulmak için yeterli olmadığı sonucuna 

varmıştır. Öğrenciler yükseköğretime devam etmeyi istemektedir; mezunların bazıları iki 

yıllık önlisans programlarını tamamlamış ya da dört yıllık programlara girmeye 

hazırlanmaktadır. Ancak üniversiteye girme çabası, görüşülen KTML’lilerin işgücüne 

katılımını kolaylaştıran değil, öteleyen ve hatta umutlarını kıran bir olgu gibi 

görünmektedir. Kültür derslerinin yetersizliği ve katsayı problemleri yüzünden KTML 

öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavında düz lise mezunlarına göre dezavantajlı olduğunu 

daha önce belirtmiştik. Burada ise KTML mezunlarının kendi alanlarındaki önlisans ve lisans 

programlarının yetersizliğinden söz edeceğiz. İstanbul’da görüşülen mezunlar, meslek lisesi 

mezunlarının sınavsız girebildiği önlisans programlarının nitelik ve içerik açısından 

kendilerine bir şey katmadığından, lisede gördükleri mesleki eğitimi tekrarladığından 

yakınmaktadırlar. Çeşitli bölümlerin kendi alanlarında katsayı avantajıyla girebileceği dört 

yıllık programların sayısının çok sınırlı olduğu belirtilmektedir. Örneğin, çocuk gelişimi 

alanında sadece iki üniversitede dört yıllık eğitim verildiği, kuaförlük bölümü içim dört yıllık 

öğretmenlik programının birkaç sene önce kaldırıldığı, sanat tasarımı bölümünden mezun 

birisinin sadece dört yıllık resim öğretmenliği programlarına başvurabileceği aktarılmıştır.  

Üstelik, resim öğretmenliği gibi alanlarda çok az kadro açıldığı için iş bulmak zordur.  

Bunlara ilaveten, KTML’de matematik, fen, Türkçe gibi alanlardaki eğitimleri zayıf olan 

öğrenciler, lisans programlarına girseler bile zorlandıklarını, mezun olduklarında KPSS 

sınavında iyi puan alabilmenin ve öğretmen olarak atanabilmenin çok güç olduğunu dile 

getirmektedirler. Bu zorluklara rağmen, daha önce belirttiğimiz gibi, dört ilde de yeni 

mezunların ve son sınıf öğrencilerinin öncelikli hedefi üniversiteye girmektir. 12. sınıfta staj 

ve ders yükü bir arada olduğu için dershaneye gidemeyen birçok yeni mezun, mezuniyetten 

sonra üniversite giriş sınavına hazırlanmakta olduklarını belirtmiştir.   

Yükseköğretime geçiş bu kadar zorken, neden öncelikli hedef olarak ifade edilmektedir? Pek 

çok öğrenci, becerilerine uygun bir iş bulabilmek için en azından önlisans diplomasının 

şart olduğunu düşünmektedir. Özellikle mezunlar, KTML diplomasıyla ancak ucuz emek 

olarak vasıfsız işlerde çalışabilecekleri görüşündedir. Örneğin giyim üretimi eğitimi görenler, 

konfeksiyon ve tekstil atölyelerinde dört ilde de ancak ilköğretim mezunlarının yaptığı 

vasıfsız işlerde çalışabileceklerini söylediler. Mersin’de gıda eğitimi gören bir mezun, kafe, 
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restoran ve otel gibi işletmelerde KTML mezunları yerine düşük ücretli stajyerlerin tercih 

edildiğini belirtmiştir. Kayseri’de çocuk gelişimi mezunları, özel kreşlerde öğretmenlerin 

kendilerine temizlik yaptırdığını anlatmışlardır. Öğrenciler ve mezunlar, bu şekilde tasvir 

ettikleri işlerin kendi beceri düzeylerinin altında olduğunu ve saygın olmadığını 

düşünmektedir. Buna karşılık, bir firmada stilistlik, şef aşçılık ve en çok da öğretmenlik daha 

itibarlı işler olarak nitelendirilmektedir. Öğrencilerin ve mezunların itibarlı bir iş için 

yükseköğretimin şart olduğu şeklindeki düşüncelerinde, çalışma hayatına ilişkin gözlemleri, 

kültürel yargıları, ailelerin ve çevrenin baskısı ve işgücü piyasasının kötü koşulları da çok 

etkindir. Aşağıdaki kısımda bu konuyu daha ayrıntılı tartışacağız.  

4.2.3.b. KTML Mezunlarının İşgücüne Katılımında Ekonomik Faktörler  

Raporun daha önceki bir bölümünde Türkiye’de kadınların işgücüne katılımını etkileyen 

faktörler tartışılmıştı. Bunları, işgücü piyasasının niteliği, ücretler ve çocuk bakım 

hizmetlerinin maliyeti gibi ekonomik faktörler ve erkek egemen cinsiyet rejimiyle ilgili olan 

faktörler (geleneksel cinsiyet rolleri, cinsiyetçi iş bölümü, cinsiyetçi dünya görüşü) olarak 

sıralamıştık. Odak grubu görüşmelerinin bulguları, bu iki gruptaki unsurların da KTML 

mezunlarının işgücüne katılım kararı üzerinde etkili olduğuna işaret etmektedir. Bu kısımda, 

ekonomik faktörleri, bir sonraki kısımda ise toplumsal cinsiyet rejimiyle ilgili unsurları ele 

alacağız.  

Pek çok KTML öğrencisi, mezun olduklarında düşük ücretli ve itibarsız sayılan iş 

olanaklarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Mezunların çalışma arzuları, ücretlerin düşük ve 

çalışma koşullarının ağır olduğu işlerle karşı karşıya kaldıklarında azalmaktadır. 

Mersin’de çocuk gelişiminden mezun olan bir kadın, aylık maaşın asgari ücretin çok altında 

kaldığı ve çalışma saatlerinin uzun olduğu bir kreşte çalışmaktansa, eşinin de telkiniyle evde 

çocuğuna bakmayı tercih ettiğini belirtmiştir.  

Kreşe gittim evet. Sabahın çok erken bir saatinde gidiyorsunuz çocuklarla 
ilgileniyorsunuz. Yani o da çok şey oldu, çok uzun bir süre hani benim çocuğuma 
kendi çocuğuma ayıracak bir zamanım olmadı. Yoksa birkaç gün denemek amaçlı bir 
kreşte çalıştım sadece birkaç gün çalışabildim. Çok erken bir saat akşam çok geç bir 
saatte eve dönünce hani çocuğum sürekli beni soruyormuş. Yani eşim de dedi ki 
“çocuğu bu kadar mahrum edeceğine otur evinde kendi çocuğuna büyüt.” Onun için 
evde oturup kendi çocuğuma bakmayı daha şey gördüm. (Mersin, mezun)  

İstanbul ve Kayseri’de de, kreş ve çocuk yuvalarındaki işlerin ağır ve iş güvenliğinden yoksun 

olduğu ve işverenlerin ucuz işgücü arayışında oldukları belirtilmiştir.  
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Ayrıca işe girerken de zorluk çekiyoruz hocam. Nasıl diyeyim ben işe girdiğimde beni 
bir ay deneme sürecine aldılar bir ay benim param verilmedi. Ne sigorta ne para hiç bir 
şey verilmiyor ve ben bir ay boşu boşuna çalıştım ve beni bir ay sonra çıkardılar, “seni 
denedik beğenmedik.” [Soru: Ondan sonra bir ay başka birini mi deniyorlar?] Evet, bir 
ay başkasını deniyorlar. Deneme süreci diye her şeyi yaptırıyorlar. Ben o kreşin 
duvarlarını, halılarını her gün sildiğimi biliyorum. …  Özel kreşti yeni açılmıştı, kreş 
çok pisti ve yeni açan sahipleri kendileri temizlik yaparken seni de denemeye alıyoruz 
bakalım temiz misin, titiz misin diyorlar ve ben duvarları sildiğimi hatırlıyorum, hani 
ben duvarları sildim. [Başka bir mezun: Bende şimdi orada bir haftadır çalışıyorum 
galiba aynı şeyler bende de olacak.] (Kayseri, mezun)  

İstanbul’da, Mersin’de ve Denizli’de, tekstil ve konfeksiyondaki işlerin düşük ücretli, uzun 

çalışma saatleri gerektiren ve vasıfsız işler olduğu ifade edilmiştir. Sadece Denizli’de bir 

tekstil fabrikasında 5 sene çalışmış olan bir giyim bölümü mezunu, okulda edindiği becerileri 

kullanabildiği bir iş yaptığını, bilgisayarlı sistemle kalıp çıkarttıklarını aktarmıştır. Ancak bu 

mezun da, tekstil sektörünün genelde işçi aradığını ve işçiliğin zor olduğunu belirtmiştir.  

Ben 5 sene çalıştım ama normal işçi konumunda değildim.  İşçiler ama çok zor. 
Makineci olmak [çok zor]. Onun tozu, sesi… Bazı kumaşlar var dike dike artık onu, 
işçilerinin ellerinin yandıklarını biliyorum.  Elleri pütür pütür. Böyle dolaşırdım 
bakardım, elleri kıpkırmızı. Çok zor işçilerin [işi]… [Emeğinin karşılığını da] 
alamıyorlar tabii. Asgari ücret artı mesai. (Denizli, mezun) 

Dolayısıyla, KTML mezunları genelde, yukarıda staj bahsinde de değinildiği gibi, işgücü 

piyasasında kendi alanlarındaki işlerin çoğunun kendi beceri düzeylerine göre düşük ve 

itibarsız olduğunu düşünmektedirler ve bu alanlarda çalışmak istememektedirler.  

4.2.3.c. KTML Mezunlarının İşgücüne Katılımında Toplumsal Cinsiyetin Rolü 

KTML öğrencilerinin ve mezunlarının çalışma hayatına ilişkin tutumlarının, daha genel 

olarak kendilerinin, ailelerinin ve sosyal çevrelerinin toplumsal cinsiyet rolleri hakkındaki 

algıları çerçevesinde oluştuğu anlaşılmaktadır. Çalışabilecekleri sektörlerdeki cinsiyetçi iş 

bölümü, cinsiyet ayrımı ve ayrımcılığı da, işgücüne katılımlarını etkilemektedir.   

Örneğin yukarıdaki kısımda değinilen bir işin itibarlı sayılıp sayılmaması meselesi, geleneksel 

toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyetçi dünya görüşüyle yakından ilgilidir. KTML öğrencileri, 

bölüm tercihlerini yaparken ve çalışma hayatını değerlendirirken, çok keskin çizgilerle 

olmasa bile bazı bölümlerin ve işlerin kadınlara, diğerlerinin de erkeklere daha uygun 

olduğunu düşünmektedirler. Bu tercihler, çalışma hayatında hangi işlerin yeğleneceğini de 

belirlemektedir. 
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[Endüstri meslek lisesinde dokuma bölümü var]… Dokuma falan istemezdim. 
Erkeklerin işi dokuma, zor yani. Ben diyordum kız mesleğe giderim, orası iyi, tekstil. 
Konfeksiyon, moda tasarım bölümü var, giyim bölümü daha iyi benim için diye benim 
tercihim ondan oldu . . . Dokumayı daha çok erkekler tercih ediyor. Dokuma tekstilden 
daha ağır bir iş. Dokumaya gittiğin zaman dokuma ustası olursun. O da hiç güzel bir 
şey değil. . . . Çizim yapmak, bir şeyler dikmek, dikişle uğraşmak daha güzel. (Denizli, 
mezun) 

Aynı hususla ilgili olarak, bazı meslekler kadınların çalışmasına uygun görülse de, bu alanda 

ancak bir işyeri açmanın uygun olabileceği, başkalarının yanında çalışmanın uygun olmadığı 

düşünülmektedir. Kuaförlük buna örnek verilebilir.   

