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ABSTRACT

Girifl: Günümüzde hemflirelik yasas›nda yap›lan de¤ifliklik sonras›nda
erkeklerin hemflirelik mesle¤ine kat›lmaya bafllamas›yla, e¤itim ve
uygulama alanlar›n›n buna göre düzenlenmesi zorunlulu¤u ortaya
ç›km›flt›r.

Introduction: Today, after changes were made in Turkish nursing
law, men have begun to join the nursing profession, and regulations
in training and practice areas have emerged in line with these
modifications.

Yöntem: Bu çal›flma, devlet üniversitesine ba¤l› bir hemflirelik
yüksekokulunda ö¤renim gören ilk erkek ö¤rencilerin (befl kifli),
hemflirelik mesle¤ini tercih etme nedenleri, hemflirelik mesle¤i ile ilgili
düflünceleri, hemflirelik yüksekokulunun fiziksel ve e¤itsel durumu,
mesle¤e bak›fl aç›lar› ve kariyer planlar›na yönelik görüfllerini belirlemek
amac›yla kalitatif olarak gerçeklefltirilmifltir.

Method: This qualitative study was performed in a school of nursing
affiliated with a state university with the purpose of defining the first
male students’ (five students) reasons for choosing the nursing
profession, their opinions about the nursing profession, their viewpoints
about the physical and educational features of the school of nursing,
their perspectives related to the nursing profession, and their career
plans.

Bulgular: Araflt›rma sonucunda, erkek ö¤rencilerin hemflirelik mesle¤ini
bilinçli tercih etmedikleri, okula bafllad›klar› ilk günde olumlu izlenimler
yaflamad›klar›, okulun ve uygulama alan›n›n fiziksel ortam›yla ilgili
sorunlar yaflad›klar›, kad›nlar›n ço¤unlukta oldu¤u ortamda e¤itim
almaktan s›k›ld›klar›; ancak hocalar›, dan›flmanlar›, hastalar, di¤er
sa¤l›k ekibi üyeleri ve özellikle erkek hekimlerin deste¤ini ald›klar›,
mezuniyet sonras› yönetim, e¤itim ve psikiyatri gibi alanlarda
uzmanlaflmay› düflündükleri ve mesle¤in toplumsal imaj›n›n
de¤iflmesinde etkili olacaklar›na inand›klar› belirlenmifltir.

Results: It was found that the male students had not chosen the
nursing profession ambitiously and that they have problems about the
physical environment of the school and the practice area. Furthermore,
they are uninterested in having education in a school where women
are majority, but they have been supported by their teachers, advisors,
patients, other health professionals and especially by male physicians.
They think to specialize in areas like management, education and
psychiatry after graduation and believe that they may be effective in
changing the social image of the nursing profession.

Sonuç: Erkek ö¤rencilerin hemflirelik alan›na daha bilinçli
yönelmelerinin sa¤lanmas›, hemflirelik e¤itimi veren kurumlar›n ve
uygulama alanlar›n›n erkek ö¤rencilerin kabulüne uygun flekilde
düzenlenmesi, gelece¤ini planlamada sorun yaflayan erkek ö¤rencilere
rehberlik ve dan›flmanl›k yap›lmas› ve bu konuda daha büyük örneklemi
kapsayan araflt›rmalar›n planlanmas› önerilebilir.

Conclusion: It is advised that male students become more aware of
nursing as a profession, and that nursing education institutions and
practice areas be adapted for accommodating male students in these
programs. Additionally, guidance and consultancy must be offered to
male students who may have problems planning their futures. Further
research should be done with a larger sample.
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eslekler, toplumun gereksinimleri sonucu ortaya ç›kan
u¤rafl alanlar›n›n çeflitli aflamalardan geçmesiyle
oluflmaktad›r. Hemflirelik de böyle bir gereksinim
sonucunda ortaya ç›km›fl ve bafllang›çta uzun y›llar
kendini dünya zevklerinden mahrum etmek isteyen dindar ve
fedakar kad›nlar›n u¤rafl› alan› olarak görülmüfltür.[1] Günümüzde
ise hemflirelik kendine özgü rolleri hem toplum hem de yasal
olarak tan›mlanm›fl bir meslek olarak kabul edilmektedir.

neden seçtiklerini aç›klamakta zorland›klar› ancak bu mesle¤i
seçmekten memnun kald›klar› belirtilmektedir.[2]
fientürk ve arkadafllar›n›n[5] hemflirelik yüksekokulu ö¤rencileri
ve mezunlar› üzerinde yapt›klar› araflt›rmada, hemflireli¤e
erkeklerin de al›nmas› hakk›nda, ço¤unlu¤un Türk hemflireli¤ine
olumlu katk›lar yapaca¤› görüflünde olduklar› saptanm›flt›r.
Erkeklerin hemflireli¤e kabulü, hemflireli¤i her iki cinsin
özelliklerini bütünlefltiren ve toplumun dikkatini kad›n
cinsiyetinden uzaklaflt›ran bir meslek olarak de¤erlendirilmesine
ve mesle¤in sa¤l›k alan›ndaki teknolojik ve bilimsel geliflmelerle
uyumlu bir flekilde h›zla geliflmesine önemli katk›s› olaca¤›
bildirilmektedir. Hemflirelik mesle¤ine erkek üye al›nmas›, ayn›
zamanda hemflirelerin toplumda kad›n ve hemflire olarak
üstlendikleri imaj, mesle¤in statüsü ve gücü üzerindeki olumsuz
etkileri de azaltaca¤› belirtilmektedir.[1]

Ülkemizde hemflireli¤in tarihsel geliflimi dikkate al›nd›¤›nda,
cinsiyete özgü bir meslek olma özelli¤ini 2007 y›l›na kadar yasal
anlamda tafl›m›fl oldu¤u ve bu tarihte hemflirelik yasas›ndaki
de¤iflimle günümüzde toplumsal alg› aç›s›ndan hala kad›nlara
özgü bir meslek olarak de¤erlendirilmesine karfl›n bunun
de¤iflece¤i söylenebilir. Oktay[2]’›n araflt›rmas›nda de¤indi¤i gibi
Monnigerode, Kayzer-Jones ve Garcia hemflirelik ö¤rencilerinin
ideal hemflireyi kavramlaflt›rmalar›n› inceledikleri çal›flmalar›nda,
“ö¤rencilerin belirledi¤i ideal hemflirenin, hem erkesi hem de
kad›ns› özellikleri yüksek düzeyde bulundurdu¤u ve böylece
meslekte hem erkek hem de kad›nlara gereksinim duyuldu¤u”
belirtilmektedir.

Ö¤retimin niteli¤inin de¤erlendirilmesinde, e¤itim-ö¤retim
faaliyetlerinin yan› s›ra ö¤renci gereksinimlerinin ne kadar
doyuruldu¤unun belirlenerek, gelecekte yap›lacaklar›n
kararlaflt›rmas› yaklafl›m› da benimsenebilir. Ö¤retim ve ö¤renimin
her aflamas›n›n etkinli¤ini ö¤renmek isteyen yönetici ve
e¤itimcilerin, ö¤rencilerin düflüncelerini bilgi kayna¤› olarak
kullanmalar› ve kendi kendilerini de¤erlendirmeleri
gerekmektedir.[6]

Hemflirelikte erkek say›s› geliflmifl ülkelerde artmakla birlikte,
günümüzde erkek hemflire say›s›n›n hala az›nl›kta oldu¤u
görünmektedir. Amerika’da 1992 y›l›nda hemflirelerin %5.7’si
erkek iken, ‹ngiltere’de %10’u, Kanada’da %9.5’i erkektir.
Ülkemizde ise Ege Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu’ndan
1963-67 y›llar› aras›nda 14 erkek hemflire mezun olmufl, daha
sonraki y›llarda Hemflirelik Yüksekokulu’na erkek ö¤renci
al›nmamas› nedeniyle bu say› art›r›lamam›flt›r. [3] 2007 y›l›nda
ç›kar›lan “5634 say›l› Hemflirelik Kanununda De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Kanun” ile kad›nlar›n yetifltirildi¤i hemflirelik
programlar› ile erkeklerin yetifltirildi¤i sa¤l›k memurlu¤u
programlar› birlefltirilerek, hemflirelik program› olarak
adland›r›lm›fl ve mezunlar›na hemflire unvan› verilmesi
kararlaflt›r›lm›flt›r.[4] Bu yasal düzenleme sonras›nda hemflirelik
yüksekokullar›na erkek ö¤renciler al›nmaya bafllanm›fl ve erkek
ö¤renci say›lar› giderek art›fl göstermifltir. 2011 e¤itim dönemi
itibar›yla araflt›rman›n yap›ld›¤› hemflirelik yüksekokulunda 504
kad›n ve 109 erkek ö¤rencinin var olmas› da bu art›fl› aç›kça
göstermektedir.

