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Öz: Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) alanlarını seçen, bu alanlarda öğrenim gören 
ve çalışma hayatında yer alan kadınların oranları erkeklere göre oldukça düşüktür. FeTeMM alanlarındaki 
cinsiyetler arasındaki farkın nedenlerini inceleyen araştırmaların pek çoğu toplumsal cinsiyet rollerine 
dikkat çekmektedir. Bu saptamadan yola çıkarak, bu araştırmanın amacı Türkiye’de FeTeMM alanlarında 
çalışan kadınların kariyer gelişimlerine ilişkin görüşlerini toplumsal cinsiyet rolleri açısından betim-
lemektir. FeTeMM alanlarında çalışan kadınların, bu alanları seçme, eğitim alma ve çalışma sürecinde 
toplumsal cinsiyet rollerinden nasıl etkilendiklerine dair görüşlerinin incelendiği çalışmaya 16 kadın katıl-
mıştır. Amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak belirlenen katılımcı-
lardan yazılı görüş alınarak elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgulara 
göre, kadınlar her üç aşamada da toplumsal cinsiyet rollerinin etkisinden söz etmişlerdir. Ayrıca alan seçim-
leri sırasında en çok aile üyelerinin, alan eğitimleri sırasında eğitim yaşantılarının, çalışma yaşamlarında 
ise iş/çalışma ortamı aracığıyla toplumsal cinsiyet rollerinin kariyer gelişimlerini etkilediğini belirtmişler-
dir. Ayrıca, katılımcılar bu alanlarda kariyer yapacak kadınlara yönelik bazı önerilerde bulunmuşlardır. 

Anahtar sözcükler: Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Kadın, Kariyer Gelişimi, Fen, Teknoloji, Mühendislik ve 
Matematik Alanları 

Abstract: There is gender inequality in the choice of Science, Technology, Engineering and Mathematics 
(STEM) fields, entry into STEM college majors and participation in a workplace environment in STEM fields 
over the course of time. Many studies aiming to understand the gender imbalance in STEM fields have 
focused on the role of gender. Because of this, the aim of this study is to examine women’ career 
development in STEM fields within the context of gender roles based on their perceptions. With this aim, the 
perceptions of 16 women in STEM were examined to understand how the role of gender influences them in 
three stages (college major choice, undergraduate education and working life) of their career development. 
Qualitative content analysis was used to analyze the responses of participants who were selected by using 
using the maximum variation sampling method that is one type of the purposeful sampling methods. The 
participants stated that cultural values played role in all three stages (college major choice, undergraduate 
education and working life) of their career development. And, family members had a role in the college 
major selection because of the role of gender, while learning experiences took an active role in one stage 
(undergraduate education) of their career development in STEM. Both the work climate and cultural values 
were important components of decision making to persist in or depart from STEM fields because of the role 
of gender. Women in STEM fields have suggested that women who are eager to choose a STEM career 
should get training while working and obtain more knowledge about themselves before choosing a STEM 
career major 
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Giriş 
Son zamanlarda bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (FeTeMM) alanlarının popüler ol-
ması bu alanlarda yetişmiş ve bu alanlarda kariyerini sürdüren, nitelikli insanlara daha fazla ih-
tiyaç duyulmasına neden olmuştur (Başaran-Symes 2015). Giderek artan ihtiyaca paralel olarak 
FeTeMM alanlarını tercih eden, bu alanlarda öğrenim gören ve kariyerini sürdüren birey sayısı 
da artmaktadır. Bu alanlarda kariyer yapmayı tercih eden, öğrenim gören ve çalışan kadınların 
sayısının artırılmasına yönelik çabalar olmasına rağmen (AAUW 2010), bu alanları tercih eden 
kadınların sayısı erkeklere göre beklenenden oldukça azdır (National Science Foundation 2010; 
2015). Farklı araştırma sonuçlarına göre Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) FeTeMM alan-
larında eğitim alan ve FeTeMM mezunu olarak çalışan kadınların sayısındaki artışa rağmen bu 
alanlardaki cinsiyet farkı uçurumu varlığını sürdürmektedir (Perez-Felkner et al. 2001,1658; 
Chen & Weko, 2009; National Science Foundation, 2015). FeTeMM alanlarını tercih eden 
kadınların oranları erkeklere göre hala oldukça azdır (National Science Foundation 2015). 
Sayısal yeteneği olan kadın öğrenciler bile bilim alanlarını erkeklere oranla daha az tercih et-
mekte ve bunun bir sonucu olarak söz konusu uçurum varlığını sürdürmektedir (Perez-Felkner 
et al. 2012). FeTeMM alanlarını seçmeyi planlayan kadınların yüzdelerine dair benzer bir tablo 
FeTeMM alanlarında öğrenim görme sürecinde de ortaya çıkmaktadır (AAUW 2010; Brandt 
2014). Örneğin, FeTeMM alanlarını seçen bazı kadın öğrenciler henüz alanla ilgili herhangi bir 
etkinliğe katılmadan ve aldıkları kararın sonuçlarının neler olabileceğini görmeden bu alanlarda 
öğrenim görmekten vazgeçmektedirler (AAUW 2010). Özellikle fizik, mühendislik ve bilgisa-
yar alanlarında vazgeçme oranı gün geçtikçe daha da artmaktadır (Dasgupta & Stout 2014). 
Örneğin 2008 yılında fizik alanında lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerin sadece %20,3’ü 
kadındır (National Science Foundation 2010). Brandt (2014) ise yaşam bilimleri hariç diğer 
FeTeMM alanlarında kadınların erkeklere göre daha az temsil edildiklerini ve bu alanlardan 
mezun olan kadınların oranının %20 ya da daha az olduğunu belirtmektedir. FeTeMM alanla-
rında çalışan kadınların yüzdeleri incelendiğinde benzer bir durumun iş dünyasında da var 
olduğu görülmektedir (Simard 2008). Bu alanlarda çalışan kadınların yarısından fazlası biyoloji 
alanındayken onu matematik ve bilgisayar alanları izlemektedir. FeTeMM alanları arasında 
çalışan kadın oranının en az olduğu alan ise mühendisliktir. Ayrıca mühendislik alanı incelendi-
ğinde, ABD’de tüm mühendis işgücü içinde kadınlar sadece %15 ile temsil edilmekte ve sayıları 
giderek azalmaktadır (Schelmetic 2013). FeTeMM alanlarında çalışan kadınların az olduğu 
gerçeği tüm Avrupa’da da karşımıza çıkmaktadır (Accenture 2014). Kiwana, Kumar ve 
Randerson (2011), European Labour Force Survey sonuçlarına göre farklı ülkelerdeki kadın 
mühendis oranlarını, Latvia %30, Bulgaristan %29.3, Kıbrıs %28.6, İsveç %25.9, Türkiye %21, 
İtalya, %19.5, İrlanda %14.3, Avusturya %10 ve İngiltere’de %8.7 olarak rapor etmektedirler. 
Türkiye’de kadınların işgücüne katılımları %27.4 ile OECD ülkeleri arasında en düşük düzeyde 
(Ercan 2011) olsa da Türkiye’de mühendislik ve teknoloji alanlarında çalışan kadınların oranı 
%20 civarında (Okay 2013) olduğu rapor edilmektedir. Bu yüzdelere göre Türkiye’deki oranlar 
ABD’deki oranlara yakın ve bazı Avrupa ülkelerine göre ise daha iyi durumdadır.  

