
„Meslek Seçimi – Teknik kadınların da işidir!“

Sevgili Anne-Babalar,

çok sayıda genç kadın hala tipik kadın mesleği diye adlandırılan meslekleri seçmektedir. Bu seçimde anne-babaların “rol mo-
delleri”, diğer bir deyişle erkek-kadın anlayışları ve çocuklarına atfettikleri yetenek ve yetkinlikler önemli bir rol oynamaktadır. 
Anne-babalar çok kez kız çocuklarının “klasik kadınsı yeteneklerini” algılamaktadırlar. Bu bağlamda kız öğrencilerin favori 5 mes-
leği şöyle sıralanmaktadır: Perakende satıcısı (Kauffrau im Einzelhandel), Satıcı (Verkäuferin), büro elemanı (Bürokauffrau), tıbbi 
uzman eleman (Medizinische Fachangestellte), veya berber (Friseurin).  Hâlbuki aslında genç kadınlar teknik alanda bir meslek 
öğrenme konusunda yaşıtları erkeklerle en azından eşit iyi koşullara sahiptirler. Teknik meslekler çok yönlü olup kimyagerden 
makine mühendisine, fizikçiden bilgisayar uzmanına kadar geniş bir alana uzanırlar. İleriye dönük bu meslek alanları çok kez iyi 
çalışma koşulları, daha iyi gelir olanakları ve iyi kariyer fırsatları sunmaktadır. 

Siz anne-babalar olarak kız çocuklarınıza destek olabilir, onların bireysel yeteneklerini geliştirebilir ve de mesleksel perspektif-
lerini ortaya çıkarabilirsiniz. Önemli olan, sizin kendi “rol anlayışınızı” sorgulamanız ve kızınızın teknik mesleklere bakış açısını 
geliştirmeniz ve aynı zamanda onun teknik bir mesleğe yönelmesi için koşulları hazırlamanızdır. Teknik ve geleceği olan meslekler 
kadınların da işidir!

Kendi rol anlayışınızı nasıl sorgulayabilirsiniz? 
Pratik önermeler:

•	 “Teknik	erkek	 işidir”	veya	 “teknik	kirli	ve	bedenen	yorucu-
dur” gibi klişeleri sorgulayınız. Geleneksel olarak kadınların 
çalıştıkları meslekler, örneğin bakım alanındaki meslekler 
de, yorucudur. 

•	 Kızınızın	meslek	seçimi	söz	konusu	olduğunda	kendi	davra-
nışınızı sorgulayınız: Acaba bilmeden kızınızı sizin gelenek-
sel olarak kadın mesleği gördüğünüz bir alana mı yönlendi-
riyorsunuz? Kızınızın güçlü yanlarını ve ilgi alanlarını ortaya 
çıkarmaya çalışmanız ona daha yararlı olacaktır. Belki de 
böylelikle kızınızın doğa bilimleri veya matematik alanında 
var olan yeteneklerini keşfedeceksiniz.

Anne-babalar çok kez kızlarının teknik meslekler için gerekli 
koşulları yerine getirmediklerini sanırlar. Hâlbuki bilinmelidir 
ki bu mesleklerde de “tipik kadın yeteneği” olarak kabul edi-
len grupla çalışma, uyum sağlama ve anlaşmazlıkları çözme 
yetenekleri ve de sosyal yetkinlik aranmaktadır. Öte yandan 
anne-babalar kızlarının teknik meslekler için gerekli olan ye-
teneklere sahip olduklarının farkında değillerdir. Deneyimler 
göstermiştir ki kızlar cinsiyet rollerinden hareketle erken 
yaşta ev işlerinde sorumluluk üstelenmektedirler. Böylelikle 
iyi planlamayı, kendi kendini organize etmeyi ve yapısal ve 
de sistemli çalışmayı öğrenmektedirler. Görevlerini yerine 
getirirken çok kez sabırlı ve disiplinli olmaktadırlar. Özellikle 
ergenlik çağında kızların çoğu pek çok alanda gelişime, şe-
killendirmeye ve değişim süreçlerine açıktırlar. Bu özellikler 

teknik mesleklerde de aranmaktadır, çünkü örneğin sistem 
ve program akışları ile çalışmak da gelişim süreçlerine uyum 
sağlayabilmek, yapısal ve sistemli çalışabilmek ve yaratıcılık 
gibi yetenekler gerektirmektedir. Anne-babalar çok kez ma-
tematiksel-doğa bilimsel bilgilere çok fazla önem vermekte 
ve sanmaktadırlar ki, erkek çocuklar bu derslerde daha iyidir-
ler. Hâlbuki bilenmektedir ki, ilkokulda kızların ve erkeklerin ilgi 
alanları pek de farklı değildir.   Kız çocuklar ancak ergenlik ça-
ğında ilgi ve yeteneklerini teknik dışı alanlara yönlendirmek-
tedirler. Ancak sizler anne-babalar olarak kızlarınızın tekniğe 
duydukları ilginin sürmesini sağlayabilirsiniz!

1    www.berlin.de/special/jobs-und-ausbildung/bewerbung-und-arbeit/karriere/1091850-999401-ausbildungsberufe-die-top-5-von-frauen-u.html
2    www.sueddeutsche.de/karriere/berufswahl-maedchen-sollten-dahin-kommen-sich-jeden-beruf-zuzutrauen-1.551698



Kızınıza nasıl destek olabilirsiniz? Pratik önermeler:

•	 Kızınızın	teknik	mesleklerde	bilgi	edinme	günlerine	katılma-
sına ve staj yapmasına destek olun, örneğin Girls’Day adı 
verilen günlere katılsın. Buralarda edineceği kişisel izlenimler 
söz konusu meslek alanlarında daha iyi bilgilenmesini sağla-
yacaktır. 