Bu araflt›rman›n amac›, bir hemflirelik yüksek okulunda ö¤renim
gören ilk erkek ö¤rencilerin hemflirelik mesle¤ine, hemflirelik
e¤itimine ve bir meslek üyesi olarak gelecek planlar›na, mesle¤e
katk›lar›na iliflkin görüflleri ile e¤itim s›ras›nda yaflad›klar›
sorunlar›n belirlenmesidir. Erkek ö¤rencilerin hemflirelik e¤itimleri
s›ras›nda karfl›laflt›klar› sorunlar›n ö¤renilmesinin daha sonra
gelecek ö¤renciler için çözümler üretilmesi aç›s›ndan oldukça
önemli bir veri kayna¤› olaca¤› varsay›lm›flt›r.

Gereç ve Yöntem
Araflt›rman›n türü: Tan›mlay›c› ve kalitatif olarak planlanan
araflt›rmada, kalitatif araflt›rma yöntemlerinden yar› yap›land›r›lm›fl
derinlemesine görüflme tekni¤i kullan›lm›flt›r.
Araflt›rman›n evren ve örneklemi: Araflt›rman›n evrenini
‹stanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesine ba¤l› ve ilk
kurulan hemflirelik yüksekokulunda ö¤renim gören ilk erkek
ö¤renciler oluflturmufl olup, herhangi bir örnekleme yöntemine
gidilmeden araflt›rman›n yap›ld›¤› 2004 tarihinde ö¤renim gören
toplam befl erkek ö¤renci araflt›rma kapsam›na al›nm›flt›r.

Hemflirelik mesle¤ini seçen erkeklerle ilgili olarak yap›lan
araflt›rmalarda, erkeklerin kendilerini bak›m vermeye yatk›n
hissetmedikleri ve hastalar›n kad›n bak›c›lar› tercih ettikleri,
buna karfl›n erkeklerin hemflirelikte h›zla ilerleyerek yüksek
statülü pozisyonlar› doldurduklar›, erkek hemflirelerin s›kl›kla
hastay› kald›rma, hareket ettirme gibi fiziksel güç gerektiren
faaliyetlerde kullan›ld›klar› ile ilgili de¤erlendirmeler
yap›lmaktad›r. Yafl›, deneyimi, e¤itimi de¤iflik olan 10 erkek
hemflirelik ö¤rencisiyle yap›lan görüflmede; hiçbir ö¤rencinin
bak›m vermede kendisini yetersiz hissetmedi¤i, s›kl›kla hasta
taraf›ndan hekimlerle özdefllefltirildikleri, erkeklerin daha h›zl›
ilerledikleri ile ilgili kan›ya kat›lmad›klar›, hastalar›na hemflireli¤i

Veri toplama arac›: Veri toplama arac› olarak, yar› yap›land›r›lm›fl
görüflme formu kullan›lm›flt›r. Görüflme sorular›, araflt›rmac›lar
taraf›ndan gelifltirilen toplam 10 sorudan oluflmaktad›r. Sorular,
ö¤rencileri tan›maya, mesle¤i tercih etme nedenlerini ve meslekle
ilgili görüfllerini belirlemeye, okuldaki e¤itimleri s›ras›nda
yaflad›klar› sorunlar› ortaya koymaya, erkek ö¤renci olarak
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Dikey geçiflle gelen di¤er bir erkek ö¤renci ise “‹ki senelik
okulu bitirdi¤imde kendimi aç›kças› eksik hissettim, sadece bu meslekte
(ambulans acil bak›m teknikerli¤ini kastederek) kalamayaca¤›m›
düflündüm ve nas›l ilerleyebilece¤imi araflt›rd›¤›mda, önüme sa¤l›k
yönetimi ve sa¤l›k e¤itimi ve hemflirelik ç›kt›. Dikey geçifl s›nav›yla
çünkü baflka bir yolu yoktu ve ben de üçünün olabilirli¤ini düflündüm.
S›nava girdi¤imde hemflireli¤i kazand›m…” (26 yafl›nda, ön lisans
mezunu, 4. s›n›f ö¤rencisi).

geleceklerini nas›l planlad›klar›n› ve erkeklerin mesle¤e nas›l
katk› sa¤layacaklar›na yönelik olarak haz›rlanm›flt›r.
Araflt›rman›n uygulanmas›: Araflt›rman›n yap›ld›¤› yüksekokulun
yönetiminden gerekli resmi izin al›nd›ktan sonra, araflt›rmac›
erkek ö¤rencinin de deste¤i al›narak di¤er erkek ö¤rencilerle
iletiflim kurulmufl ve görüflme için uygun zaman planlamas›
yap›lm›flt›r. Araflt›rma yürütücüleri görüflme için uygun bir ortam
haz›rlayarak (bir ö¤retim üyesinin odas›nda formal olmayan bir
oturma düzeni sa¤lanm›fl ve görüflmenin kesilmemesi için
önlemler al›nm›flt›r), ö¤rencilerle yap›lacak olan bireysel
görüflmeleri gerçeklefltirmifllerdir. Görüflmeler iki ö¤retim eleman›
taraf›ndan ö¤rencilerle bireysel olarak yap›lm›flt›r. Ö¤retim
elemanlar›ndan biri görüflmeyi yönlendirirken, di¤eri kay›t
ifllemlerinin d üzenli sü rdür ülme siyle ilgilenmifltir.

Bu ifadelerden anlafl›laca¤› gibi erkek ö¤rencilerin bilinçli bir
tercihle hemflirelik yüksekokuluna gelmedi¤i söylenebilir.
Yavuz ve Dramal›[3] çal›flmalar›nda, erkek ö¤rencilerin hiç birine
lisede dan›flman ö¤retmenlerinin hemflirelik mesle¤ini bir seçenek
olarak sunmad›klar› belirtmektedir. Yine ayn› yaz›da, yabanc›
literatürde erkeklerin hemflireli¤i tercih etme nedeni, insanlara
yard›m etme olarak bildirilmektedir. Ya¤mur ve Özerdo¤an’›n[7]
sa¤l›k memuru ve hemflirelik ö¤rencileri üzerinde yapt›klar› bir
çal›flmada ise; sa¤l›k memurlu¤u program›ndaki ö¤renciler
erkeklerin hemflire olmas› konusunu onaylamazken (%57.9),
hemflirelik ö¤rencilerinin büyük ço¤unlukla onaylad›klar›
(%95.6), sa¤l›k memurlu¤u ö¤rencilerinin bölümlerinin ismi
hemflirelik olsayd› bu bölümü büyük oranda tercih etmeyecekleri
(%81.6) ve yapt›klar› ifllerin hemflirelikten farkl› oldu¤unu
(%52.6) düflündükleri belirtilmektedir.

Görüflme ak›fl›, araflt›rmaya kat›lan erkek ö¤rencilerden gerekli
izin al›narak kasete kaydedilmifltir. Görüflme sonras›nda kaset,
ilgili ö¤retim elemanlar› taraf›ndan çözümlenmifl ve araflt›rma
raporu oluflturulmufltur.