Kuaförlüğün öbür arkadaşlara göre iş olanağı daha fazla ama şu var en azından 
kuaförlük bir işe girdiğinde asgari ücretle ve ya tatmin edici bir para alabilirler az da 
olsa. Kuaförlükte kendi dükkanın yoksa para kazanamazsın . . . [Soru: Bir de erkek 
mesleği değil midir kuaförlük?] Şu var aslında erkek mesleği. Şundan dolayı, bayanlar 
daha çok erkeği istediği içindir. Bayan bayanı çekemez, ama erkeklerin yapamayacağı 
işleri de bayanlar yaptığı için her iki türlü de ilerleme görülür. Hem bayan hem erkek. 
[Başka bir mezun: Bayanların eli saç kesimine yatkın değil derlerdi eskiden, hep 
erkeklere kestirilirdi.] Ama bir manikür pedikür olsun, kaş-bıyık olsun tutup da başka 
ülkeler gibi veya kendini geliştirmiş şehirler gibi bir şehir değil Mersin. Mesela erkek 
kuaföründe manikürcü bayan görsünler hemen adını çıkarırlar o insanın, “a baksana 
erkeklere manikür yapıyor,” şöyle böyle. (Mersin, mezun). 

Biz ikinci sınıfa kadar, üçüncü sınıfa kadar öğretmenlik [yapabileceğimiz] hayaliyle 
geldik. Geçen yıl da kapatıldı [üniversitedeki kuaförlük öğretmenliği bölümü]. Bu 
inanın ki çok kötü bir şey, yani kaldık. Bütün arkadaşlarım iki yıllığa gitti, onlar da 
yine geldikleri zaman hiçbir şekilde eğitmen olarak iş bulamayacaklar. Yine aynı, bir 
kuaföre girecekler çalışacaklar eleman olarak, işyeri açma imkanı olan işyeri açacak, 
en mağdur olan benim şu anda. (Kayseri, mezun)  

En son alıntı, daha önceki bölümlerde de vurgulandığı gibi, hangi işlerin itibarlı sayıldığına 

dair başka önemli bir hususu da göz önüne sermektedir. Aileler kimi zaman, meslek lisesi 

sonrasında üniversiteye gidip öğretmen veya devlet memuru olabileceği düşüncesiyle kızlarını 

KTML’ye göndermişlerdir; aksi takdirde çalışmalarını istememektedirler. 

Yani bizim devlet memuru olma, ailemizin istemesinin nedeni var, biz doğuluyuz. 
Cizreli. 5 yaşındayken buraya geldik. Bir çok akrabamız var orada . . . Yaz tatillerinde 
sürekli gidiyoruz oraya. Bir ayağımızda orada bizim. Bizde şöyle bir şey var. Ailenin 
namı diye bir şey var. Akrabalardan birkaç kız okuduğunda herkes söz eder. “Şunun 
kızı devlet memuru oldu kazandı bak, görüyor musun?” diye. Babam da o konuda 
bana çok güveniyor. Ben seni devlet memuru yapacağım diyor. O konuda hevesliler 
bizim evdekiler. Benim babam özellikle çok hevesli. (Mersin, öğrenci) 
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Öğretmenlik ve devlet memurluğu bir kadının çalışabileceği işler olarak görülürken, kültürel 

açıdan muhafazakar bazı ailelerin, erkeklerle bir arada çalışılan ve/veya özel sektördeki işlerin 

bir kadına uygun olmadığı görüşünü kızlarına telkin ettikleri anlaşılmaktadır. 

Bayanların devletle alakası olmadığı sürece çalışması pek uygun değil. Şöyle bir şey 
var, nasıl diyeyim, mesela bir şey gördüğümüzde başka bir şey de arayabiliyoruz. 
Mesela bir yerin işletmecisi erkek mi, o erkek, ya bir şey yaparsa, ya bir şey olursa, 
orada çalışılmaz diye bir şey var. Ama devletle ilgili olursa, sağlam, bir şey olmaz, 
devlet çünkü. O yüzden, biraz korkma, biraz güvenmeme çevreye, ondan dolayı. [Soru: 
Sen mesela devlet memuru olamadın?] Yok, izin vermezler. (Mersin, öğrenci)  

Odak gruplarına katılan öğrenciler ve mezunların kadınların çalışma hayatına katılımı 

konusundaki görüşleri üzerinden dört ilde muhafazakarlığın kadınların işgücüne katılımını 

nasıl etkilediği konusunda bir genelleme yapmak mümkün değildir. Bununla birlikte, bazı 

farklılıklar göze çarpmaktadır. Mersin’de ve Denizli’de mezunların çalışma hayatına ilişkin 

şikayetler daha çok işlerin niteliği üzerine yoğunlaşırken, Kayseri’de ailelerin ve sosyal 

çevrenin kadınların toplumsal rolleri konusunda daha tutucu tutumları olduğu izlenimi 

ortaya çıkmaktadır. Örneğin, görücü usulüyle oğullarına “kız bakan” annelerin çalışan gelin 

adaylarını tercih etmediği, kimi zaman kocaların eşlerinin çalışmasını istemediği belirtilmiştir. 

Öğrenciler ve mezunlar, Kayseri’de dışarıda çalışan kadın çok olmamasına rağmen, evde iş 

yaparak aile bütçesine katılan çok kadın olduğunu da söylemişlerdir. Bu işlerin neler olduğu 

sorulduğunda, mantı yapıp satmak, evden Amway ve Avon ürünlerini pazarlamak gibi 

örnekler vermişlerdir.  

KTML öğrencileri ve mezunlarının kadınların çalışma hayatına katılımıyla ilgili bu şekilde 

algıları varken, bazı sektörlerde erkekler yüzünden iş bulamayacaklarını düşünenler de 

mevcuttur. Örneğin Mersin’de, gıda bölümünden mezun olanların çalışabilecekleri restoran ve 

otel gibi yerlerde kadınların iyi işler bulmasının güç olduğu belirtilmiştir.   

Ya burada [kafeler ve ikram sektörü] tur üzerinden gidiyor ya genelde. Onu da çok 
bayanların eline teslim etmiyorlar. Burada kafelerin arka kısmına geçtiğiniz zaman 
genelde o restoran kısmının sadece bulaşıkçısı bayandır ya da servis elemanı. Ben 
daha aşçısının bayan olduğunu . . . görmedim yani. Büyük otellerde de öyledir. Niye 
büyük aşçılar hep erkek oluyor, çünkü “o koca koca kazanlarda yemek yapamazsınız” 
derlerdi, “çelimsiz halinizle.” Öyle hep bir ezme vardı [okulda]. (Mersin,  mezun) 

Bu alıntıda kaygı verici olan nokta, gıda bölümlerinin mesleki eğitimde KTML’ler içinde yer 

almasına rağmen, öğretmenlerin kız öğrencilerin kendi alanlarında çalışma hevesini cinsiyetçi 

bir bakış açısıyla kırması ve üstelik sektördeki iş olanaklarının genelde erkeklere yönelik 
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olmasıdır. Diğer bir deyişle, hem eğitim cinsiyetçi bir bakış açısını aşılamaktadır, hem de gıda 

sektöründe vasıflı işler için erkeklerin tercih edildiği anlaşılmaktadır.  

Bir yandan toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel yaklaşımlar ve cinsiyete dayalı iş 

bölümü bazı KTML mezunlarının işgücüne katılım isteğini ve fırsatlarını sınırlandırırken, 

diğer bir yandan da yaşanılan şehirdeki işgücü piyasasının durumu da istihdamı 

etkilemektedir. Çalışan veya iş aramakta olan mezunlar, ücretlerin çok düşük olduğundan, 

kendi alanlarında iş sahası olmadığından ya da ilerleme imkanı olmadığından şikayet 

etmektedirler. Bu nedenle, İstanbul, Denizli, Kayseri ve Mersin’de konuşulan bazı mezunlar, 

süpermarkette veya mağazada satış elemanı ve muhasebeci gibi mesleki eğitimleriyle hiç 

ilgisi olmayan alanlarda çalışmaktadırlar. Diğer mezunlar ise, bu koşulları kabul etmek 

istemedikleri için, genelde öğretmen olmak üzere üniversiteye girme çabası içindedirler veya 

girmişlerdir. Meslek kurslarının daha yaygın olduğu İstanbul’da, farklı sektörlerde iş 

bulabilmek için belediyenin açtığı kurslara gidenler veya gitmeyi planlayanlar vardır. Öte 

yandan, bazı mezunlar ise, KTML’deki bölümlerini istemeden (aile zoru veya puanları başka 

bölümleri tutmadığı için) seçmiş oldukları için, kendi alanlarında değil, ilgisiz başka işlerde 

(muhasebecilik, apart otelde yöneticilik gibi) çalışmaktadır.  

Sonuç olarak, KTML’lerin kadınların işgücüne katılımı ve istihdamına etkisinin zayıf olduğu 

söylenebilir. Bunun nedenleri, eğitimin (özellikle stajların) niteliğinin düşük ve piyasa 

koşullarına uygun olmaması, işgücü piyasasındaki sınırlı olanaklar ve cinsiyetçi iş bölümü ile 

geleneksel cinsiyet rollerinin eğitim, aile ve işyerlerinde yeniden üretilmesi olarak 

sıralanabilir. KTML mezunlarının işgücüne katılım oranlarının yükseltilebilmesi ve çalışma 

yaşamında cinsiyet ayrımının ve ayrımcılığın giderilebilmesi için, KTML’lerdeki 

programların yapısının değiştirilmesi ve işgücü piyasasında kadınların eşit katılımını 

özendirici politikaların yürürlüğe konması gerekmektedir.  
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5. Ekonomik	  Analiz:	  Mesleki	  veya	  Teknik	  Lise	  Mezunu	  Kadınlar	  ve	  

İstihdam	  Piyasasındaki	  Durumları	  

Elde bulunan 2009 yılına ait en son Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü 

Anketi verilerine göre, Türkiye genelinde kadın ve erkeklerin mezun olunan okul türü 

bakımından dağılımı Tablo 8’deki gibidir. Buna göre, Türkiye’de kadınların %3,78’i, 

erkeklerin ise % 6,58’i mesleki veya teknik lise diplomasına sahiptir. 

Tablo	  8.	  En	  son	  bitirilen	  okul	  –	  Türkiye	  geneli	  

 Kadın (%) Erkek (%) 
6 yaşından küçük olanlar 9,66 10,41 
Bir okul bitirmeyen 36,95 24,22 
İlkokul (5 yıl) 26,87 27,31 
Ortaokul, mesleki ortaokul ve ilköğretim (8 yıl) 11,74 16,11 
Genel lise 6,01 7,85 
Mesleki veya teknik lise 3,78 6,58 
Yüksekokul, fakülte ve üzeri 4,99 7,53 
Toplam 100,00 100,00 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

Türkiye’de mesleki veya teknik eğitimin getirisi ve genel olarak işgücü piyasasına etkileri 

üzerine çok sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. 94  Mesleki veya teknik lise mezunu 

kadınların işgücü piyasasındaki durumlarına özellikle odaklanan, veriye dayalı ekonomik 

analiz ise bulunmamaktadır. Bu bölümde, 2009 yılı TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi verileri 

kullanılarak mesleki ve teknik lise mezunu kadınların işgücü piyasasında durumları ile ilgili 

betimsel bir çerçeve çizilmeye çalışılacaktır.  

Bu noktada, sunulacak verilerin ve bu verilerden çıkarılan bulgu ve sonuçların mesleki veya 

teknik lise mezunu tüm kadınlar üzerine olduğunu vurgulamakta yarar bulunmaktadır. 

