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Özet 

Amaç:  Toplumun erkek hemşirelerle ilgili düşünce ve görüşlerinin belirlenmesi. 

Yöntem: Kesitsel türde yapılan çalışma 100 kişi üzerinde, yüz yüze görüşülerek uygulanan 

anket çalışmasıyla yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik yöntemler kullanıldı. 

Bulgular: Araştırma kapsamında bireylerin  % 0.6’sının kadın, kadınların % 0.2 sinin bekar, 

%0.2 sinin lise mezunu, % 0.1 nin işçi olduğu saptanmıştır. Araştırma kapsamına alınan 

bireylerin % 0.86 sının sağlıkla ilgili bir alanda çalışmadığını, % 0.76 sının sağlık alanında 

çalışan bir yakınının bulunmadığını, % 0.88 nin de erkeklerin hemşirelik mesleğinde yer 

aldıklarını bilmediklerini ifade etti. Hemşirelik hem kadınların hem erkeklerin yapabileceği 

bir meslektir (32) ,erkeklerin hemşirelik hizmetini vermesinden utanırım ( 78 ), istemem 

(78),erkek çocuğumun erkek hemşire olmasını isterim( 16 ) önermelerine birinci sıradaki 

çoğunlukla katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Sonuç ve Öneri: Toplumda erkek hemşire algısı olumsuz yönde olmakla beraber; toplum 

hemşirelik hizmetinin sadece kadın cinsiyetine ait olduğuna inanmaktadır. Bu sebeple 

hemşirelik hizmetinin her iki cinse de  uygulanabileceği anlatılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Bakım, erkek hemşire, hemşirelik 

 

GİRİŞ 

İnsanlığın varlığından itibaren kadın bebek, çocuk ve yaşlılara bakım vermiştir. Bu sebeple 

hemşirelik; kadının bakım verici rolü ile özdeşleştirilip, tüm dünyada kadınların baskın 

olduğu mesleklerden biri olmuştur. 

Hemşire; bireyleri, hastalıklardan koruma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh 

sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan hasta bakımını 

planlayan, denetleyen ve işleyen kişidir. 

Hemşirelik; kadının şifa verici rolü ile başlar.
1
 Toplumsal yaşama tek tanrılı dinler 

yerleştikten sonra dini geleneklere bağlı davranış ve uygulamalar tüm toplumsal yaşamın 

ifadesi olmuştur.
2
 Bu çağda hasta bakımı değişik etkiler ve din kuramları çerçevesinde 

biçimlenmiştir. 
3
İslamiyetin kabulünden sonra Müslümanlık ile birlikte hasta bakımı da önem 

kazanmıştır. Bu dönemde kadınlar öncelikle savaş alanlarında yaralıların bakımında ve 

savaşta geri hizmette görev almışlardır.
1
 Ortaçağda hemşirelik ve hasta bakımını etkileyen 



önemli olaylar Haçlı seferleri ve Rönesans olmuştur.
2
Hemşirelik de dinsel temaların etkisinde 

kalmıştır.16.yüzyılın başlarında tıp manastırdan ayrılıp, üniversiteye geçmiş ve hasta bakımı  

ile bağlantısını reddetmiştir.
4
18.yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da sanitasyon ve bireysel 

hijyenin çok kötü durumda olması, bulaşıcı hastalıkların yayılması,hastaların bakımsız 

kalması,toplumun hemşirelik hizmetlerinden yoksun bırakılması nedenleri ile hastaneler 

bakım verilmek amacıyla yeniden açılmış,ancak eskisi gibi temiz ve düzenli bir hemşirelik 

bakımı tam olarak verilememiştir.
5 

Hemşirelik mesleğin kurucusu olan Florence Nightingale’ 

e kadar her dönemin önemli politik ve sosyal olaylarından etkilenmiş, bu dönemden sonra ise 

saygın bir iş düzeyine yükseltilmiştir. 

Ülkemizde 1954 yılında çıkarılan hemşirelik kanunu, erkek hemşire yetiştirilmesine olanak 

tanımayan bir yasal düzenlemeydi.
6
 Yasa Ocak 2007’ de resmi gazetede yayımlanan 

‘’Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ile değiştirilmiştir. Böylece 

hemşirelikte cinsiyet ayrımı kalkmış ve günümüzde erkekler, yasal olarak hemşirelik 

yapabilmektedirler.
7 

 

AMAÇ 

Araştırma, toplumun erkek hemşirelerle ilgili düşünce ve görüşlerini belirlemek amacı ile 

kesitsel türde yapıldı. 

 

ARAŞTIRMANIN YERİ VE ZAMANI, ÖRNEKLEMİ 

Araştırmanın kuramsal evreni Bursa’da Osmangazi’ de yaşayan, çalışma evreni ise belirlenen 

araştırma ölçütlerine uygun bireylerdir. Örneklem grubu ise belirtilen seçim ölçütlerine göre 

100 kişiden oluşmuştur. Belirtilen ölçütler; 

 Bireyin bilişsel, duyusal ve sözel iletişim kurmayı engelleyen bir sorununun 

olmaması, 

 Gönüllü olarak katılması. 

 

 MATERYAL VE METOD 

Araştırmanın verileri uygun literatür taranarak hazırlanan anket formu ile Eylül-Kasım 

tarihleri arasında yüz yüze görüşülerek uygulandı. 