Bulgular ve Tart›flma
Erkek ö¤rencilerin kiflisel durum de¤iflkenleri ele al›nd›¤›nda üç
ö¤rencinin sa¤l›kla ilgili bir önlisans program›ndan; bunlardan
iki ö¤rencinin anestezi teknikerli¤i bölümünden, bir ö¤rencinin
ambulans ve acil bak›m teknikerli¤i bölümünden mezun oldu¤u
ve dikey geçifl kontenjan›yla geldi¤i belirlenmifltir. ‹ki ö¤rencinin
ise, özel müfredat uygulayan liseden (Endüstri Meslek ve Teknik
Lise) mezun olduklar› ve Ö¤renci Seçme S›nav›n› (ÖSS) kazanarak
geldikleri belirlenmifltir. Ö¤rencilerin yafl da¤›l›m›n›n 20-27
aras›nda oldu¤u saptanm›flt›r.

Erkek ö¤rencilerin hemflirelik mesle¤iyle ilgili düflünceleri ele
al›nd›¤›nda; dikey geçiflle gelen bir ö¤renci; “Ciddi bir hastal›¤›m
kesinlikle olmad› ama etraf›mda arkadafllar›m vard› hemflire. Teyzemin
eflinin kardefli hemflireydi. Ondan biraz böyle bir izlenimim vard›.
Hemflire deyince, yani ilk bak›flta sa¤l›k alan›nda bilgisi olmayan bir
kifli için bak›c›, koruyucu bir izlenim yarat›yordu. Daha sonra e¤itimin
içine girince formal bir e¤itim oldu¤unu ve gerçek bir mesle¤i icra
etti¤ini görmüfl oldum..” (27 yafl›nda, önlisans mezunu, 4. s›n›f
ö¤rencisi).

Erkek ö¤rencilere hemflirelik yüksekokulu niçin tercih ettikleri
soruldu¤unda; erkek ö¤rencilerin lise e¤itimleri s›ras›nda bilinçli
bir meslek yönelimi içinde olmad›klar›, genellikle ö¤retmenlik
mesle¤ine yöneldikleri ve Türk e¤itim sisteminin getirdi¤i
zorunluluk dolay›s›yla bunun gerçekleflmedi¤i; bu nedenle puan
s›ralamas›na göre hemflireli¤i yazd›klar› görülmektedir.

Normal liseden ÖSS s›nav›n› kazanarak gelen bir ö¤renci
ise; “…Valla dedi¤im, bence e¤er anlat›ld›¤› gibi uygulan›rsa gerçekten
kutsal bir meslek. Yani hani mesela karfl›na hiç tan›mad›¤›n bir insan
gelecek ve sen ona bak›m vereceksin --- bunu o kadar afl›l›yorlar ki
hemflirelikte ya da yap›lmas› konusunda. Bunu düflündü¤ümde mesela
bana bu mesle¤i seçer misin, böyle bir fleyi yapar m›s›n deselerdi,
böyle bir fleyi ben bir insana gidip o bak›m› yapar m›y›m diye
düflünüyorsun, ama ha geliyorsun, burada sistematik olarak her fleyi
o kadar afl›l›yorlar ki, gidiyorsun, bunu büyük bir zevkle yap›yorsun,
tart›fl›lmaz kutsal bir fleydir.” fleklinde görüfllerini ifade etmifltir
(23 yafl›nda, teknik lise mezunu, 2. s›n›f ö¤rencisi).

Endüstri meslek lisesinden ÖSS s›nav›n› kazanarak gelen
bir ö¤renci idealindeki mesle¤i, flöyle ifade etmifltir: “Meslek
lisesi oldu¤umuz için mühendislik gibi bir hayalimiz yoktu, 17 tane
ö¤retmenlik yazd›k. 18. tercihim burayd›”. Ayn› ö¤renci hemflireli¤i
tercih etme nedenini “Sa¤l›k asl›nda ilgimi çeken bir yer ama
hemflirelik (gülerek) bilinçli bir fley de¤il yani, hadi hemflirelik okuyay›m
diye gelmedim” fleklinde ifade etmifltir (23 yafl›nda, teknik lise
mezunu, 2. s›n›f ö¤rencisi).

Erkek ö¤rencilerin, hemflirelik e¤itimlerine bafllamadan önce
hemflirelik mesle¤iyle ilgili fazla bir bilgiye sahip olmad›klar›,
kendilerini daha çok yard›mc› bir rolde gördükleri, ancak e¤itim
almaya bafllamalar›yla birlikte hemflireli¤in bir meslek oldu¤u,
hatta kutsal bir meslek oldu¤u görüflünü savunduklar›
saptanm›flt›r.

Dikey geçiflle gelen bir erkek ö¤rencinin ifadesine göre
“…95’de ben makine mühendisli¤ini kazanm›flt›m, fakat çal›flmam
dolay›s›yla gitmedim. Bir yandan maddi durumum iyi olmufltu, o
zamanlar para kazan›yordum, okumay› tercih etmedim. Fakat
askerli¤imden sonra bu düflünceler de¤iflmeye bafllad›. Okumak istedim
ee. ‹nflallah yüksek lisans yapabilirim. fians›m olur…” (27 yafl›nda,
ön lisans mezunu, 4. s›n›f ö¤rencisi).

Erkek ö¤rencilerin hemflirelik yüksekokuluna geldikleri ilk günle
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flafl›yorum…” (20 yafl›nda endüstri meslek lisesi, 2. s›n›f ö¤rencisi).

ilgili izlenimleri ele al›nd›¤›nda; ÖSS s›nav›n› kazanarak gelen
erkek ö¤renci, üniversitedeki ilk günüyle ilgili yaflad›klar›n›
flöyle ifade etmifltir. “Her taraf k›z, bir de kay›tta s›ra yapt›lar.
Her fakülteyi s›raya soktular, yan›m›zda e¤itim fakültesi vard›. ‹ki
k›z bir erkek baya¤› muhabbet ettiler…! K›z ö¤renci döndü bakt›
flöyle. Buras› hemflirelik, bu çocu¤un burada ifli ne? Duyuyorum,
burnumun dibinde… Sonra k›z geldi, hangi fakülte dedi. Ben de
hemflirelik dedim. K›z arkadafllar›na döndü, ben demedim mi yanl›fl
girmifl dedi (gülerek). Sonra döndüm yanl›fl girmedim, burada
okuyorum dedim. Kay›t yapt›rmaya geldim.” (20 yafl›nda, meslek
lise mezunu, 2. s›n›f ö¤rencisi).

Erkek ö¤rencilerin ortak olarak üzerinde durduklar› konu
ö¤renciler için yüksekokulda erkek ö¤renci tuvaletinin olmamas›
ve uygulama alan›nda soyunma odas›n›n yetersiz oldu¤udur.
Erkek ö¤rencilerden biri bu sorunu flöyle dile getirmifltir. “Ben
staja gitmeye bafllad›¤›mda öbür arkadafllar›m stajlara bafllamam›flt›.
A hemflirelik okulundan 100 kifli olsa, bizim okuldan 100 kifli olsa,
B hemflirelik okulundan 100 kifli olsa-yani 300 kifli. Ben -300 kifli
için tek oda var- giyinmelerini bekliyorum. Bayanlarda çok yavafl
giyindi¤i için toplam 1 kifli 15 dakika filan, yani içeri girsen suçlusun
girmesen staja geç kalacaks›n-suçlusun… Sonra servislerin
tuvaletlerinde filan giyinmeye bafllad›m.” (26 yafl›nda, ön lisans
mezunu, 4. s›n›f ö¤rencisi).

Dikey geçifl program›yla gelen bir ö¤renci ise; “..Yüksekokul
karmayd›. Hatta ço¤unlu¤u erkekti. Yaklafl›k 33 kiflilik s›n›f›n 1617’si erkekti. Yani bu yüzden çok rahat bitirdim okulu. Buraya gelince
böyle bir s›k›nt›, bir de toplumun bize yad›rgay›c› bir bak›fl aç›s› var.
Küçümseme, alayc› böyle… Siz diyor, fley de giyersiniz flimdi, etek.
Alayc›..” (27 yafl›nda, önlisans mezunu, 4. s›n›f ö¤rencisi).

