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ÖZET 

 

 
EBELİK/ HEMŞİRELİK 1. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL 

CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ 

 

 

Araştırma, ebelik ve hemşirelik birinci ve dördüncü sınıfında öğrenim gören 
kız öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını ve tutumlarını 
etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla metodolojik ve kesitsel olarak yapılmıştır. 
Araştırmanın evrenini, Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksek Okulu’nda 
öğrenim gören 209 birinci ve dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. 

Veri toplama aracı olarak, anket formu ile ZEYNELOĞLU tarafından 
geliştirilen “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ) (Cronbach Alfa 
Güvenirlik Katsayısı 0.92)” kullanılmıştır. Anket formu ve TCRTÖ birinci sınıfta 
öğrenim gören öğrencilere 03.10.2008’de (dönem başında) ,dördüncü sınıfta 
öğrenim gören öğrencilere ise 29.05.2009’da (dönem sonunda) uygulanmıştır. 
Araştırmadan elde edilen veriler SPSS for Windows 11.5 (Statistical Package for 
Social Sciences) bilgisayar programında; ortalama, standart sapma, minimum ve 
maksimum değerler ile yüzdelik sayılar, t-testi, Anova testi kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin “eşitlikçi cinsiyet rolü” (1.sınıf puan 
ortalaması 34.72, 4.sınıf 35.10) ve “kadın cinsiyet rolü” (1.sınıf puan ortalaması 
27.29, 4.sınıf 29.64), “evlilikte cinsiyet rolü” (1.sınıf puan ortalaması 34.94, 4.sınıf 
36.62), “geleneksel cinsiyet rolü” (1.sınıf puan ortalaması 28.13, 4.sınıf 31.19) ve 
“erkek cinsiyet rolü” (1.sınıf puan ortalaması 23.23, dördüncü sınıf 24.59) alt 
boyutlarına ilişkin eşitlikçi tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin 
toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını belirleyen TCRTÖ puan 
ortalamaları ile öğrencilerin öğrenim gördüğü sınıf ve annelerinin eğitim düzeyleri 
arasındaki farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç 
olarak, öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi tutuma sahip 
oldukları (1.sınıf TCRTÖ puan ortalaması 148.28±18.61, 4.sınıf 157.14±17.80 ) 
saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda toplumsal cinsiyet 
rollerine ilişkin eşitlikçi tutumların kazandırılmasına yönelik öneriler 
geliştirilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Üreme sağlığı, Cinsiyet Eşitsizliği, Ebelik 

ve Hemşirelik Öğrencileri. 
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ABSTRACT 

 

 
ATTITUDES OF DETERMINE 1ST AND 4TH CLASS OF 

MIDWIFERY/NURSING STUDENTS' REGARDING TO GENDER ROLES 
 

 
This study is methodological and cross-sectional in character and is based 

on a first and fourth class to midwifery and nursing girl students enrolled at their 
attitudes towards gender roles and the factors causing differentiation in these 
attitudes. The universe as well as the sample of the study consisted of a total of 209 
first and fourth year students enrolled at Çukurova University Adana Health 
College.  

As the medium of data collection a questionnaire and a “Gender Roles 
Attitude Scale” (GRAS) developed by the ZEYNELOĞLU has been used 
(Cronbach Alpha Reliability Coefficient 0.92). The questionnaire and the GRAS 
were applied to first students Oct 03th in 2008 and fourh students May 29th in 
2009. The collected data was processed in SPSS 11.5 and was analyzed examining 
levels of means, standard deviation, minimum and maximum values and 
percentage points utilizing statistical tests like t-test, ANOVA test. The results of 
the study reveal egalitarian attitudes among students for the sub-dimensions 
named “egalitarian gender roles” (the score means of 1st students is 34.72  points, 
4th students is 35.10) ,“female gender roles” (the score means of 1st students is 27.29 
points, 4th students is 29.64), “marriage gender roles” (the score means of 1st 
students is 34.94 points, 4th students is 36.62), “traditional gender roles” (the score 
means of 1st students is 28.13 points, 4th students is 31.19) and “male gender roles” 
(the score means of 1st students is 23.23 points, 4th students is 24.59). Average and 
median GRAS scores of respondent students were found to differ (statistical 
significance level p<0.05) according to class and their mother’s education attitudes. 
In general, students are found to have egalitarian attitudes towards gender roles 
(means GRAS score 1st 148.28±18.61 points, 4th 157.14±17.80). Based on the results 
of the study suggestions for the promotion of egalitarian attitudes towards gender 
roles were developed. 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Gender, reproductive health, gender ınequality, midwifery and 
nursing students.  
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1. GİRİŞ 

 

Kadınlar, var oluşlarından itibaren doğurganlıkları ile insan neslinin devamını 

sağlamış, aynı zamanda da üretkenlikleri ile çalışma yaşamında yer alarak ekonomiye 

katkıda bulunmuşlardır. Bu nedenle kadının özelde aile içinde, genelde ise toplumda 

sahip olduğu yerin önemi elbette ki tartışılmazdır. Kadın,  toplum içerisinde sadece bir 

birey değil, aynı zamanda; evinin kadını, kocasının eşi ve de çocuklarının annesidir. 

Toplumsal cinsiyetten kaynaklanan rol dağılımı açısından da kadına, benzer rol ve 

sorumluluklar yüklenmiştir. Ancak bu durum kadına karşı olumsuz sonuçlar ortaya 

çıkarmakla kalmamış aynı zamanda kadının eğitim, iş, sağlık gibi birçok alanda 

eşitsizliğe uğramasına neden olmuştur1- 5.  

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları çoğu kez birbirine karıştırılmıştır. 

Oysaki “cinsiyet” kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve 

biyolojik özellikleri, “toplumsal cinsiyet” kavramı ise, toplumun verdiği roller, görev ve 

sorumluluklar, toplumun bireyi nasıl gördüğü, algıladığı, beklentileri ile ilgili bir 

kavramdır6. Toplum tarafından kadın ve erkeğe yönelik belirlenen cinsiyet özellikleri 

incelediğinde; erkekler için atılgan, korkusuz, akılcı, güvenli, bağımsız, soğukkanlı, 

ihtiraslı, güçlü, katı, saldırgan, aktif, kadınlar için ise sevecen, duygusal, hassas, 

bağımlı, şefkatli, boyun eğen, narin, bakım veren, roller tanımlanmıştır 7-11. Toplum 

kadına; ev işlerinden sorumlu olma, iş hayatında aktif olmama, erkeklere ise; evin 

geçiminden sorumlu olma, evin reisi olma gibi geleneksel roller yüklerken diğer 

taraftan da ailevi, mesleki, evlilik, sosyal ve eğitim yaşamında kadın ve erkeğin 

sorumluluklarının eşit olarak paylaşmalarını da eşitlikçi roller olarak tanımlamaktadır7, 

12- 22.  Toplumsal yaşamın çoğu alanında kadına ve erkeğe yüklenen bu roller, kadınlar 

aleyhine bir ayrımcılık yaratarak, toplum yaşantısında sıklıkla kadınların ikinci plana 

atılmalarına ve erkeğe kadından daha fazla değer veren bir eşitsizlik modelinin devam 

etmesine neden olmaktadır. Bu eşitsizlik modeli özellikle çalışma/fırsat eşitliği, 

kararlara katılım, seçme özgürlüğü, sağlık hizmetlerinden faydalanma, eşit işe eşit ücret, 

eğitim ve meslek seçiminde daha fazla göze çarpmaktadır7, 14, 23. 

2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verilerine göre; Türkiye’de 

evlenmiş 15-49 yaş kadınların % 89’u okuryazardır. İlköğretimde kız çocuklarının 
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okullulaşma oranı % 91, 9 iken, erkek çocuklarda bu oran % 93, 5’dir. Sekizinci sınıftan 

sonra okul terk oranlarına bakıldığında, kız çocuklarında % 26, 9 iken, erkek 

çocuklarında bu oranın % 17, 3 olduğu görülmektedir. Lise ve üzeri eğitim alan 

kadınların oranı %18, 2 iken, erkekler için bu oran % 25, 9’a yükselmektedir24. Tüm bu 

veriler ülkemizde her öğrenim basamağında kadınlar ile erkekler arasında cinsiyet 

eşitsizliğinin belirgin olduğunu göstermektedir.  

Kadın- erkek arasındaki eşitsizliğin net olarak ortaya çıktığı alanlardan biri de 

üreme sağlığıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Üreme Sağlığını; “üreme sistemi işlevleri 

ve sürecine ilişkin bütün alanlarda yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, 

fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali ve aynı zamanda insanların 

doyurucu ve güvenli bir cinsel yaşamları, üreme yetenekleri olması ve bu yeteneği 

kullanıp kullanmayacakları, ne zaman, ne sıklıkta kullanacakları konusunda karar verme 

özgürlükleri olması” şeklinde tanımlamıştır. Ancak dünyanın birçok yerinde kadınlar, 

cinsellik ve sağlık konusunda bilgi düzeylerinin yetersiz olması, eğitimsizlik, uygun 

olmayan ya da yetersiz üreme sağlığı hizmetleri, ayrımcı toplumsal uygulamalar, kız 

çocuklarına ve kadınlara karşı ayrımcılık ve kadına karşı şiddet gibi birçok sosyal 

nedenlerden dolayı üreme sağlığına erişememekte ve üreme sağlığı hakkını 

kullanamamaktadır. Oysa üreme sağlığı kadınlar için özel, hatta yaşamlarını doğrudan 

etkileyen bir önem taşımaktadır1, 25-30.  

Üreme sağlığına bağlı eşitsizlikler daha çok gelişmekte olan ülkelerde ortaya 

çıkmaktadır31. Dünyada 15-44 yaş grubu kadınlarda hastalık yükünün ilk on nedeninden 

üçünü anneliğe bağlı sebepler oluşturmaktadır32. Anne ölümlerinin % 99’u gelişmekte 

olan ülkelerde meydana gelmektedir. Anne ölümü ve kadında beklenen yaşam süresi, 

kadınlara yönelik hizmetlerin iyi bir belirleyicisi olması yanında ülkelerin sosyal ve 

ekonomik kalkınmalarının da göstergesidir33. Bu olumsuz sonuçların bu ölçüde yüksek 

olmasının en önemli nedenleri, annelik ve üremenin bir hak olarak görülmemesi ve 

konu ile ilgili kadının söz sahibi olmamasıdır. Kadınların toplumsal statülerinin 

yükselmesi ile birlikte üreme sağlığı sorunlarında azalma görülmektedir.  

Literatürde, statüsü düşük olan kadınların doğurganlıkları ile ilgili olarak 

kendilerinin karar veremedikleri, var olan sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluklarla 

karşılaştıkları, doğum öncesi bakım, sağlıklı doğum, doğum sonrası bakım 

hizmetlerinden yeterince yararlanamadıkları, etkili aile planlaması yöntemlerini 
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kullanamadıkları ve istenmeyen gebeliklerini sağlıklı koşullarda sonlandıramadıkları 

gözlenmiştir34. Gelişmekte olan 99 ülkede yapılan bir araştırmaya göre kadının 

toplumsal statüsü ve doğurganlığı arasında zıt bir ilişki olduğu ve toplumsal statüsü 

artarken doğurganlığının da azaldığı bulunmuştur35.   

Kadının cinsiyeti nedeniyle yaşadığı üreme sağlığı sorunlarının azaltılmasında 

ve önlenmesinde sağlık ekibi içerisinde yer alan ebe ve hemşirelerin önemli 

sorumlulukları bulunmaktadır. Ebe ve hemşireler toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

kalıp yargıları ve tutumları eşitlikçi bir biçimde şekillendirilerek topluma 

benimsetilmesinde önemli sorumlulukları olan kişilerdir. Çünkü ebelik ve hemşireliğin 

temel amaçlarından biride bireyin, ailenin ve toplumun ihtiyaç duyduğu konularda 

eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektir. Ebe ve hemşirelerin toplumsal cinsiyet 

rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi de bu anlamda oldukça önem taşımaktadır. 

Çünkü ebe ve hemşirelerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi tutumlara sahip 

olmaları, hizmet verdiği bireylerin de eşitlikçi bakış açısına sahip olmaları açısından 

önemlidir. Bu sebeple ebelik ve hemşirelik eğitimi gören birinci ve dördüncü sınıf 

üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesine 

yönelik çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Böylece ebelik ve hemşirelik 

mesleğine adım atan bireylerin sahip oldukları toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

tutumları belirlenerek, ebelik ve hemşirelik eğitiminin içeriği toplumsal cinsiyete ilişkin 

eşitlikçi bakış açısı bilincini geliştirecek şekilde düzenlenebilir. Bunun sonucunda da 

mezun olacak bireylerin de dört yıllık eğitimleri sonucunda toplumsal cinsiyet rollerine 

yönelik eşitlikçi tutumlara sahip olmaları sağlanabilecektir. 
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2.GENEL BİLGİLER 

 

 2. 1. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet 

       2. 1. 1. Cinsiyet (Sex)  

  İnsanları, kadın ve erkek olarak gruplandırmak ve farklılaştırmak için kullanılan 

ölçütlerden ilki cinsiyettir. “Cinsiyet”; bireyin kadın ya da erkek olarak gösterdiği 

genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikleri olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca literatürde 

cinsiyetin; doğal, biyolojik, değiştirilemez, değişmez ve her yerde aynı olduğu 

belirtilmektedir3, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 36- 40. Cinsiyet, bireyin biyolojik cinsiyetine dayalı 

olarak belirlenen demografik bir kategoridir. İnsanların nüfus cüzdanlarında yazan 

cinsiyet bu terimin anlamına uygundur18. 

 

2. 1. 2. Toplumsal Cinsiyet (Gender)   

   “Toplumsal cinsiyet” kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rol ve 

sorumluluklarını ifade eder. Toplumsal cinsiyet biyolojik farklılıklardan dolayı değil, 

kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve 

nasıl davranmamızı beklediği ile ilgili bir kavramdır12. Toplumsal cinsiyet, bireyi 

kadınsı ya da erkeksi olarak karakterize eden psikososyal özelliklerdir. Ancak cinsiyet 

ve toplumsal cinsiyeti tamamen birbirinden ayırmak mümkün değildir; çünkü kültürün 

kadından ve erkekten bekledikleri kadının ve erkeğin fiziksel bedenlerine ilişkin 

gözlemlerden tamamen ayrı değildir. Buna göre, toplumsal cinsiyetin kültürel 

yapılanmaları bir anlamda biyolojik cinsiyeti de içermektedir18. 

   “Cinsiyet” ve “toplumsal cinsiyet” terimleri sıklıkla karıştırılmakta ya da birbiri 

yerine kullanılmaktadır. Bunun nedeni, ikisinin çoğu zaman bir arada, hatta paralel 

anlamlar taşıdıklarının düşünülmesidir. İnsanların cinsiyetleri, normal koşullarda farklı 

iki üreme organına göre kadın ve erkek olarak iki türdür. Toplumsal cinsiyet ise 

çeşitlilik gösterir. Kadınlar genellikle kadınsı (feminen), erkekler ise genellikle 

erkeksi(maskülen) olarak sosyalleştirilirler, ancak bu toplumsal beklentilere gerçekten 
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uyma dereceleri bakımından insanlar arasında farklılıklar vardır. Örneğin Bem (1983), 

insanların cinsiyet rollerini benimseme bakımından çeşitlendiğini ileri sürmüştür. 

Bem’e göre, kimi kendi cinsiyetindekiler için geleneksel olarak uygun bulunan cinsiyet 

rolünü daha çok benimserken( kadınsı kadın ve erkeksi erkek), kimi bu rolün tam 

karşıtını daha çok benimsemektedir( kadınsı erkek ve erkeksi kadın). Diğer taraftan, 

kiminin de geleneksel olarak hem kendi cinsiyetine hem de diğer cinsiyete uygun 

bulunan rollerin ikisini de yüksek düzeyde benimsediği( ne kadınsı ne erkeksi, 

farklılaşmamış) belirlenebilmektedir. Burada öne çıkan en önemli nokta, toplumsal 

cinsiyet rollerinin, bireyin cinsel tercihlerinde belirleyici olmamasıdır. Birey biyolojik 

olarak kadın ya da erkek olmakla birlikte toplumsal cinsiyet olarak geleneksel olan ya 

da olmayan rolleri benimseyebilir ve cinsel obje olarak karşı cinsiyetten ya da kendi 

cinsiyetinden bireyleri tercih edebilir. Bunlar birbiriyle çoğu kez örtüşürler, ancak 

hepsinin aynı olması ya da birini bilince diğerlerinin de doğru olarak tahmin edilmesi 

doğru olmayabilir. Örneğin, kişinin biyolojik cinsiyeti, kısaca cinsiyeti kadın olabilir 

ama bu bilgiden hareketle o kişinin mutlaka toplumsal cinsiyetinin kadınsı olacağını ve 

mutlaka cinsel tercih olarak erkekleri çekici bulacağı söylenemez18. 

 

2. 1. 3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Gender Equality) 

 “Toplumsal cinsiyette eşitlik” denildiğinde, fırsatları kullanma, kaynakların 

ayrılması ve kullanımında, hizmetleri elde etmede bireyin cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık 

olmaması/ yapılmaması ifade edilmektedir41. Literatürde toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

oluşturulmasında üç temel yaklaşımdan söz edilmektedir. Bunlardan birincisi kadın ve 

erkeklere eşit muamele edilmesi temeli üzerine kurulmuştur. İkincisi pozitif ayrımcılık 

yaklaşımıdır. Üçüncüsü ise, toplumsal cinsiyet eşitliğini ana plan ve politikalara 

yerleştirmedir3, 7, 12, 20, 40. 

 

2. 1. 4. Toplumsal Cinsiyette Hakkaniyet (Gender Equity) 

“Toplumsal cinsiyette hakkaniyet” ise, kadın ve erkek arasında sorumlulukların 

ve kazançların dağılımında adalet ve hakkaniyetin olmasıdır. Bu kavramda, kadın ve 

erkeğin farklı gereksinimi ve güçlerinin olduğu kabul edilmektedir. Bu farklılık 
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belirlenerek iki cinsiyet arasındaki dengeyi düzeltecek şekilde gerekenlerin yapılması 

benimsenmektedir41. Kadın ve erkeğin farklı özellikleri ve gereksinmeleri vardır. 

Sorumluluk, görev ve rollerin dağılımında adalet ve hakkaniyet olması gerekmektedir. 

Toplumun kadın ve erkeğe biçtiği “toplumsal cinsiyet rolü” pek çok mekanizma 

aracılığıyla her iki biyolojik cinsiyetin de sağlığını olumsuz etkilemektedir. Kadın ve 

erkeğe toplum tarafından biçilen roller, oluşturulan kalıplar mevcuttur. Türkiye’de 

kadın ve erkek geleneksel olarak daha doğmadan başlayıp ölümüne dek farklı bir sosyal 

kalıba konulmaktadır. Toplumun kadın ve erkekten farklı beklentileri ve bununla ilgili 

inançları, bireylerin bu yönde, yani cinsiyetlerine uygun davranışlar geliştirmesine yol 

açmaktadır.  “Toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “ayrımcılık” kavramları toplumsal ve 

sosyo-kültürel bir oluşumdur. Ancak başlangıç koşulları ne olursa olsun, kadın ve 

erkeğin eşit koşullarda yaşama başlaması ve eşit toplumsal sonuçlar elde etmelerinin 

sağlanması halinde toplumsal cinsiyette eşitlik ve hakkaniyetten söz edilebilir3, 12, 20, 40, 

41.   

 

2. 2. Toplumsal Cinsiyet İle İlgili Kuramlar 

Toplumsal cinsiyetin kazanımına ve cinsiyetler arası farklılıkların açıklanmasına 

ilişkin çeşitli kuramlar vardır. Kuramlar, dünyayı anlama çabalarının, karışık, yararsız 

ve birbiriyle ilişkisiz uğraşlar olmaları yerine belli bir olguyu anlamaya yönelik sistemli 

ve organize çalışmalar olmalarını mümkün kılar. Cinsiyet rollerinin gelişimini açıklayan 

pek çok kuram vardır. Bunlar; Psikanalitik kuram, bilişsel gelişim kuramı, sosyal 

öğrenme kuramı ve toplumsal cinsiyet şema kuramıdır. Bu farklı kuramlar aynı 

davranışın farklı yönlerine ışık tutarlar. Bazı yönlerden çelişir gözükseler bile çoğu 

zaman birbirlerini tamamlarlar18.   

 

 

 

 



 7

2. 2. 1. Psikanalitik Kuram 

Freud’a göre cinsiyetin kazanımına ilişkin üç dönem görülmektedir. Bu dönemler; 

çocukların cinsiyetler arasındaki farklılıkların farkında olmadıkları dönem, farklılıkları 

anlamaya başladıkları dönem ve ödipal dönemdir. Bu dönemlerin özellikleri şu şekilde 

özetlenebilir: 

   İlk dönemde (bu dönem oral ve anal dönemleri içermektedir), doğumdan itibaren 

erkek ve kız çocukların cinsiyet ve toplumsal cinsiyet deneyimleri aynıdır. Erkek 

çocuklar, yaşama erkek anatomisine sahip olarak başlarlar, libidoları erkek cinsel organı 

ve anneleriyle olan ilişkileri de karşı cins ilişkisidir. Kız çocukları ise, anatomik olarak 

iki cinsiyetlidirler; dişilik organı olarak vajinaları, erkeklik organı olarak da klitorisleri 

vardır. Yaşamın başında kız çocukların deneyimleri içinde sadece klitoris yer alır, 

libidoları bununla ilişkili olarak erkektir ve anneleriyle olan ilişkileri yine karşı cins 

ilişkisidir. Yani ilk dönemde kız çocukların da erkek çocukların da cinsiyetleri erkektir 

ve toplumsal cinsiyetleri de erkeksidir. Bu dönemin başında (oral dönemde) çocuk 

annesinin kendisinden ayrı olduğunun farkında değildir, annesinin memesinin 

kendisinin bir parçası olduğuna inanmaktadır. Dönemin ikinci bölümünde (anal 

dönemde) ise çocuk ile anne baba arasında tuvaletin ne zaman ve nereye yapılacağının 

kontrolü yeni bir çatışma yaşanmasına sebep olur18. 

 18- 24.aylarda başlayan ikinci dönemde (fallik döneminin ilk bölümü) çocuklar, 

kadın ve erkek arasındaki farklılıkları anlamaya başlamakta ve beş yaş civarında da 

cinsel kimlikleri oluşmaktadır. Freud’a göre yine erkeklik merkezdedir ve sevgi objesi 

yine annedir. Çünkü çocuklar yalnızca “Erkek” cinsiyeti bilmektedirler. Çocukların 

anlayışına göre, cinsiyet farkı penise sahip olmak ya da olmamak sorunudur. Freud’a 

göre, erkek çocuklar kızların kendilerinin sahip oldukları penise sahip olmadıklarını 

görürler ve kendilerinin de bu organı kaybedebileceklerinden korkarlar (kastrasyon 

anksiyetesi). Erkek çocuklar babalarının fiziksel ve cinsel olarak daha güçlü olduklarını 

görmektedirler ve eğer cinsel ilgilerini annelerine yöneltirlerse babalarının onları kastre 

edeceğinden korkarlar. Bu dönemde kız çocuklarının gelişimleri daha da karmaşıktır. 