 

BULGULAR 

Araştırma kapsamında bireylerin  % 0.6’sının kadın, kadınların % 0.2 sinin bekar, %0.2 sinin 

lise mezunu, % 0.1 nin işçi olduğu saptanmıştır.( Tablo 1 ) 



 

TABLO 1: Bireylerin Sosyo-Demografik Özellikleri (N=100 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma kapsamına alınan bireylerin % 0.86 sının sağlıkla ilgili bir alanda çalışmadığını, % 

0.76 sının sağlık alanında çalışan bir yakınının bulunmadığını, % 0.88 nin de erkeklerin 

hemşirelik mesleğinde yer aldıklarını bilmediklerini ifade etti.( Tablo 2 ) 

Tablo 2:Bireylerin Sağlık Bakımı ile İlgili tanımlayan Özellikler 

 

  

 

Sosyo-Demografik Özellikler n % 

Cinsiyet   

Kadın 60 0.6 

Erkek 40 0.4 

Yaş   

18-25 5 0.05 

26-33 5 0.05 

34-41 5 0.05 

42-49 10 0.1 

50-57 15 0.15 

58-65 20 0.2 

Medeni Durum   

Evli 60 0.6 

Bekar 20 0.2 

Dul/Boşanmış 20 0.2 

Eğitim Durumu   

Okur yazar değil 5 0.05 

Okur yazar 10 0.1 

İlköğretim 60 0.6 

Lise 20 0.2 

Üniversite 5 0.05 

Mesleği   

Memur 5 0.05 

İşçi 10 0.1 

Serbest Meslek 60 0.6 

Emekli 20 0.2 

Diğer 5 0.05 

 

Sağlık Bakımı Sistemi ile ilgili 
Tanımlayan Özellikler 

 n % 

Sağlıkla ilgili bir alanda 
çalışma durumu 

Evet 
Hayır 

14 
86 

0.14 
0.86 

Ailede sağlık çalışanı bulunma 
durumu 

Evet 
Hayır 

24 
76 

0.24 
0.76 

Erkek hemşire olduğunu bilme 
durumu 

Evet 
Hayır 

12 
88 

0.12 
0.88 

 



 

Bireyler; hemşirelik hem kadınların hem erkeklerin yapabileceği bir meslektir (32) ,erkeklerin 

hemşirelik hizmetini vermesinden utanırım ( 78 ), istemem ( 78 ),erkek çocuğumun erkek 

hemşire olmasını isterim( 16 ) önermelerine birinci sıradaki çoğunlukla katılmadıklarını 

belirtmişlerdir.( Tablo 3 ) 

 

TABLO 3: Bireylerin Erkek Hemşire ile İlgili önermelere ilişkin Görüşleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hemşirelik mesleği;   bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruyup yardım eden, hastalık 

durumlarında iyileştirme ve rehabilite etmeyi hedefleyen meslek olmasına rağmen toplumda 

iki cins tarafından da uygulanacak bir meslek olmadığı ortaya çıkmıştır.  

Toplumda erkek hemşireye bakış açısının değiştirilmesi adına; bireyler erkek hemşirelerin 

varlığı açısından bilinçlendirilmeli, hemşirelik mesleği daha iyi tanıtılmalı, hemşirelik mesleği 

almış erkek hemşirelerin meslekte daha fazla yer alması sağlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

ERKEK HEMŞİRE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER Katılıyorum 
n  

Kararsızım 
n  

Katılmıyorum 
n  

Hemşirelik hem kadınların hem de erkeklerin 
yapabileceği bir meslektir. 

32 4 64 

Erkek hemşirenin bakım vermesinden utanırım. 78 8 14 

Erkek hemşirenin bakım vermesini istemem. 78 8 14 

Hemşirelik hizmetini kadın hemşirenin vermesini 
isterim. 

82 4 14 

Hemşirelik hizmetini erkek hemşirenin vermesini 
isterim. 

14 4 82 

Hemşirelik hizmetinde sadece kadınlar olmalıdır. 12 6 82 

Hemşirelik hizmetinde sadece erkekler olmalıdır. 82 6 12 

Erkekler hemşirelik yapmalıdır. 78 6 16 

Erkek çocuğumun hemşire olmasını isterim. 16 12 72 

Kız çocuğumun hemşire olmasını isterim. 84 4 12 

Erkek hemşirenin enjeksiyon yapmasını isterim. 10 2 88 

Kadın hemşirenin enjeksiyon yapmasını isterim. 88 2 10 

 



KAYNAKLAR 

1-Bayık A.Erefe İ, Özsoy SA, Uysal A, Özer M, Ergül Ş (2002) .Kadın mesleği olarak hemşireliğin 

gelişimi. Hemşirelik Forumu,5 (6): 16-25 

2-İnanç N, Üstünöz A ( 1998 ). Kadın, güç ve hemşirelik.  Hemşirelik Forumu, 1(2): 5-70 

3-Ökdem Ş,Abbasoğlu A,Doğan N ( 2000 ). Hemşirelik tarihi, eğitimi ve gelişimi, Ankara 

Üniversitesi Dikimevi, Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yıllığı,1 (1): 5-11 

4-Perim A (2007). Trakya Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalışan 

hemşilerin kaliteli yaşam algısının belirlenmesi. Halk Sağlığı AD Yüksek Lisans Tezi,Trakya 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bölümleri Enstitüsü,Edirne. 

5-Craven RF,Hirnle CH ( 2009),Fundamentals of Nursing.6th ed.Philadelphia:Lippincott 

Company,32-39 

6-Resmi Gazete.sayı:8647.02.03.1954 tarih ve 6283 nolu Hemşirelik Kanunu. 

7-Resmi Gazete.sayı:26510.02.05.2007 tarih ve 5634 nolu Hemşirelik Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun. 

 

 

 

 

 