Bir baflka ö¤renci ise “‹lk geldi¤imizde tuvaletimiz yoktu, mesela
erkek tuvaleti yoktu. O bir sorundu. Baya¤› üzerinde durduk en
sonunda ald›k.” (27 yafl›nda, ön lisans mezunu, 4. s›n›f ö¤rencisi).
Di¤er bir erkek ö¤renci ise; “fiimdi merkezden uzak olmak bunlar›
eeee… (Okulun sosyo-kültürel sportif faaliyetlerinden bahsederek)
s›f›rl›yor. Buradan kalk›p merkeze gideceksiniz. Çünkü bütün kulüpler
orda yani dans etmeye de gitseniz müzik aleti çalmaya da gitseniz
tiyatroya da gitseniz--” (23 yafl›nda, önlisans teknik lise mezunu,
2. s›n›f).

ÖSS s›nav›yla gelen di¤er bir erkek ö¤renci okuldaki ilk
gününü flöyle ifade etmifltir. “… Evet flafl›rd›m, ilk baflta hep
erkeklerin içinden hep k›zlar›n içine girmek… O s›kt› beni, 24 kiflilik
bir lisede s›n›fta sessiz sakindik. Burada 160 kiflinin içine girince
s›n›fta birden bir k›z gürültüsü çekemiyorum, kafam› kald›ram›yorum
(gülerek). K›zlar çok konufluyor, kendimi d›flar› nas›l att›¤›m›
bilmiyorum..?” (20 yafl›nda, endüstri meslek lisesi mezunu, 2.
s›n›f ö¤rencisi).

Erkek ö¤renciler, hemflirelik yüksekokulunun fizik yap›s›n›
özellikle üniversite kampüsü d›fl›nda olmas› nedeniyle yetersiz
görmekte, birçok ö¤renci aktivitesine kat›lamamaktan
yak›nmaktad›rlar. Ayr›ca, önceleri erkek tuvaletinin olmamas›
büyük bir sorun olarak dile getirilirken daha sonra bunun
giderildi¤ini belirtmifllerdir. Ancak, uygulama alanlar›nda
yaflad›klar› soyunma odas› sorununun hala devam etti¤ini ›srarla
vurgulam›fllard›r. Tüm bunlara karfl›n erkek ö¤renciler, bir devlet
üniversitesinin olanaks›zl›klar nedeniyle fizik yap›s›ndaki
yetersizliklerin k›sa zamanda çözüme ulaflt›r›lamayaca¤›n›n da
bilincinde olduklar›n› ifade etmifllerdir. Araflt›rman›n yap›ld›¤›
hemflirelik yüksekokulunda 2006 y›l›nda bafllayan stratejik
planlama çal›flmalar› do¤rultusunda, dershane, yemekhane,
kantin, bilgisayar ve beceri laboratuvar› gibi fizik yap› ve
donan›mlarda büyük iyileflmelerin oldu¤u buna karfl›n uygulama
ortam›nda soyunma odas›, ofis gibi konularda sorunlar›n k›smen
devam etti¤i söylenebilir.

Dikey geçiflle gelen bir di¤er ö¤renci ise ilk günüyle ilgili
olarak; “Ben s›n›fta oturuyorum, s›n›fa ilk gelenler kafas›n› çeviriyorlar›,
ya bunlar kim filan… bizi --- öyle birfley oldu¤unu bile bilmiyorlard›.
Kimse bilgilendirilmemiflti aç›kças›--- Bu bir yabanc›laflt›rmaya
götürüyor bizi. Bu yaklafl›k bir y›l sürdü.” (26 yafl›nda ön lisans
mezunu, 4. s›n›f ö¤rencisi).
Erkek ö¤rencilerin hemflirelik yüksekokuluna bafllad›klar› ilk
gündeki izlenimleri ele al›nd›¤›nda; çok olumlu bir durumla
karfl›laflmad›klar›, hem üniversitenin di¤er bölümleri hem de
hemflire program›ndaki ö¤renciler taraf›ndan yad›rgand›klar› ve
bu durumun onlarda rahats›zl›k yaratt›¤› söylenebilir. Ayr›c›
görüflmelerde, özellikle hemflirelik yüksekokulundaki ö¤rencilerin
erkek arkadafllar›n›n gelece¤i konusunda önceden bilgilendirilmifl
olmalar›n›n kendilerini daha rahat hissetmelerini sa¤layaca¤›
üzerinde de durulmufltur.

Erkek ö¤rencilere arkadafllar›yla iliflkilerinin nas›l oldu¤u
soruldu¤unda; ÖSS s›nav›yla okula gelen bir erkek ö¤renci
“… Yani muhakkak sorun yaflan›yor. Mesela az›nl›k psikolojisi var.
K›z ö¤rencilerin çok fazla olmas›ndan kaynakl› ço¤u zaman mesela
(di¤er erkek arkadafllar›n› kastederek) A kiflisi olmad›¤›nda ben
kendimi kötü hissetmeye bafllad›m--” (23 yafl›nda, teknik lise
mezunu, 2. s›n›f ö¤rencisi).

Erkek ö¤rencilere hemflirelik yüksekokulunun fizik yap›s›n› nas›l
bulduklar›yla ilgili sorular soruldu¤unda; teknik liseden gelen
ö¤renci “… Okula al›n›p al›nmayaca¤›m belli olmad›¤› için hep o
tedirginlik vard›. Onun için pek düflüncem yoktu. Geldi¤imde okul
çok temiz de¤ildi.. hani göz doldurmuyordu, çekicili¤i yoktu. Hatta
biraz da bak›ms›zd›. Lisedeyken bizim okulumuzun durumu çok daha
iyiydi, p›r›l p›r›ld› her taraf›. Buras› o yönden beni üzdü. Bir de buras›
Türkiye’de en iyi okullardan bir tanesi. Böyle eksiklikler hay›r abi
olmaz (gülerek). Hala bilgisayar laboratuvar›nda iki, üç tane bilgisayar
var. Halen mesela hocalar›n odas›nda bilgisayar yok. Geçen sene
telefonlar› yoktu. Görüflemiyoruz falan diyorlard›, ben bunlara

Dikey geçiflle gelen di¤er bir erkek ö¤renci “…. fiöyle bir fley var
flimdi afla¤›da kantinde oturuyoruz. Örne¤in k›zlar kendi toplulu¤u
içinde ben de orday›m, flöyle bir fley anlat›yorlar. Erkek arkadafl›m
flöyle böyle falan… Ben flöyle b›rak›rd›m… ben flöyle aldat›rd›m..
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gibi erkekleri rencide edici bir fley – Ben kesinlikle d›fla vurmam yani.
Erkek arkadafl›mla da bir yaflant›m› paylaflacak bir insan de¤ilim.
K›zlar daha rahat, her fleyi d›fla vurabiliyorlar. Etraflar›nda kimin
oldu¤u umurlar›nda bile de¤il. Böyle fleyler oluyor. Bazen kafam›
çevirip ilgisiz davran›yorum, sonra bir fley sorduklar›nda o konudan
kopmufl- ama senden yararlan›yorlar içlerinde erkek olarak farkl›
bir bak›fl aç›s›- evet asl›nda ben di¤er onlar›n gördü¤ü erkeklerden
biraz farkl› hissediyorum kendimi” (27 yafl›nda, önlisans mezunu,
4. s›n›f ö¤rencisi).

yak›n hissederken, ço¤unluk böyle bir ayr›m yapmadan tüm
hocalar›yla rahat iliflki kurabildiklerini ifade etmektedirler.
Hemflirelik yüksekokulundaki hocalar›n, erkek ö¤rencilere
yönelik ayr›cal›kl› tutumlar›, hemflireli¤i seçmifl ilk erkek
ö¤rencilere mesle¤i sevdirme ve meslekte tutma çabalar›n›n bir
yans›mas› olarak de¤erlendirilebilir. Günümüzde erkek ö¤renci
say›lar›n›n artmas›yla birlikte bu e¤ilimin azald›¤› ve daha normale
döndü¤ü söylenebilir.
Erkek ö¤rencilere hemflirelik yüksekokulunda ald›klar› e¤itimle
ilgili görüfller soruldu¤unda; 27 yafl›ndaki dikey geçiflle gelen
bir erkek ö¤renci e¤itimden beklentisini flöyle ifade etmektedir.
“fiöyle bir beklentim vard›. S›n›flar laboratuvar fleklinde genifl inceleme,
her fley bütün araçlar ve malzemeler raflara konmufl, örnek verilerek
ayn› zamanda ders anlat›l›rken ayn› zamanda gösterilir diye bir
düflüncem vard›. Ama böyle de¤il önce ders iflliyoruz. Aradan zaman
geçiyor sonra laboratuvara gidiyoruz, bu yanl›fl bir uygulama bence”.
(27 yafl›nda, önlisans mezunu, 4. s›n›f ö¤rencisi).