TÜİK’in hanehalkı işgücü anketlerinde mesleki veya teknik lise mezunlarının bu liselerin 

hangi türünden mezun olduklarına dair ayrım yapılmamakta ve istihdamla ilgili diğer veriler 

de bu ayrıntı düzeyinde verilmemektedir.95 

                                                
94 Türkiye’de genel ve mesleki liselere devam kararlarının belirleyicileri ve işgücü piyasası üzerindeki etkileri 
üzerine ayrıntılı bir ekonometrik analiz için, bakınız: İnsan Tunalı, “General vs. Vocational Secondary School 
Choice and Labor Market Outcomesin Turkey 1988-98,” basılmamış manuskript, İstanbul, 2004.   
95 Bu çerçevede, TÜİK’in hanehalkı işgücü anklerinde Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı kız teknik ve kız meslek liselerinden mezun olan kadınlarıı ayrıştırmak mümkün 
olmamaktadır. Bildiğimiz kadarıyla, Türkiye’deki kız teknik ve meslek liselerinden mezun olan kadınların 
istihdam piyasasındaki durumlarını kendi başına ele almaya izin verecek veri seti bulunmamaktadır. Milli Eğitim 
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Raporda daha önce sunulan Türkiye eğitim istatistik verilerine göre, 2009-2010 öğretim 

yılında mesleki eğitime devam eden kız öğrencilerin %35,7’si Kız Teknik ve Meslek 

Liselerine kayıt olmuştur. Daha önceki yıllarda da benzer düzeylerde seyreden bu oranın bu 

okullardan mezun olanlar için de geçerli olduğu varsayımı altında, mesleki veya teknik lise 

mezunu kadınların istihdamı ile ilgili aşağıdaki analiz ve değerlendirmelerde Kız Teknik ve 

Meslek Lisesi mezunlarının bu oranda temsil edilmesi söz konusudur. 

5.1. Alınan	  Eğitim	  Türüne	  göre	  İstihdam	  Durumu	  

Tablo 9’da kadın ve erkekler için mezun olunan okul türüne göre istihdam durumları 

verilmektedir.  Tabloda gözlenen Türkiye’de kadınların yüksek okul mezunları dışındaki tüm 

kategorilerde çok büyük oranda işgücüne dahil olmadıkları, istihdam piyasası dışında yer 

aldıklarıdır. Tablo 9’da verilen oranlar kullanılarak işgücüne katılım oranlarına bakıldığında, 

genel ortalaması %25,1 olan kadınlar için işgücüne katılım oranının her okul türünde çok 

düşük olduğu gözlenmektedir. Ancak, mesleki veya teknik lise mezunu kadınlarda bu 

oran %38 olup ortalamanın oldukça üzerindedir. Genel lise mezunu kadınlar için aynı 

oran %29,4 düzeyindedir. 

Tablo	  9.	  Kadın	  ve	  erkekler	  için	  alınan	  eğitim	  türüne	  göre	  istihdam	  durumu	  (1)	  -‐	  Türkiye	  

geneli	  

 Kadınlar Erkekler 

Eğitim durumu Çalışan 
(%) 

İşsiz 
(%) 

İşgücüne 
Dahil 
Olmayan (%) 

Çalışan 
(%) 

İşsiz 
(%) 

İşgücüne 
Dahil 
Olmayan 
(%) 

Bir okul bitirmeyenler 15,59 0,75 83,66 37,19 7,75 55,05 
İlkokul Mezunu 21,48 2,08 76,44 64,04 9,03 26,93 
Ortaokul, mesleki 
ortaokul ve ilköğretim 
mezunu 

15,36 3,41 81,22 49,94 10,12 39,94 

Genel lise mezunu 21,53 7,86 70,61 59,06 9,96 30,98 
Meslek veya teknik 
lisesi mezunu 28,53 9,52 61,94 70,52 9,91 19,57 

Yüksekokul, fakülte ve 
üzeri mezun 59,23 11,32 29,45 74,74 7,4 17,86 

                                                                                                                                                   
Bakanlığı tarafından başlatılan “Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi” projesi 
çerçevesinde, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunlarının istihdam durumları ile ilgili internet 
üzerinden gönüllü bazda girilen bilgi toplanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl elde edilen bu verileri rapor 
haline getirmekte ve bu raporu yayınlamaktadır (MEB Eğitim Araştırma Ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi  2010 Yili Raporu, Ankara, 2010), Ancak bu 
veri seti, bilgilerin gönüllük esasına göre girilmiş olması nedeniyle yanlı örneklem özelliüi taşımaktadır, Ayrıca, 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerin ham halini araştırmacılara açmaması nedeniyle Kız Teknik ve Meslek Lisesi 
mezunları için bu veri setinde de ayrıma gitmek mümkün olmamaktadır, 
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Tüm kadınlar/erkekler 21,79 3,35 74,86 59,48 9,13 31,39 
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

5.1.1. Okul	  Türlerine	  ve	  Bölgelere	  göre	  İstihdam	  Durumu	  

Mesleki veya teknik lise mezunu kadınların NUTS1 bölgelerine göre istihdam durumları 

Tablo 10’da verilmiştir. Mesleki veya teknik lise mezunu kadınların büyük oranda Batı 

bölgelerinde toplandıkları görülmektedir (Ege’de %16,2, İstanbul’da %14,4, Doğu 

Marmara’da %12,7). İşgücüne dahil olmama bakımından en yüksek oran %72 ile Güney 

Doğu Anadolu bölgesindedir. Bu bölgeyi %71 ile Orta Anadolu ve %68 ile Kuzey Doğu 

Anadolu takip etmektedir. En düşük işgücüne dahil olmama oranları %56,3 ve %56,7 ile 

sırasıyla, Doğu Karadeniz ve Batı Marmara bölgelerindedir. Mesleki veya teknik lise mezunu 

tüm kadınların içinde işsizlerin en yüksek olduğu bölge ise %13,2 ile Akdeniz bölgesi olup bu 

bölgeyi %12,4 ile Orta Doğu Anadolu bölgesi izlemektedir.  

Tablo	  10.	  Mesleki	  veya	  teknik	  lise	  mezunu	  kadınların	  NUTS1	  bölgelerine	  göre	  istihdam	  

durumları	  –	  Tüm	  alanlar	  için	  

 NUTS1 

Mesleki 
veya 
teknik lise 
mezunları 
(%) 

Çalışan (%) İşsiz (%) 

İşgücüne 
Dahil 

Olmayan 
(%) 

İstanbul (İstanbul) 14,44 30,14 9,72 60,14 
Batı Marmara (Tekirdağ-Balıkesir) 8,59 34,45 8,82 56,73 
Ege (İzmir-Aydın-Manisa) 16,24 26,73 9,90 63,37 
Doğu Marmara (Bursa-Kocaeli) 12,17 30,11 10,51 59,38 
Batı Anadolu (Ankara-Konya) 11,67 27,02 8,16 64,82 
Akdeniz (Antalya-Adana-Hatay) 9,95 26,34 13,17 60,49 
Orta Anadolu (Kırıkkale-Kayseri) 4,87 21,22 7,35 71,43 
Batı Karadeniz (Zonguldak-Kastamonu-
Samsun) 8,21 31,42 9,60 58,98 

Doğu Karadeniz (Trabzon) 4,60 36,53 7,13 56,35 
Kuzey Doğu Anadolu (Erzurum-Ağrı) 3,14 26,38 4,89 68,73 
Orta Doğu Anadolu (Malatya-Van) 3,14 21,82 12,38 65,80 
Güney Doğu Anadolu (Gaziantep-
Şanlıurfa-Mardin) 2,97 21,38 6,55 72,07 

Toplam 100,00 28,53 9,52 61,94 
Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 
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5.2. Mesleki	   ve	   Teknik	   Lise	   Mezunu	   Kadınların	   İstihdam	   Durumu	   ve	  

Aldıkları	  Ücretler	  

Tablo 11’de, mesleki veya teknik lise mezunlarının mezun oldukları bölümlere göre dağılımı 

kadın ve erkeklere göre verilmektedir. Kadınlar, %23,5 oranı ile en çok meslek liselerinin 

öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmakta, bunu %23,3 ile 

iş ve yönetimle ilgili bölümler, %10,2'si beşeri bilimlerle ilgili bölümler, %9,1 ile imalat ve 

işlemeyle ilgili bölümler ve %7,4 ile sağlıkla ilgili bölümler takip etmektedir. Erkeklerde 

öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleriyle ilgili bölümlerden mezun olanların oranı sadece %6,7 

olup, teknik alanlar olan mühendislik ve işleri (%33,8) ile imalat ve işlemeyle (%16,8) ilgili 

bölümlerin toplamda yaklaşık %50 oranında tercih edildiği, iş ve yönetimle ilgili bölümlerin 

de %17,8 ile bu bölümlerin ardından geldiği görülmektedir. 

Tablo	  11.	  En	  son	  bitirdiği	  okul	  mesleki	  veya	  teknik	  lise	  olanların	  mezun	  oldukları	  

bölümlere	  dağılımı	  –	  Türkiye	  geneli	  

 Kadınlar (%) Erkekler (%) 
Öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleri   23,53 6,70 
Sanat  9,61 1,98 
Beşeri bilimler   10,24 11,19 
Sosyal bilimler ve davranış bilimleri   0,08 0,05 
Gazetecilik ve enformasyon  0,08 0,02 
İş ve yönetim  23,38 17,81 
Hukuk   0 0,09 
Yaşam bilimleri  0,04 0,01 
Fizik bilimleri  0,82 0,47 
Matematik ve istatistik  0,03 0,01 
Bilgisayar  2,48 2,76 
Mühendislik ve işleri  2,82 33,82 
İmalat ve işleme  9,10 16,87 
Mimarlık ve inşaat  0,39 3,26 
Tarım, ormancılık ve balıkçılık  0,25 0,54 
Veterinerlik   0,05 0,07 
Sağlık  7,44 1,53 
Sosyal hizmetler  1,38 0,01 
Kişisel hizmetler  3,21 1,18 
Ulaştırma hizmetleri ve çevre koruma   0,06 0,12 
Güvenlik hizmetleri  0 1,51 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

Tablo 12’te mesleki veya teknik lise mezunu kadınların eğitim aldıkları bölümlere göre 

istihdam durumları verilmektedir. Genel olarak mesleki veya teknik lise mezunu kadınların 

çok büyük oranda işgücüne katılmadıkları ve istihdam piyasası dışında yer aldıkları yukarıda 
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da belirlenmişti. Yüksek oranda mezun olunan öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleriyle ilgili 

bölümlerde işgücüne katılmayanların oranı %65 düzeyindedir.  Diğer yoğunlukla takip edilen 

bölümlerden iş ve yönetimle ilgili bölümlerde bu oran %57,7, beşeri bilimlerle ilgili 

bölümlerde %76, imalat ve işlemeyle ilgili bölümlerde %69,3, sağlıkla ilgili bölümlerde 

ise %40,4 düzeyindedir. Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olanların en yüksek çalışma 

oranına sahip olduğu görülmektedir. Bu alandaki bölümlerden mezun olanların %55'i 

halen çalışmaktadır. Çalışan oranı öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleri alanında %25,5, iş ve 

yönetim alanında %31,7 ve imalat ve işleme alanında %22,7’dir. 