Freud’a göre, kız çocukları penisleri olmadığı için kendilerinin cinsel organlarının 

olmadığını ya da çok basit bir organları (klitoris) olduğunu düşünürler. Bu durumu 

kayıp olarak görürler ve kıskanma duygularıyla tepkide bulunurlar. Bu eksikliği telafi 
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etmek isterler ve gizliden gizliye bir gün penise sahip olacaklarını ümit ederler. Hayal 

kırıklığı ve öfke ile annelerinden babalarına yönelirler, çünkü anneleri onlara erkek 

çocuklara verdiklerinden vermemiştir ve zaten anneleri de eksiktir. Bu anneden 

uzaklaşıp babaya yönelişleri onların heteroseksüel anlamda kadınsılık yoluna 

girişlerinin başlangıcıdır18.  

 Toplumsal cinsiyet rolünün kazanımının üçüncü döneminde (ödipal dönemde), 

anneleri için babaları ile erkeklik yarışına giren erkek çocuklar, kastrasyon korkusuyla 

babalarıyla olan bu çekişmelerinden ve annelerine olan cinsel yönelimlerinden 

vazgeçer, babalarıyla özdeşleşirler. Böylece daha geniş sosyal dünyada erkek ve erkeksi 

olarak kendilerine uygun yerlerini alırlar. Ödipal çatışmanın çözülmesiyle ahlaki 

yargılamanın kaynağı olan süperego da gelişir. Kız çocuklar ise, babaları ile yeni 

ilişkilerinde, önce babalarının onlara istedikleri penisi vereceğini umarlar. Ancak sonra 

bu istekten, ilişkili davranışlardan ve saldırganlıktan yavaş yavaş vazgeçerler ve 

babalarıyla pasif, kadınsı bir ilişki içine girip ondan bir bebek sahibi olmayı istemeye 

başlarlar. Kız çocuklarının babaları için anneleriyle yarışmalarında, erkek çocukları için 

söz konusu olan kastrasyon korkusu yoktur, çünkü o zaten penise sahip değildir. 

Freud’a göre, kız çocuklarının anneleriyle tamamen özdeşleşmeye zorunlulukları 

olmadığı için süperegoları da erkek çocuklarınki kadar gelişmemiştir. Bu nedenle, 

Freud’a göre, kadınlar hem cinsel hem de ahlaki olarak erkekler kadar üstün değillerdir7, 

14, 18, 22, 38. 

   

2. 2. 2. Sosyal Öğrenme Kuramı 

   Bandura tarafından ortaya konulmuş bu kuram, cinsiyet rollerinin öğrenilmesini 

ve açıklanmasında yarar sağlamıştır. Sosyal öğrenme kuramında özellikle iki öğrenme 

sürecinden bahsedilmektedir: (1)  Edimsel koşullama , (2) model alma ve taklit.  

   Edimsel koşullama; Ödüllendirilen ya da olumlu sonuçları olan (pekiştirilen) 

davranışın gelecekte tekrarlanma olasılığı artar. Cinsiyetine uygun davranışlarda 

bulunan çocuk ödüllendirilir, cinsiyetine uygun davranmazsa cezalandırılır. 

Ödüllendirilen davranış tekrarlanırken, ödüllendirilmeyen, hatta cezalandırılan davranış 

tekrarlanmaz ve o davranışlardan kaçınılır. Örneğin, kız çocukları ağladığında tepkiyle 
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karşılanmazken, erkek çocukları büyükleri tarafından “erkekler ağlamaz” şeklinde 

eleştiriye maruz kalır. Böylece ağlamak kadınlar tarafından sürdürülürken, erkekler 

tarafından sürdürülmez. Ayrıca,  babasına araba tamir ederken yardım etmek isteyen 

ama ona uygun bir iş olmadığı için uzaklaştırılan bir kız çocuğu gelecekte babasına bir 

daha yardım etmek konusunda hiç de hevesli olmazken, annesine yardım etmesi halinde 

övgü aldığında yeniden annesine yardım etmek isteyecektir18. 

   Model alma ve taklit; Anne, baba, öğretmen, arkadaş, beğenilen herhangi bir kişi 

ya da televizyondaki kahramanlar model alınır ve figürlerin davranışları uygun bir 

zamanda taklit edilir. Cinsiyet rollerinin kazanımında genellikle kız çocukları annelerini 

ve kadın figürlerini, erkek çocuklar da babalarını ve erkek figürlerini model alırlar ve 

taklit ederler. Ayrıca sosyal kuramcılar, çocukların uygun cinsiyet rolü davranışlarını 

dolaylı olarak da öğrenebildiklerini söylemişlerdir, yani başkalarının davranışlarını 

gözleyerek ve onların hangi davranışlarının ödül ve ceza aldığını izleyerek de 

öğrenebildiklerini ileri sürmektedirler18.     

   Sosyal öğrenme kuramına göre, cinsiyet rol beklentilerinin çok açık olarak 

tanımlandığı ve katı bir şekilde uygulandığı toplumlarda bir cinsiyetteki tüm modellerin 

davranışları arasında büyük tutarlılık vardır. Bu tutarlı modellerin varlığı ve uygun 

davranışın pekiştirilmesi sonucunda geleneksel cinsiyet rolleri bir kuşaktan diğerine 

aktarılarak sürdürülür18. 

 

2. 2. 3. Bilişsel Gelişim Kuramı 

   Toplumsal cinsiyetin gelişimini açıklarken bilişsel bir yaklaşım sunan ilk kuram 

olarak Kohlberg’ün kuramından söz edilmektedir. Kohlberg’e göre, çocukların cinsiyet 

rol gelişimleri üç dönemde gerçekleşir. Bunlar, yaklaşık 2- 3,5 yaş arasında gözlenen 

cinsiyeti etiketleme dönemi, yaklaşık 3,5- 4,5 yaşları arasındaki cinsiyetin kararlığı 

dönemi ve yaklaşık 4,5- 7 yaşları arasındaki cinsiyetin değişmezliği dönemidir. 

   Cinsiyeti etiketleme (gender labeling) döneminde, çocuklar insanların iki 

cinsiyetten birine ait olduklarının yavaş yavaş farkına varmaya başlar ama önceleri kız 

ya da erkek olmak bir adı olmaktan farklı değildir ve başkalarının cinsiyetini her zaman 

doğru olarak bilemeyebilirler. Ancak kendilerinin kız ya da erkek olduklarını bilirler ve 

cinsiyetlerini doğru olarak etiketleyebilirler. Bu dönemde çocuklar, cinsiyetin 
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kalıcılığını ve değişmezliğini henüz kavramamışlardır. Örneğin; bir kız çocuğu 

büyüyünce baba olacağını söyleyebilir14, 18, 22, 38, 42.     

   Cinsiyetin kararlılığı (gender stability) bu dönemde, çocuklar bir kişinin 

cinsiyetinin sürekliliğini anlamaya başlamışlardır. Ancak yine de fiziksel özelliklerden 

etkilenmektedirler. Objelerin fiziksel görünümleri farklılaşınca farklı olduklarını 

düşünürler. Örneğin; bir kız çocuğu saçı kesilince erkek çocuğu olacağını düşünebilir14, 

18, 22, 38, 42.     

   Cinsiyetin değişmezliği (gender consistency) döneminde ise; çocuklar cinsiyetin 

değişmezliğini ve cinsiyetin fiziksel görünüm ne olursa olsun değişmeyeceğini 

kavramışlardır. Bu dönemde çocuklar cinsiyetlerine uygun tercihler, beğeniler geliştirip 

etkinliklerde bulunurlar ve bunu bu yönde ödüllendirildikleri için değil de 

cinsiyetleriyle tutarlı olduğu için yaparlar14, 18, 22, 38, 42. 

    

2. 2. 4. Toplumsal Cinsiyet Şeması Kuramı 

   Bem tarafından geliştirilmiş olan bu kuram hem bilişsel gelişim kuramı hem de 

sosyal öğrenme kuramının cinsiyetlerin ayrılması ve toplumsal cinsiyet rollerinin 

kazanılmasıyla ilgili olarak yaptıkları açıklamaları kapsamaktadır. 

Bem (1993) toplumsal cinsiyeti kişilerin dünyayı izlediği bir mercek olarak 

tanımlamaktadır43. Hemen her kültürde kadınsı ve erkeksi kişilik özellikleri belirlenmiş, 

kadın ve erkeğin toplumdaki yeri, yapabileceği işler ve faaliyetler cinsiyetleri temelinde 

ayrıştırılmış ve tanımlanmıştır. Çocuk da gelişim süreci içinde yaptığı gözlemler 

yoluyla kadın ve erkeğe özgü davranışları, alınan görev ve sorumlulukları özümseyerek 

ve değerlendirerek öğrenir. Şemalar kişinin, insanlar, olaylar ve nesnelerle ilgili 

bilgilerini yönlendiren, örgütleyen bilişsel yapılardır. Bireyler şemaları aracılığı ile 

gelen bilgiyi kolaylıkla kodlayabilir, şemayla ilişkili kategoriler içinde örgütleyebilir ve 

şemalarıyla ilişkili farklılaşmış yargılarda bunabilirler. Şematik bilgi işleme süreci bir 

bilgiye ilişkin birbirine eşit çok sayıda boyut olmasına karşın bireyin bir tek boyutu 

temel alarak bilgiyi işlemesi ve kategorilere ayırmasıdır18. Buna göre, bilgiyi toplumsal 

cinsiyet şemasına göre işleyen bir kişi kendini, diğer insanları, olayları ve dünyayı 

algılayışında cinsiyete yönelik çağrışımları temel alacaktır. Kurama göre, çocuk 
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toplumsal cinsiyet şemalarını öğrenme sürecinde iki cinsiyet arasındaki gözlenebilir 

farkları görür, kendi cinsiyetiyle ilgili bilgiler edinir ve bunlar doğrultusunda kendi 

cinsiyetini tanımlar. 

Cinsiyet tipleştirme/ayrıştırma olarak tanımlanan bu süreçte çocuğun benlik 

kavramı oluşur ve çocuk dünyayı algılayışında içselleştirmiş olduğu cinsiyet şemasını 

kullanır18. 

Cinsiyet farklılıkları, hem çevresel etkilerden hem de bireylerin kültürlerindeki 

kadınlık- erkeklik tanımlarıyla tutarlı olarak çocuklukta edindikleri benlik kavramından, 

tercihlerinden, becerilerinden, kişisel tutum ve davranışlarından kaynaklanmaktadır44. 

Bem yaptığı çalışmalar sonucunda bireyleri kadınsı ve erkeksi özellikleri barındırma 

bakımından dört gruba ayırmıştır. Kadınsı özellikleri daha çok erkeksi özellikleri daha 

az taşıyanlar kadınsı; erkeksi özellikleri daha çok taşıyan kadınsı özellikleri daha az 

taşıyanlar erkeksi; hem kadınsı hem de erkeksi özellikleri taşıyanlar androjen; ne 

kadınsı ne de erkeksi özellikleri taşıyanlar ise farklılaşmamış cinsiyet tiplemeli olarak 

sınıflandırılmıştır. Bem (1981) toplumsal cinsiyetin organize edici bir ilke olarak 

kullanımındaki bireysel farklılıklara da değinmiştir43. Bazı kişiler sosyal durumları 

açıklamada toplumsal cinsiyeti önemli bir faktör olarak ele alırken bazı kişiler 

toplumsal durumların kurulumunda toplumsal cinsiyeti tanımlayıcı bir kategori olarak 

daha az kullanma eğilimindedirler. Buna göre, cinsiyet tiplemeli (kadınsı ve erkeksi) 

kişilerin bilgiyi işlemede toplumsal cinsiyeti düzenleyici bir ilke olarak kullanma 

olasılıkları androjen bireylerden daha fazladır. Cinsiyet şemaları doğrultusunda hareket 

eden bireyler, farkında olmadan yaşamları boyunca kendilerinin ve başkalarının 

davranışlarını bu bilişsel yapıları çerçevesinde algılar, düzenler ve değerlendirirler. Hem 

erkeksi hem de kadınsı özelliklere sahip olan androjenlerin ise daha esnek ve çeşitli 

durumlara karşı daha kolay uyum sağlayabilen bireyler oldukları düşünülmektedir45,46. 

 

2. 3. Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Etkileyen Faktörler  

   Literatürde çocukların toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin tutumlarının gelişimde 

etkisi olan faktörlerin; aile ortamı, ebeveynlerin öğrenim düzeyi ve anne çalışma 

durumu, arkadaşlar, okul ve kitle iletişim araçları olduğu belirtilmektedir7, 14, 18, 22, 38, 40, 

47- 50.   
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2. 3. 1. Aile Ortamı 

Aile en önemli sosyalizasyon ajanlarından biridir. Sosyal değişimler farklı ajanlar 

üretse bile, aile, çocuğun ilk yıllarındaki toplumsallaşmasında önemini korur. Burada 

çocuk kimliğini kazanır, dil öğrenir ve ebeveynleri, kardeşleri ve diğerleri ile etkileşim 

normlarını anlamaya başlar51, 52. 

Aileler çocuğun cinsiyetini onun doğumunun ilk gününden itibaren 

biçimlendirmeye başlarlar. Anne ve babalar erkek çocuklarını güçlü, atak, sağlam ve 

kararlı, kızlarını ise tatlı, yumuşak ve hassas olarak tanımlama eğilimindedirler. Örneğin 

oğlunun makası kullanmasına, karşıdan karşıya geçmesine ya da arkadaşına kendi 

başına gitmesine izin veren bir aile, aynı yaştaki kızının bunları yapabilmesi için daha 

büyümesi gerektiği düşüncesinde olabilmektedir51, 53. 

Çocuklar için seçilen oyuncaklar da toplumsal cinsiyeti biçimlendirmeye katkıda 

bulunmaktadır. Kızlar için seçilen bebek ya da çay setleri onları ev içinde oynamaya 

teşvik ederken, erkek çocuk için alınan bir kamyon onu evin bahçesinde ve daha fazla 

fiziksel aktiviteyi gerektiren oyunlar oynamaya sevk eder54. 

Bireyler toplumsal cinsiyete uygun davrandıklarında desteklenirler. Yeni doğan 

ve anneleriyle ilgili bir araştırmaya göre erkek çocuklar kızlara göre daha sinirli, huysuz 

olarak görülmekte ve bu nedenle erkek çocuklar daha fazla uyaran almaktadır. Bebeğin 

cinsiyeti kendi başına bir değişken olmamakla birlikte, farklı davranış süreci 

başlamaktadır. Kız çocuklarına yönelik daha hassas olma beklentisinin onların daha 

pasif ve kontrol edilir olma beklentisine yol açtığı ve beklentiler ödüle dönüştüğünde 

kız çocukların çok kısa bir sürede pasif olmanın faydalarını öğrendikleri ileri 

sürülmektedir53. 

   Ailedeki ilk sosyalizasyon deneyimleri, daha sonraki süreçte de etkili olmaktadır. 

Daha sonra farklı ajanlarla etkileşim kurulsa bile sosyalizasyondaki değişimler bu ilk 

deneyimler temelinde olacaktır51. Burt ve Scott’un lise öğrencilerinin toplumsal cinsiyet 

rollerine ilişkin düşüncelerini belirlemek amacıyla yaptığı bir çalışmada, iki ebeveyni 

ile birlikte yaşayan öğrencilerin eşitlikçi görüşleri benimsedikleri belirlenmiştir48. 

Ayrıca literatürde geniş ailede yaşayan çocukların cinsiyet rollerine ilişkin daha 

geleneksel tutumlara sahip oldukları belirtilmektedir. Çünkü geniş ailede özellikle 

kadınlar aileye bağlılık, çocuk doğurma, evin ihtiyaçlarını karşılama gibi sorumlulukları 

nedeniyle geleneksel rollerini içselleştirmektedirler. Özellikle evde anneannesi ile 
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birlikte yaşayan çocukların, onu kendilerine yakın arkadaş olarak görmeleri nedeniyle 

anneannelerinin geleneksel cinsiyet rollerinden etkilendikleri de belirtilmektedir7, 14, 22, 

38, 48, 49, 55- 60.  

 

2. 3. 2. Ebeveynlerin Öğrenim Düzeyi ve Annenin Çalışma Durumu 

 Çocukların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını etkileyen faktörlerden 

birisi de anne-babalarının öğrenim düzeyi ve annelerinin çalışma durumlarıdır. Yapılan 

çalışmalarda, çocukların anne ve babalarının öğrenim düzeyi arttıkça daha eşitlikçi 

tutumlara sahip oldukları bulunmuştur. Çünkü eğitimli ve bilinçli ebeveynler kız ve 

erkek çocuklarının karşı cinse özgü davranış ve ilgi alanlarına yönelmelerini daha kolay 

kabul etmekte ve özellikle annenin eğitim düzeyinin artması çocuklarının da eşitlikçi 

tutumlara sahip olmasında önemli bir etki oluşturmaktadır. Ayrıca annesi çalışan kız ve 

erkek çocuklar sürekli; annelerinin babaları gibi bir işte çalıştığını, babalarının ise 

anneleri gibi çocuk bakımı ve ev işleri ile ilgilendiklerini gözlemledikleri için, 

toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin daha eşitlikçi tutumlara sahip oldukları 

belirlenmiştir7, 14, 22, 38, 48, 49, 58-60. Lise ve üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet 

rollerine ilişkin düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda ise, anneleri 

çalışan öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi rolleri benimsedikleri 

belirlenmiştir. Ayrıca toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin öğrencilerin anneleri ile aynı 

rollere sahip oldukları da saptanmıştır7, 61-64.  

 

2. 3. 3. Arkadaşlar 

Çocuklar büyüdükçe yavaş yavaş aile dışındaki dünyayla tanışırlar. Ailede 

kurulan toplumsal cinsiyet merkezli modellerin, aynı şekilde dışarıdaki dünyada da 

mevcut olduğunu kısa sürede fark ederler. Çocuklar arasındaki oyunlar ve aktiviteler 

toplumsal cinsiyet rolleri ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Örneğin bir kız ve erkek kardeş 

oynarken, şayet kız çocuk erkek kardeşini oynamaya ikna ettiyse büyük bir ihtimalle 

kendisi anne, kardeşi ise baba olacaktır. Ya da kendisi öğretmen ve erkek kardeşi 

öğrenci olacak ve sınıf kurallarına uymadığı için onu azarlamaktan zevk alacaktır. Diğer 

taraftan şayet erkek çocuk kardeşini kovalamaca oynamaya ikna ederse muhtemelen kız 
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kardeşinin beceriksizliği yüzünden ağlayıp sızlayacak ya da onunla dalga geçecektir51, 

53. 

Akran oyunları çocukları başka yollardan da sosyalleştirmektedir. Erkek oyunları 

daha karışık, rekabetçi, kurallarla düzenlenmiş ve farklı rollere izin verir niteliktedir. 

Kızların oyunlarına göre daha fazla katılımcıya sahiptir. Kızlar ise daha düzenli, az 

kişiden oluşan ve minimum rekabet içeren, ip atlama, sek sek gibi oyunlar oynarlar. 

Ergenlik öncesi dönemde kız çocuklarının arasındaki ilişkiler daha samimi ve içtendir. 

Erkek çocuklar ise daha geniş ve yüzeysel ilişkilere sahiptir51, 55.  

 

2. 3. 4. Okul 

Sosyalizasyonun önemli bir diğer ajanı da okuldur. Okul bireylerin yaşamında 

oldukça önemli bir yere sahiptir ve toplumsal cinsiyet rollerinin kazanılmasında ve 

sürdürülmesinde umulanın aksine önemli bir yere sahiptir. Öğretmenler her ne kadar 

öğrencilere eşit davrandıklarını düşünseler de farkında olmadan kız ve erkek çocuklara 

farklı davranmaktadırlar56. 

Birçok araştırma, kız ve erkek öğrencilere derste farklı davranıldığını ortaya 

çıkarmıştır. Kızlar iyi notlar aldıklarında dikkatli çalışıyor olarak görülür. Kötü notlarda 

ise yetersiz zekâ kapasitesine sahip olduğu düşünülür. Erkekler için iyi sonuçlar zekâ ya 

da yetenekliliğe, kötü sonuçlar ise tembelliğe yorulur. Öğretmenler bu süreçte 

öğrenciler hakkında toplumsal cinsiyet kalıp yargısı varsayımlarını geliştirirler ve 

öğrencilere buna göre davranırlar. Ve bu durumda kızlar gayretli fakat aptal, erkekler 

zeki fakat çalışmaya isteksiz olarak değerlendirilirler. Genellikle kızlar için ortaya 

konan belli biçimdeki tavrın bütün öğrencilere yöneltilmesi her iki cinsiyetteki 

öğrencilerin kendi yeteneklerinden şüphe duymalarına yol açmaktadır. Bu durum 

öğrencilerde kendilerine güvenlerini kaybetmelerine sebep olmaktadır57.  

Öğretmenlerin öğrencilere yaklaşımı, ders kitaplarındaki cinsiyetçi öğeler gibi pek 

çok faktör erkek öğrencileri gelecek iş yaşamına hazırlayıp, daha aktif ve girişken 

bireyler olmalarını desteklerken; kız çocuklarını daha çok ev işlerinde ve çocuk bakımı 

gibi konularda iyi olmaya teşvik etmektedir51. 
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2. 3. 5. Kitle İletişim Araçları 

   Kitle iletişim araçları içerisinde çocukların en kolay şekilde ulaşabildikleri araç 

televizyondur. Televizyon çocukların gerçekleri algıladıkları, davranışları deneme ve 

pekiştirme olmaksızın gözleyerek öğrendikleri bir araçtır. Televizyon bu şekilde 

çocukların tutumlarını etkilemektedir. Televizyon programlarında da erkek karakterlere 

daha çok yer verildiği ve televizyonda yer alan kadın ve erkek karakterlerin geleneksel 

cinsiyet rollerine uygun davrandıkları dikkati çekmektedir. Bu nedenle literatürde 

televizyon seyreden çocukların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel rollere 

sahip oldukları belirtilmektedir7, 14, 22, 38, 48, 49, 65. 

 

2. 4. Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumların Toplumsal Yaşama 

Yansımaları 

   Toplumsal cinsiyet rolleri; kültürün kadın ve erkeğe yüklediği görevler, 

sorumluluklar ve etkinlikler olarak tanımlanmaktadır7,18, 40, 66. Literatüre göre, toplumsal 

cinsiyet rollerinin kadın ve erkeğin toplumsal yaşamına ilişkin yansımaları; aile 

yaşamında, mesleki yaşamda, evlilik yaşamında, sosyal yaşamda,  eğitim yaşamı ve 

meslek seçiminde farklılıklar göstermektedir12,14,16,18, 22, 66, 67. Bunun sonucunda kamusal 

alanda çalışma ve politika “doğal” olarak erkek, ev işleri ve aile ile ilgili özel alanlar ise 

kadın işi olarak benimsenip uygulanmaktadır7, 12, 67. 