Erkek ö¤rencilerinin ifadelerinden anlafl›laca¤› gibi, erkek
ö¤renciler çok say›da k›z ö¤renciyle birlikte olmaktan s›k›nt›
yaflamaktad›rlar. Yavuz ve Dramal›’n›n[3] belirtti¤ine göre, yabanc›
ülkelerdeki k›z ve erkek hemflire ö¤renciler üzerinde yap›lan
araflt›rmada, kiflilik yap›lar›n›n birbirlerine çok benzerlik gösterdi¤i
ve erkek hemflirelerin di¤er mesleklerdeki erkeklerden daha
sempatik, flefkatli, hassas ve duygusal olarak daha kontrollü
olduklar› üzerinde durulmaktad›r. Bu bulgular erkek ö¤rencilerin
ifadeleriyle paralellik göstermektedir.

Dikey geçiflle gelen di¤er bir ö¤renci ise; “... E¤itim sistemi fleye
girmek istiyorum. Erkek ö¤renci olarak de¤il, di¤er tüm ö¤rencilerin
kavrayamad›¤› ya da iyi gelmeyen bir e¤itim sistemimiz var bence.
Yani çok dolu bir sistem ve okulda bir bütün, anabilim dallar› aras›nda
bir bütünlük yok, herkes kendi sistemini oturtmaya çal›fl›yor” fleklinde
görüflünü belirtmektedir. (24 yafl›nda, ön lisans mezunu, 4. s›n›f
ö¤rencisi).

Erkek ö¤rencilere, dan›flmanlar› ve di¤er hocalar›yla iliflkilerinin
nas›l oldu¤u soruldu¤unda; dikey geçiflle gelen bir ö¤renci,
“Mesela, bir araflt›rma görevlisi bizim dan›flman›m›z olabilirdi. Çünkü
hani fley vard›r -okula yeni gelmiflsiniz bir unvan bile sizi ürkütmek
de¤il de bazen sayg›n›n dozunu kaç›rabilirsiniz hani sayg› bazen
sevgiyi engeller, rahat olman›z› engeller orada iflte bir Prof. yaz›s›d›r,
Dr. yaz›s› bunu belki engelleyebilir. Orada belki biri olsa daha s›cak
hissedersiniz.” (26 yafl›nda, ön lisans mezunu, 4. s›n›f ö¤rencisi).

Di¤er bir ö¤renci ise e¤itim konular› ve ifllenifli s›ras›nda yaflad›¤›
s›k›nt›y› flöyle ifade etmektedir; “…Geçen gün laboratuvarda genital
temizlik konusu fley yap›ld›-kad›n›n ondan sonra erke¤inki konufluldu.
K›z arkadafllar›m›z biz erkek genital sistemini temizleyemeyiz onu
erkek hemflireler temizlesin gibi fleyler kullan›ld›. Ben tabi yine
k›zard›m- o flekilde.” (gülerek) (27 yafl›nda, önlisans mezunu, 4.
s›n›f ö¤rencisi).

Erkek ö¤rencilerden biri s›n›f ortam›nda hocalar›n›n ders
anlat›m›nda yaflad›¤› bir durumu flöyle ifade etmifltir; “Örnek
veriyorum (hocas›n› kastederek) k›zlarla ilgili mesela ne diyelim.
Sa¤l›k alanlar›nda geçenlerde mensturasyon dönemiyle ilgili bir örnek
verildi. Bütün gözler bana, flöyle bir fley dedi. Bu tabi erkekleri
ilgilendirmez gibi bir tav›r oluflmufltu. Rahats›z edici bir cümle
kullanm›flt›. Bu flekilde oldu¤u oluyor bazen.” (27 yafl›nda, ön lisans
mezunu, 4. s›n›f ö¤rencisi).

Dikey geçifl 4. s›n›f ö¤rencisine göre “…. Herfley kad›n format›nda
yap›l›yor.’ Nas›l? ‘Mesela bir slayt koyuyoruz tahtaya, ya da bir ödev
veriyoruz… bafl›ma geleni anlatay›m. Vaka ödevini bir arkadafl›m
öyle bir haz›rlam›fl ki böyle çiçekler, iflte böcek resimleri… böyle
kapaklar filan. Sonra hocaya onu veriyor. Hoca al›yor bak›yor, o
kadar flirin ki çünkü o da bayan. Sonra ben getiriyorum böyle siyah
beyaz çok böyle düzgün resmi, ben veriyorum yani çok erkeksi orada
ben puan kaybediyorum bir kere.” (26 yafl›nda, ön lisans mezunu,
4. s›n›f ö¤rencisi).

ÖSS s›nav›yla gelen bir ö¤renci ise; “Hocalar›n çok fazla ilgisi
var.. Bence biraz k›z ö¤rencilerle ayn› seviyeye getirilmeli. Biraz
öncelik tan›nabilir ama çok fazla öncelik tan›n›yor. fi›mart›l›yor,
gerçekten fl›mard›m ben. Ben buraya geldikten sonra burnum havalara
filan kalkt›, yani memlekete gidince s›k›nt› çekiyorum yani orda
arkadafllar›n aras›nda onlardan birisin.” (20 yafl›nda, endüstri
meslek lisesi mezunu, 2. s›n›f ö¤rencisi).

Erkek ö¤renciler ald›klar› hemflirelik e¤itiminin çok yo¤un
oldu¤unu, bir bütünlük içinde yürütülemedi¤ini (anabilim dallar›
aras›ndaki farkl›l›¤› vurgulayarak) ve teoriyle uygulaman›n kopuk
oldu¤unu ifade etmifllerdir. Ayr›ca e¤itim konular›n›n sunumunda
ve ödevlerde cinsiyet ayr›m›n›n vurgulanmas›ndan rahats›zl›k
duyduklar› ve kad›n bak›fl aç›s›n›n e¤itim içeri¤inin
haz›rlanmas›ndan, de¤erlendirilmesine kadar devam etti¤ini
vurgulam›fllard›r. Görüflmelerde, erkek ö¤rencilerin ço¤unlu¤u
bu durumun do¤al oldu¤unu ve bunun ancak erkek ö¤retim
elemanlar›n›n olmas›yla de¤iflebilece¤i üzerinde de durmufllard›r.

ÖSS ile gelen di¤er ö¤renci ise “dan›flman hocam beni A hocamla
(birinci s›n›fta hemflirelik e¤imi veren bir hocas›n›n ad›n› vererek)
tan›flt›rd›. A hocam beni öyle karfl›lad› ki ama öyle bilmiyorum-çok
farkl› anne gibi. Annemi belki o an çok aram›flt›m hani belki onu-onu
bile giderdi bende…” (23 yafl›nda, teknik lise mezunu, 2. s›n›f
ö¤rencisi).
Erkek ö¤rencilerin dan›flmanlar› ve hocalar›yla iliflkilerinin çok
iyi oldu¤u hatta çok fazla destek gördükleri, ayr›cal›kl› tutulduklar›
belirlenmifltir. Baz› ö¤renciler genç hocalar› kendilerine daha
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hem de hemflireler mesle¤e erkek üyelerin al›nmas›n›
desteklemektedirler. Yapt›¤›m›z görüflmelerde erkek ö¤rencilerin,
hemflir elerin ve arkadafllar›n ›n kend ilerini s›kl›kla
desteklediklerini, ancak ilk olman›n getirdi¤i yad›rgamalar
yaflad›klar›n› ifade etmeleri de di¤er araflt›rma bulgular›yla
uyumluluk göstermektedir.