Tablo	  12.	  Meslek	  veya	  teknik	  lise	  mezunu	  kadınların	  eğitim	  aldıkları	  alanlara	  göre	  

istihdam	  durumları	  –	  Türkiye	  geneli	  (%)	  

 

Mezunlar 
içindeki oranı 

(%) 

Çalışan 
(%)  

İşsiz 
(%) 

İşgücüne dahil 
olmayan (%) 

Öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleri   23,53 25,28 9,49 65,23 
Sanat  9,61 24,07 11,29 64,64 
Beşeri bilimler   10,24 17,00 7,00 76,00 
Sosyal bilimler ve davranış bilimleri   0,08 50,00 0,00 50,00 
Gazetecilik ve enformasyon  0,08 25,00 0,00 75,00 
İş ve yönetim  23,38 31,71 10,57 57,72 
Yaşam bilimleri  0,04 25,00 0,00 75,00 
Fizik bilimleri  0,82 30,00 12,50 57,50 
Matematik ve istatistik  0,03 0,00 33,33 66,67 
Bilgisayar  2,48 25,21 11,98 62,81 
Mühendislik ve işleri  2,82 31,64 16,00 52,36 
İmalat ve işleme  9,10 22,72 7,65 69,63 
Mimarlık ve inşaat  0,39 47,37 18,42 34,21 
Tarım, ormancılık ve balıkçılık  0,25 12,50 0,00 87,50 
Veterinerlik   0,05 60,00 0,00 40,00 
Sağlık  7,44 55,02 4,54 40,44 
Sosyal hizmetler  1,38 22,96 17,04 60,00 
Kişisel hizmetler  3,21 29,94 7,96 62,10 
Ulaştırma hizmetleri ve çevre 
koruma   0,06 16,67 50,00 33,33 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

Mezun olunan alanlar için Tablo 12’de verilen oranlar kullanılarak işsizlik oranı (işgücüne 

dahil olmayanlar ve 15 yaşından küçük olanlar düşüldükten sonra geriye kalan çalışabilecek 

nüfus içinde işi olmayanların oranı) hesaplandığında, yüksek oranda mezun olunan 

öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleri alanında işsizliğin %27,3 düzeyinde olduğu 

görülmektedir.  Diğer yoğunlukla takip edilen alanlardan iş ve yönetim alanında bu oran 
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%25, imalat ve işleme alanında %25,2, sağlık alanında ise %7,6 düzeyindedir. Sağlık alanının 

burada da düşük işsizlik oranı ile öne çıktığı görülmektedir. 

5.2.1. İstihdam	  Durumuna	  göre	  Ücretler	  

Tablo 13’te mesleki veya teknik lise mezunu olan ve halen ücretli olarak çalışmakta olan 

kadınların 2009 yılında ayda ortalama 800 TL kazandıkları görülmektedir. Aynı rakam 

erkekler için %18,5 fazlasıyla 948 TL’dir. 

Tablo	  13.	  Mesleki	  veya	  teknik	  lise	  mezunu	  çalışanların	  ortalama	  aylık	  ücret	  gelirleri	  

Kadınlar Erkekler 

Çalışan (%) Ortalama Aylık Gelir (TL) Çalışan (%) Ortalama Aylık Gelir (TL) 

28,53 800 70,52 948 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

Tablo 14’te mesleki veya teknik lise mezunu olan çalışanlar için çalışılan işyerinin statüsüne 

göre aylık ortalama ücret gelirleri verilmiştir. Kadınların %78’i özel sektörde, %20 kadarı da 

kamuda çalışmaktadır. Kamuda kazanılan ortalama ücretin (1148 TL) özel sektörde 

kazanılandan (680 TL) %70’e yakın daha fazla olduğu görülmektedir. Meslek lisesi mezunu 

erkekler için kamu-özel sektör ücret geliri farkı çok daha fazla olup %150 düzeyinde kamu 

sektörü lehinedir. 

Tablo	  14.	  Mesleki	  veya	  teknik	  lise	  mezunu	  olan	  çalışanlar	  için	  çalışılan	  işyerinin	  

statüsüne	  göre	  ücret	  gelirleri	  

 Kadınlar Erkekler 
 

% 
Aylık 
Gelir 
(TL) 

% 
Aylık 
Gelir 
(TL) 

Özel 78,04 680 82,86 560 
Kamu 20,56 1148 16,54 1377 
Diğer (Vakıf, dernek, kooperatif, siyasi parti, 
sivil toplum kuruluşu, uluslararası örgüt, elçilik 
vb.) 

1,40 733 0,60 876 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

Tablo 15’de meslek lisesi mezunları içinde işten dolayı herhangi bir sosyal güvenlik 

kuruluşuna kayıtlı olanların oranları ile aldıkları aylık ortalama ücret gelirleri verilmektedir. 

Sigortalı olarak çalışan meslek lisesi mezunu kadınlar sigortasız çalışan meslek lisesi 

mezunu kadınların aldığı ücretlere göre %88 oranında daha fazla ücret almaktadırlar. 
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Meslek lisesi mezunu erkeklerde ise sigortalılar sigortasızlara göre %67 daha fazla ücret gelir 

elde etmektedirler. Türkiye geneli için %53,29 olan sigortalılık oranının meslek lisesi 

mezunlarında çok daha yüksek olduğu Tablo 15’ten görülmektedir. 

Tablo	  15.	  Meslek	  lisesi	  mezunları	  içinde	  işten	  dolayı	  herhangi	  bir	  sosyal	  güvenlik	  

kuruluşuna	  kayıtlı	  olanlar	  

 İş 
gücüne 
dahil 
tüm 
kadınlar 

Ücretli ve 
yevmiyeli olarak 
çalışmakta olan 
kadınlar 

İş 
gücüne 
dahil 
tüm 
erkekler 

Ücretli ve 
yevmiyeli olarak 
çalışmakta olan 
erkekler 

 
% % 

Aylık 
Gelir 
(TL) 

% % 
Aylık 
Gelir 
(TL) 

Sigortalı 72,73 84,53 862 77,90 87,65 998 
Sigortasız 27,27 15,47 459 22,10 12,35 597 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

Öğretim durumuna göre sigortalılık oranlarını ise Tablo 16’da verilmiştir. Sigortalılık 

oranlarının meslek lisesi mezunlarında, gerek erkek gerek kadınlar için, genel lise 

mezunlarına göre daha yüksekte olduğu görülmektedir. 

Tablo	  16.	  Çalışan	  kadınlar	  içinde	  işten	  dolayı	  herhangi	  bir	  sosyal	  güvenlik	  kuruluşuna	  

kayıtlı	  olanlar	  -‐	  Bitirilen	  okul	  durumuna	  göre	  

 Kadınlar Erkekler 

 
Sigortalı 

(%) 
 

Sigortasız 
(%) 

Sigortalı 
(%) 

 

Sigortasız 
(%) 

Bir okul bitirmeyenler 4,72 95,28 16,63       83,37 
İlkokul Mezunu 18,59       81,41 51,47       48,53 
Ortaokul, mesleki ortaokul ve 
ilköğretim mezunu 29,24       70,76 52,28      47,72 

Genel lise mezunu 66,84       33,16 71,79       28,21 
Meslek veya teknik lisesi mezunu 72,73       27,27 77,90       22,10 
Yüksekokul, fakülte ve üzeri mezun 93,50        6,50 89,22       10,78 
Tüm kadınlar/erkekler 37,97       62,03 59,39       40,61 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

Tablo 17’de çalışan kadın ve erkeklerin bitirilen okul durumuna göre kazandıkları ücret gelir 

ortalamaları değişik yaş grupları için verilmektedir. Mesleki veya teknik lise mezunu 

kadınların kazandıkları ortalama aylık gelir (800 TL) ortalama ücret geliri 495 TL olan 

ilköğretim mezunu çalışan kadınlara göre %62 daha fazladır. Aylık ücret geliri 746 TL olan 
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genel lise mezunu çalışan kadınlara göre de ayda %7 daha fazla ücret geliri kazandıkları 

görülmektedir.  Tüm öğretim kategorilerinde genç çalışan ücretleri düşmekte, 15-24 yaş arası 

çalışan kadınların ücretleri daha ileri yaştaki çalışanların aldıkları ücrete göre ilköğretim 

mezunlarında %33, genel lise mezunlarında %35, mesleki veya teknik lise mezunlarında 

da %31 düzeyinde düşük olmaktadır. Erkeklerde aynı kategorilerde ücret düşüşleri 

kadınlardakilere göre %7-10 arasında daha fazla olup genel lise ile meslek lisesi mezunlarında 

benzer oranda düşüş görülmektedir (yaklaşık %38).  

Tablo	  17.	  Çalışan	  kadın	  ve	  erkeklerde	  bitirilen	  okul	  durumuna	  göre	  aylık	  ücret	  geliri	  

ortalamaları	  -‐Değişik	  yaş	  grupları	  için	  

 Kadınlar Erkekler 

 
Ortalama 

Aylık Gelir 
(TL) 

Ortalama 
Aylık Gelir 
-15-24 Yaş 
Hariç (TL) 

Ortalama 
Aylık Gelir 
-15-24 Yaş 
Arası (TL) 

Ortalama 
Aylık 
Gelir 
(TL) 

Ortalama 
Aylık 
Gelir -
15-24 
Yaş 

Hariç 
(TL) 

Ortalama 
Aylık 
Gelir -
15-24 
Yaş 

Arası 
(TL) 

Bir Okul 
Bitirmeyenler 425 414 441 545 577 479 

İlkokul 
Mezunu 490 488 523 735 740 621 

Ortaokul, 
Mesleki 
Ortaokul ve 
İlköğretim 
Mezunu 

495 623 418 692 839 465 

Genel Lise 
Mezunu 746 862 562 941 1009 632 

Meslek 
Lisesi 
Mezunu 

800 896 617 948 1016 629 

Yüksekokul, 
Fakülte ve 
Üzeri 

1460 1550 871 1731 1793 962 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

5.2.2. Çalışılan	  İşyerinin	  Faaliyet	  Türüne	  göre	  Ücretler	  

Tablo 18’de meslek lisesi mezunlarının çalıştıkları işyerleri ve bu işyerlerinde elde ettikleri 

aylık ortalama ücret gelirleri işyerlerinin faaliyet türlerine göre verilmektedir. Meslek lisesi 

mezunu kadınların %22,18 ile en yoğun olarak sağlık sektöründe çalıştıkları görülmekte, bu 

sektörde elde ettikleri aylık ortalama ücret geliri 1044 TL olmaktadır. Sağlık sektörünü kişisel 



	  
 

79 
 

ve ev eşyalarının tamirinin yer aldığı faaliyet alanı %15,56 çalışma oranı ve 587 TL aylık 

ortalama ücret geliri ile izlemektedir. Yoğun olarak çalışılan diğer sektörler, ayda 724 TL 

ortalama ücret geliri kazanılan ve meslek lisesi mezunu çalışan kadınların %7,87’sinin 

çalıştığı eğitim sektörü ile ayda ortalama 1153 TL olan kamu yönetimi ve savunma (zorunlu 

sosyal güvenlik) sektörleridir. Çalışan oranının çok düşük göründüğü birkaç istisnai faaliyet 

alanı dışında meslek lisesi mezunu erkeklerin aynı faaliyet alanında çalışan meslek lisesi 

mezunu kadınlara göre daha fazla ücret geliri elde ettikleri görülmektedir. 