   Toplumsal cinsiyet rollerinin toplumsal yaşama ilişkin yansımaları incelendiğinde 

aile yaşamında; kadınların ev içinde çocuk bakımı, temizlik, ütü, yemek yapma gibi 

işlerle ilgilenmeleri ve aile hayatında fedakâr olmaları beklenmektedir. Mesleki 

yaşamda da statüsü ve ücreti daha düşük işlerde çalışmaları, elde ettikleri gelirlerinin 

yönetimini eşlerine bırakmaları ve çalışmak için eşlerinden izin almaları gibi roller 

uygun görülmektedir. Evlilik yaşamında ise kadına; kadının kendi ile ilgili alacağı 

kararlarda kocasına danışması, erkek çocuk doğurarak statüsünü yükseltmesi, 

evlendikten hemen sonra çocuk sahibi olması gibi roller yüklenmiştir. Sosyal yaşamda 

ise, kadınların düşüncelerini erkekler kadar özgürce ifade etmemeleri, namuslarını 

korumaları, eğitimlerini tamamladıktan sonra hemen evlenmeleri, erkeklerle eşit söz 

sahibi olma haklarının olmaması, evlenmeden cinsel ilişkide bulunmamaları gibi roller 
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uygun görülmüştür. Eğitim ve meslek seçiminde ise, kadınların eğitim haklarının 

bulunmaması ve kadınların yükselme şanslarının fazla olmadığı edebiyat, ebelik, 

hemşirelik, sosyal hizmet, sekreterlik, hosteslik gibi eğitim alanlarını tercih etmeleri 

uygun görülmüştür. Erkeklere ise aile yaşamında, mesleki yaşamda, evlilik yaşamında, 

sosyal yaşamda, eğitim yaşamı ve meslek seçiminde kadınlara ilişkin belirlenen rollerin 

tam tersi roller yüklenmektedir7, 18, 20, 47, 49, 66- 70.  

   Görüldüğü gibi, toplumsal cinsiyet rollerinin toplumsal yaşama ilişkin 

yansımaları, geleneksel ve eşitlikçi roller olarak kadın ve erkeklerin yaşamını farklı 

yönlerden şekillendirmektedir. Toplumsal yaşamın çoğu alanında kadına ve erkeğe 

yüklenen bu roller ise; erkeğe kadından daha fazla değer veren bir eşitsizlik modelinin 

sürmesine neden olmaktadır. Kadının toplumsal statüsü ile doğrudan ilgili olan bu 

durum, kadınların her alandaki insan haklarından, erkeklerle eşit ölçüde 

yararlanmalarını engellemektedir. Kadının toplumsal statüsünü belirleyen eğitim, 

çalışma yaşamı, siyaset ve karar alma mekanizmalarına katılım ve yasal haklar 

açısından kadınların maruz kaldıkları tüm bu toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri kadın 

sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir7, 12, 20, 71. 

 

2. 5. Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının Kadın Sağlığına 

Etkileri 

2. 5. 1. Üreme Sağlığı Kavramı 

Son 30 yıllık dönemde, sağlık alanında önemli gelişmeler sonucunda; beklenen 

yaşam süresi artmış, anne ve çocuk ölümlerinde azalma kaydedilmiştir. Ancak, bu 

olumlu gelişmelerden tüm insanlar eşit şekilde yararlanamamış ve halen de 

yararlanamamaktadır. Bölgelerarası ve kır-kent farklılığının yanı sıra, özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde yoksullar, sağlık riski en yüksek grubu oluşturmaktadır. 

Dünyada üremeye ilişkin sağlık sorunları, kadının fertil çağı olan 15-49 yaş arası 

doğurganlıkla ilgili sağlık sorunlarını ön plana çıkartarak Ana Çocuk Sağlığı (AÇS) 

kapsamında ele alınmıştır. Ancak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tümünde 

yaşanan önemli sosyo-demografik değişiklikler nedeniyle, artık mevcut AÇS yaklaşımı, 

üreme sağlığına ilişkin tüm sağlık sorunlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Bu nedenle, 

dünya ülkelerinin gündeminde bireyin ihtiyaçlarını ön plana çıkaran ve üreme, kadın 
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sağlığı ve aile planlaması gibi kavramları birleştiren “üreme sağlığı” kavramı ortaya 

çıkmıştır1. Bu kavram; DSÖ ve Dünya Sağlık Asamblesi tarafından 1990’lı yılların 

başında geliştirilmiş ve Eylül 1994 Kahire’de toplanan Dünya Nüfus ve Kalkınma 

Konferansında tüm dünya ülkelerine açıklanmıştır1, 3, 25, 26, 72-74. DSÖ üreme sağlığını; 

“üreme sistemi işlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, 

tüm bunlara ilişkin fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin olmasıdır” 

diye tanımlanmaktadır1, 25,26, 29, 30, 73, 75, 76. Üreme sağlığı aynı zamanda, insanların tatmin 

edici ve güvenilir bir cinsel yaşamlarının olması, üreme yeteneğine sahip olmaları, bu 

yetenekleri kullanıp kullanmayacakları ve ne zaman, ne sıklıkta kullanacakları 

konusunda karar verme özgürlükleri olması demektir1,25-29. Bu yaklaşımda, doğumdan 

ölüme kadar kadın ve erkeğin yaşamının bir bütün olarak ele alınması gerektiği; yaşama 

sağlıklı başlamanın ilk adım olduğu, bireyin sağlık gelişiminin birçok faktörün 

katlanmış etkisiyle oluştuğu, bireylerin sağlıklarıyla ilgili şu andaki durumlarının bir 

önceki dönemin bir sonucu, bir sonraki dönemin ise bir nedeni olduğu bir kez daha 

önemle vurgulanmaktadır. DSÖ, bu bütüncül yaklaşımla, ailelerin, çocukların, 

adolesanların ve kadınların sağlığını geliştirici-destekleyici programları gündeme 

getirmektedir.  

DSÖ üreme sağlığı programlarının hedefleri olarak; bireylerin, sağlıklı, eşit ve 

sorumlu ilişkiler ve cinsellik ve sağlıklı cinsel gelişme ve olgunlaşma için kapasitelerini 

geliştirebilmelerinin, bireylerin üreme ile ilgili kararlarını güvenli ve sağlıklı bir şekilde 

uygulayabilmelerinin sağlanmasını belirtmektedir. Ayrıca; bireylerin, cinsellik ve 

üremeye bağlı hastalık ve sakatlıklardan korunma ve ihtiyaç duyduğunda uygun 

danışmanlık, bakım ve rehabilitasyon alabilmelerinin sağlanmasını hedefleri içinde 

belirtmektedir1. 

 

2. 5. 2. Kadının Üreme Sağlığı Sorunları 

Sağlık üzerine cinsiyetçi yaklaşımın olumsuz etkileri en çarpıcı olarak kadınların 

üreme rollerinden kaynaklanmaktadır6. Kadının üreme sağlığı sorunları, doğumdan 

ölüme kadar yaşamın her döneminde kadının genel sağlık düzeyini etkilemektedir. 

Kadının doğurganlığını gerçekleştirdiği cinsel olgunluk döneminde (15-49 yaş) bu 

sorunlar, yaşamını tehdit edici boyutlara ulaşabilmektedir1, 73, 74.  Kadın ve erkeğin 
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üreme sağlığı ile ilgili hastalık yükleri incelendiğinde; kadınlar üreme sağlığı 

sorunlarını erkeklerden çok daha fazla yaşamaktadır. Cinsiyete göre üreme sağlığı 

hastalık yükü incelendiğinde; kadının hastalık yükü (% 36, 6), erkeğin yükünün (% 12, 

3) üç katı olduğu görülür. Kadın ve erkeğin biyolojik cinsiyeti ve üremeye ilişkin 

fizyolojik fonksiyonlarının farklılığı ve getirdiği yüklerin yanı sıra, toplumun 

kendilerine biçtiği "toplumsal cinsiyet" rolünden kaynaklanan ve sağlıklarını olumsuz 

etkileyen faktörler de mevcuttur. Bu olumsuzlukların boyutu toplumdan topluma 

değişmekle birlikte, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadın yönünden 

olumsuzlukların boyutu daha da büyüktür34, 77. 

Yaşam evrelerine göre kadın sağlığını etkileyen üreme sağlığı sorunları şu şekilde 

özetlenebilir; 

Ø Çocukluk Dönemi: 

Cinsiyeti nedeni ile kız çocuğunun yaşadığı ve sağlığını etkileyen olumsuzluklar 

şunlardır12; 

• Cinsiyet seçimi 

• Gebeliğin istenmemesi 

• İsteyerek düşükler 

• Genital Mütilasyon (kadın sünneti) 

• Malnutrisyon 

• Enfeksiyonlar 

• İhmal, hizmetten yararlanamama 

• Morbidite ve mortalite hızlarının artması (özellikle 2-5 yaşta) 

 

Ø Ergenlik (Adölesan) Dönemi (10-19 yaş) 

Bu dönemde kız adölesanlar için daha fazla riskler söz konusudur, önemli sorunları 

şunlardır12; 

• Menarş 

• Toplumsal baskı 

• Cinsel taciz/istismar 

• İstenmeyen gebelikler 

• İsteyerek düşükler 

• Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) 
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• Anemi/malnütrisyon 

• Madde bağımlılığı (alkol, sigara, uyuşturucu) 

• Paralı seks 

• Şiddet 

 

Ø Erişkinlik Dönemi (15-49 yaş) 

Üreme fonksiyonlarının en yoğun olarak yaşandığı bu dönemde kadınların 

karşılaştığı en önemli sağlık sorunları şunlardır12; 

• Gebelik, doğum, doğum sonu komplikasyonlar 

• İstenmeyen gebelikler/isteyerek düşükler 

• CYBE 

• Anemi/malnütrisyon 

• Paralı seks / cinsel taciz-istismar 

• Anne ölümleri 

• Şiddet  

 

Ø Menopoz ve menopoz sonrası dönem (50+ yaş) 

Kadının sağlık sorunlarının en ihmal edildiği dönemdir. Bu dönemde karşılaşılan 

sorunlar çoğu kez kadının cinsiyeti ya da üreme fonksiyonları ile ilişkilendirilmez. 

Kadınların bu dönemde yaşadığı üreme sağlığı ile bağlantılı sorunlar şunlardır12; 

• Menopozal semptomlar 

• Malignensiler 

• Kardiyo Vasküler Hastalıklar 

• Osteoporoz 

• Prolapsus 

• Şiddet 

 

Toplumsal Cinsiyet ayrımcılığının bir sonucu olarak kadınların bazı insan 

haklarından yararlanamaması sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Bu haklar, eğitim, 

çalışma/fırsat eşitliği, karar verme, seçme özgürlüğü, eşit işe eşit ücret ve toplumsal 

statü eşitliğidir. Kadın sağlığının yükseltilmesinde; bu alanlardaki eşitsizliklerin 

düzeltilmesi de çok önemlidir88. 
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2. 5. 3. Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının Üreme Sağlığına Etkileri 

Genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikler, kadın ve erkek cinsiyetini belirlerken 

aynı zamanda kadın ve erkek arasında bir cinsiyet farkı yaratmaktadır. Ayrıca toplumun 

kadın ve erkeğe yüklediği roller ve sorumluluklar bulunmaktadır.  

Toplumun kadınlara biçtiği “toplumsal cinsiyet” rolü, kadının toplum yaşantısında 

ikinci plana atılmasına neden olmuş ve bu durum fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığını 

özellikle de üreme sağlığını önemli derecede etkilemiştir. Bu olumsuz etkilerin boyutu 

toplumdan topluma değişmekle birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha da 

büyüktür1, 12, 78, 79. Toplumun kadın cinsiyetine biçtiği “eş” ve “annelik” rolü nedeniyle 

özellikle sosyo kültürel ve sosyo ekonomik düzeyi düşük kadın erken yaşta 

evlendirilmekte ve hemen çocuk doğurması beklenmektedir. Çünkü kadının toplumda 

kabul ve saygı görmesi çocuk doğurması ile yakından ilişkilidir. Böyle bir sistemde çok 

çocuğu olan kadının toplumsal konumu yükselmektedir. Ancak bu durum, onun, insan 

haklarından sayılan eğitim, çalışma/fırsat eşitliği, karar verme/seçme özgürlüğü, sağlık 

hizmetlerinden yararlanma, eşit ise eşit ücret haklarının kullanılabilmesi ile ilgili 

toplumsal statü eşitliği gibi konularda bazı haklarını elde edememesine ve 

kullanamamasına yol açmaktadır. Bu durum ise kadının toplumdaki statüsünün düşük 

olmasına neden olmaktadır.  

Kadının statüsü ile üreme sağlığı arasında da doğrudan bir ilişki mevcuttur. 

Özellikle gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde fakirlik, sağlık hizmetlerindeki 

yetersizlik, bu hizmetlere ulaşmada güçlük, bazı geleneksel uygulamalar, eğitim 

yetersizliği, düşük sosyal ve ekonomik statü gibi nedenler kadınların istenmeyen cinsel 

ilişki, gebelik, sağlıksız düşükler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve şiddete karşı 

kendilerini koruyamamalarına neden olabilmektedir. Bunun olumsuz etkileri en çok 

sağlık hizmetlerinden yararlanmada ortaya çıkmaktadır1, 4, 12, 30, 80.  

Ülkemizde geleneksel yaklaşımlar kız çocuklarının eğitime ulaşabilirliğinde 

ayrımcılık, başta doğu ve güneydoğu bölgeleri olmak üzere çoğu bölgede hala devam 

etmektedir. Aileler kız çocuklarının, ev işlerine yardımcı olması, evliliğe hazırlık 

yapması, namusunu koruması gibi nedenlerle okumamasını tercih etmektedir1,12,81. Bu 

sebeplerden dolayı kız çocukları ilköğrenim şansını yitirmektedir. Ülkemizde kadının 

eğitim eksikliği, sağlık hizmetlerindeki dağılımın dengesizliğine, hizmetlerden yeterince 

yararlanamamasına neden olmaktadır. Ayrıca kız çocuklarının erken yaşta 
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evlendirilmesi aynı zamanda erken yaşta cinsel yönden aktif olmalarına ve erken yaşta 

gebeliklere neden olmakta ve bu durum ileriki süreçlerde kadının üreme sistemi 

sağlığını olumsuz etkilemektedir. Literatürde, eğitimli kadınların doğum sırasında ölme 

olasılıklarının düşük, çocuklarını okula gönderme olasılıklarının ise yüksek olduğunu 

göstermektedir25, 74.  

Ayrıca gebeliğin ve doğumun basit bir olay olarak kabul edilmesi sonucu sağlık 

personeline gitme ihtiyacının hissedilmemesi, dini veya kültürel yasaklar, geleneklerden 

dolayı kadının ailesinin ve eşinin izni olmadan sağlık kuruluşuna gidememesi gibi 

çeşitli sebepler kadınların doktor veya hastaneye başvurmasını geciktirmekte ancak çok 

ciddi bir sorun ile karşılaşıldığında çare aranmaktadır. Hem erken yaşta annelik 

deneyiminin yaşanması hem de toplumsal nedenlerden dolayı sağlık hizmetlerinin 

alınamaması maternal ölüm riskini ve genç annelerin çocuklarında da morbidite ve 

mortalite riskini artırmaktadır1. TNSA 2008 verilerine göre, ülkemizde toplam 

doğurganlık hızı 1978’de 4.44, 1988’de 3.02, 1998’de 2.61 ve 2008’de ise 2.16’dır. 

Ortanca ilk doğum yaşı 22,3’tür24. Ayrıca annenin eğitim düzeyi de ana sağlığı 

hizmetlerinden yararlanmayı etkileyen önemli öğelerden biridir25. İyi planlanan doğum 

öncesi bakımı ve annenin olabilecek riskli durumlara karşı bilgili olması ile anne ölüm 

hızı, perinatal ve bebek ölüm hızlarının düştüğü bilinmektedir81. Gebelik ve doğum 

nedeniyle olan anne ölümlerinin temelinde daha gebe kalmadan kadının sağlığını 

olumsuz yönde etkileyen, eğitimsizlik, ekonomik güçsüzlük, temel sağlık hizmetlerine 

ulaşmada eşitsizlikler yatmaktadır78, 82. TNSA 2008 verilerine göre ülkemizde doğum 

öncesi bakım alma oranı % 92,0’dır. Bunların % 73,7’si ise 4 ve üzeri doğum öncesi 

bakım hizmeti almıştır24.  

Erken yaştaki gebeliklerin genelde istenmeyen gebelik olması, genç kadınları 

isteyerek düşüğe yöneltmektedir. DSÖ tahminlerine göre bu düşüklerin yaklaşık yarısı 

sağlıksız koşullarda gerçekleşmektedir. Korunmasız cinsel ilişki yüzünden her yıl 2-4 

milyon genç sağlıksız koşullarda düşük yapmaktadır. Anne ölümlerinin 1/3-1/4’ü 

güvenli olmayan düşük komplikasyonlarına bağlıdır1, 25, 29, 72. Ülkemizde evli kadınların 

kadın başına isteyerek düşük sayısı 0.29 olarak bulunmuştur24. Üreme sağlığı 

hizmetlerinin en önemlilerinden biri olan Aile Planlaması hizmetleri ile önlenebilecek 

olan bu tür sorunlar, kadının gereksinimi olduğu halde doğum kontrol yöntemi 

kullanmaması ya da etkili olmayan yöntemleri kullanması nedeniyle hala 
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aşılamamaktadır. Bu durum pek çok kadının yaşamları ve üreme yetenekleri üzerinde 

sınırlı bir güce ve karar yetkisine sahip olmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda 

da korunma yöntemi kullanımının kadının görevi olarak görülmesi, erkeğin kadının 

kullandığı kontraseptif yöntemlerden rahatsızlık duyması, cinsel ilişkiyi kesintiye 

uğrattığı için erkeğin kontraseptif yöntem kullanmaması gibi sebepler ortaya 

çıkmaktadır78, 83.  

Yine ülkemizde evli kadınların % 73, 0’nın herhangi bir aile planlaması yöntemi 

kullandığı, % 27, 0’nın herhangi bir yöntem kullanmadığı ve yöntem kullanmayanların 

% 26, 2’sinin geri çekme yöntemini kullandığı bulunmuştur24. 

CYBH’lar tüm dünyada her iki cinsiyet için önemli bir hastalık, sakatlık ve ölüm 

nedenidir. Korunmasız cinsel ilişkide kadınlar HIV(Human Immunodeficiency Virus) 

yönünden iki ile dört kat daha fazla enfeksiyon riski altındadır6. Toplumsal cinsiyet 

eşitsizliği aynı zamanda, CYBE’ların ve HIV/AIDS(Acquired Immunedeficiency 

Syndrome)’in yayılmasını artıran ve epidemiye katkı sağlayan bir faktördür. Kadınlar 

tek eşli olsalar bile, potansiyel risklerin farkında olmaksızın, sürekli birlikte oldukları 

erkek partnerleri tarafından HIV/AIDS ve diğer CYBE’lara maruz kalabilirler. Yüksek 

riskli cinsel ilişkilerin kendi bir risk faktörü olarak vurgulanmakta iken, kadınlar için 

risk sadece evli olmak olabilir. Hindistan’da yapılan bir çalışmada, kadınların üçte 

birinin tek eşli ve evlilik ilişkisine sahip kadınlar olarak kocaları tarafından enfekte 

edildikleri saptanmıştır1, 80, 84, 85.  

Toplumsal cinsiyet rolü sonucu kamusal alanda çalışma ve politika “erkek”, ev 

işleri ve aile ile ilgili özel alanlar ise “kadın” işi olarak benimsenmektedir. Ayrıca 

kadının ev içinde çocuk bakımı, temizlik, ütü, yemek pişirme gibi işleri yaparken, 

mesleki yaşamda statüsü ve ücreti daha düşük işlerde çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra 

çalışmak için eşlerinden izin almaları, elde ettikleri gelirin yönetimini eşlerine 

bırakmaları gibi toplumsal cinsiyet rolünden kaynaklanan bu durumlar kadınların 

ekonomik açıdan eşlerine bağımlı olmalarına, bu da kadınların daha yoksul bir konuma 

gelmelerine neden olmaktadır. Bu durum kadının üreme sağlığını erkeklere göre daha 

fazla etkilemektedir. Çünkü yoksulluk ve olumsuz çevre koşullarının olduğu bölgelerde 

hem aşırı doğurganlık ve bunun neden olduğu anne ve bebek ölüm hızları artmakta hem 

de kadının üreme sağlığı ve genel sağlığı önemli ölçüde olumsuz yönde 

etkilenmektedir1, 3, 12, 86, 87.  
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 2. 6. Dünya’da ve Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı İle İlgili Durum 

    

“Cinsiyet Ayrımcılığı” her iki cinsiyeti de olumsuz etkilemektedir. Ancak, 

Dünya’daki uygulamalar ve istatistiklere bakıldığında, kadınların daha fazla etkilendiği 

kolayca görülmektedir. Şöyle ki; Dünya’da halen mevcut 3,1 milyar yoksul insanın % 

70’i kadın olup bu yoksulluğun feminizasyonu olarak ifade edilmektedir. Okur-yazar 

olmayan 900 milyon insanın 2/3’ü kadın olup, malnütrisyon ve anemi görülmesi 

kadınlarda iki misli daha fazladır. Aynı tür işte çalışan kadına, erkeğe göre % 30-40 

daha az ücret ödenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde yedi erkek yöneticiye karşılık 

bir kadın yönetici mevcuttur. Parlamentolardaki sandalyelerin % 10’u kabinedeki 

bakanlıkların ise sadece % 6’sı kadınlara aittir41, 89, 90, 91, 92. Toplumsal cinsiyet 

ayırımcılığının önlenmesi uluslar arası gündemin önemli bir konusudur. Birleşmiş 

Milletler(BM) öncülüğünde yapılan bazı temel aktiviteler ve oluşturulan birimler, kadın 

erkek eşitliği ve kadının statüsünü iyileştirmede önemli girişimlerde bulunmuştur41, 89, 93, 

94, 95, 96, 97, 98.  