Erkek ö¤rencilere, uygulama alan›nda karfl›laflt›klar› sorunlar ve
di¤er sa¤l›k meslek üyelerinin kendilerini nas›l karfl›land›klar›
soruldu¤unda; ÖSS s›nav›yla gelen bir ö¤renci uygulama
deneyimlerini flöyle aktarm›flt›r. “Uygulama alan›nda beyaz
giydi¤imiz için genelde doktor zannediyorlar. Hani aç›klama
yapt›¤›m›zda hastalar memnun kal›yor. Ama geçen dönem staja
ç›kt›¤›mda tek bir yerde problem yaflad›m. O da iki tane hemflire
geçtiler karfl›ma güldüler resmen. “Erkek hemflire ha ha ha” … falan
diye. Dedim ne diye gülüyorsunuz ne var flimdi? Hoflumuza gitti falan
dediler. Özür dilediler, dalga geçmiyoruz hoflumuza gitti dediler.
Ondan rahats›z oldum. Ondan baflka rahats›z oldu¤um bir fley olmad›.
Genelde doktorlar da olsa hemflireler de olsa çok iyi yaklafl›yorlar…
Hekimler iyi karfl›l›yor ama eee…. Birinci s›n›fta staja ç›kt›¤›mda
Prof.’lardan teki geldi (Hekim, Profesörleri kastederek). Doktor birini
sordum. Beni t›pta okuyor zannetti, bende t›pta okumuyorum dedim.
Hemflirelikte okuyorum dedim. Böyle yapt› (elini havaya kald›rarak
sar›lma hareketi yaparak) gel koçum dedi. Sar›ld› bana (gülerek).
“Aslan parças›” dedi serviste. Kalbinden sar›ld› iflte erkek falan yapt›
seni destekliyorum dedi. O ara hoca geldi. Hocaya dedi ki… Hocam
sizin ö¤rencilerinizi tebrik ederim dedi. Sonuna kadar arkanday›m
dedi. O hofluma gitmiflti.” (20 yafl›nda, endüstri meslek lisesi
mezunu, 2. s›n›f ö¤rencisi).

Erkek ö¤rencilere, çevrelerinin ve toplumun hemflireli¤e nas›l
bakt›klar› soruldu¤unda; ÖSS ile gelen erkek ö¤renci “..Bir
kere geldi¤imiz sosyalite diyeyim yani bir erke¤in hemflire olmas›n›
kabul hatta -ben flu anda kabul ettiremedi¤im bi sürü bi sürü insan
var. Bir ço¤una anlatamad›m zaten. Sa¤l›k memurlu¤unda okuyorum
dedim. ‹lk aflamada yani hemflireli¤i çok az insana anlatabildim,
anlayacak insanlara anlatt›m…. hani hemflire dedi¤in zaman ilk
akla gelen san›r›m bayan mesle¤i olmas› bu aç›dan anlatmakla güçlük
çekiyorsun.” (23 yafl›nda, teknik lise mezunu, 2. s›n›f ö¤rencisi).
Dikey geçiflle gelen bir erkek ö¤renci “…Dedi¤im gibi birçok
insan bana hemflireli¤i mi okuyorsun diye güldü¤ünde hemflirelik
okuyorum evet diyorum… ‹flte idealist bakabiliyorum toplum beni
ilgilendirmiyor. Ama çok fazla ilgilendiremez diyebiliyorum ama
ilerde ben de bu toplumun bir parças› olaca¤›m, flu anda kendimi çok
soyutlam›fl de¤ilim, ama en az›ndan beni karalamaya çal›flt›klar› için
o gruptan soyutlam›fl durumday›m. 40-50’li yafllarda bu de¤iflir mi--e¤er toplum çok zorlarsa yani mutsuz olacaksam de¤iflir.” (27
yafl›nda, ön lisans mezunu, 4. s›n›f ö¤rencisi).

4. s›n›fta okuyan erkek ö¤renci ise, “Hemflireler ço¤u iyi karfl›lad›.
‹flte siz olmal›s›n›z filan ama fley diye düflünüyorlar bana öyle geliyor:
tamam sen hemflirelikte okuyorsun ama sen hemflire gibi
çal›flmayacaks›n. Yani fley yap›yorsun kullan›yorsun gibi… hekimler
taraf›ndansa yani iyi ki – çok böyle fley kendimi sevdiren adam›md›r
çal›flma ortam›nda her yerde filan iyi ve iyi ki geldin abi sizin gibi on
tane gelse biz süper bir ekip oluruz, hep dendi¤i laflar› duyuyorum”
(26 yafl›nda, ön lisans mezunu, 4. s›n›f ö¤rencisi).

Erkek ö¤rencilerin yak›n çevrelerine ve topluma hemflirelik
ö¤rencisi olduklar›n› çok rahat söyleyemedikleri, mesleklerini
söylerken ço¤u kez rahats›zl›k yaflad›klar›, ama bunu gö¤üsleyerek
söylemeyi tercih ettikleri görülmektedir. Yani, ö¤renciler toplumun
tüm ön yarg›lar›na karfl›n, mesleklerini aç›kça söylemeye devam
etmede ›srarl› olduklar›n› da belirtmektedirler.

ÖSS s›nav›yla gelen di¤er bir ö¤renci ise, “Hizmetliler dahi
hani bize bakt›klar›nda sanki içinden gülüyor gibi izlenim b›rakt›
bende..” (20 yafl›nda, endüstri meslek lisesi mezunu, 2. s›n›f
ö¤rencisi).
Erkek ö¤rencilerin, uygulama alan›ndaki hemflire ve di¤er sa¤l›k
ekibi üyelerinin kendilerini yad›rgayan ve ön yarg›l› bak›fllar›nda
rahats›z olduklar› belirlenirken, özellikle erkek hekimlerin
kendilerini çok fazla destekledikleri görülmüfltür.

Alayo¤lu ve arkadafllar›n›n[9] Trabzon ilinde sa¤l›k oca¤›na gelen
180 kifli üzerinde yapt›klar› bir araflt›rmada da, erkek hemflireye
gereksinim oldu¤u (%61.7) ve erkeklerin hemflirelik yapabilece¤i
(%67.2) belirtilirken, kat›l›mc›lar›n cinsiyetinin hemflirelik
hizmetini kimden alacaklar›nda etkili oldu¤u üzerinde
durulmufltur.

fientürk ve arkadafllar›n›n[5] hemflire ö¤rencilerin üzerinde yapt›¤›
araflt›rmada; “Hemflirelik Yüksekokuluna erkek ö¤renci al›nmal›
m›?” sorusuna ö¤rencilerin büyük k›sm› evet (%42.6) derken,
%27.1 gibi bir oran› hay›r demifltir. Bu soru ayn› okulun
mezunlar›na soruldu¤unda ise, mezunlar›n %82.2’si erkek
ö¤renci al›nmas›n› isterken, %8.85’i al›nmas›n› istemedi¤ini
belirtmifltir. Savafler ve ark.’n›n[1] hemflireler üzerinde yapt›klar›
araflt›rmada ise, hemflirelerin %91.33’ünün mesle¤e erkek
al›nmas›n› iste¤i saptanm›flt›r. Karadakovan’›n [8] araflt›rmas›nda
da, ö¤renci hemflirelerin %76.82’si mesle¤e erkek ö¤rencilerin
al›nmas› düflüncesine olumlu yan›t verirken, %23.8’i olumsuz
yan›t vermifltir.