Tablo	  18.	  Mesleki	  veya	  teknik	  lise	  mezunu	  çalışanlar	  için	  çalışılan	  yer,	  kuruluş	  veya	  

işyerinin	  ana	  faaliyeti	  

 
Kadınlar Erkekler 

Çalışılan yerin faaliyet 
alanı % Gelir (TL) % Gelir (TL) 

Tarım, avcılık ve ilgili 
hizmet faaliyetleri 0,58 436 0,50 806 

Ormancılık, tomrukçuluk ve 
ilgili hizmet faaliyetleri   0,07 740 

Balıkçılık, balık çiftçiliği ve 
ilgili hizmet faaliyetleri   0,02 1100 

Kömür madenciliği   0,97 1369 
Ham petrol ve doğalgaz 
çıkarımı; saha arama ve 
tetkiki hariç, petrol ve gaz 
çıkarımı ile ilgili hizmet 
faaliyetleri 

  0,08 1678 

Uranyum ve toryum cevheri 
madenciliği     

Metal cevherler madenciliği   0,12 1055 
Diğer madencilik ve 
taşocakçılığı 0,09 1110 0,18 1186 

Gıda ürünleri ve içecek 
imalatı 2,74 723 3,92 892 

Tütün ürünleri imalatı 0,13 1367 0,19 1396 
Tekstil ürünleri imalatı 3,55 604 2,78 752 

Tablo	  18	  (devam).	  Mesleki	  veya	  teknik	  lise	  mezunu	  çalışanlar	  için	  çalışılan	  yer,	  kuruluş	  

veya	  işyerinin	  ana	  faaliyeti	  

 
Kadınlar Erkekler 

 
% Gelir (TL) % Gelir (TL) 

Giyim eşyası imalatı; kürkün 
işlenmesi ve boyanması 5,71 677 1,08 779 

 
Derinin tabaklanması ve 
işlenmesi; bavul, el çantası, 0,22 639 0,17 684 
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saraçlık, koşum takımı ve 
ayakkabı imalatı 
Ağaç ve ağaç mantarı 
ürünleri imalatı (mobilya 
hariç); saz, saman ve benzeri 
malzemelerden, örülerek 
yapılan eşyaların imalatı 

0,04 500 0,61 737 

Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt 
ürünleri imalatı 0,31 684 0,61 862 

Basım ve yayım; plak, kaset 
ve benzeri kayıtlı medyanın 
çoğaltılması 

0,54 627 0,61 898 

Kok kömürü, rafine edilmiş 
petrol ürünleri ve nükleer 
yakıt imalatı 

  0,24 1487 

Kimyasal madde ve ürünlerin 
imalatı 0,67 915 1,34 1063 

Plastik ve kauçuk ürünleri 
imalatı 0,40 740 1,66 829 

Metalik olmayan diğer 
mineral ürünlerin imalatı 0,90 720 3,51 821 

Ana metal sanayisi 0,27 1176 3,02 1020 
Makine ve teçhizatı hariç; 
fabrikasyon metal ürünleri 
imalatı 

0,13 813 1,66 799 

Başka yerde 
sınıflandırılmamış makine ve 
teçhizat imalatı 

1,53 793 3,41 891 

Büro makineleri ve 
bilgisayar imalatı   0,05 812 

Başka yerde 
sınıflandırılmamış elektrikli 
makine ve cihazların imalatı 

0,67 876 1,10 943 

Tablo	  18	  (devam).	  Mesleki	  veya	  teknik	  lise	  mezunu	  çalışanlar	  için	  çalışılan	  yer,	  kuruluş	  

veya	  işyerinin	  ana	  faaliyeti	  

 
Kadınlar Erkekler 

 
% Gelir (TL) % Gelir (TL) 

Radyo, televizyon, 
haberleşme teçhizatı ve 
cihazları imalatı 

0,13 793 0,28 1074 

Tıbbi aletler; hassas ve optik 
aletler ile saat imalatı 0,18 680 0,16 848 

Motorlu kara taşıtı, römork 
ve yarı römork imalatı 0,36 682 3,52 950 

Diğer ulaşım araçlarının 
imalatı 0,18 1175 1,01 1277 

Mobilya imalatı; başka yerde 0,49 797 1,60 714 
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sınıflandırılmamış diğer 
imalatlar 
Geri dönüşüm (yeniden 
değerlendirme)   0,04 783 

Elektrik, gaz, buhar ve sıcak 
su üretimi ve dağıtımı 0,22 1226 2,23 1279 

Suyun toplanması, arıtılması 
ve dağıtımı 0,13 1000 0,20 1413 

İnşaat 1,75 789 5,18 811 
Motorlu taşıtlar ve 
motosikletlerin satışı, bakımı 
ve onarımı; motorlu taşıt 
yakıtının perakende satışı 

1,17 883 2,66 743 

Motorlu taşıtlar ve 
motosikletler dışında kalan 
toptan ticaret ve ticaret 
komisyonculuğu 

2,97 720 3,73 924 

Motorlu taşıtlar ve 
motosikletlerin dışında kalan 
perakende ticaret; kişisel ve 
ev eşyalarının tamiri 

15,56 587 9,74 715 

Oteller ve lokantalar 3,46 619 4,51 685 
Kara taşımacılığı ve boru 
hattı taşımacılığı 0,76 768 3,27 900 

Suyolu taşımacılığı 0,04 695 0,25 1262 
Havayolu taşımacılığı 0,22 1290 0,19 1234 
Destekleyici ve yardımcı 
ulaştırma faaliyetleri; seyahat 
acentelerinin faaliyetleri 

1,08 865 1,29 891 

Tablo	  18	  (devam).	  Mesleki	  veya	  teknik	  lise	  mezunu	  çalışanlar	  için	  çalışılan	  yer,	  kuruluş	  

veya	  işyerinin	  ana	  faaliyeti	  

 
Kadınlar Erkekler 

 
% Gelir (TL) % Gelir (TL) 

Posta ve telekomünikasyon 1,17 1023 1,34 1281 
Sigorta ve emeklilik fonları 
hariç, mali aracı kuruluşların 
faaliyetleri 

0,67 1219 1,02 1349 

Sigorta ve emeklilik fonları 
ile ilgili faaliyetler (Zorunlu 
sosyal güvenlik hariç) 

0,18 845 0,07 747 

Mali aracı kuruluşlara 
yardımcı faaliyetler 0,72 886 0,24 988 

Gayrimenkul faaliyetleri 0,31 683 0,36 715 
Operatörsüz makine ve 
teçhizat ile kişisel ve ev 
eşyalarının kiralanması 

0,36  0,06 894 
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Bilgisayar ve ilgili faaliyetler 0,36 700 0,57 776 
Araştırma ve geliştirme 
hizmetleri 0,04 1300 0,02 1275 

Diğer iş faaliyetleri 7,29 653 7,55 729 
Kamu yönetimi ve savunma, 
zorunlu sosyal güvenlik 6,79 1153 12,02 1377 

Eğitim 7,87 724 1,56 1045 
Sağlık işleri ve sosyal 
hizmetler 22,18 1044 3,48 1159 

Kanalizasyon ve atıkların 
toplanması, hıfzıssıhha ve 
benzeri faaliyetler 

  0,11 741 

Başka yerde 
sınıflandırılmamış üye 
olunan kuruluşların 
faaliyetleri 

1,26 687 2,02 1189 

Eğlence, dinlenme, kültür ve 
sporla ilgili faaliyetler 0,63 771 1,03 1012 

Diğer hizmet faaliyetleri 1,93 473 0,66 688 
Ev içi çalışan personelin 
hane halklarındaki hizmetleri 
(Evlerde yaptırılan hizmet 
işleri) 

1,26 422 0,11 587 

Uluslararası örgütler ve 
temsilcilikleri 0,04 4000 0,04 1183 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

Tablo 19’da ise meslek lisesi mezunları çalıştıkları işyerlerinde yaptıkları işe göre ayrılmakta 

ve kazandıkları aylık ortalama ücret gelirleri verilmektedir. Meslek lisesi mezunu 

kadınların %25,91’inin büro elemanı olarak çalışmakta oldukları ve ayda ortalama 787 TL 

ücret geliri elde ettikleri görülmektedir. Bunu %16,60 oranı ile sağlık sektöründe yardımcı 

profesyonel olarak çalışanlar izlemekte ve ayda ortalama 1173 TL kazanmaktadırlar. Oran 

olarak önemli diğer yapılan iş türleri %8,82 oranı ve 542 TL aylık ücretle satış 

elemanları, %8,01 oranı ve 730 TL aylık ücretle müşteri hizmetlerinde çalışanlar, %7.42 oranı 

ve 594 TL aylık ücretle kişisel hizmetlerde çalışanlar ve %5,8 oranı ve 634 TL aylık ücretle 

eğitim sektöründe yardımcı elemanlar görülmektedir. 
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Tablo	  19.	  Mesleki	  veya	  teknik	  lise	  mezunu	  çalışanlar	  için	  çalışılan	  kuruluş	  veya	  işyerinde	  

yapılan	  iş	  

 Kadınlar Erkekler 

 % Aylık Gelir 
(TL) % Aylık Gelir 

(TL) 
Kanun yapıcılar ve üst düzey 
yöneticiler 0,09 1350 0,41 1337 

Şirket müdürleri 1,17 1295 1,71 1580 
Küçük işletme sahipleri ve 
müdürleri 0,40 1084 1,21 1100 

Fizik, matematik ve mühendislik 
bilimleri ile ilgili profesyonel 
meslek mensupları 

0,04 1080 0,06 1040 

Yaşam bilimleri ve sağlık ile ilgili 
profesyonel meslek mensupları 0,04 1000 0,07 1437 

Eğitim bilimleri ile ilgili 
profesyonel meslek mensupları 1,12 794 0,05 1405 

Diğer profesyonel meslek 
mensupları 0,36 1150 0,61 1168 

Fizik ve mühendislik bilimleri ile 
ilgili yardımcı profesyonel meslek 
mensupları 

2,52 811 7,38 1264 

Yaşam bilimleri ve sağlık ile ilgili 
yardımcı profesyonel meslek 
mensupları 

16,60 1173 2,50 1152 

Eğitim bilimleri ile ilgili yardımcı 
profesyonel meslek mensupları 5,80 634 0,11 664 

Diğer yardımcı profesyonel 
meslek mensupları 8,10 987 8,03 1134 

Büro elemanları 25,91 787 10,13 945 
Müşteri hizmetlerinde çalışan 
elemanlar 8,01 730 2,74 955 

Kişisel hizmetler ve koruma 
hizmetleri veren elemanlar 7,42 594 9,76 900 

Tablo	  19	  (devam).	  Mesleki	  veya	  teknik	  lise	  mezunu	  çalışanlar	  için	  çalışılan	  kuruluş	  

veya	  işyerinde	  yapılan	  iş	  

 
Kadınlar Erkekler 

 % Aylık Gelir 
(TL) % Aylık Gelir 

(TL) 
Modeller, satış elemanları ve 
tanıtım elemanları 8,82 542 6,95 686 

Pazara yönelik nitelikli tarım, 
hayvancılık, avcılık, ormancılık ve 
su ürünleri çalışanları 

0,04 100 0,36 738 

Kendi geçimine yönelik tarım, 
hayvancılık, avcılık, ormancılık ve     
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su ürünleri çalışanları 
Maden çıkarımı ve inşaatla ilgili 
işlerde çalışan sanatkârlar 0,09 700 4,47 884 

Metal işleme ve makine ile ilgili 
işlerde çalışan sanatkârlar 0,27 826 11,96 937 

Hassas işlerde, el sanatları ve 
basım ile ilgili işlerde çalışanlar 0,58 297 0,73 705 

Diğer sanatkârlar ve ilgili işlerde 
çalışanlar 2,25 605 2,50 698 

Sabit tesis operatörleri 0,04 1300 2,02 1031 
Makine operatörleri ve 
montajcıları 3,42 595 5,72 780 

Sürücüler ve hareketli makinelerin 
operatörleri   6,71 905 

Satış ve hizmetler ile ilgili nitelik 
gerektirmeyen işlerde çalışanlar 3,28 534 5,16 711 

Tarım, hayvancılık, avcılık, 
ormancılık ve su ürünleri 
sektörlerindeki nitelik 
gerektirmeyen işlerde çalışanlar 

0,45 393 0,24 641 

Madencilik, inşaat, imalat ve 
ulaştırma sektörlerindeki nitelik 
gerektirmeyen işlerde çalışanlar 