FeTeMM alanlarında cinsiyetler arasındaki bu farkı açıklamaya yönelik yapılan pek çok 
araştırma alanyazında yer almaktadır. Bu açıklamalardan birinde cinsiyetler arasındaki bu fark 
ergenlerin toplumsal cinsiyete dair kalıp yargıları, FeTeMM alanlarına ilişkin yeteneklerini sor-
gulamaları ve bu sorgulamalar nedeniyle bu alanlarda kariyeri tercih etmeye yönelik isteklerinin 
olmayışıyla (Burchinal et al. 2008) açıklanmaktadır. Söz konusu farkı ergenlerin cinsiyet fark-
lılıklarına ilişkin önyargılarla karşılaşıp akademik başarılarının düşmesiyle (Johnson et al. 2012), 
ilgili alanlarda kariyerini sürdüren kadın oranlarının erkeklere göre daha az olmasıyla açıklayan-
lar (Dasgupta, Scircle & Hunsinger 2015) da bulunmaktadır. Ayrıca eğitim ortamlarında erkek 
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sayısı fazla olduğu için kadınların etkinliklere katılmaması ve bu alana kendilerini ait hisset-
memeleri de (Blake-Beard et al. 2011; Dasgupta & Stout 2014) açıklamalar arasındadır. Bunlara 
ek olarak cinsiyetler arası farkı, ev ve iş yükümlülüklerinin fazla olmasıyla ve bu yükümlü-
lüklerinin kadınların karşılaması gerektiğine ilişkin kalıp yargılarla (Glass et al. 2013) açıklayan 
çalışmalar da vardır.  