Erkek ö¤rencilere gelecek planlar› (mezun olduktan sonra ne
yapmay› istedikleri) soruldu¤unda; dikey geçiflle gelen bir
erkek ö¤renci gelecek plan›n› flöyle ifade etmifltir: “Evet bu
yafllarda (30 yafllar›n› kastederek) daha do¤rusu alt seviyede bir ifle
bafllamak istemiyorum. Yönetim demifltim daha önce---….yönetici
olmak, hastane yönetiminde söz sahibi olmak isterdim aç›kças›.….
30-40’l› yafllarda ya yönetici ya da e¤itici olabilir. Hem hemflirelik
hem anestezi ile ilgili olabilir. Ama flöyle bir fley var, ben daha önce
bir turizm sektöründe çal›flt›¤›m için böyle bir fley de düflünebilirim.
E¤er umdu¤umu sa¤l›k dal›nda bulamazsam kendim, özel bir ifl
kurabilme ihtimalim var.” (27 yafl›nda, ön lisans mezunu, 4. s›n›f
ö¤rencisi)

Yap›lan araflt›rmalarda da görüldü¤ü gibi hem ö¤renci hemflireler

ÖSS ile gelen erkek ö¤renci ise; “Yani hemflirelik klinikte zor
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olabilir diye düflünüyorum. Ama çok zorlanaca¤›m› düflünmüyorum.
Ama s›karsa bir tek hemflirelik, ilaç firmalar› filan var oras› olabilir.
Oralara geçmektense okula geçmek daha cazip geliyor en az›ndan…
mevki düzeyimiz var. Kendimizi gelifltirebiliriz. ‹flin içinde kalman›z
---o kadar e¤itim ald›ktan sonra kendini ilaç firmalar›na b›rakman›z
da saçma geliyor. Ama kliniklerde pek bir problem çekece¤imi
sanm›yorum.” (20 yafl›nda, endüstri meslek lisesi mezunu, 2.
s›n›f ö¤rencisi).

4. s›n›fta okuyan di¤er bir erkek ö¤renci görüflünü flöyle
belirtmifltir: “….Bir yapt›r›m gücü var yani. Türkiye’de bir erke¤in
bir bayandan gücü daha fazla, bu her yerde böyle. Bunun kullan›lmas›
gerekir. Bayan hemflirelerin öyle düflünülmesi gerekir. Kullanal›m
bence ak›lc› bir fley..”. (26 yafl›nda, önlisans mezunu, 4. s›n›f
ö¤rencisi).
Normal liseden gelen bir erkek ö¤renci ise “…Her ifli sen
yap›yorsun (hemflireleri kastederek) neredeyse. Bir paylafl›m var.
Bunu alg›lamak istememeleri (toplumu kastederek) can›m› s›k›yor.
De¤iflecek inflallah de¤iflecek. De¤ifltirmeye mücadele edece¤iz hepimiz,
insanlar›n gözünde bunu de¤ifltirmek zor.. Türkiye’de eee… önemi
artacak (hemflirelik mesle¤ini kastederek). Hele bizim gibiler (erkekleri
kastederek) oldu¤u sürece.” (20 yafl›nda, endüstri meslek lisesi
mezunu, 2. s›n›f ö¤rencisi).

Dikey geçiflle gelen di¤er erkek ö¤renci ise, “Ama dedi¤im gibi
üniversitede hemflirelikte yüksek lisans yapmay› düflünüyorum. Bu
üniversitede, burada okumay› düflünüyorum. Sonras› ben aç›kças›
çok mu idealist oldu? Doktora falan düflünüyorum…ya ben askerlik
yap›p geri döndüm. E¤er dönülebiliyorsa tam olarak üniversitede
kalmak istiyorum.” (26 yafl›nda, ön lisans mezunu, 4. s›n›f
ö¤rencisi).

Dikey geçiflli di¤er bir erkek ö¤renci ise; “…erkek gelmedi¤i
için hemflire hekim iliflkisinde t›pk› bir hosteslik hani bir sekreterlik
kad›n mesleklerine yak›flt›r›lan yani onun üzerindeki erkek mesle¤inin
iliflkisi… onun ondan ba¤›ms›z yaklaflamayaca¤›n› yani onun emrinde
bu flekilde düflünülüyor... Ben de bir erkek olarak hemflireli¤e geldi¤imde
en az›ndan böyle düflünülmemesi için erkek ö¤rencilerin olmas›
gerekti¤ini, hemflirelikte erkek olmas› gerekti¤ini düflünüyorum...”
(26 yafl›nda önlisans mezunu, 4. s›n›f ö¤rencisi).

ÖSS ile gelen erkek ö¤renci ise, “Yani psikiyatri anabilim dal›nda
master yapmay› isterim. Okulumuzda yüksek lisans e¤er burada
olursa ya da baflka bir üniversitede ö¤retmenlik yapmak,
akademisyenlik.” (23 yafl›nda, teknik lise mezunu, 2. s›n›f
ö¤rencisi).
Dikey geçiflle gelen di¤er bir erkek ö¤renci de; “2-3 kol var.
Bir tanesi fley, flu anda çal›fl›yorum. ‹kinci olarak hemflirelik
yönünde……..ya bu e¤itim alan›nda de¤il de uygulamada kal›rsam
bu hastanelerde mesela demin fleyden bahsettik, hemflirelikte
baflhemflirelikle ilgili bu alanlarda kendimi gelifltirebilirim…” (26
yafl›nda, dikey geçifl mezunu, 4. s›n›f ö¤rencisi)

Erkek ö¤renciler, hemflirelik mesle¤ine erkeklerin kat›lmas›yla
toplumsal imaj›n de¤iflece¤i, mesle¤in güç kazanaca¤›, meslekte
kad›n bak›fl›n› tamamlayan bir bak›fl›n oluflaca¤› görüflünü
destekleyen ifadeler belirtmifllerdir.
fientürk ve arkadafllar›n›n[5] ö¤renci hemflireler üzerinde yapt›klar›
araflt›rmada, “Neden erkek ö¤renci al›nmal›?” sorusuna;
“hemflirelikte cinsiyet ayr›m› anlams›z, karma e¤itim olmal›,
erkek hastalar›n bak›m› aks›yor, baz› hemflirelik faaliyetlerini
erkekler daha iyi yapar ve hemflirelerin toplumdaki statüsü artar”
gibi yan›tlar›n al›nd›¤› belirtilmifltir. Savafler ve arkadafllar›n›n[1]
hemflireler üzerinde yapt›¤› di¤er bir araflt›rmada ise, mesle¤e
erkek üyelerin al›nmas›n›n, meslekte kad›n imaj›n›n silinmesi
ve dolay›s›yla mesle¤in toplumsal imaj›n›n olumlu yönde
de¤iflmesinde, özellikle baz› ünitelerdeki erkek hastalar›n daha
iyi bak›lmas›nda ve fiziksel güç gerektiren bölümlerde çal›flmada
katk› sa¤layaca¤› üzerinde durulmufltur. Karadakovan’›n [8]
hemflire ö¤renciler üzerinde yapt›¤› araflt›rmada ise, ö¤rencilerin
%64.63’ü erkek ö¤rencilerin mesle¤in toplumdaki statüsünü
art›raca¤›n› belirtirken, küçük bir oranla (%3.25) fiziksel güç
gerektiren ifllevlerde ve mesleki haklar›n elde edilmesinde olumlu
yönde etkisi olabilece¤i üzerinde görüfl bildirilmifltir. Bu araflt›rma
bulgular›, görüflmelerde elde etti¤imiz bulgular› destekler
niteliktedir.