3,15 648 7,05 779 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

5.3. Mesleki	  veya	  teknik	   lise	  mezunu	  kadınların	   istihdam	  piyasasında	  

yer	  alma	  biçimleri	  

Tablo 20’de meslek lisesi mezunu olup ücretli olarak çalışan kadınlardan işlerini son iki yılda 

(2007-2009 arası) bulmuş olanların %72,85 gibi yüksek bir oranının kendi imkanları ile 

işlerini buldukları, bunu %26,48 ile akraba, eş ve dost aracılığının izlediği görülmektedir. İş 

bulma konusunda kamudan veya özel kurumlardan alınan kurumsal desteğin çok düşük 

düzeylerde kaldığı görülmektedir. Meslek lisesi mezunlarının kendi imkanları ile buldukları 

işlerde elde ettikleri aylık ortalama ücret geliri 670 TL olurken, akraba, eş ve dost aracılığıyla 

buluna işlerde daha düşük gelir elde edildiği anlaşılmaktadır (526 TL). İş bulma biçimine göre 

ücret farkı erkeklerde de aynı biçimde kendi imkanları ile iş bulmak lehine oluşmaktadır. 
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Tablo	  20.	  Mesleki	  veya	  teknik	  lise	  mezunu	  olup	  ücretli,	  maaşlı	  veya	  yevmiyeli	  

çalışanlardan	  son	  iki	  yılda	  (2007,	  2008,	  2009)	  işe	  başlayanların	  işlerini	  nasıl	  buldukları	  

  Kadınlar Erkek 
 % Aylık Gelir (TL) % Aylık Gelir (TL) 
Kendi imkanlarımla 72,85 670 71,93 736 
Türkiye İş Kurumu kanalıyla 0,19 715 0,39 758 
Özel istihdam ofisleri kanalıyla 0,10 650 0,13 915 
Akraba, eş ve dost aracılığıyla 26,48 526 27,00 658 
Diğer 0,38 1122 0,55 919 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

Tablo 21’te meslek lisesi mezunu çalışan kadınların %96,4’ünün tam zamanlı çalıştığı 

görülmektedir. Yarı zamanlı çalışan meslek lisesi mezunu kadınların kazandıkları ortalama 

aylık ücretin 495 TL olduğu ve tam zamanlı çalışanların kazandığı ortalama aylık ücret olan 

811 TL’ye göre oldukça düşük kaldığı görülmektedir. 

Tablo	  21.	  Mesleki	  veya	  teknik	  lise	  mezunu	  çalışanlar	  için	  iş	  yerinde	  çalışma	  şekli	  

 Kadınlar Erkekler 
 % Aylık Gelir 

(TL) % Aylık Gelir 
(TL) 

Tam zamanlı 96,49 811 98,92 952 
Yarı zamanlı 3,51 495 1,08 661 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

Tablo 22’te, yarı zamanlı çalışan meslek lisesi mezunu kadınların %60,26’sının çalıştığı işin 

niteliği gereği yarı zamanlı çalıştığı görülmektedir. Yarı zamanlı çalışan meslek lisesi 

mezunu kadınların yaklaşık %15’i çocuk bakımı ve diğer ailevi nedenler 

yüzünden, %10,26’sı eğitime devam etmesi nedeniyle ve %8,97’si de tam zamanlı iş 

bulamadığı için yarı zamanlı çalışmaktadır. Bu son oran, yarı zamanlı çalışanların önemli bir 

kısmının kendi isteği ile yarı zamanlı çalıştığına işaret etmektedir. 

Tablo	  22.	  Yarı	  zamanlı	  çalışan	  mesleki	  veya	  teknik	  lise	  mezunları	  için	  yarı	  zamanlı	  

çalışma	  nedenleri	  

 Kadınlar Erkekler 
 % Aylık Gelir 

(TL) % Aylık Gelir 
(TL) 

Ailedeki çocuklara baktığı için 7,69 365   
Ailedeki bakıma muhtaç 
yetişkinlere baktığı için      

Hem ailedeki çocuklara hem de 2,56 410   
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bakıma muhtaç yetişkinlere 
baktığı için 
Eğitimine devam ettiği için 10,26 240 27,78 282 
Kendi hastalığı ya da özürlülük 
hali nedeniyle 2,56 375 1,11 120 

Diğer ailevi ve kişisel nedenler 7,69 338 1,11 300 
Tam zamanlı bir iş bulamadığı 
için 8,97 315 21,11 409 

İşin niteliği gereği 60,26 611 44,44 1064 
Diğer   4,44 418 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

Tablo 23’de ücretli, maaşlı ya da yevmiyeli çalışan meslek lisesi mezunu kadınların çok 

büyük bir kısmının (%94,38) işlerinde sürekli çalıştıkları, küçük bir kısmının (%5,62) geçici 

bir işte çalıştığı görülmektedir. Geçici nitelikteki işlerden kazanılan ortalama aylık gelirin 442 

TL düzeyinde kaldığı görülmektedir. Geçici çalışma nedenleri ile ilgili bilgilerden geçici 

çalışanların %85,6’sının sürekli iş bulamamak nedeniyle geçici işlerde çalıştığı 

anlaşılmaktadır (TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009). 

Tablo	  23.	  Ücretli,	  maaşlı	  ya	  da	  yevmiyeli	  çalışan	  mesleki	  veya	  teknik	  lise	  mezunlarının	  

çalıştıkları	  işteki	  süreklilik	  durumu	  

 Kadınlar Erkekler 
 % Aylık Gelir 

(TL) % Aylık Gelir 
(TL) 

Sürekli 94,38 821 96,23 961 
Geçici 5,62 442 3,77 623 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

Tablo 24’den çalışmakta olan meslek lisesi mezunu kadınların çok küçük bir kısmının (%1,21) 

işlerini genellikle kendi evlerinde çalışarak yerine getirdikleri ve bu grubun düşük ücret alan 

grup olduğu görülmektedir (ayda ortalama 476 TL). 

Tablo	  24.	  Çalışmakta	  olan	  mesleki	  veya	  teknik	  lise	  mezunlarının	  işlerinin	  tamamını	  veya	  

belli	  bir	  bölümünü	  evde	  geçirme	  durumu	  

 Kadınlar Erkekler 
 % Aylık Gelir 

(TL) % Aylık Gelir 
(TL) 

Genellikle 1,21 476 0,10 699 
Bazen 0,54 733 0,20 1210 
Hiç 98,25 804 99,70 948 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 
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Tablo 25’te çalışmakta olan meslek lisesi mezunlarının esas işlerinde haftalık çalışma saatleri 

verilmektedir. Meslek lisesi mezunu çalışan kadınların %60,68’i haftada 40-50 saat 

arası, %24,25’i 50-60 saat arası, yüzde 9,22’si de 60 saatten fazla çalışmaktadır. Çalışan 

kadınların çok büyük bir kısmının daha fazla gelir elde etmek amacıyla daha fazla çalışmak 

istemediği, daha fazla gelir elde etmek amacıyla daha fazla çalışmak isteyenlerin 

oranının %4,77’de kaldığı da ayrıca bilinmektedir (TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009). 

Tablo	  25.	  Çalışmakta	  olan	  mesleki	  veya	  teknik	  lise	  mezunlarının	  esas	  işlerinde	  haftada	  

çalıştıkları	  süre	  

 Kadınlar Erkekler 
 % % 
38 saat ve daha az 5,85 3,18 
39 ila 49 saat arası 60,68 54,70 
50 ila 60 saat arası 24,25 26,50 
60 saatten fazla 9,22 15,62 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

Tablo 26’da meslek lisesi mezunu çalışan kadınların %97,48’inin mevcut işini değiştirmek 

veya ek iş olması için iş aramadığı görülmektedir. İş arayan küçük grubun (%2,52), aylık 

ortalama geliri 483 TL olan düşük gelirli grup olduğu görülmektedir. Halen çalıştığı halde iş 

arayan meslek lisesi mezunlarının iş arama nedenlerine bakıldığında, %50 oranıyla daha fazla 

gelir elde etmek başta gelmekte, bunu (%17,9) oranıyla işindeki çalışma koşullarından 

memnun olmamak izlemektedir (TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009).  

Tablo	  26.	  Çalışmakta	  olan	  mesleki	  veya	  teknik	  lise	  mezunlarından	  son	  4	  hafta	  içerisinde	  

mevcut	  işini	  değiştirmek	  üzere	  ya	  da	  mevcut	  işine	  ek	  olarak	  iş	  arayanlar	  

 Kadınlar Erkekler 
 % Aylık Gelir 

(TL) % Aylık Gelir 
(TL) 

Evet 2,52 483 3,27 624 
Hayır 97,48 806 96,73 959 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

Tablo 27’de işgücüne dahil olanların iş aradıkları ay sayısı mezun olunan okula göre 

verilmektedir. İş aranılan ay sayısında alınan eğitime göre büyük farklar olmadığı 

görülmektedir. Meslek lisesi mezunu kadınların %22,2’sinin 12 aydan daha fazla bir süredir iş 

aradıkları anlaşılmaktadır. Bu oran genel lise mezunu kadınlar için %20,9, ilköğretim mezunu 

kadınlar için ise %13,1 düzeyindedir. 
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Tablo	  27.	  Mezun	  olunan	  okula	  göre	  işgücüne	  dahil	  olanların	  iş	  aradıkları	  ay	  sayısı	  

 İlköğretim Mesleki veya 
teknik lise 

Genel lise Yüksekokul 

 Kadın 
(%) 

Erkek 
(%) 

Kadın 
(%) 

Erkek 
(%) 

Kadın 
(%) 

Erkek 
(%) 

Kadın 
(%) 

Erkek 
(%) 

3 ay ve daha az 37,62 42,80 31,23 39,92 29,09 37,35 30,85 33,93 
3 ila 6 ay arası 22,03 24,30 18,51 23,42 19,94 21,77 19,22 24,14 
6 ila 12 ay arası 27,26 22,26 28,07 22,41 30,06 24,05 29,27 23,77 
12 aydan fazla 13,09 10,63 22,19 14,25 20,91 16,83 20,66 18,15 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

Tablo 28’de kadınların son 3 ayda iş aramama (işgücüne dahil olmayanlar kategorisine dahil 

olma veya o kategoride kalmaya devam etme) nedenleri mezun olunan okula göre 

verilmektedir. Meslek lisesi mezunu kadınların %59,2’si için bu nedenin ev işleri ile 

uğraşmak olduğu görülmektedir. Ev işleri ile uğraşmak, her eğitim düzeyinde bu konudaki en 

yüksek oran olarak ortaya çıkmaktadır. İlköğretim mezunları için %44,53 olan bu oran, genel 

lise mezunları için %49,47’dir. Ev işleri ile uğraşma nedeniyle istihdam piyasası dışında 

kalmanın en yüksek oranda meslek lisesi mezunu kadınlar için geçerli olduğu anlaşılmaktadır. 

Meslek lisesi mezunu kadınların %7,61 de çocuk bakımı nedeniyle işgücü piyasası dışında 

kalmaktadır. 