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının zeminini Cumhuriyet 

devrimleri oluşturmaktadır. 1923 yılında Cumhuriyetin kuruluşunu takip eden yıllarda, 

kadın-erkek arasında tam bir eşitlik olması gerekliliğine olan inançla gerçekleştirilen 

devrimlerle, bir yandan modern bir devlet yapısı oluşturulurken, öte yandan da büyük 

bir toplumsal değişim gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu 1923 

yılını izleyen ilk 10 yılda yapılan reformlar, kadının yurttaşlık hakkını kazanmasının 

yanında Türk toplumunun yeniden yapılanmasını sağlamıştır41,83,94,98-102. Cumhuriyet 

döneminde elde edilen kazanımlara rağmen günümüzde kadınların toplumdaki mevcut 

konumları incelendiğinde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin varlığı göstergelerde 

belirgin şekilde karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de 1980 sonrasında sürdürülen 

mücadeleler sonucunda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda özellikle eğitim, sağlık, 

hukuk gibi geleneksel politika alanlarında belli bir duyarlılık oluşmuşsa da; toplumsal 

cinsiyet eşitliği bakış açısını istihdam, yetki ve karar alma süreçlerine katılım, araştırma, 

bütçe ve mali politikalar gibi alanlara yerleştirme konusunda istenilen duyarlılık henüz 

oluşmamıştır98. Ülkemizde, 1997 yılından bu yana, okur-yazar olmayanların oranının 
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kademeli olarak düşmesine rağmen, 2003 ile 2006 yılları arasında toplumsal cinsiyet 

farkının giderilmesinde bir ilerleme kaydedilememiştir. Yıllara göre ülkemizde kadın 

erkek okuryazarlık oranları incelendiğinde 1997 yılında kadın okuryazarlık oranı % 

76,9 iken 2008 yılında bu oran% 91,9 olarak bulunmuştur. Ülkemizde evlenmiş 15- 49 

yaş kadınların ise % 89,0’ ı okuryazardır. Yine ülkemizde yetişkin erkeklerde 

okuryazarlık oranlarına bakıldığında 1997’de % 93,9 iken 2008 yılında bu oran % 93,5 

olarak belirlenmiştir24. 2006 yılında, kadınların işgücüne katılma oranı % 24,9, istihdam 

oranı ise % 22,3 olmuştur. TÜİK 2006 Kazanç Yapısı Anketi sonuçlarına göre erkekler 

kadınlardan daha yüksek kazanç elde etmektedir. 2006 Kasım ayında ortalama brüt 

ücret değerlerine cinsiyet ayrımında bakıldığında erkeklerin 1.107 YTL, kadınların 

1.091 YTL aylık ortalama brüt ücret elde ettikleri görülmektedir. Türkiye genelinde 

2006 yılında kadınların işsizlik oranı % 10,3 iken erkeklerin işsizlik oranı % 9,7’dir98. 

Seçme ve seçilme haklarını yerel seçimler için 1930’da, genel seçimler için ise 1934’te 

kazanan Türk kadınlarının, siyasette hali hazırda yüksek bir katılım düzeyine ulaşmış 

oldukları söylenemez. 2007 Genel Seçim sonrasında TBMM’ndeki 550 milletvekilinden 

sadece 50’sinin kadın olması arzu edilen noktanın çok altında bir durumu 

göstermektedir. Siyasetin erkek egemen bir alan olarak toplumsal kabul görmesi, 

kadınların bu alana katılımlarında kısıtlayıcı olmaktadır98. 

 

2. 6. 1. Dünya’da Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişimi 

Dünya da toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişimine bakacak olursak;  

•   1945 yılında BM'nin kuruluşuna ilişkin Taslak BM Anlaşmasının ele alındığı 

konferansta, "erkekler arasında eşitlik" maddesi “kadınlar ve erkekler arasında eşitlik" 

olarak değiştirilmiştir. 

• 1946 yılında, “Birleşik Milletler Kadının Statüsü Komisyonu(BMKSK)” kadın-

erkek eşitliği ve kadının toplumsal konumunun yükseltilmesi ile ilgili bir komisyon 

olarak kurulmuştur. 

• 1948 yılında kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nin birinci ve ikinci 

maddelerinde, “bütün insanların eşit doğdukları ve herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, 

siyasal ya da başka bir görüş, ulusal ve toplumsal köken, doğuş ya da benzeri başka bir 
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statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu bildirgede belirtilen tüm hak ve 

özgürlüklere eşit biçimde sahip olduğu” vurgulanmıştır. 

• Birleşmiş Milletler 1975-1985 yılları arasını “Dünya Kadın On Yılı” olarak ilan 

etmiş olup bu on yılın en önemli girişimi 1979 yılında BM Genel Kurulunda kabul 

edilen “Kadına Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi(CEDAW)”dir. 

Uluslar arası yasa niteliğinde olan bu sözleşme 1980 yılında üye ülkelerin imzasına 

açılmış olup, 18 Mart 2005 tarihi itibariyle 180 ülke sözleşmeyi imzalayarak 

parlamentolarında onaylamış, 98 ülke ise sadece imzalamıştır. BM Kadın on yılı bir dizi 

Dünya Kadın Konferanslarının yapıldığı bir süre olmuştur. Bu bağlamda, 1975’te 

Mexico City’de, “Birinci Dünya Kadın Konferansı” yapılmış ve ortaya çıkan eylem 

planında, BM'ye üye ülkelerde kadın sorunlarına çözüm getirecek ulusal 

mekanizmaların kurulması önerilmiştir. İkinci Dünya Kadın Konferansı 1980 yılında 

Kopenhag'da yapılmış, daha sonra 1985 yılında Nairobi'de, "Kadın İçin Eşitlik, 

Kalkınma ve Barış konularında Birleşmiş Milletler Kadın On Yılının 

Değerlendirilmesi" amacıyla bir konferans yapılmış ve “Kadının İlerlemesi İçin Nairobi 

İleriye Dönük Stratejileri” kabul edilmiştir. Benzer çalışmalar Avrupa Bölgesi’nde de 

yapılmış ve Avrupa Konseyi 1979 yılında kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik ilk 

komitesini kurmuştur.  

• 1992 yılında Avrupa Konseyi bünyesinde Kadın- Erkek Eşitliği Yönetim 

Komitesi (CDEG) kurulmuş olup, Komite Konsey içinde kadın-erkek eşitliği 

konusundaki en öncelikli kuruluş olmuştur. 

• Kadının insan hakları kavramını BM süreçlerine sokan Dünya İnsan Hakları 

Konferansı, 1993 yılında Viyana’da yapılmış, uluslararası kadın hareketi için bir dönüm 

noktası olmuştur. 

• 1994 yılında Kahire’de BM tarafından Uluslar Arası Nüfus ve Kalkınma 

Konferansı (ICPD) düzenlenmiş,  bu konferans “Üreme Sağlığı ve Üreme Hakları” 

konularını tanımlayarak vurgulamıştır.  

•  1995 yılında Pekin'de 189 ülke temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen “4. 

Dünya Kadın Konferansı” kadın hakları konusunda toplanmış, konferansın sonucunda 

Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu isimli iki belge kabul edilmiştir. Pekin 

Deklarasyonu’nun 8.maddesi, kadın ve erkeklerin eşit haklarına ve doğuştan değerli 

olduklarına ve BM Kuruluş Yasası’nda kabul edilen diğer karar ve ilkelere, İnsan 
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Hakları Evrensel Bildirgesi’ne ve diğer uluslar arası İnsan Hakları Belgeleri’ne, 

özellikle CEDAW ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne, Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan 

Kaldırılması Deklarasyonu ve Kalkınma Hakkı Bildirgesi’ne bağlılığı içermektedir. 

Pekin’de 1995 yılında yapılan IV. Dünya Kadın Konferansı eylem platformunda ise 

kadının güçlendirilmesi için ulusal mekanizmalar önerilmiştir. Kadının İlerlemesi İçin 

Nairobi İleriye Dönük Stratejiler ve 1995 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 

Dördüncü Dünya Kadın Konferansı sonucunda kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve 

Pekin Eylem Platformu’nun tam olarak uygulanması amacıyla 59 ülkeden katılımcılarla 

Haziran 2000’de New York’ta beş yılda edinilen kazanımlar, karşılaşılan engeller, son 

beş yılda Dünya’da meydana gelen değişmelerin, kadın gündemine yansımaları ve 

geleceğe yönelik eylem ve girişimlerin ele alındığı; “Kadın 2000, 21.Yüzyıl için 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalkınma ve Barış (Pekin+5)” başlıklı Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu Özel Oturumu gerçekleştirilmiştir96. 

•    Birleşmiş Milletler Yeni Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Bildirgesi 2000 yılında 

kabul edilmiştir. Bildirge sekiz hedef olarak belirlenmiş,  3. hedef, “Toplumsal cinsiyet 

eşitliğini teşvik ederek kadının durumunun güçlendirilmesi” olarak ifade edilmiştir. 

• BM-KSK, Türkiye’nin de katıldığı 51’inci dönem toplantısı 26 Şubat-9 Mart 2007 

tarihleri arasında New York’ta gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının ana teması, “kız 

çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi" olup "sonuç belgesinin 

uygulanması sürecinin değerlendirilmesinde, erkeklerin ve erkek çocuklarının cinsiyet 

eşitliğine ulaşmadaki rolü" olarak belirlenmiştir97.  

 

2. 6. 2. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişimi ve Politikalar 

Türkiye de toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişimi için yapılan girişimler şu şekilde 

özetlenebilir; 

• 1924 yılında yürürlüğe giren Tevhidi Tedrisat Kanunu ile eğitim tek sistem 

altında toplanarak kadınlara erkeklerle eşit eğitim imkânları sağlanmıştır. 

• 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile kadının sosyal hayatı çağa 

uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve kadına temel haklar verilmiştir. Kadınlar 

boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf yetkisine sahip olmuşlardır.  
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• 1930 yılında yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkına sahip olan Türk kadını 

1934 yılında milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. 

• 1935 yılında Kadınların seçme ve seçilme hakkını ilk kez kullandığı seçimlerde 

Parlamento’daki kadın üye sayısında %4,6’ya ulaşılmıştır. 

• 12. Uluslararası Kadın Konferansı, 1935 yılında Atatürk’ün himayelerinde 

İstanbul Beylerbeyi Sarayı’nda toplanmıştır. 

• 1965 yılında Nüfus Planlaması Hakkında 557 Sayılı yasa çıkarılmış, bu yasa 

geriye dönüşümlü aile planlaması yöntemlerinin serbest bırakılmasını, bireylerin üreme 

haklarını kullanabilmelerini ve özellikle kadın sağlığı yönünden önemli kazanımlar 

getirmiştir. 

• 1983 yılında, kadının üreme hakkına daha duyarlı olan ve ona istemediği 

gebeliğini sonlandırmada karar yetkisi veren Nüfus Planlaması hakkında 2827 Sayılı 

Yasa kabul edilmiştir.  

• 1985 yılında Türkiye, CEDAW sözleşmesini imzalamıştır. (Sözleşme, 1986'da 

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) tarafından onaylandı.) 

• 1990 yılında Türkiye "Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamıştır (1994'te TBMM 

tarafından onaylandı). Kadın-erkek eşitliği ve toplumsal cinsiyet ayırımcılığının 

önlenmesi konularında savunuculuk ve uygulamaları izlemede önemli bir mekanizma 

olan “Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü” (KSSGM) kurulmuş ve daha 

sonra adı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) olarak değiştirilmiştir. Tecavüz 

mağdurunun hayat kadını olması halinde cezanın indirilmesini öngören kanun hükmü, 

TBMM tarafından yürürlükten kaldırılmıştır.  

• 1994 yılında Türkiye, Kahire-Nüfus ve Kalkınma Konferansı'na resmi düzeyde 

katılarak bütün kararları kabul ederek imzalamıştır. 

• 1995 yılında, Pekin-IV. Dünya Kadın Konferansı'na resmi düzeyde katılarak 

bütün kararları çekincesiz olarak imzalamıştır.  

• 1997 yılında, zorunlu temel eğitimi beş yıldan sekiz yıla çıkaran 4306 Sayılı 

Kanun yürürlüğe girmiştir.  

• 1998 yılında Aile içi şiddete uğrayan kişilerin korunması için gerekli tedbirlerin 

alınmasını düzenleyen 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yürürlüğe 

girmiştir. Bu düzenleme ile Türkiye’de ilk kez aile içi şiddet kavramı hukuksal metinde 

tanımlanmış ve aile içi şiddetin vuku bulduğu durumlarda mağdurun şikâyeti 
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olmaksızın (üçüncü şahısların bildirimiyle) polis ve adalet mekanizmasının harekete 

geçmesi sağlanmıştır. Yasanın uygulanmasından kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi 

amacıyla söz konusu yasada değişiklik içeren düzenleme 4 Mayıs 2007 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklik ile şiddet olgusu geniş yorumlanarak aile içi 

şiddet yalnızca eşler arası şiddet olarak algılanmaktan çıkarılmıştır. Bu düzenlemeyi 

takiben uygulamaya ilişkin bir Yönetmelik hazırlanarak 1 Mart 2008 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

• 2002’de Kadın-erkek eşitliğinde önemli maddeler içeren yeni Medeni Kanun 

yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, yeni Medeni Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte Aile 

Mahkemeleri kurulmuş ve 2003 yılında bu mahkemeler adli sistem içinde yerini 

almıştır.   

• 2003 yılında, ülkemizde çalışma hayatını düzenleyen Yeni İş Kanunu’nda yapılan 

düzenlemeler ile çalışma yaşamında kadın erkek eşitliğinin sağlanması yönünde önemli 

gelişmeler kaydedilmiştir. İş Kanununda, işverenin biyolojik veya işin niteliğine ilişkin 

sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının 

oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle 

doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamayacağı, aynı veya eşit değerde bir iş için 

cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştıramayacağı, cinsiyet, medeni hal ve aile 

yükümlülükleri, hamilelik ve doğumun iş akdinin feshi için geçerli sebep 

oluşturamayacağı hükümleri yer almıştır. İşyerinde cinsel taciz ve kısmi çalışmaya 

ilişkin hükümler de ilk kez kanunda yer almıştır. Ayrıca kadın çalışanlara verilen ücretli 

doğum izin süreleri de artırılmıştır. Bununla birlikte 4857 sayılı yeni İş Kanunu ile 

esnek çalışma yöntemlerinin bir kısmı yasal temele kavuşmuştur. 

• 2004 yılında Anayasanın 10. maddesine “kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. 

Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” hükmü eklenmiştir. 

Yapılan bu değişiklikle devlet cinsiyete dayalı ayrım yapmamanın ötesinde, kadınla 

erkeğin her alanda eşit haklara, eşit imkânlara kavuşması için düzenlemeler yapmak, 

gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır. 7 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleştirilen 

düzenleme ile Anayasamızın 90. maddesine “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel 

hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı 

hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma 

hükümleri esas alınır” hükmü eklenmiştir. Bu değişikle herhangi bir uyuşmazlık 
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durumunda Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 

Sözleşmesi de dâhil olmak üzere, temel hak ve özgürlükleri hedef alan uluslararası 

anlaşmalar ulusal düzenlemeler karşısında öncelikli konuma getirilmiştir. 

• Yeni Türk Ceza Kanunu 1 Haziran 2005’te yürürlüğe girmiştir. Yeni Türk Ceza 

Kanunu’nda kadının mağdur olduğu birçok suç topluma karşı işlenen suçlar 

kapsamından çıkarılıp, kişilere karşı işlenen suçlar kapsamına alınarak cezaları 

ağırlaştırılmıştır. Ayrıca, töre cinayetleri faillerinin kanunda öngörülen en ağır ceza olan 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması hükmü getirilmiştir. 

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyelerin kadınlar ve çocuklar 

için koruma evleri açmalarının belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında olduğuna 

ilişkin düzenlemenin bulunduğu Belediyeler Kanunu yürürlüğe girmiştir. Töre ve 

Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin 

Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis 

Araştırması Komisyonu çalışmalarına başlamıştır.  

• 2006’da “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus 

Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler” konulu Başbakanlık Genelgesi 

yayımlanmıştır. 

Türkiye, üyesi olduğu Birleşmiş Milletlerin kadın erkek eşitliği konusunda 

uluslararası düzeyde organize ettiği toplantıların hepsine resmi düzeyde katılarak alınan 

kararları imzalamıştır. Pekin IV. Dünya Kadın Konferansı’nın önerileri paralelinde 

Türkiye’de sayıları 15’e ulaşan “Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri” 

üniversiteler bünyesinde kurulmuş olup halen faaliyetlerini sürdürmektedir41, 83, 94, 98, 99, 

100, 101, 102.  
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2. 7. Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının Kadın Sağlığında ve Toplumun 

Bilinçlendirilmesinde Ebe ve Hemşirelerin Rolü 

   Kadın sağlığıyla ilgili olarak özellikle üreme sağlığına ilişkin konular cinsiyet 

ayrımcılığının en çok yapıldığı alandır. Çünkü kadınların yaşamları boyunca üreme 

sağlığı ile ilgili sorunları yaşama olasılıkları erkeklerden daha yüksektir.  

   Kadınlar gebelik, doğum ve düşüğe bağlı sorunları cinsiyetleri nedeniyle 

yaşamaktadır3, 7, 12, 20, 40. 15-44 yaş grubunda toplam hastalık yükü içinde üremeye 

ilişkin hastalık yükü hesaplandığında, üreme sağlığı yükü kadınlarda (% 36, 6) 

erkeklerin (% 12, 3) üç katı olarak bulunmuştur3, 7, 71. Ayrıca sağlık hizmetlerine 

erkekler kadınlara göre öncelikli olarak ulaşmakta ve faydalanmaktadır3, 7, 12, 20, 40, 71.  

   Kadının cinsiyeti nedeniyle yaşadığı üreme sağlığı sorunlarının azaltılmasında ve 

önlenmesinde sağlık ekibi içerisinde yer alan ebe ve hemşirelerin önemli bir rolü 

bulunmaktadır. Çünkü ebe ve hemşireler kadınların sağlığını korumak, yükseltmek ve 

hastalıkları önlemek için kadının yaşam dönemleri boyunca sürekli bir sağlık hizmeti 

sunmaktadırlar7. Ebe ve hemşirelerin bakım verici rollerinin yanı sıra sağlığa ilişkin 

eğitim ve danışmanlık rolleri de bulunmaktadır. Literatürde kadınların ve erkeklerin 

toplumsal cinsiyet rolü gelişimde etkili olan modellerden en önemlisinin anne-babalar 

olduğu ve çocukların ebeveynlerinden gördükleri rol modellerini içselleştirdikleri 

belirtilmektedir7, 22, 38, 104. Bu nedenle anne-babanın bilinçlendirilmesinde özellikle ebe 

ve hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Çünkü ebelik ve hemşireliğin temel 

amaçlarından biri bireyin, ailenin ve toplumun sağlıkla ilgili ihtiyaç duyduğu konularda 

eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektir7, 105- 107. Bu açıdan ebe ve hemşireler, anne ve 

babaların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi bakış açısını kazanmalarında kritik 

rol oynamaktadır7. 

   Ayrıca ebe ve hemşirelerin kendilerinin de toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

eşitlikçi bakış açısına sahip olmaları, hem ebe ve hemşirelerin hizmet verdiği bireylerin 

eşitlikçi bakış açısına sahip olmalarını hem de bir kadın mesleği olan ebeliğin 

güçlenmesi yönünden yol gösterici olacaktır7. 
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3.GEREÇ VE YÖNTEM 

3. 1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, üniversitede lisans öğrenimi gören birinci ve dördüncü sınıf 

ebelik ve hemşirelik kız öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

3.2. Araştırmanın Şekli 

Araştırma üniversitede lisans öğrenimi gören birinci ve dördüncü sınıf ebelik ve 

hemşirelik kız öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının 

belirlenmesi amacıyla metodolojik ve kesitsel olarak yapılmıştır. 

 

3.3. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 

Adana Sağlık Yüksekokulu (ASYO), Haziran 1997 yılında Çukurova 

Üniversitesine (ÇÜ) bağlı, Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu adıyla 

kurulmuş olup, ebelik ve hemşirelik lisans programıyla eğitim ve öğretimine 20’si ebe, 

20’si hemşire olmak üzere toplam 40 öğrenci ve 6 öğretim elemanı ile başlamıştır.  

Yüksekokulun 2008- 2009 eğitim öğretim yılı itibarı ile öğrenci sayısı 549 olup, 

bunlardan 271’i ebelik, 278’i ( 223 kız öğrenci, 55 erkek öğrenci) hemşirelik 

öğrencisidir. ÇÜASYO’da 1 doçent, 5 yardımcı doçent, 8 öğretim görevlisi ve 4 

araştırma görevlisi görev yapmaktadır.  

Yüksekokulda; Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Hemşirelik ve Ebelik 

Ana Bilim Dallarında Yüksek Lisans Programları bulunmaktadır. 

 

3. 4. Araştırmanın Evreni   

 Araştırmanın evrenini, Ç.Ü. Adana SYO’nda öğrenim gören ebelik ve hemşirelik 

birinci ve dördüncü sınıfta öğrenim gören 249 kız öğrenci oluşturmuştur.  Birinci sınıfta 

öğrenim gören erkek öğrencilerden 23’üne ulaşıldığı için erkek öğrenciler çalışmaya 
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dâhil edilmemiştir. Araştırmada 20 öğrenci ön uygulama grubu olarak seçilmiş bu 

öğrencilere anket formu uygulanmıştır. Anketlere verilen cevaplar doğrultusunda bazı 

sorularda değişiklik yapılarak gerçek uygulama grubuna anketler yapılmıştır. Ancak 

anketin yapıldığı günlerde devamsız olan ya da çalışmaya katılmak istemeyen 20 

öğrenci olmuştur. Bu sebeple anketler 209 öğrenciye uygulanmıştır. Anketler birinci 

sınıflara 03.10.2008’de (dönem başında), dördüncü sınıflara ise 29.05.2009’da (dönem 

sonunda) uygulanmıştır. 

 Araştırma, üniversite yaşantısının ve ebelik, hemşirelik eğitimin öğrencilerin 

toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını etkileyebileceği düşünüldüğü için birinci 

ve dördüncü sınıfta öğrenim gören kız öğrenciler üzerinde yapılmıştır. 

 

3.5. Verilerin Toplanması 

 Bu araştırmada veri toplamak amacıyla öğrencilerin demografik özelliklerini 

belirlemek için hazırlanmış olan veri formu ile Zeyneloğlu tarafından geliştirilen 

“Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” (TCRTÖ) (Cronback Alfa Güvenilirlik 

Katsayısı 0.92) kullanılmıştır.  

Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; öğrencilerin ve 

ebeveynlerinin sosyo-demografik özellikleri; yaş, medeni durum, doğum yeri, mezun 

olunan lise,  ebeveynlerin öğrenim durumu ve mesleği ile ilgili özelliklerine yönelik 

sorular yer almaktadır.  

İkinci bölümde ise, öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını 

etkileyebileceği düşünülen sorular (kardeş sayısı, aile tipi, şu anda halen yaşadığı yer 

ebelik ve hemşirelik mesleğini seçmesinde etkili olan kişiler ve bu mesleği seçme 

nedenleri) bulunmaktadır (Ek 1).  
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 3.6. Uygulama Aşaması 

  Verilerin toplanmasında literatür ve benzer çalışmalardan yararlanılarak yapılan 

tarama sonucunda hazırlanan anket formu (Ek-1) ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

tutumlarını belirlemek amacıyla Zeyneloğlu tarafından geliştirilen “Toplumsal Cinsiyet 

Rolleri Tutum Ölçeği” (TCRTÖ) (Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayısı 0.92) 

kullanılmıştır (Ek-2). 