FeTeMM alanlarındaki cinsiyetler arasındaki farkın büyük olmasının nedenlerini araştıran 
araştırmacıların pek çoğu cinsiyetlerle ilgili kalıp yargılar üzerinde odaklanmaktadır (AAUW 
2010; Deemer et al. 2014). Niles ve Harris-Bowlsbey (2009) kadınların kariyer gelişimleri 
süresince karşılaştıkları güçlükleri cinsiyet rollerinin toplumsallaştırılmasının olumsuz sonucu 
olarak değerlendirmektedir. Bu toplumsallaşma sırasında birçok mesleğin doğrudan belli bir 
cinsiyetle özdeşleştirilmesi, cinsiyet rollerine ilişkin yargıların pekiştirilmesine ve bunun sonucu 
olarak iş gücünün cinsiyete göre dağılmasına neden olmaktadır (Herr, Cramer & Niles 2004). 
Özellikle kadınların FeTeMM alanlarına ilişkin yeteneklerin olmadığına dair kalıp yargılar 
(Leaper & Brown 2008), FeTeMM alanlarının kadınlara yönelik olmadığına dair kalıplaşmış 
önyargılar (Hartman & Hartman 2008) ve kadın oranlarının düşük olması nedeniyle kadınların 
kendilerini yetkin görmemeleri ve bu alanda aktif olmamaları (Dasgupta, Scircle & Hunsinger 
2015) kadınların bu alanlarda kariyer yapmalarına engel olmaktadır. Çünkü cinsiyetleştirilmiş 
kalıp yargılar kadınların FeTeMM alanlarını seçme, bu alanlarda öğrenim görme ve çalışma 
süreçlerinde onların mesleki sonuç beklenti ve öz-yetkinlik inanç düzeylerini olumsuz yönde 
etkileyerek (Fouad & Santana 2016) bu alanlarda kariyer istemelerine ve kariyerlerini 
sürdürmelerine mani olmaktadır.  

Teorik Literatür 
Bu kısımda öncelikle bu çalışmanın kuramsal temelini oluşturan toplumsal cinsiyet rollerine 
ilişkin kuramsal açıklamalara yer verilmektedir. Sonrasında ise Sosyal Bilişsel Kariyer Kura-
mından söz edilmektedir. Kuramsal açıklamaların ardından bu kuramları temel alan araştırma-
lara dayalı olan sonuçlar özetlenmektedir. 

Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Kuramlar 
Biyolojik cinsiyetten farklı olarak cinsiyetin toplumsallaşması süreci aslında bebeğin doğu-
muyla başlamakta ve toplumsal cinsiyet rolleri, aile ve medya gibi farklı kaynakların yardımıyla 
öğrenilmektedir. Bu süreçte bireyler biyolojik cinsiyetlerine uygun olduğu düşünülen normları 
ve beklentileri öğrenerek içselleştirmektedirler (Giddens 2012). Başka bir deyişle; bireyler ka-
dın veya erkek cinsiyetiyle doğarlar ve sosyalleşme süreci ile toplumun cinsiyetlerine özgü 
beklediği roller çerçevesinde kız veya erkek çocuk olmayı öğrenerek büyürler (Terzioğlu & 
Taşkın 2008). Dolayısıyla toplumsal cinsiyet rollerini açıklayan kuramlardan birisi Bandura’nın 
(1977) sosyal bilişsel öğrenme kuramıdır. Bunun yanı sıra toplumsal cinsiyet rollerinin açıklan-
dığı bir dizi kuram da bulunmaktadır. Örneğin psiko-analitik kuram (Chodorow 1998); sosyal 
öğrenme ve bilişsel gelişim kuramlarının birleştirilmesi ile oluşturulan toplumsal cinsiyet şe-
ması kuramı (Bem 1983), genel cinsiyet şeması (Martin & Halverson 1981; Martin 1993) 
toplumsal cinsiyet şemasıyla bilgi işleme kuramı, sosyal rol kuramı (Eagly 1987), benlik sunuşu 
kuramı (Deaux & Major 1987) gibi bir dizi kuram bulunmaktadır. Bu kuramlar bağlamında 
araştırmaya konu alan kavramlar incelendiğinde toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargı-
lar ön plana çıkmaktadır. Dökmen (2004), toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını toplumun, kadın 
ve erkeklerden göstermelerini beklediği özellikler olarak tanımlamaktadır. Toplumsal cinsiyet 
kalıp yargıları, kariyer seçme sürecinde (Burchinal et al. 2008; Hartman & Hartman 2008; 
Leaper & Brown 2008; Deemer et al. 2014) bireyi farklı biçimlerde etkileyebilmektedir. Bu 
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konudaki bilgiler metin boyunca verilmiş ve tartışmalarda kullanılmıştır. Bu araştırmada 
toplumsal cinsiyet rolleri konusunda daha çok bu rollerin kültür içinde modeller ve pekiştireçler 
aracılığı ile modeller ve pekiştireçler aracılığı ile öğrenildiğini savunan, sosyal bilişsel öğren-
meye dayalı olan açıklamalar dikkate alınmıştır. 

Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı 
Bireylerin kariyer seçimlerini anlama konusunda farklı kuramlar farklı açıklamalar getirse de bu 
çalışmada temel alınan Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı (SBKK) kariyer seçimini etkileyen et-
menler üzerine pratik bazı görüşler sunmaktadır. SBKK, FeTeMM alanlarının seçimi konusunda 
da kapsamlı bir bakış açısı sunmaktadır (Lent, Brown & Hackett 1994; Wang & Degol 2013; 
Mueller, Hall & Miro 2015). Bandura’nın (1987) sosyal bilişsel öğrenme kuramındaki öz-yeter-
lik inançları, sonuç beklentileri ve kişisel hedeflerle ilgili üçlü modelden esinlenerek geliştirilen 
SBKK, bireylerin kariyer gelişimlerinde ve kariyer kararı vermelerinde bilişsel etmenlerin 
önemli bir rol oynadığı sayıltısına dayanmaktadır (Lent & Brown 2002). Sonuç olarak bu ku-
ramsal bakış açısı bireylerin kariyerle ilgili özyeterlik inançlarını, sonuç beklentilerini, ilgilerini, 
çevresel destek ve engelleri algılaması ile kişisel hedefleriyle ilgili olan seçim davranışlarını ele 
alarak bireylerin kariyer gelişimlerini açıklamaktadırlar (Lent, Sheu, Gloster & Wilkins 2010).  

FeTeMM alanlarını Seçme Sürecinde Cinsiyetler Arasındaki Farkın Nedenleri  
Bireyler FeTeMM alanlarının temelini oluşturan fen bilimleri ve matematik alanlarına ilişkin öz-
yetkinlik inançlarını ergenlik döneminde oluşturmaya başladıkları (Fouad & Santana 2016) için 
ergenlik dönemi kariyer gelişimindeki en önemli aşamalardan biri olarak ele alınmaktadır. Bu 
nedenle ergenlik döneminde kariyer alanlarını seçme sürecinde bireylerin hangi etmenleri göz 
önünde bulundurarak tercihler yaptıklarının incelenmesi gerekmektedir. Alanyazında ergenlik 
döneminde kadınların erkeklere göre FeTeMM alanlarını neden daha az tercih ettiklerine ilişkin 
farklı açıklamalar yer almaktadır. Örneğin yapılan bir meta-analiz çalışmasında FeTeMM alan-
larındaki kadınların ve erkeklerin bu alanda var olma nedenleri açısından cinsiyetler arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklar olduğu bulunmuştur (Su, Rounds & Armstrong 2009). Araş-
tırmanın sonuçları FeTeMM alanlarındaki kadın erkek sayısı farkının mesleki ilgilerle açıkla-
nabileceğini göstermektedir. Başarı açısından bakıldığında matematik ve mühendislik alanla-
rında kadınlarla erkekler arasında başarı farkı bulunmamakla beraber, ilgilerdeki ve öz-yeterlilik 
algılarındaki farkların FeTeMM alanlarına yönelmedeki farkın kaynağı olabileceğini gösteren 
çalışmalar da vardır (Inda, Rodriguez & Peňa 2013; Wang & Degol 2013). 

Türkiye’de yapılan bir çalışmada kadın öğrencilerin, bölüm seçerken bölümün cinsiyetlerine 
uygunluğuna daha fazla önem verdiklerinin bulunmasına (Korkut-Owen et al. 2012) dayanarak 
kadınların FeTeMM alanlarına daha az yönelmelerinin toplumsal cinsiyet rolleri ile açıklana-
bileceğini düşündürmektedir. Mühendisliğin erkeklere uygun alan olarak algılanmasının yanı 
sıra sıkıcı ya da el gücü gerektiren alanlar olarak algılanması, okul psikolojik danışmanlarının, 
öğretmenlerin ve ana babaların kız öğrencileri bu alan için desteklememeleri (Fouad et al. 2010; 
Schelmetic 2013) ve çevrelerinde yeterince kadın mühendis modelinin olmaması da (Schelmetic 
2013) diğer nedenler olarak gösterilmektedir. Ayrıca FeTeMM alanlarını seçme sürecinde 
cinsiyetlerine yönelik kalıp yargılarla karşılaşan bireylerin bu süreçte psikolojik ve sosyal olarak 
destek alamamaları (Cheryan et al. 2011; Grossman & Porche 2014) ve FeTeMM alanlarında 
kariyeri olan, rol model olarak görebilecekleri ebeveynlerine sahip olamamaları (Ceci et al. 
2015) onların bu alanlarda kariyer seçmelerine engel olmaktadır. Özellikle ailelerin çocukların 
akademik başarılarına ve yeteneklerine yönelik yorumlarda bulunurken cinsiyete dayalı yorum-
lar yapmaları ve cinsiyetlerle ilgili kalıp yargılara göre tutum sergilemeleri kız öğrencilerin 
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FeTeMM alanlarını seçmemelerine neden olmaktadır (Gunderson et al. 2012; Harackiewicz et 
al. 2012). Kadınların FeTeMM alanları dışındaki alanlara yönelmelerinin nedenlerinden birinin 
farklı değer ve tercihlere sahip olmalarıyla açıklayanlar da vardır. Örneğin Hakim (2002, 431) 
kadın ve erkeklerin iş odaklı olma, ev odaklı olma konusunda farklı olduklarını belirterek kadın-
ların daha çok ev odaklı olma eğiliminde oldukları için FeTeMM alanlarına yönelmediklerini 
düşünmektedir. Ancak kadınların sayısının daha fazla olduğu hukuk, tıp ve iş dünyasında 
çalışmanın da çok zaman alıcı işler olmaları nedeniyle bu açıklama kadınların neden FeTeMM 
alanlarına daha az yöneldiklerini açıklayamadığı için (England 2010) eleştirilmektedir. 