•	 Kızınızla	yaptığı	staj	hakkında	konuşun:	Neleri	beğenmiş,	ne-
leri beğenmemiş?

•	 Kızınızın	belirli	bir	meslek	öğrenimine	duyduğu	ilginin	neden-
lerini iyice öğrenin.

•	 Kızınızın	teknik	meslekler	ve	bunların	gereksinimleri	hakkın-
da bilgi toplamasına yardımcı olun.

Bu noktalar kızınızın teknik meslekler konusunda bilinçlenme-
sinde ve kendisine meslek seçiminde destek olmanızda sizlere 
yardımcı olacak bazı önermelerdir. 

Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? O zaman aşağıdaki internet 
sayfalarına bakın – kızınızla birlikte bakın veya ona bakmasını 
tavsiye edin.

Genel danışma ve bilgilendirme su-
numları:

Berufsinformationszentrum (BiZ)
BIZ’de mesleksel yönlenme konusunda ay-
rıntılı bilgiler bulacaksınız, örneğin meslek 
öğrenimi, yüksek öğrenim ve meslek: 
www.arbeitsagentur.de > Bürgerinnen & 
Bürger > Zwischen Schule und Beruf > Be-
rufsinformationszentren

Berufsberatung (Meslek danışmanlığı)
Mesleksel danışmanlık konusunda Çalışma 
Ajansının (Agentur für Arbeit) danışmanları 
hizmetinizdedir. Ayrıntılı bilgi için:  
www.arbeitsagentur.de >
Bürgerinnen & Bürger > Zwischen Schule 
und Beruf > Beratung

Bilgi almak için özel sunumlar:

Kızların meslek seçimi ve Girls’Day konusun-
daki sunumlar ve bilgiler için:
www.girls-day.de > Schule + Eltern > Beruf-
sorientierung > Zuhause

Teknik gününde (Tag der Technik) kızınız 
teknik meslekler hakkında bilgi edinebilir: 
www.tag-der-technik.de > Berlin/Brandenburg

Bilgi sayar bilimi meslekleri (IT-Berufe) hak-
kında bilgiler ve kızınızın hangi mesleklerin 
ve branşların kendisine uygun olduğunu 
saptaması için yapılan yönelim testi (Orien-
tierungstest) konusunda bilgiler için: 
www.it-berufe.de

Metal ve elektronik endüstrisindeki meslek-
ler hakkında çok sayıda bilgiye Gesamtmetall 
internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Etkileşimli 
bir soru-cevap oyunu ile kızınız örneğin mes-
lekler ve meslek öğrenimine başvuru hakkın-
da bilgi alabilir ve var olan meslek öğrenimi 
yerlerini öğrenebilir:  
www.gesamtmetall.de > Bildung > 
Berufsinformation > Facharbeiter 

www.MEberufe.info > Schülerinnen und 
Schüler oder speziell Mädchen oder speziell 
Eltern oder Ausbildungsplatzbörse.

Teknik meslekler ve bilgisayar bilimi meslek 
öğrenimi (Fachinformatikerin) hakkında bil-
giler için:  
www.suicidal.de

Elektro ve medya meslekleri hakkında kısa 
bilgiler ve de okul sınıfları için yazılım atölye-
leri (Software-Workshops) hakkında bilgiler 
için: 
www.jobwerkstattmaedchen.de

Teknik ve doğa bilimleri alanlarındaki meslek 
öğrenimi ve yükseköğrenim ve de meslekler 
hakkında ayrıntılı ve çok yönlü bilgilere kızınız 
şu sayfadan ulaşabilir: 
www.femtec.org > Schüler/innen oder 
Student/innen

Bilgisayar bilimi meslekleri konusunda ay-
rıntılı sunumlar, metal ve elektronik endüst-
risinde var olan işyerleri ve meslek öğrenimi 
yerleri ve de mesleğe uygunluk testleri (Eig-
nungstests) ve staj yerleri hakkında bilgiler 
için: 
www.ausbildungsoffensive-bayern.de

Mühendislik alanındaki yükseköğrenim ola-
nakları hakkında bilgilere şuradan da ulaşa-
bilirsiniz: 
www.think-ing.de 

www.schule-beruf-zukunft.de

Öğrenciler ve veliler için bilgilendirme ve danışma sunumları

KES-Verbund 
bei Arbeit und Leben e. V., 
LAG Berlin
Keithstraße 1/3
10787 Berlin 

Kontakt
Tel.:  030 219179-16
Fax:  030 219179-20
E-Mail: office@kes-verbund.de 
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Migrantenorganisationen

Auskunft über die 
Elterninformations-
briefe erhalten Sie 
bei den folgenden 
Migrantenorganisa-
tionen in der jewei-
ligen Muttersprache: 

Arabische Eltern-
Union e. V.
Urbanstraße 44
10967 Berlin

Tel.: 030 61625073 

Deutsch-Arabische
unabhängige
Gemeinde e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Tel.: 030 56825972 

Türkisch-
Deutsches
Zentrum e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Tel.: 030 69807070 

Türkischer 
Elternverein in Berlin-
Brandenburg e. V.
Oranienstraße 34
10999 Berlin

Tel.: 030 6143299 

Polnischer Schulverein
„OSWIATA“ 
in Berlin e. V.
Lichtenrader Straße 42
12049 Berlin

Tel.: 030 62708745