Görüflülen erkek ö¤renciler, mezuniyetlerinden sonra klinikte
hemflire olarak çal›flabileceklerini belirtmekle birlikte, daha çok
e¤itim, yönetim, psikiyatri gibi alanlarda çal›flmay›, lisansüstü
e¤itim yapmay› istediklerini belirtmifllerdir.
Yavuz ve Dramal›’n›n [3] belirtti¤ine göre, yabanc› ülkelerdeki
erkek ö¤renci hemflireler de geleneksel olarak kad›nlara ait olan
bir meslekte bulunmalar›n›n rol gerginli¤i yaratt›¤›n› bildirmekte
ve ö¤renciler bu gerginli¤i azaltacak alanlara yönelerek üroloji
ve psikiyatri gibi daha fazla kabul gördükleri alanlarda çal›flmay›
tercih etmektedirler. Gaze’nin[10] bildirdi¤ine göre, ‹ngiltere’de
hemflirelerin %91.4’ünü kad›nlar, %8.6’s›n› erkekler olufltururken,
erkeklerin %50.25’inin, kad›nlar›n %49.75’inin hemflirelikte
yönetimde yer almaktad›r. Bu sonuçlar görüflmeden elde edilen
bulgularla uyum göstermektedir.
Erkek ö¤rencilere, erkeklerin hemflirelik mesle¤ine kat›lmalar›n›n
mesle¤e ne getirece¤i soruldu¤unda; dikey geçiflle gelen bir
ö¤renci konuflmas›nda, erkeklerin hemflirelik mesle¤ine
kazand›racaklar›n› flöyle ifade etmifltir: “….Giriflkenlik dersinde
ara verildi¤inde hoca derse birfley alarak gelin dedi ben tahmin ettim
bayanlar çiçek getirecekler ben de çay içti¤im pet barda¤› götürdüm.
Hoca neler getirdiysek toplad› ben de pet barda¤› verdim. ‘Herkes
çiçek getirmifl hocam buraya koyal›m’ dedim. Bence hemflirelikte de
böyle olacak. Biz eksiklikleri tamamlayaca¤›z”. (27 yafl›nda, ön
lisans mezunu, 4. s›n›f ö¤rencisi).

Sonuç ve Öneriler
Bu çal›flma, devlet üniversitesine ba¤l› bir Hemflirelik
Yüksekokulunda e¤itim gören ilk erkek ö¤rencilerin hemflirelik
mesle¤ine, hemflirelik e¤itimine ve bir meslek üyesi olarak gelecek
planlar›na, erkeklerin mesle¤e getirece¤i katk›ya iliflkin
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görüfllerinin belirlenmesi amac›yla tan›mlay›c› ve kalitatif olarak
gerçeklefltirilmifltir.

KAYNAKLAR
1. Savafler S, Y›ld›z S, Bahçecik N, Pek H. Hemflireleri mesle¤e erkek üyelerin
al›nmas›na yönelik düflünceleri. 3. Hemflirelik E¤itimi Sempozyum Kitab›.
‹stanbul: ‹.Ü. Bas›mevi ve Film Merkezi; 1993. s. 170-6.

Yar› yap›land›r›lm›fl derinlemesine görüflme tekni¤i kullan›larak
yap›lan bu çal›flmada, erkek ö¤rencilerin hemflirelik
yüksekokulunu bilinçli olarak tercih etmedikleri, daha önceden
hemflirelik mesle¤i ile ilgili fazla bir bilgiye sahip olmad›klar›,
ancak e¤itim almaya bafllad›ktan sonra hemflireli¤i bir meslek
olarak gördükleri ve hemflirelik e¤itiminin çok yo¤un verildi¤ini;
hemflirelik yüksekokuluna bafllad›klar› ilk günle ilgili
izlenimlerinin çok olumlu olmad›¤› ve rahats›zl›k yaflad›klar›,
ayr›ca yak›n çevrelerine ve topluma hemflirelik ö¤rencisi oldu¤unu
rahatl›kla söyleyemedikleri; k›zlar›n ço¤unlukta oldu¤u bir
ortamda olmaktan s›k›ld›klar›, buna karfl›n dan›flmanlar› ve
hocalar›ndan, ayr›ca hastalar ve di¤er sa¤l›k ekibi üyelerinden,
özellikle de erkek hekimlerden olumlu yönde destek gördükleri;
mezuniyetleri sonras›nda e¤itim, yönetim ve psikiyatri gibi
alanlarda ilerlemeyi istedikleri; erkeklerin kat›l›m›yla mesle¤in
toplumsal imaj›n›n de¤iflece¤i, mesle¤in güçlenece¤i ve meslekte
var olan kad›n bak›fl›n›n giderilece¤ini düflündükleri saptanm›flt›r.

2. Oktay S. Hastalar kendilerine bak›m verenin hangi cinsten olmas›n› ister?
Hemflirelik Bülteni 1989;14:17-30.
3. Yavuz M, Dramal› A. Erkek ö¤renci içeren hemflirelik e¤itimi. 4. Ulusal
Hemflirelik E¤itimi Sempozyum Kitab›. ‹stanbul: Çevik; 1997. s. 23-31.
4. Hemflirelik Kanununda De¤ifliklik Yay›lmas›na Dair Kanun. Kanun no:
5634. 26510 say›l› ve 02.05.2007 tarihli Resmi Gazete.
5. fientürk S, Yazar J, Önsel S, Oktay S, Kanan N. Florence Nightingale
Hemflirelik Yüksekokulu ö¤rencilerinin sosyo-ekonomik özellikleri,
sorunlar› ve mesleksel beklentilerinin araflt›r›lmas›. Hemflirelik Bülteni
1983;1(3):1-17.
6. Oktay S, Baykal Ü. Ö¤retimin ö¤retmenin ve uygulama alan›n›n ö¤renci
taraf›ndan de¤erlendirilmesi ölçe¤inin geçerlilik güvenirlik çal›flmas›.
Yüksek Ö¤renimde Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Uygulanmas›
Sempozyumu Kitab›. Ankara: Haberal E¤itim Vakf›; 1988. s. 89-102.
7. Ya¤mur Y, Özerdo¤an N. Hemflirelik ve sa¤l›k memurlu¤u bölümü
ö¤rencilerinin mesleki rollerini alg›lamalar›nda cinsiyetin etkisi. I.
Uluslararas› ve VIII. Ulusal Hemflirelik Kongresi Bildiri Kitab›. Antalya:
2000. s. 514-6.

Araflt›rmadan elde edilen bulgular do¤rultusunda, hemflirelik
mesle¤inin özellikle lise ö¤rencilerine tan›t›larak, erkek
ö¤rencilerin hemflirelik alan›na daha bilinçli yönelmelerinin
sa¤lanmas›; hemflirelik e¤itimi veren kurumlar›n ve uygulama
alanlar›n›n (tuvalet, soyunma odalar› vb. gibi) erkek ö¤rencilerin
kabulüne uygun flekilde düzenlenmesi; mesle¤ini ve okulunu
söylemede, e¤itimini sürdürme ve gelece¤ini planlamada sorun
yaflayan erkek ö¤rencilere rehberlik ve dan›flmanl›k hizmetleriyle
destek olunmas› önerilebilir. Ayr›ca bu çal›flmada, ilk erkek
ö¤rencilerin hemflirelik mesle¤i ve e¤itimiyle ilgili görüflleri
oldukça s›n›rl› flekilde ele al›nd›¤›ndan, daha ayr›nt›l› ve daha
büyük örneklemi kapsayan araflt›rmalar›n planlanmas› önerilebilir.

8. Karadakovan A. Ege Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu ö¤rencilerinin
mesle¤in toplumdaki statüsü ve hemflireli¤e erkek ö¤renci al›nmas›na
iliflkin görüflleri. Hemflirelik E¤itimi Sempozyum Kitab›. ‹stanbul: 1993.
s. 376-82.
9. Alayo¤lu G, Karakafl B, Alkulak F, Aktepeli H, Karadeniz D, Karadeniz
MH. Hemflirelik mesle¤ine erkek al›nmas› konusundaki düflünceler ve
hemflirelik uygulamalar›n›n cinsiyet ile iliflkisi. 6. Ulusal Hemflirelik
Ö¤rencileri Kongresi Bildiri Özet Kitab›. ‹stanbul: ‹.Ü. Bas›m ve Yay›nevi;
2007. Poster-084.
10. Gaze H. Men in nursing. Man appeal. Nurs Times 1987;83(20):24-7.

Hemflirelikte E¤itim ve Araflt›rma Dergisi 2010; 7 (3): 48-55

55