Özetle, kadınların FeTeMM alanlarını seçme süreçlerinde pek çok etmen rol oynamaktadır. 
Araştırma bulguları bütüncül olarak değerlendirildiğinde, kadınların kararlarında özellikle 
cinsiyete ve mesleklere ilişkin cinsiyetleştirilmiş önyargıların diğer etmenlere göre daha çok 
belirleyici rol üstlendiği söylenebilir. Kadınlar, FeTeMM alanlarını seçip seçmeyeceklerine 
sosyal çevrelerinden, ailelerinden ve medyadan aldıkları cinsiyete dayalı önyargılar temelinde 
oluşturulmuş mesajları göz önünde bulundurarak karar verebilmektedirler. Ayrıca, sosyal çev-
rede FeTeMM alanlarında kariyer gelişimini sürdüren bireylerin olmayışı ve sosyal çevredeki 
bireylerin bu alanları seçmeyi planlayan kadın öğrencilere destek sunmayışı kadınların kararla-
rını etkileyen diğer etmenler arasında yer almaktadır.  

FeTeMM Alanında Öğrenim Görme Sürecinde Cinsiyetler Arasındaki Farkın Nedenleri 
Schelmetic (2013) mühendislik programlarındaki kadın öğrencilerin erkekler kadar iyi ya da er-
keklerden daha iyi derecelerle mezun olduklarını belirterek daha az kadının mühendislik alanını 
seçmesinin nedenlerinin akademik olmaktan çok toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili olduğunu 
belirtmektedir. FeTeMM alanlarından özellikle bilgisayar, mühendislik ve fen bilimleri alanla-
rında öğrenim görmeyi seçen kadınlar bu alanlarda öğrenim görürken kendilerini bu alana ait 
hissetmedikleri için bu alanlarda akademik başarıları erkeklere göre daha düşük düzeyde ol-
makta ve bunun sonucu olarak da bu alanlardaki eğitimlerini sonlandırmayı düşünmektedirler 
(Blake-Beard et al. 2011; Stout et al. 2011; Dasgupta & Stout 2014). Kadınların öğrenim 
görürken kendilerini bu alanlara ait hissetmemelerinin en önemli nedenlerinin FeTeMM alan-
larının kadınlara uygun alanlar olarak görülmeyişi ve cinsiyet farklılıklara ilişkin kalıp yargılar 
(Nosek, Banaji & Greenwald 2002) ve bu alanla ilişkili özyetkinlik inanç düzeyi (Blake- Beard 
et al. 2011) olduğu savunulmaktadır. Bu kalıp yargılar kadınların bu alanlardaki öğrenim gör-
mesine, bu alana ait hissetmesine ve bu alanda yüksek akademik başarıya sahip olmasına engel 
olmaktadır (Stout et al. 2013; Dasgupta & Stout 2014).  