Verilerin toplanması için öncelikle araştırma sınırlılıkları dâhilinde uygun olan 

öğrenciler tespit edildikten sonra, çalışmanın amacı ve nasıl uygulanacağı hakkında 

bilgilendirme yapılıp öğrencilerin onayı alındıktan sonra anket formu ve “Toplumsal 

Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” (TCRTÖ) öğrencilere sınıf ortamında toplu olarak 

uygulanmıştır. Bu doğrultuda,  üniversitede alınan eğitimin ve de üniversite yaşantısının 

öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını etkileyeceği düşünülerek, 

anket formu ve TCRTÖ birinci sınıflara dersler başlamadan dönem başında 

(03.10.2008), dördüncü sınıflara ise derslerinin bittiği dönem sonunda (29.05.2009) 

uygulanmıştır. 

 

3.7. Verilerin Değerlendirilmesi 

 Araştırmadan elde edilen veriler SPSS for Windows 11,5 (Statistical Package for 

Social Sciences)  bilgisayar programında değerlendirilmiştir.  

 Araştırmada kullanılan TCRTÖ’ye verilen yanıtlar her bir maddeye verilen 

toplam puanlar üzerinden değerlendirilmiştir. Ölçekte yer alan maddeler “Kesinlikle 

Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Tamamen 

Katılıyorum” seçenekleri olan 5’li likert tipi bir ölçek ile değerlendirilmiştir. 

Öğrencilerin ölçekten alabilecekleri maksimum puan “190”, minimum puan ise “38”dir. 

Ölçekten alınan en yüksek değer öğrencinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi 

tutuma sahip olduğunu, en düşük değer ise öğrencinin toplumsal cinsiyet rollerine 

ilişkin geleneksel tutuma sahip olduğunu göstermektedir. Ölçekte toplumsal cinsiyet 

rolleri; eşitlikçi cinsiyet rolü (5, 16, 21, 26, 33, 9, 14, 24 no’lu maddeler), kadın cinsiyet 

rolü (35, 37, 1, 25, 46, 23, 6, 19 no’lu maddeler) , evlilikte cinsiyet rolü (17, 3, 18, 32, 

10, 45, 7, 12 no’lu maddeler), geleneksel cinsiyet rolü (20, 29, 30, 4, 8, 13, 40, 28 no’lu 
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maddeler), erkek cinsiyet rolü (43, 42, 36, 44, 34, 47 no’lu maddeler) olmak üzere beş 

boyutta incelenmektedir. Buna göre eşitlikçi cinsiyet rolü, kadın cinsiyet rolü, evlilikte 

cinsiyet rolü, geleneksel cinsiyet rolü boyutlarının alabileceği maksimum puan “40”, 

minimum puan ise “8” dir. Erkek cinsiyet rolü boyutunun alabileceği maksimum puan 

“30”, minimum puan ise “6” dır.  

Ölçek puanlarının karşılaştırılmasında t-testi (independent samples t-testi) ve 

Varyans analizi kullanılmıştır. Ayrıca, araştırmanın bulgularının değerlendirilmesinde 

ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler ve yüzdelik sayılar 

kullanılmıştır.  

 

4. BULGULAR 

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu birinci ve dördüncü 

sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını 

ve tutumlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla, 209 kız öğrenci ile yapılan 

çalışmadan elde edilen bulgular üç grup altında verilecektir.  

1.   Grup: Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular, 

2.  Grup: Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarını Etkileyebilecek 

Bazı Bağımsız Değişkenlere İlişkin Bulgular, 

3.  Grup: Öğrencilerin TCRTÖ ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamaları ve 

TCRTÖ’den Aldıkları Puan Ortalamalarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin 

Tutumlarını Etkileyebileceği Düşünülen Faktörler ile İlişkisi.  

 

 

 

 

 

 



 35 

4. 1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

4. 1. 1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı    

Bu bölümde araştırmaya katılan birinci ve dördüncü sınıf kız öğrencilere ait sosyo 

demografik özellikler yer almaktadır. 

 

Tablo 4. 1. 1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı    

ÖĞRENCİLERİN  
SOSYO-DEMOGRAFİK 
ÖZELİKLERİ 

 
n 

 
% 

Sınıf 
    1.sınıf 
    4.sınıf 

 
109 
100 

 
52.2 
47.8 

Yaş 
    20 yaş ve altı 
    21 yaş ve üzeri 

                     97 
112 

46.4 
53.6 

Mezun Olduğu Lise 
     Lise 
    Süper lise/anadolu/fen lisesi 

 
141 
68 

 
67.5 
32.5 

Kardeş Sayısı 
    1 kardeş 
    2 kardeş 
    3 ve daha fazla kardeş 

 
45 
61 
103 

 
21.5 
29.2 
49.3 

Aile Tipi 
    Çekirdek aile 
    Geniş aile 
    Parçalanmış aile 

 
187 
13 
9 

 
89.5 
6.2 
4.3 

 
 

Tablo 4. 1. 1’de öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı verilmiştir. 

Tablo incelendiğinde; öğrencilerin % 52, 2’sinin birinci sınıf, % 47, 8’nin dördüncü 

sınıf, % 53, 6’sının 21 yaş ve üzerinde oldukları ve % 46, 4’ ünün ise 20 yaş ve altında 

olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin % 67, 5 düz liseden mezun oldukları, % 32, 

5’inin ise süper lise/Anadolu ya da fen lisesinden mezun oldukları saptanmıştır. 

Öğrencilerin kardeş sayılarına bakıldığında; % 21, 5’nin tek kardeşe, % 29, 2’sinin iki 

kardeşe ve % 49, 3’ünün de üç ve daha fazla kardeşe ve önemli bir kısmının da (% 89, 

5) çekirdek aileye sahip oldukları belirlenmiştir. 
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4. 1. 2. Öğrencilerin Doğdukları ve Yaşadıkları Yerlere İlişkin Özelliklerinin 
Dağılımı  

Bu bölümde araştırmaya katılan birinci ve dördüncü sınıf kız öğrencilerin 

doğdukları ve şu anda yaşadıkları yerlere ilişkin özellikler yer almaktadır. 

 

Tablo 4. 1. 2. Öğrencilerin Doğdukları ve Yaşadıkları Yerlere İlişkin Özelliklerinin Dağılımı  

ÖĞRENCİLERİN DOĞDUKLARI VE YAŞADIKLARI 
YERLERE İLİŞKİN ÖZELLİKLER n % 

Doğum Yeri 
   İl 
   İlçe 
   Köy 

 
75 
71 
63 

 
35.9 
34.0 
30.1 

İlköğretimi Bitirinceye Kadar En Uzun Süre Yaşadığı Yerleşim 
Yeri 
   İl 
   İlçe 
   Köy 

 
 

106 
73 
30 

 
 

50.7 
34.9 
14.4 

Şu Anda (Halen) Yaşadığı Yer 
   Yurt  
   Birinci derece yakınları 
   Tek başına/arkadaşları ile evde 

 
83 
78 
48 

 

 
39.7 
37.3 
23.0 

 
 
 

Tablo 4. 1. 2’de öğrencilerin doğdukları ve yaşadıkları yerlere ilişkin 

özelliklerinin dağılımı verilmiştir. 

Öğrencilerin doğum yerlerine ilişkin bulgular incelendiğinde; % 35, 9’unun il 

merkezinde doğduğu, % 34, 0’nın ilçede ve % 30, 1’inin de köyde doğduklarını ifade 

etmişlerdir. Öğrencilerin % 50, 7’sinin ilkokulu bitirinceye kadar en uzun süre yaşadığı 

yerleşim yerinin il olduğu saptanmıştır. Araştırmamıza katılan öğrencilerin % 39, 

7’sinin şu anda yurtta yaşadığı, % 37, 3’ünün birinci dereceden yakınlarıyla beraber 

kaldığı ve % 23, 0’nın ise ya tek başına ya da arkadaşları ile birlikte evde kaldıkları 

belirlenmiştir.   

 

 

 



 37 

4. 1. 3. Öğrencilerin Ebeveynlerinin Öğrenim, Çalışma Durumu ve 
Mesleklerine İlişkin Özelliklerinin Dağılımı 

Bu bölümde araştırmaya katılan birinci ve dördüncü sınıf kız öğrencilerin 

ebeveynlerinin öğrenim düzeyi ve çalışma durumlarına ilişkin özellikler yer almaktadır. 

 
Tablo 4. 1. 3. Öğrencilerin Ebeveynlerinin Öğrenim, Çalışma Durumu ve Mesleklerine İlişkin 

Özelliklerinin Dağılımı 

EBEVEYNLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ n % 

Anne Öğrenim Düzeyi 
    Herhangi bir okul mezunu 
    Herhangi bir okul mezunu olmamak 
 

 
152 

              57 
 

 
72.7 
27.3 

 
Baba Öğrenim Düzeyi 
   Herhangi bir okul mezunu 
   Herhangi bir okul mezunu olmamak 
 

 
196 

              13 

 
93.8 
6.2 

Anne Mesleği  
   Çalışmıyor 
   Çalışıyor 
 

 
188 

              21 

 
90.0 
10.0 

Baba Mesleği  
   Çalışmıyor 
   Çalışıyor 
 

 
111 

              98 

 
53.1 
46.9 

 
 

Öğrencilerin ebeveynlerinin öğrenim düzeyi, çalışma durumu ve mesleklerine 

ilişkin özelliklerinin dağılımı Tablo 4. 1. 3’de verilmiştir. 

Tablo incelendiğinde, öğrencilerin annelerinin yarısından fazlasının (% 72, 7) 

herhangi bir okul mezunu olduğu, % 27, 3’ünün ise herhangi bir okul mezunu olmadığı 

belirlenmiştir. Öğrencilerin babalarının öğrenim düzeyi incelendiğinde ise , % 93, 8’nin 

herhangi bir okul mezunu olduğu, % 6, 2’sinin de herhangi bir okul mezunu olmadığı 

belirlenmiştir. Öğrencilerin anneleri ile babalarının herhangi bir okul mezunu 

olmayanlar arasında ki değişiklik dikkat çekici bir bulgudur. 

Araştırmamıza katılan öğrencilerin annelerinin % 90, 0’nının çalışmadığı (ev 

kadını), babalarının ise, % 53, 1’nin çalışmadığı ve % 46, 9’unun çalıştığı saptanmıştır.  
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4. 2. Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarını 
Etkileyebilecek Bazı Değişkenlere İlişkin Bulgular  

 

4. 2. 1. Öğrencilerin Ebelik/Hemşirelik Mesleğini Seçmelerinde Etkisi Olan 
Kişiler ve Mesleği Seçme Nedenlerine Göre Dağılımları    

Bu bölümde araştırmaya katılan birinci ve dördüncü sınıf kız öğrencilerin ebelik 

ve hemşirelik mesleğini seçmesinde etkisi olan kişiler ve mesleği seçme nedenlerine 

ilişkin özellikler yer almaktadır. 

 
Tablo 4. 2. 1. Öğrencilerin Ebelik/Hemşirelik Mesleğini Seçmelerinde Etkisi Olan Kişiler ve 

Mesleği Seçme Nedenlerine Göre Dağılımları    

ÖĞRENCİLERİN EBELİK/HEMŞİRELİK MESLEĞİNİ 
SEÇMELERİNDE ETKİSİ OLAN KİŞİLER VE MESLEĞİ SEÇME 
NEDENLERİ 

 
n 
 

% 

Ebelik/Hemşirelik Mesleğini Seçmede Etkisi Olan Kişiler  
   Kendi isteği ile seçenler 
   Başkasının etkisi ve isteği ile seçenler 

 
109 
100 

 
52.2 
47.8 

Ebelik/Hemşirelik Mesleğini Seçme Nedenleri 
   İş bulma sorunu olmadığı için 
   Ebelik/Hemşirelik bilimi için yeterli puanı alma 
   Aile isteği  
   Sevme 

 
114 
48 
30 
17 

 
54.5 
23.0 
14.4 
8.1 

 

Tablo 4. 2. 1’de öğrencilerin ebelik ve hemşirelik mesleğini seçmelerinde etkisi 

olan kişiler ve mesleği seçme nedenlerinin dağılımları verilmiştir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin ebelik ve hemşirelik mesleğini % 52, 2’sinin 

kendi isteğiyle tercih ettiklerini ve % 47, 8’nin ise ebelik/ hemşirelik mesleğini seçmede 

başkalarının etkili olduğunu belirttikleri saptanmıştır. 

Öğrencilerin ebelik ve hemşirelik mesleğini seçme nedenleri incelendiğinde; 

öğrencilerin % 54, 5’nin iş bulma kolaylığından dolayı, % 23, 0’nın ebelik ve 

hemşirelik bilimi için yeterli puanı aldığı, % 14, 4’ünün ailesinin isteğinden dolayı 

ebelik ve hemşirelik mesleğini seçtikleri ve son olarak % 8, 1’nin de ebelik, hemşirelik 

mesleğini sevdikleri için tercih ettikleri belirlenmiştir.  
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4. 3. Öğrencilerin TCRTÖ ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamaları 

ve TCRTÖ’den Aldıkları Puan Ortalamalarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine 

İlişkin Tutumlarını Etkileyebileceği Düşünülen Faktörler ile İlişkisi  

4. 3. 1. Öğrencilerin TCRTÖ ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puan 

Ortalamalarının Dağılımı 

Bu bölümde araştırmaya katılan öğrencilerin TCRTÖ ve alt boyutlarından 

aldıkları puan ortalamalarına ilişkin özellikler yer almaktadır. 

 
Tablo 4. 3. 1. Öğrencilerin TCRTÖ ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamalarının Dağılımı 

 

 

Tablo 4. 3. 1’de birinci sınıf ve dördüncü sınıf kız öğrencilerin TCRTÖ ve alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının dağılımı verilmiştir. 

Öğrencilerin TCRTÖ’den alabilecekleri maksimum puan “190” dır. Bu değer, 

öğrencinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi tutuma sahip olduğunu 

göstermektedir. Öğrencilerin TCRTÖ’den alabilecekleri minimum puan “38” dir. Bu 

değer ise, öğrencinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel tutuma sahip 

olduğunu göstermektedir. Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin TCRTÖ 

ÖLÇEĞİN ALT 
BOYUTLARI 

n Ortalama Min-  Max Puan 

1. 
sınıf 

4. 
sınıf 

1. 
sınıf 

4. 
sınıf 

1. 
sınıf 

4. 
sınıf 

Eşitlikçi Cinsiyet Rolü 
 

109 

 

100 
 

34.72 
 

35.10 
 

11- 40 
 

10- 40 

Kadın Cinsiyet Rolü  
109 

 
100 

 
27.29 

 
29.64 

 
18- 36 

 
15- 40 

Evlilikte Cinsiyet Rolü  
109 

 
100 

 
34.94 

 
36.62 

 
14- 40 

 
18- 40 

Geleneksel Cinsiyet Rolü  
109 

 
100 

 
28.13 

 
31.19 

 
14- 40 

 
15- 40 

Erkek Cinsiyet Rolü  
109 

 
100 

 
23.23 

 
24.59 

 
12- 30 

 
14- 30 

TCRTÖ Toplam Puanı  
109 

 
100 

 
148.28 

 
157.14 

 
83- 179 

 
99- 190 
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toplam puan ortalaması 148.28, TCRTÖ’den aldıkları minimum puan “83”, maksimum 

puanın ise, “179” olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan dördüncü sınıf 

öğrencilerinin TCRTÖ toplam puan ortalaması ise 157.14, TCRTÖ’den aldıkları 

minimum puan “99”, maksimum puanın ise, “190” olduğu belirlenmiştir. Araştırmada 

elde edilen bu sonuç, öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi tutuma 

sahip olduklarını göstermektedir.  

“Eşitlikçi cinsiyet rolü” alt boyutu; “evlilikte çocuk sahibi olma kararını eşler 

birlikte vermelidir”, eşler boşandığında mallar eşit paylaşılmalıdır”, çalışma yaşamında 

kadınlara ve erkeklere eşit ücret ödenmelidir”, “ailede ev işleri, eşler arasında eşit 

paylaşılmalıdır” vb. tutum ifadelerini içermektedir. Öğrencilerin TCRTÖ’nün “eşitlikçi 

cinsiyet rolü” alt boyutundan alabilecekleri maksimum puan “40” dır. Bu değer, 

öğrencinin eşitlikçi cinsiyet rolüne ilişkin eşitlikçi tutuma sahip olduğunu 

göstermektedir. Öğrencilerin TCRTÖ’nün “eşitlikçi cinsiyet rolü” alt boyutundan 

alabilecekleri minimum puan ise “8” dir. Bu değer ise, öğrencinin eşitlikçi cinsiyet 

rolüne ilişkin geleneksel tutuma sahip olduğunu göstermektedir. Tablo incelendiğinde; 

araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin “eşitlikçi cinsiyet rolü" alt boyutunun 

ortalamasının 34.72 olduğu ve bu alt boyuttan maksimum “40”, minimum “11” puan 

aldıkları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan dördüncü sınıf öğrencilerinin “eşitlikçi 

cinsiyet rolü" alt boyutunun ortalamasına bakıldığında ise, öğrencilerin puan 

ortalamasının 35.10 olduğu ve bu alt boyuttan maksimum “40”, minimum “10” puan 

aldıkları belirlenmiştir. 

“Kadın cinsiyet rolü” alt boyutu; “erkeğin evleneceği kadın bakire olmalıdır”, bir 

kadın akşamları tek başına sokağa çıkabilmelidir”, bir kadın cinsel ilişkiyi evlendikten 

sonra yaşamalıdır”, kadının temel görevi anneliktir” vb. tutum ifadelerini içermektedir. 

Öğrencilerin TCRTÖ’nün “kadın cinsiyet rolü” alt boyutundan alabilecekleri 

maksimum puan “40”dır. Bu değer, öğrencinin kadın cinsiyet rolüne ilişkin eşitlikçi 

tutuma sahip olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin TCRTÖ’nün “kadın cinsiyet rolü” 

alt boyutundan alabilecekleri minimum puan ise, “8” dir. Bu değer, öğrencinin kadın 

cinsiyet rolüne ilişkin geleneksel tutuma sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmaya 

katılan birinci sınıf öğrencilerin “kadın cinsiyet rolü” boyutuna ilişkin puan 

ortalamasının 27.29 olduğu ve bu alt boyuttan maksimum “36”, minimum “18” puan 
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aldıkları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan dördüncü sınıf öğrencilerinin “kadın 

cinsiyet rolü” alt boyutunun ortalamasına bakıldığında ise, öğrencilerin puan 

ortalamasının 29.64 olduğu ve bu alt boyuttan maksimum “40”, minimum “15” puan 

aldıkları saptanmıştır. 

“Evlilikte cinsiyet rolü” alt boyutunda; “erkeğin evde her dediği yapılmalıdır”, 

evlilikte gebelikten korunmak sadece kadının sorumluluğudur”, “bir erkeğin karısını 

aldatması normal karşılanmalıdır”, evlilikte kadın istemediği zaman cinsel ilişkiyi 

reddetmelidir” vb. tutum ifadeleri yer almaktadır. Öğrencilerin TCRTÖ’nün “evlilikte 

cinsiyet rolü” alt boyutundan alabilecekleri maksimum puan “40” dır. Bu değer, 

öğrencinin evlilikte cinsiyet rolüne ilişkin eşitlikçi tutuma sahip olduğunu 

göstermektedir. Öğrencilerin TCRTÖ’nün “evlilikte cinsiyet rolü” alt boyutundan 

alabilecekleri minimum puan ise, “8” dir. Bu değer, öğrencinin evlilikte cinsiyet rolüne 

ilişkin geleneksel tutuma sahip olduğunu göstermektedir. Bu araştırmada birinci sınıf 

öğrencilerin “evlilikte cinsiyet rolü” alt boyutunun ortalamasının 34.94 olduğu ve bu alt 

boyuttan maksimum “40”, minimum “14” puan aldıkları belirlenmiştir. Araştırmada 

dördüncü sınıf öğrencilerin “evlilikte cinsiyet rolü” alt boyutunun ortalamasının ise 

36.62 olduğu ve bu alt boyuttan maksimum “40”, minimum “18” puan aldıkları 

saptanmıştır. 

“Geleneksel cinsiyet rolü” alt boyutu ise; “kız bebeğe pembe, erkek bebeğe mavi 

renkli giysiler giydirilmelidir”, kadının yapacağı meslekler ile erkeğin yapacağı 

meslekler ayrıdır”, erkeğin maddi gücü yeterliyse kadın çalışmamalıdır”, erkeğin en 

önemli görevi evini geçindirmektir” vb. tutum ifadelerini içermektedir. Öğrencilerin 

TCRTÖ’nün “geleneksel cinsiyet rolü” alt boyutundan alabilecekleri maksimum puan 

“40”dır. Bu değer, öğrencinin geleneksel cinsiyet rolüne ilişkin eşitlikçi tutuma sahip 

olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin TCRTÖ’nün “geleneksel cinsiyet rolü” alt 

boyutundan alabilecekleri minimum puan ise, “8” dir. Bu değer ise, öğrencinin 

geleneksel cinsiyet rolüne ilişkin geleneksel tutuma sahip olduğunu göstermektedir. 

Birinci sınıf öğrencilerin “geleneksel cinsiyet rolü” boyutuna ilişkin puan ortalama, 

maksimum ve minimum puanları incelendiğinde; öğrencilerin “geleneksel cinsiyet rolü” 

alt boyutunun ortalamasının 28.13, maksimum puanın “40” ve minimum puanın ise 

“14” olduğu saptanmıştır. Dördüncü sınıf öğrencilerin “geleneksel cinsiyet rolü” alt 
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boyutunun ortalamasının ise 31.19, maksimum puanın “40” ve minimum puanın ise 

“15” olduğu belirlenmiştir. 

TCRTÖ’nün son alt boyutu olan “erkek cinsiyet rolü” boyutunda ise; ailede 

kazancın nasıl kullanılacağına erkek karar vermelidir”, “bir erkek gerektiğinde karısını 

dövmelidir”, “evlilikte erkeğin yaşı kadından büyük olmalıdır”, “erkekler statüsü 

yüksek olan mesleklerde çalışmalıdır” vb. tutum ifadeleri yer almaktadır. Öğrencilerin 

TCRTÖ’nün “erkek cinsiyet rolü” alt boyutundan alabilecekleri maksimum puan 

“30”dur. Bu değer, öğrencinin erkek cinsiyet rolüne ilişkin eşitlikçi tutuma sahip 

olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin TCRTÖ’nün “erkek cinsiyet rolü” alt 

boyutundan alabilecekleri minimum puan ise, “6”dır. Bu değer, öğrencinin erkek 

cinsiyet rolüne ilişkin geleneksel tutuma sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmaya 

katılan birinci sınıf öğrencilerin “erkek cinsiyet rolü” alt boyutunun ortalamasının 23.23 

olduğu ve bu alt boyuttan maksimum “30”, minimum “12” puan aldıkları belirlenmiştir. 

Dördüncü sınıf öğrencilerin “erkek cinsiyet rolü” alt boyutunun ortalamasının ise 24.59 

olduğu ve bu alt boyuttan maksimum “30”, minimum “14” puan aldıkları belirlenmiştir. 