Tablo	  28.	  Kadınların	  son	  3	  ayda	  iş	  aramama	  nedenleri	  –	  Bitirilen	  okula	  göre	  

 Ortaokul, 
Mesleki 
Ortaokul 

ve 
İlköğretim 
Mezunu 

(%) 

Genel Lise 
Mezunu 

(%) 

Meslek 
Lisesi 

Mezunu 
(%) 

Yüksekokul, 
Fakülte ve 
Üzeri (%) 

İş buldu başlamak için bekliyor 0,01 0,11 0,08 0,89 
Eski işine geri çağrılmayı 
bekliyor/mevsimlik çalışıyor 0,45 0,39 0,58 0,82 

Daha önce çok aradı ancak bulamadı 0,49 1,23 1,34 2,18 
Kendi vasıflarına uygun bir iş 
bulabileceğine inanmıyor 1,45 2,36 2,34 3,08 

Eğitim/öğretimine devam ediyor 41,77 27,84 10,85 7,90 
Ev işleri ile meşgul 44,53 49,47 59,20 30,80 
Emekli 2,13 6,79 10,03 38,14 
Ailedeki çocuklara bakıyor 3,42 5,08 7,61 6,42 
Ailedeki bakıma muhtaç yetişkinlere 
bakıyor 0,23 0,19 0,30 0,45 

Hem ailedeki çocuklara hem de bakıma 
muhtaç yetişkinlere bakıyor 0,20 0,23 0,65 0,21 
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Diğer ailevi ve kişisel nedenler 3,16 3,18 3,72 4,37 
Özürlü veya hasta 1,21 0,99 1,63 1,18 
Yaşlı (65 ve daha yukarı yaş) 0,43 0,45 0,65 0,37 
Diğer 0,51 1,69 1,03 3,19 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 

5.4. Bulguların	  Özeti	  ve	  Değerlendirmeler	  

Mesleki veya teknik lise mezunu kadınların istihdamı konusunun incelenmesinde iki ana 

başlık öne çıkmaktadır. Bunlar, işgücüne katılım oranı ile iş piyasasına katılanların aldıkları 

ücretlerdir. Bu çalışmada, TÜİK'in 2009 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak bu 

iki ana değişkenin belirleyicileri betimsel düzeyde anlaşılmaya çalışılmıştır. Meslek lisesi 

mezunu kadınların, genel lise ve ilköğretim mezunu kadınlarla karşılaştırıldığında işgücü 

piyasasına katılım ve ücret performansı açısından ne tür farklı özellikler gösterdikleri 

araştırılmış, bu noktalarda bölgesel farklılıklara da bakılmıştır. Üçüncü bir diğer önemli başlık 

da mesleki veya teknik lise mezunu kadınların istihdam piyasasına giriş ve yer alma biçimleri 

(ne şekilde iş buldukları, tam zamanlı mı yarı zamanlı mı çalıştıkları vb.) ile ilgili 

farklılıklardır.  

Bu çerçevede temel bulgular aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

İşgücüne Katılımda ve İstihdamda Farklılıklar 

1. Mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranları Türkiye 

ortalamasının ve ayrıca genel lise ile ilköğretim mezunu kadınlar için olan oranların 

üzerinde olmakla birlikte, genelde çok düşüktür. 

TÜİK'in 2009 yılı İşgücü Anketi verilerine göre tüm kadınların işgücüne katılım oranı 

Türkiye ortalaması %25,1'dir. İşgücüne katılım oranı ilköğretim mezunu 

kadınlarda %18,8 ve genel lise mezunu kadınlarda %29,4 iken, meslek lisesi mezunları 

için bu oran %38,1'dir.  

Meslek lisesi mezunu kadınlar için olan dahil, bu oranların tümü çok düşüktür. Bu 

olgunun sosyolojik ve iktisadi belirleyicilerini anlamak ve değiştirmeye yönelik politika 

önerileri geliştirip uygulamak Türkiye'nin ekonomik büyümesi bakımında hayati önem 

taşımaktadır. 

2. Mesleki veya teknik lise mezunu kadınlarda işsizlik oranı %25 gibi çok yüksek bir 

orandadır. Bu oran genel lise mezunu kadınlarda %26,7 olup daha da yüksektir. 
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İşgücüne katılım oranının mesleki veya teknik lise mezunu kadınlarda görece olarak 

yüksek olması muhtemelen işsizlik oranının da yüksek olmasına yol açmaktadır. Bu oran 

yine de %26,7 olan genel lise mezunu kadınlardaki işsizlik oranından daha düşük 

gerçekleşmiştir. İşgücüne genel lise mezunu kadınlara göre daha yüksek oranda 

katılmalarına rağmen daha düşük oranda işsizlikle karşılaşmış olmaları, meslek lisesi 

mezunu olmanın kadınlara işgücü piyasasında avantaj sağladığına işaret etmektedir. 

3. Mesleki veya teknik lise mezunu kadınlar sanayinin görece gelişmiş olduğu Batı 

illerinde yoğunlaşmış olup bu bölgelerde görece olarak daha yüksek oranda işgücüne 

katılmaktadırlar. 

Mesleki veya teknik lise mezunu kadınların %69,6'sı Türkiye'nin Batı bölgelerinde 

bulunmaktadır (sırasıyla Ege, İstanbul, Doğu Marmara, Akdeniz, Batı Marmara ve Batı 

Karadeniz). Batı Anadolu (Ankara ve Konya) da dahil edildiğinde bu oran %81,3'e 

çıkmaktadır. Meslek lisesi mezunlarının daha büyük kısmının sanayinin yoğunlaştığı 

bölgelerde olması şaşırtıcı olamamakla birlikte, Türkiye'de mesleki eğitimle sanayi ve 

istihdam arasındaki bağın kopuk olmadığını göstermesi bakımından önemlidir. Ege 

bölgesi hariç (%36,6), sanayinin yoğun olduğu yerlerde meslek lisesi mezunu kadınların 

işgücüne katılım oranları Türkiye ortalaması olan %38,1’den kısmen daha yüksektir (Batı 

Marmara %43,3, Batı Karadeniz’de %41,  Doğu Marmara’da %40,6, İstanbul’da %39,9, 

Akdeniz’de %39,5). İşgücüne katılımlarının yoğun olduğu bu sanayi bölgelerinde işsiz 

mesleki veya teknik lise mezunu kadınlar da daha yoğun olarak bulunmaktadır. Bu 

durumun iş bulma ihtimallerinin bu bölgelerde daha yüksek olduğuna işaret etmesi 

muhtemeldir.  

4. Mesleki veya teknik lise mezunu kadınların büyük bir kısmının (i) öğretmen eğitimi ve 

eğitim bilimleri; (ii) iş ve yönetim; (iii) beşeri bilimler; (iv) imalat ve işleme ve (v) sağlık 

alanlarıyla ilgili bölümlerden mezun oldukları görülmektedir.  

İşgücüne katılım oranları öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleri ile beşeri bilimler 

alanındaki bölümlerden mezun olanlarda düşük, sağlık ve iş ve yönetim alanlarındaki 

bölümlerden mezunlarda görece olarak yüksektir.  

İşsizlik oranları genel olarak çok yüksek olup, en düşük işsizlik sağlık liseleri 

mezunlarında görülmektedir. 

Mesleki veya teknik lise mezunu kadınların %23,5'i öğretmen eğitimi ve eğitim 

bilimleriyle ilgili bölümlerden mezun olmuştur. Bu mezunların %65,2'si işgücüne dahil 
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değildir. Mezunların %23,4'ünün geldiği iş ve yönetimle ilgili bölümler için bu 

oran %57,7; mezunların %10,2'sinin geldiği beşeri bilimlerle ilgili bölümler için %76; 

mezunların %9,1'inin geldiği imalat ve işlemeyle ilgili bölümler için %69,6 ve 

mezunların % 7,4'ünün geldiği sağlıkla ilgili bölümler için %40,4'tür.  

Öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleriyle ilgili bölümlerden mezun olanlarda işsizlik 

oranı %27,2, iş ve yönetimle ilgili bölümlerde %25, beşeri bilimlerle ilgili 

bölümlerde %29,2; imalat ve işlemeyle ilgili bölümlerde %25,1; sağlıkla ilgili bölümler 

için ise %7,6'dır. 

Bu bulgular, kadınlar için mesleki ve teknik liselerde aldıkları eğitimle işgücü piyasası 

içinde yer almaları ve iş bulmaları arasında bir ilişki olmadığına işaret etmektedir. 

 

Ücret Farklılıkları 

5. Mesleki veya teknik lise mezunu çalışan kadınlar aynı liselerden mezun çalışana 

erkeklerden ortalama %18,5 daha az aylık ücret geliri elde etmektedirler.  

Kamuda çalışan mesleki ve teknik lise mezunu kadınlar özel sektörde 

çalışanlardan %70 daha fazla aylık ücret geliri elde etmekte, sigortalıların ortalama 

ücretleri sigortasız olanlara göre %88 daha fazla olmaktadır.  

Üniversite mezunları hariç, çalışan kadınlar arasında en yüksek sigortalı çalışan oranı 

(%72,7) mesleki veya teknik lise mezunu kadınlardadır. 

Mesleki veya teknik lise mezunu kadınların sadece %28,5’i halen çalışırken bu oran 

erkeklerde %70,5’tir. Kadınlarda aylık ortalama ücret geliri 800 TL, erkeklerde 948 

TL’dir.  

Kamuda çalışan mesleki veya teknik lise mezunu kadın oranı %20,6 olup aylık ücret 

gelirleri 1148 TL’dir (özelde 680 TL). Bu farkın kamuda çalışanların daha nitelikli 

işgücünü haiz olmaları kadar, aynı beceri düzeyindeki mavi yakalı çalışanlar için 

ücretlerin kamuda genel olarak özel sektöre göre daha yüksek olmasından da 

kaynaklanması mümkündür. 

Türkiye’de tüm çalışan kadınların %38’i iş nedeniyle sigortalı iken, bu oran ilköğretim 

mezunlarında %29,2, genel lise mezunlarında %66,8 ve mesleki veya teknik lise 

mezunlarında %72,7’dir.  
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6. Mesleki veya teknik lise mezunu çalışan kadınlar ilköğretim mezunu çalışan 

kadınlardan %62, genel lise mezunu çalışan kadınlardan ise %7 daha fazla ücret geliri 

elde etmektedirler.  

Genç (15-24 yaş arası) çalışanlar için ücretler daha ileri yaşlardaki (24 yaştan büyük) 

çalışanlara göre, ilköğretim mezunlarında %33, genel lise mezunlarında %35, mesleki 

veya teknik lise mezunlarında ise %31 daha düşüktür. 

Bulgular, iş piyasasına dahil olup iş bulan mesleki veya teknik lise mezunlarının (ortalama 

800 TL ile) ilköğretim mezunlarına göre (ortalama 495 TL) çok daha fazla ücret geliri 

elde edebildiklerine, genel lise mezunlarına göre ise (ortalama 746 TL) bu farkın çok daha 

sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Çalışılan yıl ile elde edilen ücret geliri arasındaki 

ilişkinin bu üç eğitim düzeyi için birbirine yakın seyrettiği görülmektedir. 

7. Mesleki veya  teknik lise mezunu çalışan kadınların en yoğun çalıştıkları sektör %22,18 

ile sağlık sektörü olup bu sektörde elde edilen ücret geliri ortalama 1044 TL 

düzeyindedir. %15,6 ile ikinci yoğun çalışılan sektör olan kişisel ve ev eşyalarının tamiri 

sektöründe ortalama aylık ücret geliri 587 TL’dir. %7,9’un çalıştığı eğitim sektöründe 

aylık ortalama ücret geliri 724 TL olurken, %6,8’in çalıştığı kamu yönetimi ve savunma 

(zorunlu sosyal güvenlik) sektöründe ortalama ücret geliri 1153 TL’dir. 

Yapılan işe göre ayrımda ise, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların %25,9’u büro 

elemanı olarak çalışmakta ve ayda ortalama 787 TL ücret geliri elde etmekte, bu iş 

kategorisini %16,6 oranı ve 1173 TL ortalama aylık ücret geliri ile sağlık sektöründe 

yardımcı profesyoneller takip etmektedir. 