FeTeMM alanlarında öğrenim gören kadınların sayıca erkeklerden az olması öğrenim 
yaşantılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Dasgupta, Scircle ve Hunsinger (2015) yaptıkları 
araştırmada kadın öğrenciler grup çalışmalarında erkeklerden sayıca az oldukları için kendilerini 
daha az yetkin gördüklerini ve bunun bir sonucu olarak takım çalışmasına erkekler kadar dâhil 
olamadıklarını bulmuşlardır. Çünkü kadınlar herhangi bir grup çalışmasında grup arkadaşlarının 
karşı cinsiyetten olduklarını gözlemlediklerinde ve o grupta kendilerini azınlıkta hissettiklerinde 
kendilerini daha az yetkin görmekte ve bunun bir sonucu olarak grup çalışması içindeki aka-
demik başarı ve memnuniyet düzeyleri düşmektedir (Murphy, Steele & Gross 2007; Meadows 
& Sekaquaptewa 2011). Öğrenme yaşantılarına dikkat çeken Wang ve Degol (2013) ise kadın 
ve erkeklerin FeTeMM alanlarına karşı farklı tutumlarının olmasında okullarda FeTeMM ile 
ilgili derslerin ve etkinliklerin öğretilme biçimlerinin ve öğretmen öğrenci ilişkisinin önemli 
olduğunu belirtmektedirler. Öğretmen öğrenci ilişkisi etkisiz olduğunda kadınlar matematik ve 
fen bilimleri derslerinden kolayca uzaklaşmaktadırlar. Ailenin de kızlarından ve oğullarından 
beklentilerinin, onlara inanışlarının farklı olmasının, onlara farklı davranmalarının ve özellikle 
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sosyo-ekonomik düzeyin cinsiyetler arasındaki matematik ve fen bilimlerine yönelmedeki farkın 
kaynaklarından bazıları olabileceği düşünülmektedir (Wang & Degol 2013). 

Kadınların FeTeMM alanlarındaki eğitim yaşantıları onların FeTeMM alanlarında kari-
yerlerini sürdürüp sürdürmeyeceklerine dair kararı etkilemektedir. Çünkü FeTeMM alanların-
daki eğitim sürecinde aldıkları bu kararda pek çok etmen rol üstlenmektedir. Özellikle cinsiyet 
rollerine ilişkin ön yargılar tıpkı FeTeMM alanlarını seçme sürecinde olduğu gibi eğitim süre-
cinde de etkili olmaktadır. Sınıf içi ve dışı ortamlarda kadın öğrencilere gösterilen cinsiyet-
leştirilmiş kalıp yargılarla bütünleştirilmiş tutum ve davranışlar kadınların bu alanlarda eğitim 
görmekten vazgeçmelerine neden olabilmektedir. Ayrıca eğitim yaşantıları sırasında aldıkları 
mesajları destekleyen toplumdan ve aile üyelerinden alınan mesajlar da kadınların bu alanlarda 
eğitim görmek istememelerine yol açabilmektedir.  

FeTeMM Alanında Çalışma Sürecinde Cinsiyetler Arasındaki Farkın Nedenleri 
FeTeMM alanlarında çalışan kadınların erkeklere göre daha az olmasının en önemli nedenlerin-
den birisi işe alım ve iş yerinde yükselme sürecinde cinsiyete dayalı uygulamaların var olması 
olarak görülmektedir (Kocacık & Gökkaya 2005; Dasgupta & Stout 2014). Bu duruma Moss-
Racusin, Dovidio, Brescoll, Graham ve Handelsman’ın (2012) araştırmalarında buldukları so-
nuçlar örnek olarak verilebilir. Moss-Racusin ve arkadaşları (2012) fen fakültelerinde çalışan 
öğretim üyelerinin laboratuvarda yönetici olacak kişinin seçim sürecinde cinsiyete dayalı ön-
yargılarının olup olmadığını öğrenmek için yürüttükleri araştırmalarında, öğretim üyelerinin 
erkek adayları kadın adaylara göre daha yetkin, yükselmeyi ve daha fazla maaş almayı hak eden 
bireyler olarak değerlendirdiklerini bulmuşlardır. Alanyazında kadınların bu alanlardaki çalışma 
ortamlarında daha az bulunmalarında kendilerinin bu alanları kadınlara uygun bir alan olarak 
görmemelerinin ve bu alanlara kendilerini ait hissetmemelerinin payı olduğuna (National 
Research Council 2009; Blake-Beard et al. 2011) ilişkin bulgulara yer veren araştırmalar 
bulunmaktadır. Bu alanların kendilerine uygun olmadığını düşünen kadınlar ihtiyaç duydukla-
rında iş arkadaşlarından ya da yöneticilerden destek alamadıklarını hissettiklerinde bu alanlar-
daki kariyerlerini sonlandırmayı düşünmektedirler (Xu 2015). Ev yaşamında yükümlülüklerin 
erkeklere göre daha fazla olması ve FeTeMM alanlarındaki iş yükünün diğer alanlara göre daha 
fazla olması kadınların çalışma yaşamlarında ev – iş dengesini kurmalarına engel olmaktadır 
(Kocacık & Gökkaya 2005; Glass et al. 2013). Dolayısıyla ev ve iş yaşamı arasında dengeyi 
kuramamak bu alanlardaki kadınların FeTeMM alanlarında kariyerlerini devam ettirmekte 
güçlük çekmelerinin başka bir nedeni olarak gösterilmektedir (Cha 2010; Glass et al. 2013). 