Bu araştırmada araştırmaya katılan birinci ve dördüncü sınıf ebelik ve hemşirelik 

öğrencilerinin TCRTÖ ile TCRTÖ alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları 

incelendiğinde; öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi tutuma sahip 

oldukları belirlenmiştir. 

 

4. 3. 2. Öğrencilerin TCRTÖ’den Aldıkları Puan Ortalamalarının Toplumsal 
Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarını Etkileyebileceği Düşünülen Faktörler ile 
İlişkisi 

4. 3. 2. 1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre TCRTÖ Puan 

Ortalamalarının Dağılımı 

Bu bölümde araştırmaya katılan öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine göre 

TCRTÖ’den aldıkları puan ortalamalarının dağılımı yer almaktadır. 
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Tablo 4.3.2.1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre TCRTÖ Puan Ortalamalarının 

Dağılımı 

                              
*Test değeri: ikili karşılaştırmalar için t- testi, çoklu karşılaştırmalar için varyans analizi 
kullanılmıştır.  
 

Tablo 4. 3. 2. 1’de araştırmaya katılan birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerin 

sosyo-demografik özelliklerine göre TCRTÖ puan ortalamalarının dağılımı verilmiştir. 

Öğrencilerin     Sosyo-
Demografik Özellikleri     n Ortalama Min-  

Max 

İstatistiksel Değerler 

*Test 
değeri p 

Sınıf 
   1.sınıf 
   4.sınıf 

 
109 
100 

 
148.28 
157.14 

 

 
83-179 
99-190 

 
-3.508 

 
0.001 

Yaş 
1.sınıf 
   20 yaş ve altı 
   21 yaş ve üzeri 
4.sınıf 
   20 yaş ve altı 
   21 yaş ve üzeri 
 

 
 

95 
14 
 
2 

98 

 
 

149.54 
139.79 

 
157.50 
157.13 

 
 

95-179 
83-157 

 
145-170 
99-190 

 
 

1.851 
 
 

0.029 

 
 

0.067 
 
 

0.977 
 

Mezun olduğu lise 
1.sınıf 
   Lise 
   Anadolu, süper, fen  lisesi 
4.sınıf 
   Lise 
   Anadolu, süper, fen   lisesi 

 
 

74 
35 
 

67 
33 

 
 

147.50 
149.94 

 
156.36 
158.73 

 
 

83-177 
95-179 

 
99-190 

123-190 
 

 
 

-,638 
 

 
-,624 

 
 

0.525 
 

 
0.534 

Kardeş sayısı 
1.sınıf 
   1 kardeş 
   2 kardeş  
   3 ve üzeri kardeş 
4.sınıf 
   1 kardeş 
   2 kardeş  
   3 ve üzeri kardeş  

 
 

26 
34 
49 
 

19 
27 
54 

 
 

142.73 
153.03 
147.94 

 
161.26 
154.15 
157.19 

 
 

95-172 
83-176 

112-179 
 

132-182 
108-190 
99- 190 

 

 
 
 

2.327 
 
 
 

0.889 

 
 
 

0.103 
 
 
 

0.414 

Aile tipi 
1.sınıf 
   Çekirdek aile 
   Geniş aile 
   Parçalanmış aile 
4.sınıf 
   Çekirdek aile 
   Geniş aile 
   Parçalanmış aile 
 

 
 

96 
6 
7 
 

91 
7 
2 

 
 

148.32 
148.00 
148.00 

 
157.86 
154.00 
135.50 

 
 

83- 179             
134-166 
114-166 

 
99-190 

129-182 
133-138 

 
 

 
0.002 

 
 

1.683 
 
 

 
 
 

0.998 
 
 

0.191 
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Tablo incelendiğinde; ebelik ve hemşirelik birinci sınıfında öğrenim gören 

öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamasının (148.28), dördüncü sınıfta öğrenim gören 

öğrencilerden (157.14), daha düşük olduğu belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel 

değerlendirmede, öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıfa göre TCRTÖ puan ortalamaları 

arasındaki fark önemli bulunmuştur (p˂0.05). 

Araştırmada birinci sınıf öğrencilerin yaşlarının TCRTÖ puan ortalamaları 

üzerine etkisi incelendiğinde; 20 yaş ve altı öğrencilerin TCRTÖ ortalamalarının 

(149.54), 21 yaş ve üzeri öğrencilerden (139.79) daha düşük olduğu belirlenmiştir. 

Yapılan istatistiksel değerlendirmede, birinci sınıf öğrencilerin yaşına göre TCRTÖ 

puan ortalamalarının dağılımı arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur 

(p>0.05). Dördüncü sınıf öğrencilerin yaşlarının TCRTÖ puan ortalamaları üzerine 

etkisi incelendiğinde ise; 20 yaş ve altı öğrencilerin TCRTÖ ortalamalarının (157.50), 

21 yaş ve üzeri öğrencileriyle (157.13) benzer olduğu belirlenmiştir. Yapılan 

istatistiksel değerlendirmede, dördüncü sınıf öğrencilerin yaşına göre TCRTÖ puan 

ortalamalarının dağılımı arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur 

(p>0.05). 

Öğrencilerin mezun oldukları liseye göre TCRTÖ puan ortalamaları 

incelendiğinde; araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinden düz lise mezunu 

(147.50) olanlarla,  anadolu/süper lise/fen lisesi mezunu olanların (149.94) TCRTÖ 

puan ortalamalarının benzer olduğu saptanmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, 

öğrencilerin mezun olduğu liseye göre TCRTÖ ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur (p>0.05). Araştırmaya katılan dördüncü sınıf öğrencilerinden düz lise 

mezunu olanların TCRTÖ puan ortalaması 156.36, anadolu/süper lise /fen lisesi mezunu 

olanların ise 158.73 olduğu saptanmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, 

dördüncü sınıf öğrencilerinin mezun olduğu liseye göre TCRTÖ ortalamaları arasındaki 

fark önemsiz bulunmuştur (p>0.05). 

Araştırmada öğrencilerin sahip oldukları kardeş sayısına göre TCRTÖ puan 

ortalamaları incelendiğinde; birinci sınıf öğrencilerden bir kardeşe sahip olan 

öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamaları 142.73 iken, 2 kardeşe sahip öğrencilerde 

153.03, 3 ve daha fazla kardeşe sahip olan öğrencilerde ise bu puan ortalaması 147.94 

olarak saptanmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, birinci sınıf öğrencilerin 

sahip oldukları kardeş sayısına göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark önemsiz 
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bulunmuştur (p>0.05). Dördüncü sınıf öğrencilerden bir kardeşe sahip olan öğrencilerin 

TCRTÖ puan ortalamaları 161.26, 2 kardeşe sahip öğrencilerde 154.15, 3 ve daha fazla 

kardeşe sahip olan öğrencilerde ise bu puan ortalaması 157.19 olarak belirlenmiştir. 

Yapılan istatistiksel değerlendirmede, dördüncü sınıf öğrencilerin sahip oldukları kardeş 

sayısına göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (p>0.05).  

  Öğrencilerin aile yapısının TCRTÖ puan ortalamaları üzerine etkisi 

incelendiğinde ise; aile tipini çekirdek aile olarak ifade eden birinci sınıf öğrencilerin 

TCRTÖ puan ortalamalarının 148.32, aile tipini geniş aile olarak belirten öğrencilerin 

148.00, aile tipini parçalanmış aile olarak ifade edenlerin ise 148.00 olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, birinci sınıf öğrencilerin aile 

yapısına göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (p>0.05). 

Dördüncü sınıf öğrencilerin aile tipini çekirdek aile olarak belirtenlerin TCRTÖ puan 

ortalamalarının 157.86, aile tipini geniş aile olarak belirten öğrencilerin 154.00, aile 

tipini parçalanmış aile olarak ifade edenlerin ise 135.50 olduğu belirlenmiştir. Yapılan 

istatistiksel değerlendirmede, dördüncü sınıf öğrencilerin aile yapısına göre TCRTÖ 

puan ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (p>0.05) . 
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4. 3. 2. 2. Öğrencilerin Doğdukları Ve Yaşadıkları Yerlere İlişkin 
Özelliklerine Göre TCRTÖ Puan Ortalamalarının Dağılımı 

Bu bölümde araştırmaya katılan öğrencilerin doğdukları ve yaşadıkları yerlere 

ilişkin özelliklerine göre TCRTÖ puan ortalamalarının dağılımı verilmiştir.  

 

Tablo 4. 3. 2. 2.Öğrencilerin Doğdukları Ve Yaşadıkları Yerlere İlişkin Özelliklerine Göre 
TCRTÖ Puan Ortalamalarının Dağılımı 

Öğrencilerin Doğdukları ve 
Yaşadıkları Yerlere İlişkin Bazı 
Özellikler 

  n Ortalama Min. Max. 
İstatistiksel Değerler 

+F p 
Doğum yeri 
1.sınıf 
   İl 
   İlçe 
   Köy 
4.sınıf 
   İl 
   İlçe 
   Köy 
 

 
36 
42 
31 

 
39 
29 
32 

 
150.25 
146.10 
148.97 

 
159.31 
157.66 
154.03 

 
110 
83 
100 

 
114 
108 
99 

 
176 
169 
179 

 
190 
182 
190 

 
 

0.508 
 
 
 

0.786 
 

 
0.603 

 
 
 

0.459 

İlkokulu Bitirinceye Kadar En 
Uzun Süre Yaşadığı Yerleşim 
Yeri 
1.sınıf 
   İl 
   İlçe 
   Köy 
4.sınıf 
   İl 
   İlçe 
   Köy 
 

 
 
 
 

49 
44 
16 

 
57 
29 
14 

 
 
 
 

149.35 
147.23 
147.94 

 
158.04 
154.24 
159.50 

 
 
 
 

110 
83 
100 

 
99 
108 
129 

 
 
 
 

176 
179 
177 

 
190 
190 
182 

 
 
 
 
 

0.151 
 

 
 

0.574 
 

 
 
 
 
 

0.860 
 
 

 
0.565 

Şu Anda (Halen) Yaşadığı Yer 
1.sınıf 
   Yurt  
   Birinci derece yakınları  
   Tek başına/arkadaşları ile evde 
4.sınıf 
   Yurt  
   Birinci derece yakınları  
   Tek başına/arkadaşları ile evde 
 

 
 

41 
43 
25 

 
42 
35 
23 

 
 

149.56 
148.91 
145.12 

       
      160.43 

156.54 
152.04 

 
 

83 
110 
100 

 
108 
99 
114 

 
 

179 
176 
172 

 
190 
190 
190 

 
 
 

0.477 
 
 
 

1.702 

 
 
 

0.622 
 
 
 

0.188 

  +F= Anova Testi  
     
 
 
 

Tablo 4. 3. 2. 2’de öğrencilerin doğdukları ve yaşadıkları yerlere ilişkin 

özelliklerine göre TCRTÖ puan ortalamalarının dağılımı verilmiştir. 
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Bu araştırmada il merkezinde doğan birinci sınıf öğrencilerinin TCRTÖ puan 

ortalamalarının (150.25), ilçede (146.10) ve köyde doğan öğrencilerin (148.97) puan 

ortalamasına göre yüksek olduğu belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, 

birinci sınıf öğrencilerin doğum yerine göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark 

önemsiz bulunmuştur (p>0.05). Dördüncü sınıf öğrencilerin doğdukları yere ilişkin 

TCRTÖ puan ortalamalarına bakıldığında ise, il merkezinde doğan öğrencilerin puan 

ortalaması 159.31, ilçede doğanların puan ortalaması 157.66 ve köyde doğanların puan 

ortalaması ise 154.03 olarak belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, 

dördüncü sınıf öğrencilerin doğum yerine göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki 

fark önemsiz bulunmuştur (p>0.05). 

Araştırmada ilkokulu bitirinceye kadar en uzun süre yaşadığı yerleşim yeri il olan 

birinci sınıf öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamalarının 147.23, ilkokulu bitirinceye 

kadar en uzun süre yaşadığı yerleşim yeri ilçe olanların 149.35 ve köy olanların ise 

147.94 olduğu belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, bu değişkene göre 

TCRTÖ puan ortalamalarının dağılımı arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (p>0.05).  

İlkokulu bitirinceye kadar en uzun süre yaşadığı yerleşim yeri il olan dördüncü sınıf 

öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamalarının 158.04, ilkokulu bitirinceye kadar en uzun 

süre yaşadığı yerleşim yeri ilçe olanların 154.24 ve köy olanların ise 159.50 olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, bu değişkene göre TCRTÖ puan 

ortalamalarının dağılımı arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (p>0.05). 

Öğrencilerin şu anda yaşadıkları yer ile TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki 

ilişki incelendiğinde; birinci sınıfta öğrenim gören ve yurtta yaşayan öğrencilerin 

TCRTÖ puan ortalaması 149.56, birinci derece yakınları ile yaşayan öğrencilerin puan 

ortalaması 148.91 ve tek başına/arkadaşları ile evde yaşayan öğrencilerin puan 

ortalamalarının da 145.12 olduğu belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, 

öğrencilerin şu anda yaşadıkları yere göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p˃0.05). Dördüncü sınıfta öğrenim gören 

öğrencilerin şu anda yaşadıkları yer ile TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki 

incelendiğinde; yurtta yaşayan öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamasının (160.43),  

birinci derece yakınları ile yaşayan öğrencilerin puan ortalaması (156.54) ve tek 

başına/arkadaşları ile evde yaşayan öğrencilerin puan ortalamasından (152.04)  yüksek 
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olduğu belirlenmiştir. Ancak yapılan istatistiksel değerlendirmede, dördüncü sınıfta 

öğrenim gören öğrencilerin şu anda yaşadıkları yere göre TCRTÖ puan ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p˃0.05). 

 

4. 3. 2. 3. Öğrencilerin Ebeveynlerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre 
TCRTÖ Puan Ortalamalarının Dağılımı 

Bu bölümde araştırmaya katılan öğrencilerin ebeveynlerinin sosyo-demografik 
özelliklerine göre TCRTÖ puan ortalamalarının dağılımına ait bulgular yer almaktadır. 

 
 

Tablo 4. 3. 2. 3. Öğrencilerin Ebeveynlerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre TCRTÖ Puan 
Ortalamalarının Dağılımı 

Ebeveynlerin  
Sosyo-Demografik Özellikleri n Ortalama min max 

İstatistiksel 
Değerler 

£t p 
Anne Öğrenim Düzeyi  
1.sınıf 
   Herhangi bir okul mezunu değil 
   Herhangi bir okul mezunu 
4.sınıf 
   Herhangi bir okul mezunu değil 
   Herhangi bir okul mezunu 

 
 

27 
82 

 
30 
70 

 
 

141.00 
150.68 

 
154.61 
163.03 

 
 

83 
95 

 
123 
99 

 
 

160 
179 

 
190 
182 

 
 

-2.396 
 
 

2.209 
 

 
 

0.018 
 
 

0.029 

Baba Öğrenim Düzeyi  
1.sınıf 
   Herhangi bir okul mezunu değil 
   Herhangi bir okul mezunu 
4.sınıf 
   Herhangi bir okul mezunu değil 
   Herhangi bir okul mezunu 

 
 

6 
103 

 
7 
93 

 
 

149.50 
148.21 

 
158.14 
157.06 

 
 

134 
83 

 
152 
99 

 
 

179 
177 

 
166 
190 

 
 

0.166 
 
 

6.060 

 
 

0.870 
 
 

0.878 

Anne çalışma durumu  
1.sınıf 
   Çalışmıyor 
   Çalışıyor 
4.sınıf 
   Çalışmıyor 
   Çalışıyor 

 
 

98 
11 

 
90 
10 

 
 

147.63 
154.09 

 
157.03 
158.10 

 
 

83 
125 

 
99 
129 

 
 

179 
172 

 
190 
180 

 
 

-1.092 
 

-0.179 
 

 
 

0.277 
 

0.858 

Baba çalışma durumu  
1.sınıf 
   Çalışmıyor 
   Çalışıyor 
4.sınıf 
   Çalışmıyor 
   Çalışıyor 

 
 

56 
53 

 
55 
45 

 
 

150.80 
145.62 

 
158.60 
155.36 

 
 

83 
95 

 
125 
99 

 
 

176 
179 

 
190 
190 

 
 

1.460 
 
 

0.906 

 
 

0.147 
 
 

0.367 

£t= Independent Samples t Testi 
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Tablo 4. 3. 2. 3’de öğrencilerin ebeveynlerinin sosyo-demografik özelliklerine 

göre TCRTÖ ortalamalarının dağılımı verilmiştir. 

Araştırmada birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, annesi herhangi bir okul 

mezunu olmayan öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamalarının (141.00), annesi herhangi 

bir okul mezunu olanlardan (150.68) düşük olarak saptanmıştır. Yapılan istatistiksel 

değerlendirmede, birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin annelerinin öğrenim 

düzeyine göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark önemli bulunmuştur (p˂0.05). 

Araştırmada dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, annesi herhangi bir okul 

mezunu olmayan öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamalarının (154.61), annesi herhangi 

bir okul mezunu olanlardan (163.03) düşük olduğu saptanmıştır. Yapılan istatistiksel 

değerlendirmede, dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin annelerinin öğrenim 

düzeyine göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark önemli bulunmuştur (p˂0.05).  

Araştırmada birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, babası herhangi bir okul 

mezunu olmayan öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamaları 148.21, babası herhangi bir 

okul mezunu olanların TCRTÖ puan ortalamaları ise 149.50 olarak saptanmıştır. 

Yapılan istatistiksel değerlendirmede, birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 

babalarının öğrenim düzeyine göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur (p˃0.05). Araştırmada dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, 

babası herhangi bir okul mezunu olmayan öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamalarının 

158.14, babası herhangi bir okul mezunu olanların TCRTÖ puan ortalamalarının 157.06 

olduğu bulunmuştur. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, öğrencilerin babalarının 

öğrenim düzeyine göre TCRTÖ puan ortalamalarının dağılımı arasındaki fark 

istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p>0.05). 

Araştırmada birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, annelerinin çalışma 

durumuna bakıldığında; anneleri çalışmayan birinci sınıf öğrencilerin TCRTÖ puan 

ortalamaları (147.63), anneleri çalışan öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamalarından 

(154.09) düşük olduğu saptanmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, birinci 

sınıfta öğrenim gören öğrencilerin annelerinin çalışma durumuna göre TCRTÖ puan 

ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (p˃0.05). Araştırmada dördüncü 

sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, annelerinin çalışma durumuna bakıldığında; anneleri 

çalışmayan dördüncü sınıf öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamaları (157.03), anneleri 
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çalışan öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamalarından (158.10) düşük olduğu saptanmıştır. 

Yapılan istatistiksel değerlendirmede, dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 

annelerinin çalışma durumuna göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur (p˃0.05).  

Araştırmada birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, babalarının çalışma 

durumuna bakıldığında; babaları çalışmayan birinci sınıf öğrencilerin TCRTÖ puan 

ortalamaları 150.80, babaları çalışan öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamaları ise 145.62 

olarak bulunmuştur. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, birinci sınıfta öğrenim gören 

öğrencilerin babalarının çalışma durumuna göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki 

fark önemsiz bulunmuştur (p˃0.05). Araştırmada dördüncü sınıfta öğrenim gören 

öğrencilerin, babalarının çalışma durumuna bakıldığında; babaları çalışmayan dördüncü 

sınıf öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamaları (158.60), babaları çalışan öğrencilerin 

TCRTÖ puan ortalamalarından (155.36) yüksek olduğu saptanmıştır. Yapılan 

istatistiksel değerlendirmede, dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin babalarının 

çalışma durumuna göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur 

(p˃0.05).  
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4. 3. 2. 4. Öğrencilerin Mesleği Seçme Nedenlerine Göre TCRTÖ Puan 
Ortalamalarının Dağılımı 

Bu bölümde araştırmaya katılan öğrencilerin mesleği seçme nedenlerine göre 
TCRTÖ puan ortalamalarının dağılımına ait bulgular yer almaktadır. 

 

Tablo 4. 3. 2. 4.Öğrencilerin Mesleği Seçme Nedenlerine Göre TCRTÖ Puan Ortalamalarının 
Dağılımı 

Ebelik/Hemşirelik Mesleğini Seçme 
Nedenleri 

n Ortalama min- max İstatistiksel 
Değerler 

*Test 
değeri 

p 

Ebelik/Hemşirelik Mesleğini Seçmede 
Etkisi Olan Kişiler  
1.sınıf 
   Kendi isteği ile seçenler 
   Başkasının etkisi ve isteği ile seçenler 
4.sınıf 
   Kendi isteği ile seçenler 
   Başkasının etkisi ve isteği ile seçenler 
 

 
 
 

53 
56 

 
56 
44 

 
 
 

144.85 
151.54 

 
155.61 
159.09 

 
 
 

83-179 
112-177 

 
99-190 

123-190 

 
 
 

-1.897 
 
 

-0.971 
 

 
 
 

0.600 
 
 

0.334 
 

Ebelik/Hemşirelik Mesleğini Seçme 
Nedenleri 
1.sınıf 
   İş bulma sorunu olmadığı için 
   Ebelik/Hemş için yeterli puanı  alma 
   Aile isteği  
   Sevme 
 
4.sınıf 
   İş bulma sorunu olmadığı için 
   Ebelik/Hemş için yeterli puanı alma 
   Aile isteği  
   Sevme 

 
 
 

66 
15 
15 
13 

 
 

   48 
33 
15 
4 

 
 
 

144.39 
148.27 
160.33 
154.15 

 
     
    154.10 

160.21 
160.93 
154.00 

 
 
 

83-167 
116-169 
131-177 
112-179 

 
 

99-190 
129-190 
137-182 
129-175 

 
 
 
 

3.756 
 
 
 
 
 

1.063 

 
 
 
 

0.013 
 
 
 
 
 

0.368 

      
*Test değeri: ikili karşılaştırmalar için t-testi, çoklu karşılaştırmalar için varyans analizi 
kullanılmıştır.  
 
  
                                                                  

Tablo 4. 3. 2. 4’de öğrencilerin ebelik ve hemşirelik mesleğini seçme 

nedenlerine göre TCRTÖ puan ortalamalarının dağılımı verilmiştir. 

Araştırmaya katılan birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin ebelik, hemşirelik 

mesleğini seçmede etkisi olan kişiler ile TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki 

incelendiğinde; başkasının etkisi ile seçen öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamalarının 

(151.54), kendi isteği ile seçen öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamasından (144.85) 
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yüksek olduğu bulunmuştur.  Yapılan istatistiksel değerlendirmede, birinci sınıfta 

öğrenim gören öğrencilerin ebelik, hemşirelik mesleğini seçmede etkisi olan kişilere 

göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (p˃0.05). 

Araştırmaya katılan dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin ebelik, hemşirelik 

mesleğini seçmede etkisi olan kişiler ile TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki 

incelendiğinde; birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerde olduğu gibi başkasının etkisi 

ile seçen öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamalarının (159.09), kendi isteği ile seçen 

öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamalarından (155.61) yüksek olduğu bulunmuştur.  