Mesleki veya teknik lise mezunu çalışan kadınların görece olarak yoğunlaştıkları sağlık 

sektöründe genel ortalama ücretin %50’sine yakın daha fazla ücret aldıkları, en çok devam 

edip mezun olunan eğitim sektörü ile ilgili bölümlere uygun eğitim sektöründe ortalama 

ücret genel ortalamanın biraz altında kalmaktadır. Bu bölümlerden mezun olan 

kadınların %65 kadarının işgücü piyasasında olmamasını açıklamak bakımından bu 

sektörde ücretin yüksek olmamsı bir etken olabilir. Kamu istihdamında görece yüksek 

ücret olgusu burada da karşımıza çıkmaktadır. 



	  
 

93 
 

İstihdam Koşulları 

8. Yeni işe giren mesleki veya teknik lise mezunu kadınların yüksek bir oranı (%72,8) 

işlerini kendi imkanları ile bulmuş olup elde ettikleri ortalama aylık ücret geliri (670 

TL), akraba, eş ve dost aracılığıyla bulanlara göre (526 TL) %27,3 daha fazladır. 

Mesleki veya teknik lise mezunu çalışan kadınların %96,5’i tam zamanlı çalışmaktadır. 

Yarı zamanlı çalışan küçük grubun aylık ücret geliri (495 TL) tam zamanlı çalışanların 

(811 TL) %61’i kadardır. Yarı zamanlı çalışanların %9 kadarı tam zamanlı bir iş 

bulamadığı için yarı zamanlı çalıştığını beyan etmiş, büyük bölümü (%60,2’si) çalıştıkları 

işin gereği olduğunu belirtmiştir.  

Mesleki veya teknik lise mezunu çalışan kadınların %94,4’ü sürekli işlerde çalışmakta, 

geri kalan %5,6’lık grup ise düşük ücretle (ayda ortalama 442 TL) ve sürekli iş 

bulamadığı için geçici işlerde çalışmaktadır. Sürekli iş istemediği için geçici işte 

çalışanların oranı %7,2’dir. 

Mesleki veya teknik lise mezunu ücretli çalışan kadınların çok küçük bir bölümü (%1,21) 

işinin tamamını veya belli bir bölümünü genellikle kendi evinde yürütmekte, geri kalanı 

işlerini çalıştıkları yerde görmektedirler. Evden çalışan grubun ortalama aylık ücret geliri 

476 TL düzeyinde, genel ortalamanın %60 kadar altında, kalmaktadır. 

Mesleki veya teknik lise mezunu ücretli çalışan kadınların çok küçük bir bölümü (%0,63) 

ek bir işte çalışmaktadır. Bunların ortalama aylık ücret geliri 592 TL düzeyindedir 

(ortalamanın %75’i). 

Mesleki veya teknik lise mezunu ücretli çalışan kadınların %60,7’si haftada 39-49 saat 

arası çalışmaktadır. Kadınların %24,3’ü 50-60 saat arası çalışırken, 60 saatten fazla 

çalışanların oranı %9,2 olmaktadır. 

Mesleki veya teknik lise mezunu ücretli çalışan kadınların küçük bir bölümü (%4,8) daha 

fazla gelir elde etmek amacıyla çalışmak istemektedir. Bu grubun ortalama aylık ücret 

geliri 614 TL’dir (daha fazla çalışmak istemeyen grubun gelirinin %76’sı). 

Mesleki veya teknik lise mezunu ücretli çalışan kadınların çok küçük bir bölümü (%2,5) 

mevcut işini değiştirmek ya da mevcut işine ek olarak yeni iş aramaktadır. Bu grubun 

ortalama aylık ücret geliri 483 TL’dir (iş aramayana çalışanların gelirinin %60’ı). 
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Mesleki veya teknik lise mezunu kadınlardan işgücüne dahil olmayanların iş aramama 

nedenleri arasında %59,2 ile ev işleri ile uğraşma başta gelmektedir. Buna ek 

olarak, %7,61 büyüklüğündeki bir grup da çocuk bakımı nedeniyle işgücü piyasası 

dışında kalmaktadır.  

5.5. Ekonomik	  Analizin	  Bulguları	  	  

Yukarıda özetlenen bulguların son kısmındaki en çarpıcı nokta, mesleki veya teknik lise 

mezunu kadınların çok büyük oranda ev işleri ile uğraşma ve çocuk bakma nedenleri ile 

işgücü piyasasına girmedikleridir.  

Bu kararlarında çalıştıkları takdirde alacakları ücretin ne ölçüde etkili olduğu, eldeki istatistiki 

verilerin çok ayrıntılı ekonometrik analizini gerektiren bir husustur. İş piyasasında alacakları 

ücret yeterince yüksek olsa, şu an ev işi yapmakta veya çocuk bakmakta olan kadınların belirli 

bir kısmının daha işgücü piyasasına gireceğini öngörmek mümkündür.  

Diğer taraftan, yukarıda özetlenen bulgular aynı zamanda halen çalışmakta olan mesleki veya 

teknik lise mezunu kadınların hemen hepsinin tam zamanlı ve sürekli işlerde ve ortalamadan 

çok yüksek oranda sigortalı olarak çalıştıklarına, daha fazla gelir elde etmek üzere iş 

aramadıklarına, daha fazla gelir elde etmek üzere çalışmak istemediklerine işaret etmektedir. 

Yüksek sigortalılık oranı, ilköğretim mezunu ve genel lise mezunu çalışan kadınların 

ücretlerine göre görece daha yüksek ücret düzeyi, mesleki veya teknik lise mezunu 

çalışmayan kadınların aldıkları ücreti yeterli bulmamaları nedeniyle çalışmadıkları yönündeki 

bir önermeyi desteklemeyecektir. Var olan ücret düzeyinde işverence emek talebinin yüksek 

olmaması, ya da çalışmayanların mesleki bilgi ve beceri düzeyinin düşük olması nedeniyle 

tatmin edecek düzeyde bir ücretle iş bulamadıkları, bu nedenle ev işlerinde kalmayı tercih 

ettikleri iddia edilebilir.  

Ancak, başlangıç itibariyle mesleki veya teknik liseye devam etmeyi tercih etmenin her koşul 

altında işgücü piyasasına daha fazla katılma eğilimini beraberinde getirmesi beklenir. Her ne 

kadar %38 civarında olan işgücüne katılma oranı, hem kadınlar için %25-%30 arasında 

seyreden genel Türkiye ortalamasından hem de %18 olan ilköğretim ile % 29 olan genel lise 

mezunu kadınların ortalamalarından azımsanmayacak ölçüde daha yukarıda ise de, yine 

mutlak anlamda çok düşüktür.  
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Bu bulgular, mesleki veya teknik liseye devam etmeyi seçmekle bir arada giden bir şekilde 

işgücü piyasası dışında kalma eğiliminin yalnızca ekonomik değil, kültürel ve sosyolojik 

nedenlerine de mutlaka ayrıntılı bir şekilde bakma gereğine işaret etmektedir. 
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6. Sonuç	  Yerine	  

Kız Teknik ve Meslek Liseleri (KTML) üzerine yapılan bu nitel saha çalışmasının ve TÜİK 

hanehalkı araştırma verileri ile yapılan ekonomik analizin sonuçları daha önce yapılmış nicel 

çalışmaların verileriyle de birleştiğinde şu noktalar ortaya çıkmaktadır: KTML’lerde verilen 

eğitim ve iş piyasaları arasında bir kopukluk olduğu ve KTML’lerin kadın istihdamına olan 

etkisinin tartışmalı bir konumu olduğu gözlenmektedir. Bunun yanı sıra KTML’lerin 

mevcut toplumsal cinsiyet rollerini yeniden ürettikleri ve dolayısıyla toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğini körükledikleri söylenebilir. Bu nitel araştırmanın bulguları ve meslek lisesi 

mezunlarının yükseköğretim ve istihdama geçişlerine ilişkin nicel bulgular, genelde kızların 

mesleki eğitimi ve özelde de KTML’lerdeki eğitimin verimliliği konusunda bizi tekrar 

düşünmeye sevk etmektedir. Yükseköğretime ve istihdama hazırlama amacı taşıyan meslek 

eğitimi yukarıda ayrıntılarıyla tartışılan nedenlerden ötürü amaçlarına ulaşma konusunda 

yetersizlikler sergilemektedir. Bu yetersizlikler; KTML mezunlarının düşük istihdamı, 

üniversite sınavlarında düşük başarı oranı, yükseköğretime geçenlerin çoğunun başka 

alanlarda eğitimine devam etmesi ve cinsiyetçi tutumlar sonucu çalışma yaşamından uzak 

kalanların sayısının çokluğu biçiminde kendini göstermektedir. KTML mezunları 

arasında %38 civarında olan işgücüne katılma oranı, hem kadınlar için %26 olan genel 

Türkiye ortalamasından hem de %18 olan ilköğretim ile % 29 olan genel lise mezunu 

kadınların ortalamalarından kayda değer ölçüde yüksektir. Ancak yine de, bu oran mutlak 

anlamda çok düşüktür. Bu bulgular, mesleki veya teknik liseye devam etmeyi seçmekle bir 

arada giden bir şekilde işgücü piyasası dışında kalma eğiliminin yalnızca ekonomik değil, 

kültürel ve sosyolojik nedenlerini de mutlaka ayrıntılı bir şekilde inceleme gereğine işaret 

etmektedir. 

Mesleki eğitimin yüksek maliyeti düşünüldüğünde eğitim içinde ve istihdama geçişte 

verimliliğin ayrıntılı olarak araştırılması ve tartışılması bir gereklilik olarak ortaya 

çıkmaktadır. Ortaöğretimde KTML’lerin yaygınlaştırılması yoluna gidilmeden önce, bu 

liselerdeki öğrenme-öğretme süreçlerinin ve eğitimin içeriğinin toplumsal cinsiyet eşitliği 

açısından sakıncaları olup olmadığı yönünde daha kapsamlı araştırmalar yapılması ve 

araştırma sonuçlarına göre gerekirse köklü yapısal düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılması 

gerekmektedir. 
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KTML’ler ile ilgili kapsamlı düzenlemelere gidilmeden önce istihdam, okullaşma ve 

toplumsal cinsiyet konularının kesiştiği noktada duran KTML’lerin ekonomik, sosyolojik ve 

hatta psikolojik olarak incelenmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın 

bulguları ışığında önerilebilecek başlıca araştırma alanları, eğitim ve çalışma hayatı başlıkları 

altında toplanabilir: 

Eğitim: 

• KTML’lerin okullaşmaya etkisinin nicel olarak araştırılması, 

• KTML müfredatının pedagojik ve toplumsal cinsiyet boyutlarında incelenmesi, 

• Tek cinse yönelik eğitimin farklı sosyo-ekonomik düzeylerde pedagojik süreçlere 

etkisinin araştırılması, 

• KTML’lerde kültür ve meslek dersi öğretmenlerinin bu okullara ve kızların mesleki 

eğitime bakışının toplumsal cinsiyet ve pedagojik boyutlarda nitel olarak incelenmesi, 

Çalışma Hayatına Geçiş: 

• KTML mezunlarının işgücüne katılımının nicel olarak araştırılması ve bu konuda 

Hanehalkı İşgücü Anketleri kapsamında ayrıntılı veri üretimi. 

• KTML’lerde en çok tercih edilen belli başlı dallarda meslek eğitimi ile bu alanlarda 

istihdam arasındaki ilişkinin ekonomik ve sosyolojik olarak araştırılması, 

• KTML’lerde verilen mesleki stajların etkinliğinin ve işgücü piyasasındaki taleple 

ilişkisinin incelenmesi, 

• Mesleki eğitimde il, bölgesel ve ulusal düzeyde işgücü ihtiyaç analiz çalışmalarının 

yapılması, 

• Okul bünyelerinde açılması istenen dallarla işgücü piyasası arasındaki ilişkilerin 

araştırılması, 

• Yaygın eğitimde sunulan işgücü yetiştirme kurslarının etkinliğinin değerlendirilmesi. 

 