Sonuç olarak, FeTeMM alanlarındaki kadınlar bu alanları seçerken ve bu alanlarda eğitim 
görürken yaşadıkları deneyimlere benzer deneyimleri çalışırken de sahip olmaktadırlar. Diğer 
süreçlere benzer bir biçimde cinsiyetlere dayalı kalıp yargılar içeren tutumlarla, davranışlarla ve 
sözlerle karşı karşıya kalan kadınlar FeTeMM alanlarında çalışmak istememektedirler. Özellikle 
işe alım ve işte yükselme sürecinde cinsiyetleştirilmiş kalıp yargıların yeteneklerinin ve özgeç-
mişlerinin öne geçtiğini gören kadınların bu alanlara kendilerini ait hissetmedikleri için moti-
vasyon düzeyleri düşmekte ve bunun bir sonucu olarak da bu alanları kadınlara uygun bir alan 
olarak değerlendirmemektedir.  

FeTeMM alanlarındaki bireylerin kariyer gelişimleriyle ilgili alan yazın incelendiğinde 
FeTeMM alanlarındaki kadınların sayıca erkeklere göre daha az oluşu ve kariyer gelişimleri 
sırasında yaşadıkları sorunlar yurtdışı ve yurtiçinde yapılan bazı çalışmalar tarafından ortaya 
konmuştur (Ost 2010; Schelmetic 2013; Wang & Degol 2013; Akgündüz & Ertepınar 2015; 
Korkut-Owen & Mutlu 2016). Öte yandan hâlihazırda FeTeMM alanlarında çalışan kadınların 
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FeTeMM alanlarını nasıl seçtiklerinin ve bu seçim sürecinde hangi etmenlerden etkilendikleri-
nin araştırmacılar tarafından bütüncül bir biçimde ele alınmadığı (Grossman & Porche 2014) 
görülmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı Türkiye’de FeTeMM alanlarında çalışan 
kadınların kariyer gelişimlerine ilişkin görüşlerini toplumsal cinsiyet rolleri açısından betim-
lemektir. Bu amaçla bu çalışmada FeTeMM alanlarında çalışan kadınların, FeTeMM alanlarını 
seçme, o alanlarda eğitim alma ve çalışma sürecinde toplumsal cinsiyet rollerinin onları nasıl 
etkilediğine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Bu inceleme sırasında aşağıda yer alan sorulara yanıt 
bulunmaya çalışılmıştır: FeTeMM alanlarında çalışan kadınların: 

a) FeTeMM alanlarını seçerken toplumsal cinsiyetin rolüne ilişkin görüşleri 
nelerdir?  

b) FeTeMM alanlarında eğitim alırken toplumsal cinsiyetin rolüne ilişkin görüşleri 
nelerdir?  

c) FeTeMM alanlarında çalışırken toplumsal cinsiyetin rolüne ilişkin görüşleri 
nelerdir?  

d) Bu alanı seçmeyi planlayan kadınlara önerileri nelerdir? 

Yöntem 

Araştırma Deseni 
Türkiye’de FeTeMM alanlarındaki kadınların kariyer gelişimleri üzerinde toplumsal cinsi-
yetlerinin rolüne ilişkin görüşlerini incelemeyi amaçlayan bu araştırma nitel bir durum ça-
lışmasıdır. Olgu bilim deseni kullanılarak tasarlanan bu araştırmada katılımcıların kariyer geli-
şimleri bir olgudur. Bu olgu üzerinde cinsiyetin nasıl bir rol oynadığına ilişkin daha ayrıntılı bir 
bilgiye ihtiyaç duyulduğu için olgu bilim deseni kullanılmıştır (Yıldırım & Şimşek 2013).  

Çalışma Grubu 
Araştırmada görüşme yapılacak kadınlar belirlenirken amaçlı örneklem yöntemlerinden 
maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır (Yıldırım & Şimşek 2013). Bu doğrultuda 
araştırmaya katılacak kadınların araştırma amacıyla yakından ilgili niteliklere sahip olmalarına 
özen gösterilmiştir. Amaçlı örneklem yöntemi kullanılırken a) kadın olmak b) FeTeMM alanla-
rını seçmiş, eğitim almış ve bu alanlarda hâlihazırda çalışıyor olmak ve c) gönüllü olmak üzere 
üç ölçüt belirlenmiştir. Bu ölçütler kullanılarak FeTeMM alanlarının her bir alt alanında en az 
bir katılımcı olmak üzere toplam 16 kadın katılımcı belirlenmiştir. Çoğu özel bir şirkette çalışan 
16 kadından dokuzu (%56,25) lisans mezunu iken yedisi (%44.75) yüksek lisans mezunudur. 
Sadece bir katılımcı doktora mezundur. Katılımcılar Türkiye’de eğitim-öğretim faaliyetlerini 
sürdüren yedi farklı yükseköğrenim kurumunun FeTeMM ile ilgili bölüm ve programlarından 
1993 – 2013 yılları arasında mezun olmuştur. 