Yapılan istatistiksel değerlendirmede, dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 

ebelik, hemşirelik mesleğini seçmede etkisi olan kişilere göre TCRTÖ puan ortalamaları 

arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (p˃0.05).  

Birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin ebelik ve hemşirelik mesleğini seçme 

nedenleri ile TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde; ailesi istediği 

için seçenlerin TCRTÖ puan ortalamaları 160.33, sevdiği için seçenlerin puan 

ortalaması 154.15, ebelik ve hemşirelik bilimi için yeterli puanı aldığı için ebelik ve 

hemşirelik mesleğini seçtiğini ifade eden öğrencilerin puan ortalaması 148.27 ve iş 

bulma kolaylığı için seçenlerin puan ortalaması ise 144.39 olarak belirlenmiştir. Yapılan 

istatistiksel değerlendirmede, öğrencilerin ebelik ve hemşirelik mesleğini seçme 

nedenlerine göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark önemli bulunmuştur 

(p˂0.05). Dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin ebelik ve hemşirelik mesleğini 

seçme nedenleri ile TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde; ailesi 

istediği için seçenlerin TCRTÖ puan ortalamaları 160.93, sevdiği için seçenlerin puan 

ortalaması 154.00, ebelik ve hemşirelik bilimi için yeterli puanı aldığı için ebelik ve 

hemşirelik mesleğini seçtiğini ifade eden öğrencilerin puan ortalaması 160.21 ve iş 

bulma kolaylığı için seçenlerin puan ortalaması ise 154.10 olarak belirlenmiştir. Yapılan 

istatistiksel değerlendirmede, öğrencilerin ebelik ve hemşirelik mesleğini seçme 

nedenlerine göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur 

(p˃0.05). 
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5.TARTIŞMA 

 

Literatürde, “toplumsal cinsiyet” kadın ya da erkek olmaya toplumun ve kültürün 

yüklediği anlamları, beklentileri ifade etmektedir ve bireyi kadınsı ya da erkeksi olarak 

sınıflandıran psikososyal özellikler olarak tanımlanmaktadır51,108-110. Sosyalizasyon 

sürecinde toplumsal cinsiyet rollerinin kazanılmasında, kız ve erkek çocukların, 

etkileşimde bulunduğu ailesi, arkadaşları, öğretmenleri, medya ve diğer ajanlar önemli 

etkiye sahiptir51,111. “Toplumsal cinsiyet eşitliği” ise yasalar önünde kadın ve erkeğe eşit 

davranılması, aile ve toplum içinde kadın ve erkeğin kaynaklardan, fırsatlardan ve 

hizmetlerden eşit olarak yararlanmaları olarak tanımlanmaktadır3,7,40. Toplumsal 

cinsiyet rollerine dayalı eşitsizlik toplumun her kesiminde kadın ve erkek arasındaki 

ilişkileri ve toplumsal cinsiyet rollerini belirlemektedir7,16,18,20.  

Toplumsal cinsiyet farklılıklarına ilişkin yapılan araştırmalarda; kadınlara ve 

erkeklere yüklenen bazı kişilik özellikleri, eğitim, meslek, sosyal faaliyet, oyun, ev-içi, 

ev dışı faaliyetler gibi kategoriler kullanılmakta ve bu alanlarda kadın ve erkeğin hemen 

her toplumda farklı rolleri üstlendiği ifade edilmektedir51,112-117. Toplumsal cinsiyet 

rollerinin toplumsal yaşama ilişkin yansımaları geleneksel ve eşitlikçi roller olarak 

kadın ve erkeklerin yaşamını farklı yönlerde şekillendirmektedir7. Geleneksel roller 

içerisinde toplum tarafından kadına yüklenen roller; çocuk doğurma ve büyütme, 

temizlik yapma, bulaşık yıkama, yemek pişirme gibi ev işlerinden sorumlu olma, 

kendilerinden önce eşlerinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama, onların mutluluğu 

ve rahatı için kendi isteklerinden ödün verme, iş hayatında aktif olmama gibi eşitlikçi 

olmayan sorumluluklardır. Erkeklere yüklenen geleneksel roller ise; ev dışında çalışma, 

aileleri için zorluklarla mücadele etme, evin geçiminden sorumlu olma, parasal 

kaynaklar üzerinde kontrol sahibi olma ve evin reisi olma gibi eşitlikçi olmayan 

sorumlulukları içermektedir7. Toplum tarafından kadın ve erkeğe yüklenen eşitlikçi 

roller ise; aile, çalışma, evlilik ve eğitim yaşamında kadın ve erkeğin eşit olarak 

sorumlulukları paylaşmaları olarak belirtilmektedir7, 118.  

Türkiye’de kadın sağlığı sorunlarının önemli boyutlarda olduğu bilinmektedir. Bu 

sorunların temelinde eğitim eksikliği, aşırı doğurganlık, istenmeyen gebelikler, 

tekrarlayan düşükler, doğum öncesi, doğum, doğum sonrası bakım yetersizlikleri, gelir 
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miktarının düşük olması, erken yaşta evlenmeler gibi sorunlar yer almaktadır1.Kadına 

yüklenen geleneksel roller ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ne yazık ki kadının 

toplumsal statüsünü ve sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Kadının özellikle üreme 

sağlığına ilişkin konular cinsiyet ayrımcılığının en çok yapıldığı alandır3,7,16, 20. Bu alana 

ilişkin sorunların azaltılması ve önlenmesinde ebe ve hemşirelerin kadına yönelik 

pozitif ayrımcılık bakış açısıyla, kadınların sağlık bakım ihtiyaçlarına öncelik tanımaları 

gerekmektedir. Özellikle ebeler birinci basamakta ki rol ve görevleri açısından,  bu 

alana ilişkin toplumsal cinsiyet rollerini, eşitlikçi bir biçimde şekillendirilerek topluma 

benimsetilmesinde önemli sorumlulukları olan meslek mensuplarıdır. Bu nedenle, 

ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının 

belirlenerek, ebelik ve hemşirelik eğitiminin içeriği toplumsal cinsiyete ilişkin eşitlikçi 

bakış açısı bilincini geliştirecek şekilde düzenlenebilecektir7.  

 

Bu amaçla, araştırmada ebelik ve hemşirelik öğrenimi gören birinci sınıf ve 

dördüncü sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları Zeyneloğlu 

tarafından geliştirilen “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” (TCRTÖ)  

kullanılarak belirlenmiştir. Bu araştırmada öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine 

ilişkin eşitlikçi tutuma sahip oldukları (1.sınıf puan ortalaması 148.28, dördüncü sınıf 

puan ortalaması 157.14) belirlenmiştir (Tablo 4. 3. 1). Bu araştırmada ebelik ve 

hemşirelik öğrenimi gören öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi 

tutuma sahip olduklarının belirlenmesi önemli bir bulgudur. Bu sonuç, gelecekte 

öğrencilerin hizmet verdiği bireylerin eşitlikçi bakış açısına sahip olmaları açısından 

çok önemlidir. Böylece ebelik ve hemşirelik mesleğinin karar verme, problem çözme 

gibi profesyonel ve bağımsız rolleri de gelişecektir. Aynı zamanda ebeler ve hemşireler 

toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları eşitlikçi bir biçimde şekillendirilerek 

topluma benimsetilmesinde önemli sorumlulukları olan kişilerdir. Çünkü ebelik ve 

hemşirelik biliminin temel amaçlarından biri bireyin, ailenin ve toplumun ihtiyaç 

duyduğu konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektir.  

Zeyneloğlu tarafından “Ankara’da Hemşirelik Öğrenimi Gören Üniversite 

Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları”nın belirlenmesi 

amacıyla yapılan çalışmada öğrencilerin toplumsal cinsiyet rolleri konusunda eşitlikçi 

rolleri benimsedikleri saptanmıştır. Bu çalışma, araştırma bulgularımızla benzerlik 
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göstermektedir7. Lise ve üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

geleneksel ve eşitlikçi cinsiyet rolleriyle ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla 

yapılan çalışmalarda; kız ve erkek öğrencilerin toplumsal cinsiyet rolleri konusunda 

eşitlikçi rolleri benimsedikleri saptanmıştır. Ayrıca kız öğrencilerin erkek öğrencilerden 

daha fazla eşitlikçi rollere sahip oldukları da belirlenmiştir21, 119-125.Kadınların ve 

erkeklerin toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla 

yapılan çalışmalara baktığımızda ise; kadınların, erkeklere göre daha fazla eşitlikçi 

rolleri benimsedikleri saptanmıştır48,122,126,127,129. Girginer’in Türk toplumunun cinsiyet 

rolleri algılarını belirlemek amacıyla yaptığı çalışmasında, toplumsal cinsiyet rollerine 

ilişkin kadınların, erkeklere göre daha fazla eşitlikçi rolleri benimsedikleri 

belirlenmiştir19. Çelebi tarafından turizm sektöründeki küçük işyeri örgütlerindeki kadın 

girişimcilerin geleneksel ve eşitlikçi tutumlara sahip olup olmadıklarını belirlemek 

amacıyla yapılan çalışmada ise, iş kadınlarının eşitlikçi tutumlara sahip olduğu 

bulunmuştur17. Hofstede’nin Asyalı kadınların ve Zuo’nun evli erkeklerin toplumsal 

cinsiyet rollerine ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik çalışmalarında, kadınların ve 

erkeklerin geleneksel cinsiyet rollerini benimsedikleri belirlenmiştir128,130. Eken’in kadın 

subayların mesleklerini ve ailedeki rollerini etkileyen toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

görüşlerini belirlediği çalışmasında, kadın subayların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

geleneksel rolleri benimsedikleri belirlenmiştir131. Kağıtçıbaşı ve Kansu’nun ailede 

cinsiyet rollerinin sosyalleşmesi ve aile dinamiği isimli araştırmalarında ise kadınların 

erkeklere göre daha fazla geleneksel rolleri benimsedikleri belirlenmiştir132.  

Araştırmamızda toplumsal cinsiyet rolleri tutumları; i- eşitlikçi cinsiyet rolü, ii-

kadın cinsiyet rolü, iii-evlilikte cinsiyet rolü, iv-geleneksel cinsiyet rolü ve v-erkek 

cinsiyet rolü alt boyutlarında incelenmiştir. Birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, 

eşitlikçi cinsiyet rolü (puan ortalaması 34.72), kadın cinsiyet rolü (puan ortalaması 

27.29), evlilikte cinsiyet rolü (puan ortalaması 34.94), geleneksel cinsiyet rolü (puan 

ortalaması 28.13) ve erkek cinsiyet rolü (puan ortalaması 23.23) boyutlarına ilişkin 

eşitlikçi tutuma sahip oldukları saptanmıştır. Dördüncü sınıfta öğrenim gören 

öğrencilerin eşitlikçi cinsiyet rolü (puan ortalaması 35.10) , kadın cinsiyet rolü (puan 

ortalaması 29.64), evlilikte cinsiyet rolü (puan ortalaması 36.62), geleneksel cinsiyet 

rolü (puan ortalaması 31.19) ve erkek cinsiyet rolü (puan ortalaması 24.59) boyutlarına 

ilişkin eşitlikçi tutuma sahip oldukları saptanmıştır (Tablo 4. 3. 1).  
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Literatürde öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel bakış 

açılarının değiştirilerek, eşitlikçi bakış açısı kazanmalarının sağlanabilmesi için 

öncelikle öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesinin 

önemli olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

tutumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesinin de oldukça önemli bir etken olduğu 

belirtilmektedir7,14,19,22,40. Bundan dolayı araştırmada öğrencilerin toplumsal cinsiyet 

rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesinin yanı sıra, bu tutumları etkileyebileceği 

düşünülen faktörler de incelenmiştir. 

Bu araştırmada öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını 

etkileyen faktörlerden birisinin öğrencilerin öğrenim gördüğü sınıf olduğu 

belirlenmiştir. Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumların dördüncü sınıfta öğrenim 

gören öğrencilerde (puan ortalaması 157.14), birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilere 

(puan ortalaması 148.28) göre daha eşitlikçi olduğu belirlenmiştir. Ve yapılan 

istatistiksel analizde fark önemli bulunmuştur (p˂0.05) (Tablo 4. 3. 2. 1). 

Literatürde, adölesanların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının 

ebeveynlerinin tutumları ile benzerlik gösterdiği ve adölesanların ebeveynlerini rol 

modeli aldıkları ifade edilmektedir61,59,63,64,133. Birinci sınıfta öğrenim gören 

öğrencilerin dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilere göre puan ortalamalarının daha 

düşük olmasının, ebeveynlerinin öğrenim düzeylerinin düşük olması nedeniyle 

toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin düşük puan ortalamalarına sahip olmaları ve 

öğrencilerin bu tutumları ebeveynlerinden rol modeli alarak benimsemiş olmalarından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca birinci sınıfta ve dördüncü sınıfta öğrenim 

gören öğrenciler arasında ki bu puan ortalama farkının, üniversite yaşantısından ve 

alınan eğitimden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Araştırmada öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını 

etkileyeceği düşünülen faktörlerden bir diğeri öğrencilerin mezun olduğu lisedir. Birinci 

sınıfta öğrenim gören öğrencilerin mezun olduğu lisenin toplumsal cinsiyet rollerine 

ilişkin tutumlarını (liseden mezun olanların puan ortalaması 147.50, anadolu/süper/fen 

lisesinden mezun olanların puan ortalaması 149.94 etkilemediği belirlenmiştir. Yine, 

dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin mezun olduğu lisenin toplumsal cinsiyet 

rollerine ilişkin tutumlarını (liseden mezun olanların puan ortalaması 156.36, 
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anadolu/süper/fen lisesinden mezun olanların puan ortalaması 158.73) etkilemediği 

belirlenmiş ve yapılan istatistiksel analizde fark önemsiz bulunmuştur (p>0.05)(Tablo 4. 

3. 2. 1). 

 Literatürde öğrencilerin mezun olduğu liseye göre toplumsal cinsiyet rollerine 

ilişkin tutumları incelendiğinde, Zeyneloğlu tarafından yapılan çalışmada toplumsal 

cinsiyet rollerine ilişkin süper lise/anadolu/fen lisesinden mezun olan öğrencilerin, 

normal liseden mezun olanlardan daha eşitlikçi tutuma sahip oldukları saptanmıştır7. Bu 

çalışma, araştırma bulgularımızla benzerlik göstermemektedir.  

Literatürde toplumsal cinsiyet rollerinin adölesanlar tarafından benimsenmesinde 

temel faktörün anne, baba ve kardeşler olduğu vurgulanmaktadır14,18,21,22,38,59,133-135. 

Bundan dolayı araştırmada öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını 

etkileyebileceği düşünülen faktörlerden biri olan kardeş sayısı da incelenmiştir. Ancak 

bu araştırmada öğrencilerin sahip oldukları kardeş sayısının, toplumsal cinsiyet rollerine 

ilişkin tutumlarını etkilemediği bulunmuştur (p>0.05)(Tablo 4. 3. 2. 1). Literatürde 

öğrencilerin sahip olduğu kardeş sayısına göre toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

tutumları incelendiğinde, Zeyneloğlu tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin kardeş 

sayısı arttıkça daha eşitlikçi tutuma sahip oldukları bulunmuştur7. Bu çalışma, araştırma 

bulgularımızla benzerlik göstermemektedir. 

Literatürde ebeveynlerinin yanında yetişen çocukların toplumsal cinsiyet rolleri 

açısından daha eşitlikçi görüşleri benimsedikleri belirtilmektedir19,21,48.  Araştırmada 

aile tipinin öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını etkileyeceği 

düşünülmüştür. Birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin aile tipine göre çekirdek 

ailede yetişen öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının puan 

ortalaması(148.32) dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin puan 

ortalamasından(157.86) daha düşük bulunmuşsa da yapılan istatistiksel analizde fark 

önemsiz bulunmuştur (p>0.05) (Tablo 4. 3. 2. 1). Literatüre bakıldığında, Zeyneloğlu 

tarafından yapılan çalışmada 18 yaşına kadar anne-baba, kardeşler ile birlikte yaşayan 

öğrencilerin daha eşitlikçi tutuma sahip oldukları bulunmuştur7. Bu çalışma, araştırma 

bulgularımızla benzerlik göstermemektedir. Ancak dördüncü sınıfta öğrenim gören 

öğrencilerin puan ortalamalarının yüksek oluşun da aldıkları eğitimin etkisinin de 

olabileceği düşünülebilir. Birinci sınıfta ki öğrencilerin puan ortalamasının daha düşük 
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oluşu da öğrencilerin henüz aile de yaşadığı kişilerin etkisinde kaldığı ve onların 

düşüncelerine göre cevaplar vermiş olabileceği düşünülebilir. 

Lise öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel ve eşitlikçi 

cinsiyet rolleriyle ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada; 

öğrencilere “erkeğin işi para kazanmak, kadının işi ise evine ve ailesine bakmaktır”, 

“evin reisi erkek olmalıdır” gibi toplumsal cinsiyet rollerini içeren ifadeler 

yöneltilmiştir. Araştırmanın sonucunda her iki ebeveyni ile birlikte yaşayan öğrencilerin 

eşitlikçi görüşleri benimsedikleri belirlenmiştir48. Bu çalışma, araştırma bulgularımızla 

benzerlik göstermemektedir. 

Bu araştırmada öğrencilerin doğdukları yerin, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

tutumları üzerindeki etkisine bakıldığında ise, birinci sınıfta öğrenim gören 

öğrencilerden il de doğanların puan ortalamasının (150.25), ilçede (146.10) ve de köyde 

(148.97) doğanların puan ortalamasından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca 

dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerden il de doğanların puan ortalamasının 

159.31, ilçede doğanların puan ortalamasının 157.66 ve köyde doğanların puan 

ortalamasının da 154.03  olduğu bulunmuştur. Ancak yapılan istatistiksel değerlendirme 

sonucunda bu farkın anlamsız olduğu bulunmuştur(p˃0.05) (Tablo 4.3.2.2). 

Literatürde öğrencilerin ilkokulu bitirinceye kadar yaşadığı yerleşim ilinin 

gelişmişlik düzeyine göre toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları incelendiğinde, 

Zeyneloğlu tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin içinde yaşadıkları kültürün 

beklentilerine uygun olarak geleneksel tutum gösterdikleri bulunmuştur7. Bu çalışma, 

araştırma bulgularımızla benzerlik göstermemektedir. 

Araştırmada öğrencilerin şu anda yaşadıkları yer ile TCRTÖ puan ortalamaları 

arasındaki ilişki incelendiğinde; birinci sınıfta öğrenim gören ve yurtta yaşayan 

öğrencilerin TCRTÖ puan ortalaması 149.56, birinci derece yakınları ile yaşayan 

öğrencilerin puan ortalaması 148.91ve tek başına/arkadaşları ile evde yaşayan 

öğrencilerin puan ortalamalarının da 145.12 olduğu belirlenmiştir. Dördüncü sınıfta 

öğrenim gören öğrencilerin şu anda yaşadıkları yer ile TCRTÖ puan ortalamaları 

arasındaki ilişki incelendiğinde ise; yurtta yaşayan öğrencilerin TCRTÖ puan 

ortalamasının (160.43),  birinci derece yakınları ile yaşayan öğrencilerin puan 

ortalaması (156.54) ve tek başına/arkadaşları ile evde yaşayan öğrencilerin puan 
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ortalamasından (152.04)  yüksek olduğu belirlenmiştir. Her iki sınıfta da öğrenim gören 

öğrencilerden yurtta kalan öğrencilerin puan ortalamasının diğer öğrencilerden yüksek 

olarak bulunsa da yapılan istatistiksel değerlendirmede, öğrencilerin şu anda yaşadıkları 

yere göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz 

bulunmuştur (p˃0.05) (Tablo 4. 3. 2. 2). 

Literatürde öğrencilerin şu anda yaşadıkları yere göre toplumsal cinsiyet rollerine 

ilişkin tutumları incelendiğinde Zeyneloğlu tarafından yapılan çalışma da öğrencilerden, 

tek başına/arkadaşları ile evde yaşayan öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

daha eşitlikçi tutuma sahip oldukları bulunmuştur7. Ayrıca Zeyneloğlu tarafından 

yapılan bu çalışmada yurtta yaşayan öğrencilerin evlilikte cinsiyet rolü, geleneksel 

cinsiyet rolü ve erkek cinsiyet rolü boyutlarına ilişkin daha geleneksel tutuma sahip 

oldukları bulunmuştur.  

Bu araştırmada öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını 

etkileyen faktörlerden biri de, öğrencilerin annelerinin eğitim durumudur. Araştırmada 

birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, annesi herhangi bir okul mezunu olmayan 

öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamalarının (141.00), annesi herhangi bir okul mezunu 

olanlardan (150.68) düşük olarak saptanmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, 

birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin annelerinin öğrenim düzeyine göre TCRTÖ 

puan ortalamaları arasındaki fark önemli bulunmuştur (p˂0.05) (Tablo 4. 3. 2. 3). 

Araştırmada dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, annesi herhangi bir okul 

mezunu olmayan öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamalarının (154.61), annesi herhangi 

bir okul mezunu olanlardan (163.03) düşük olduğu saptanmıştır. Yapılan istatistiksel 

değerlendirmede, dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin annelerinin öğrenim 

düzeyine göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark önemli bulunmuştur (p˂0.05) 

(Tablo 4. 3. 2. 3). Bu durum, öğrencilerin annelerini rol modeli olarak benimseyerek 

toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi tutumlarını yansıtmalarına yol açmış 

olabilir. Ayrıca bu araştırmada öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi incelendiğinde 

anlamlı bir sonuç bulunmamıştır (p˃0.05) (Tablo 4. 3. 2. 3).  

Literatür incelendiğinde, kadın ve erkeklerde okur-yazarlık oranları arasındaki 

fark, cinsiyet eşitsizliğinin en belirgin göstergelerinden birisidir. 2008 TNSA 

sonuçlarına göre halen üreme çağındaki evlenmiş kadınların sadece % 89, 0’ı okur-

yazardır. Okul terk oranları incelendiğinde ise, sekizinci sınıftan sonra kadınların % 26, 
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9’u eğitimini sonlandırırken, bu oran erkeklerde % 17, 3’tür24. Toplumumuzda halen 

kadın-erkek arasındaki eğitim farkı kapanmamış olup, bizim çalışma bulgularımızda da 

yansımaları görülmüştür.  

Bu araştırmada öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını 

etkileyebileceği düşünülen faktörlerden diğeri de, öğrencilerin annelerinin çalışma 

durumudur. Birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, annelerinin çalışma durumuna 

bakıldığında; anneleri çalışmayan birinci sınıf öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamaları 

(147.63), anneleri çalışan öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamalarından (154.09) düşük 

olduğu saptanmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, birinci sınıfta öğrenim gören 

öğrencilerin annelerinin çalışma durumuna göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki 

fark önemsiz bulunmuştur (p˃0.05) (Tablo 4. 3. 2. 3). Araştırmada dördüncü sınıfta 

öğrenim gören öğrencilerin, annelerinin çalışma durumuna bakıldığında ise; anneleri 

çalışmayan dördüncü sınıf öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamaları (157.03), anneleri 

çalışan öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamalarından (158.10) düşük olduğu saptanmıştır. 

Yapılan istatistiksel değerlendirmede, dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 

annelerinin çalışma durumuna göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark önemsiz 

bulunmuştur (p˃0.05) (Tablo 4. 3. 2. 3). Aynı zamanda bu sonucun, annesi çalışmayan 

öğrenci sayısının (çalışmayan anne sayısı 188), annesi çalışan öğrenci sayısından 

(çalışan anne sayısı 21) az olmasından kaynaklanmış olabileceği de dikkate alınmalıdır. 

Lise ve üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel ve 

eşitlikçi cinsiyet rolleriyle ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar 

sonucunda anneleri çalışan öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi 

rolleri benimsedikleri belirlenmiştir. Ayrıca toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

öğrencilerin anneleri ile aynı rollere sahip oldukları da saptanmıştır61-64.  Baykal’ın 

üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin düşüncelerini belirlediği 

çalışmasında, annesi çalışan öğrencilerin annesi çalışmayan öğrencilere göre daha fazla 

eşitlikçi rollere sahip oldukları belirlenmiştir15.Temel’in 14-18 yaş grubundaki gençlerin 

cinsiyet rollerini belirlediği araştırmasında ise, ailesinin yanında kalan öğrencilerde, 

annesi çalışan öğrencilerin eşitlikçi rollere sahip oldukları belirlenmiştir136. Bu 

çalışmalar, araştırma bulgularımızla benzerlik göstermemektedir. Ayrıca, literatürde 

çalışan annelerin daha eşitlikçi cinsiyet rollerini benimsemelerine rağmen, ev ortamında 

iyi bir eş ve iyi bir anne olmaları gerektiğini düşünmelerinden dolayı geleneksel cinsiyet 
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rollerine ağırlık verdikleri belirtilmektedir60-64,136,137. Buna bağlı olarak da çalışan 

annelerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri ve tutumlarından en fazla kız 

çocuklarının etkilendiği vurgulanmaktadır15,61,133,136. 

Öğrencilerin ebelik ve hemşirelik mesleğini seçme nedenleri de toplumsal cinsiyet 

rollerine ilişkin tutumlarını etkileyebileceği düşünülen faktörlerden birisidir. 

Literatürde, kadınların geleneksel cinsiyet rollerinden kaynaklanan etkiler nedeniyle 

sekreterlik, öğretmenlik, ebelik, hemşirelik, hosteslik, kuaförlük gibi meslekleri tercih 

ettiği belirtilmektedir14,16,137-139. Bu nedenle araştırmada öğrencilerin kadınlara uygun 

görülen mesleklerden biri olan ebelik ve hemşirelik mesleğini seçme nedenlerinin 

toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Birinci 

sınıfta öğrenim gören öğrencilerin ebelik ve hemşirelik mesleğini seçme nedenleri ile 

TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde; ailesi istediği için seçenlerin 

TCRTÖ puan ortalamaları 160.33, sevdiği için seçenlerin puan ortalaması 154.15, 

ebelik ve hemşirelik bilimi için yeterli puanı aldığı için ebelik ve hemşirelik mesleğini 

seçtiğini ifade eden öğrencilerin puan ortalaması 148.27 ve iş bulma kolaylığı için 

seçenlerin puan ortalaması ise 144.39 olarak belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel 

değerlendirmede, öğrencilerin ebelik ve hemşirelik mesleğini seçme nedenlerine göre 

TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark önemli bulunmuştur (p˂0.05) (Tablo 4. 3. 2. 

4). Dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin ebelik ve hemşirelik mesleğini seçme 

nedenleri ile TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde ise; ailesi 

istediği için seçenlerin TCRTÖ puan ortalamaları 160.93, sevdiği için seçenlerin puan 

ortalaması 154.00, ebelik ve hemşirelik bilimi için yeterli puanı aldığı için ebelik ve 

hemşirelik mesleğini seçtiğini ifade eden öğrencilerin puan ortalaması 160.21 ve iş 

bulma kolaylığı için seçenlerin puan ortalamaları da 154.10 olarak belirlenmiştir. 

Yapılan istatistiksel değerlendirmede, öğrencilerin ebelik ve hemşirelik mesleğini 

seçme nedenlerine göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur 

(p˃0.05) (Tablo 4. 3. 2. 4).  

Kerstanc ve arkadaşlarının hemşirelik öğrencileri, Boughn ve Lentini’nin 

hemşireler ile yaptıkları çalışmalarda, öğrencilerin ve hemşirelerin insanlara yardım 

etmeyi sevdikleri için hemşirelik mesleğini seçtikleri belirlenmiştir140,141 . Warrington 

ve Younger ile Evans ve arkadaşlarının ilköğretim öğrencilerinin meslek seçimine 

ilişkin tercihlerini belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmalarında, öğrencilerin mesleki 
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ilgi alanlarını geleneksel cinsiyet rollerine göre seçme eğiliminde oldukları 

belirlenmiştir. Bu araştırmalarda kız öğrencilerin hemşirelik, öğretmenlik, kuaförlük 

gibi meslekleri tercih etmek istedikleri; erkek öğrencilerin ise veterinerlik, doktorluk, 

mühendislik gibi meslekleri tercih etmek istedikleri saptanmıştır142,143. Korkmaz’ın 

hemşireler ile yaptığı araştırmada, hemşireler insanlara yardım etmeyi sevdikleri için 

mesleklerini seçtiklerini belirtmişlerdir144. 

Literatürde öğrencilerin ebelik ve hemşirelik mesleğine girme nedenleri 

incelendiğinde; bilinçli bireysel tercihlerin ötesinde aile isteği, puanının düşük olması, 

iş bulabilme kolaylığı gibi nedenleri ifade ettikleri belirlenmiştir140-144. Araştırmadan 

elde edilen bu sonucun, ebelik ve hemşirelik mesleğinin özellikle ülkemiz gibi 

gelişmekte olan ülkelerde bilinçli olarak tercih edilen bir meslek değil, daha çok aile 

isteği nedeniyle tercih edilen bir meslek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Araştırma da elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin tanımlayıcı 

özelliklerinin yanı sıra ebelik ve hemşirelik birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerin 

toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları değerlendirilmiştir. Bu doğrultu da; 

1. Öğrencilerin % 52, 2’sinin birinci sınıf, % 47, 8’nin dördüncü sınıf olduğu 

bulunmuştur. 

2. % 53, 6’ sının 21 yaş ve üzerinde oldukları ve % 46, 4’ ünün ise 20 yaş ve altında 

olduğu belirlenmiştir. 

3. Araştırmaya katılan öğrencilerin önemli bir kısmının (% 89, 5) çekirdek aileye sahip 

oldukları belirlenmiştir. 

4. Öğrencilerin % 50, 7’sinin ilkokulu bitirinceye kadar en uzun süre yaşadığı yerleşim 

yerinin il olduğu saptanmıştır. 

5. Öğrencilerin annelerinin % 72, 7’sinin herhangi bir okul mezunu olduğu 

belirlenmiştir. 

6. Öğrencilerin babalarının öğrenim düzeyi incelendiğinde ise , %  93, 8’nin herhangi 

bir okul mezunu olduğu belirlenmiştir. 

7. Araştırmaya katılan öğrencilerin ebelik ve hemşirelik mesleğini % 52, 2’sinin kendi 

isteğiyle tercih ettiklerini ve % 47, 8’nin ise ebelik/hemşirelik mesleğini seçmede 

başkalarının etkili olduğunu belirttikleri saptanmıştır. 

8.  Öğrencilerin ebelik ve hemşirelik mesleğini seçme nedenleri incelendiğinde; 

öğrencilerin % 54, 5’nin iş bulma kolaylığından dolayı, % 23, 0’nın ebelik ve 

hemşirelik bilimi için yeterli puanı aldığı, % 14, 4’ünün ailesinin isteğinden dolayı 

ebelik ve hemşirelik mesleğini seçtikleri ve son olarak % 8, 1’nin de ebelik, 

hemşirelik mesleğini sevdikleri için tercih ettikleri belirlenmiştir.  

9.  Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin TCRTÖ toplam puan ortalaması 

148.28, TCRTÖ’den aldıkları minimum puan “83”, maksimum puanın ise, “179” 

olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan dördüncü sınıf öğrencilerinin TCRTÖ 
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toplam puan ortalaması ise 157.14, TCRTÖ’den aldıkları minimum puan “99”, 

maksimum puanın ise, “190” olduğu belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bu 

sonuç, öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi tutuma sahip 

olduklarını göstermektedir.  

10. Ebelik ve hemşirelik birinci sınıfında öğrenim gören öğrencilerin TCRTÖ puan 

ortalamasının (148.28), dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerden (157.14), 

daha düşük olduğu belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, öğrencilerin 

öğrenim gördükleri sınıfa göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark önemli 

bulunmuştur (p˂0.05). 

11. Aile tipini çekirdek aile olarak ifade eden birinci sınıf öğrencilerin TCRTÖ puan 

ortalamalarının 148.32, dördüncü sınıf öğrencilerin ise puan ortalamalarının 157.86 

olduğu belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, öğrencilerin aile 

yapısına göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark önemsiz bulunmuştur 

(p>0.05). 

12. Araştırmada birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, annesi herhangi bir okul 

mezunu olmayan öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamalarının (141.00), annesi 

herhangi bir okul mezunu olanlardan (150.68) düşük olarak saptanmıştır. Yapılan 

istatistiksel değerlendirmede, birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin annelerinin 

öğrenim düzeyine göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark önemli 

bulunmuştur (p˂0.05). 

13. Araştırmada dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, annesi herhangi bir okul 

mezunu olmayan öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamalarının (154.61), annesi 

herhangi bir okul mezunu olanlardan (163.03) düşük olduğu saptanmıştır. Yapılan 

istatistiksel değerlendirmede, dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 

annelerinin öğrenim düzeyine göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki fark 

önemli bulunmuştur (p˂0.05).   

14. Birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin ebelik ve hemşirelik mesleğini seçme 

nedenleri ile TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde; ailesi 

istediği için seçenlerin TCRTÖ puan ortalamaları 160.33, sevdiği için seçenlerin 

puan ortalaması 154.15, ebelik ve hemşirelik bilimi için yeterli puanı aldığı için 
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ebelik ve hemşirelik mesleğini seçtiğini ifade eden öğrencilerin puan ortalaması 

148.27 ve iş bulma kolaylığı için seçenlerin puan ortalaması ise 144.39 olarak 

belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, öğrencilerin ebelik ve 

hemşirelik mesleğini seçme nedenlerine göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki 

fark önemli bulunmuştur (p˂0.05). 

15. Dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin ebelik ve hemşirelik mesleğini seçme 

nedenleri ile TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde; ailesi 

istediği için seçenlerin TCRTÖ puan ortalamaları 160.93, sevdiği için seçenlerin 

puan ortalaması 154.00, ebelik ve hemşirelik bilimi için yeterli puanı aldığı için 

ebelik ve hemşirelik mesleğini seçtiğini ifade eden öğrencilerin puan ortalaması 

160.21 ve iş bulma kolaylığı için seçenlerin puan ortalaması ise 154.10 olarak 

belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, öğrencilerin ebelik ve 

hemşirelik mesleğini seçme nedenlerine göre TCRTÖ puan ortalamaları arasındaki 

fark önemsiz bulunmuştur (p˃0.05).  

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

Ø Birinci basamakta çalışan ebe ve hemşireler ev ziyaretlerinde aktif görev aldıkları 

ve bireyleri evlerinde görme fırsatına sahip olmaları açısından, bireylerin toplumsal 

cinsiyet rollerine ilişkin görüşlerinin ve tutumlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar 

planlanıp, uygulanmalıdır. Bu sayede ev ziyaretlerinde ebeveynler, toplumsal cinsiyet 

rollerine yönelik düzenlenecek eğitim programları ile bilinçlendirilerek; toplumsal 

cinsiyet rollerine ilişkin farkındalık geliştirmeleri, eşitlikçi tutum ve bakış açısı 

kazanmaları sağlanacaktır. 

Ø Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet bakış açılarını belirlemek 

ve bölgesel farklılıkları ortaya çıkarmak için daha geniş çaplı çalışmalar planlanmalıdır.  

Ø Ebe ve hemşirelerin bireylerin ihtiyaç duyduğu konularda eğitim ve danışmanlık 

hizmeti vermeleri sebebiyle bu çalışmalar özellikle birinci basamakta çalışan ebe ve 

hemşireler için de planlanıp uygulanmalıdır. Bu sayede çalışanların toplumsal cinsiyet 

rollerine ilişkin tutumları belirlenmiş olup ihtiyaç duyulanlara eşitlikçi tutumlar 

kazanmaları adına eğitimler verilmelidir. 

Ø Bu araştırmada sadece kız öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

tutumları belirlenmiştir. Bu nedenle toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarda 
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cinsiyetler, sınıflar arası ve bölümler arası farklılığın belirlenebilmesi için kız ve erkek 

öğrencileri kapsayan çalışmaların planlanması önerilebilir. 

Ø  “Toplumsal Cinsiyet” kavramı ebelik ve hemşirelik eğitiminde dört yıllık eğitim 

ve öğretim süresince farklı derslerde parçalar halinde verilmektedir. Ancak bu yeterli 

değildir. Bu sebeple “Toplumsal Cinsiyet ve Ebelik” ya da “Toplumsal Cinsiyet ve 

Hemşirelik”  adı altında ayrı bir ders planlanması önerilebilir. 
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FORMLAR 

 

EK- 1: ANKET FORMU 

 

EBELİK/ HEMŞİRELİK 1. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL 
CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ 

ANKET FORMU 
                   Anket no:………… 

Sevgili Öğrenciler, 

Bu anket Ç.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Bölümünde yapılmakta olan Yüksek 

Lisans Tez çalışması için hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı ebelik/hemşirelik eğitimi 

gören üniversite birinci ve dördüncü sınıf kız öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine 

ilişkin tutumlarının belirlenmesidir. Anket için vereceğiniz tüm bilgiler gizli 

tutulacaktır. Bu nedenle soruları cevaplarken içten olmanızı diliyorum. Katılımınız ve 

gösterdiğiniz duyarlılığınız için şimdiden çok teşekkür ederiz. Lütfen adınızı soyadınızı 

yazmayınız. 

Ebe Filiz ATIŞ 

 

A) SOSYODEMOGRAFİK BAZI ÖZELLİKLER İLE İLGİLİ SORULAR 

1) Yaşınız ………………. 

2) Sınıfınız 

    a) 1.sınıf                      b) 4.sınıf 

3) Medeni durumunuz nedir? 

a. Bekar  
b. Evli 
 

4) Doğum yerinizi belirtiniz. 

a. İl  
b. İlçe 
c. Köy 
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5) ilköğreniminizi bitirinceye kadar en uzun süre yaşadığınız yerleşim yerinizi 
belirtiniz. 

a. İl  
b. İlçe 
c. Köy 

 
6) Sizinle beraber kaç kardeşsiniz? 

      a. Kardeşim yok 

      b. ......................  tane kardeşim var 

 

7) Aile tipiniz aşağıdakilerden hangisiyle uyumludur? 

a. Çekirdek aile (anne, baba ve/veya kardeşlerin birlikte yaşadığı aile) 

b. Geniş aile (Anne, baba, kardeşler, büyükanne, büyükbaba ve diğer birinci derece 
akrabaların birlikte yaşadığı aile) 

c. Parçalanmış aile( Anne, baba ayrı) 

d. Diğer (Lütfen açıklayınız).................................................................. 

8) En son mezun olduğunuz okulu yazınız(lütfen açık adını yazınız). 

       ........................................ 
 

9) Şu anda yaşadığınız yeri işaretleyiniz. 

a. Devlet yurdu                                                           g. Akraba ile birlikte evde 
b. Özel yurt                                                                 h. Kurum ve derneklere ait 

misafirhane  
c. Tek başına evde                                                      ı. Eşle evde 
d. Anne-baba-kardeşler ile birlikte evde                     i. Anne ile birlikte evde 
e. Abla-ağabey-kardeşle birlikte evde                        j. Baba ile birlikte evde  
f. Arkadaşlarla birlikte evde                                       k. Diğer (Lütfen açıklayınız) 

................................. 
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10) Annenizin öğrenim durumu nedir? 
      a) Okur-yazar değil 
      b) Okur-yazar 
      c) İlkokul mezunu 
      d) Ortaokul mezunu 
      e) Lise mezunu 
      f) Üniversite mezunu 
 
11)  Babanızın öğrenim durumu nedir? 
      a) Okur-yazar değil 
      b) Okur-yazar 
      c) İlkokul mezunu 
      d) Ortaokul mezunu 
      e) Lise mezunu 
      f) Üniversite mezunu 
 
12) Annenizin mesleği nedir? 
      ………………… 
 
13)  Babanızın mesleği nedir?  

       ……………….. 

 

14) Okumakta olduğunuz bölümü seçmenizde etkili olan kişi aşağıdakilerden 
hangisidir? (Seçmenizdeki en etkili olan tek şıkkı işaretleyiniz lütfen.) 

a. Kendim                                                          e. Babam  
b. Akrabalar                                                    f. Arkadaş, komşu 
c. Annem                                                       g. Ablam/ ağabeyim 
d. Öğretmenler                                                h. Diğer(açıklayınız)………. 

 

15) Okumakta olduğunuz bölümü seçme nedeninizi işaretleyiniz. 

        a. Mezun olunca iş bulma sorunu olmadığı için 

        b. Puanım bu bölüme yettiği için 

        c. Sağlık sorunu olanlara yardım etmek istediğim için 

        d. Ailem istediği için 

        e. Diğer (Lütfen açıklayınız)………………………………. 
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EK-2: TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ TUTUM ÖLÇEĞİ 
 

 

             Sevgili Öğrenciler, 

 

     Bu ölçekteki cümleler, siz üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine 

ilişkin tutumlarınızı belirlemek için hazırlanmıştır. Sonuçlar yalnızca araştırma 

amacıyla kullanılacaktır. Bu cümlelerden hiçbirisinin doğru ya da yanlış cevabı yoktur. 

Her cümle ile ilgili görüş, kişiden kişiye değişebilir. Bunun için vereceğiniz cevaplar 

sizin kendi görüşünüzü yansıtmalıdır. Her cümle ile ilgili görüşünüzü belirtirken, önce 

cümleyi dikkatlice okuyunuz sonra, cümlede belirtilen düşüncenin, sizin düşünce ve 

duygularınıza ne derecede uygun olduğuna karar veriniz.  

 Aşağıdaki cümleler size; 

 hiç uygun değilse .......... “Kesinlikle Katılmıyorum”  
 uygun değilse  .......... “Katılmıyorum” 
 karar veremiyor iseniz.......... “Kararsızım” 
 uygunsa  .......... “Katılıyorum” 
 tamamen uygunsa .......... “Tamamen Katılıyorum” 

 

Cümlenin karşısındaki yerlere aşağıdaki örneğe uygun olarak çarpı (X) koyarak 

işaretleyiniz. Bir cümleyi okuduktan sonra aklınıza ilk geleni işaretleyiniz ve lütfen 

bütün cümleleri işaretlemeyi unutmayınız. 

 Örnek: 

 Tutum Cümleleri Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 

Ailenin parasal 

harcamaları erkeğin 

kontrolünde olmalıdır. 

   X  

 

       Katılımınız için teşekkür ederim. 
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Tutum İfadeleri 

K
es

in
lik

le
   

   
   

   
  

K
at

ılm
ıy
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um

 

K
at

ılm
ıy
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um

 

K
ar
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sız

ım
  

 K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

   
   

   
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

1. Kızlar, ekonomik bağımsızlıklarını kazandıklarında ailelerinden ayrı 
yaşayabilmelidir.      

2. Erkeğin evde her dediği yapılmalıdır.      
3. Kadının yapacağı meslekler ile erkeğin yapacağı meslekler ayrı olmalıdır.      
4. Evlilikte çocuk sahibi olma kararını eşler birlikte vermelidir.      
5. Bir genç kızın evleneceği kişiyi seçmesinde son sözü baba söylemelidir.      
6. Kadının erkek çocuk doğurması onun değerini artırır.      
7. Kadının doğurganlık özelliği nedeniyle, iş başvurularında erkekler tercih 

edilmelidir.      

8. Ailede ev işleri, eşler arasında eşit paylaşılmalıdır.      
9. Kadının yaşamıyla ilgili kararları kocası vermelidir.      
10. Kadınlar kocalarıyla anlaşamadıkları konularda tartışmak yerine susmayı 

tercih etmelidir .      

11. Bir genç kız, evlenene kadar babasının sözünü dinlemelidir.      
12. Ailenin maddi olanaklarından kız ve erkek çocuk eşit yararlanmalıdır.      
13. Çalışma yaşamında kadınlara ve erkeklere eşit ücret ödenmelidir.      
14. Bir erkeğin karısını aldatması normal karşılanmalıdır.      
15. Kadının çocuğu olmuyorsa erkek tekrar evlenmelidir.      
16. Kadının temel görevi anneliktir.      
17. Evin reisi erkektir.      
18. Dul kadın da dul erkek gibi yalnız başına yaşayabilmelidir.      
19. Bir genç kızın, flört etmesine ailesi izin vermelidir.      
20. Ailede kararları eşler birlikte almalıdır.      
21. Bir kadın akşamları tek başına sokağa çıkabilmelidir.      
22. Eşler boşandığında mallar eşit paylaşılmalıdır.      
23. Kız bebeğe pembe, erkek bebeğe mavi renkli giysiler giydirilmelidir.      
24. Erkeğin en önemli görevi evini geçindirmektir.      
25. Erkeğin maddi gücü yeterliyse kadın çalışmamalıdır.      
26. Evlilikte, kadın istemediği zaman cinsel ilişkiyi reddetmelidir.      
27. Mesleki gelişme fırsatlarında kadınlara ve erkeklere eşit haklar 

tanınmalıdır.      

28. Evlilikte erkeğin öğrenim düzeyi kadından yüksek olmalıdır.      
29. Bir kadın cinsel ilişkiyi evlendikten sonra yaşamalıdır.      
30. Ailede erkek çocuğun öğrenim görmesine öncelik tanınmalıdır.      
31. Erkeğin evleneceği kadın bakire olmalıdır.      
32. Alışveriş yapma, fatura ödeme gibi ev dışı işlerle erkek uğraşmalıdır.      
33. Erkekler statüsü yüksek olan mesleklerde çalışmalıdır.      
34. Ailede kazancın nasıl kullanılacağına erkek karar vermelidir.      
35. Bir erkek gerektiğinde karısını dövmelidir.      
36. Evlilikte gebelikten korunmak sadece kadının sorumluluğudur.      
37. Bir kadın hastaneye gittiğinde kadın doktora muayene olmalıdır.      
38. Evlilikte erkeğin yaşı kadından büyük olmalıdır.      
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