Veri Toplama Aracı 
Araştırmacılar tarafından Türkiye’de FeTeMM alanlarında çalışan kadınların kariyer gelişimle-
rine ilişkin görüşlerini toplumsal cinsiyet rolleri açısından betimlemek için bir yazılı görüş alma 
formu oluşturulmuştur. Veri toplama aracında yer alan dört soru, FeTeMM alanlarındaki ka-
dınların kariyer gelişimleriyle ilgili alanyazına dayalı olarak geliştirilmiştir. Görüşme formunda 
yer alan açık uçlu sorular “FeTeMM alanlarını seçtiğiniz süreçte cinsiyetinizin rolü neydi?”, 
“FeTeMM alanlarında öğrenim gördüğünüz süreçte cinsiyetinizin rolü neydi?”, “FeTeMM 
alanlarında çalışırken cinsiyetiniz nasıl bir rol oynuyor?” ve “FeTeMM alanlarında kariyer 
yapmayı planlayan kadınlara önerileriniz nelerdir?” biçimindedir.  
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İşlem 
Bu araştırmada elde edilen verilerinin toplanması sırasında araştırmacılar tarafından geliştirilen 
yazılı görüş alma formu kullanılmıştır. Araştırmaya katılan katılımcılar Türkiye’nin farklı 
coğrafi bölgelerinde FeTeMM alanlarında çalıştığı ve bu nedenle yüz yüze görüşme konusunda 
sıkıntı yaşanacağı için katılımcılardan görüşme formlarında yer alan sorulara yazılı olarak cevap 
vermeleri istenmiştir. Görüşme formunu yazılı olarak doldurmayı ve araştırmacılara formu geri 
göndermeyi kabul eden 16 gönüllü kadına görüşme formları gönderilmiştir. Her bir FeTeMM 
alanından en az iki katılımcıya ulaşılmak istendiği için ulaşılan katılımcılara araştırmaya gö-
nüllü olarak katılabilecek kadın tanıdıkları olup olmadığı sorulmuştur. Katılımcıların öneri 
sunduğu kişiler arasında görüşme formunu yazılı olarak doldurmayı ve araştırmacılara formu 
geri göndermeyi kabul eden katılımcılara form gönderilmiştir. Araştırmanın ilk basamağında 
ulaşılan katılımcılara ise araştırmacıların tanıdığı ya da kadın çalışmalarıyla ilgilenen kadın 
araştırmacılarla bağlantısı olan kadınlar aracılığıyla ulaşılmıştır. Katılımcılar yazılı görüş alma 
formunda yer alan soruları yazılı olarak yanıtladıktan sonra formu e-posta aracılığıyla araştır-
macılara göndermiştir.  

Verilerin Analizi 
Katılımcılardan elde edilen verilerin altında yatan kavramlara ulaşmak ve bu kavramlar arasın-
daki ilişkiler ortaya çıkarılmak istendiği için Miles ve Huberman (1994) tarafından önerildiği 
gibi veriler içerik analizi yaklaşımlarından biri olan tümevarımcı analiz ile analiz edilmiştir. 
Elde edilen veriler arasında anlamlı bütün oluşturanlar kod olarak tanımlanmıştır. Daha sonra-
sında kodlar sınıflandırılarak kategoriler oluşturulmuştur. Araştırmacılar birbiriyle ilişkili 
kategorileri bularak bu kategorileri birleştirip temaları ortaya çıkarmıştır. En son olarak temalara 
ilişkin yüzdeler ve frekanslar belirlenmiştir.  

Bulgular 
Bulgular bölümünde araştırma verilerinin analiz edilmesi sonucunda ortaya çıkan bulgular araş-
tırmanın alt amaçlarıyla paralel olmak üzere sırayla sunulmuştur.  

Alan Seçimi Sürecinde Toplumsal Cinsiyetin Rolüne İlişkin Bulgular 
FeTeMM alanlarındaki kadınlara alan seçimi sırasında cinsiyetlerinin herhangi bir rolü olup ol-
madığına dair soru yöneltildiğinde, kadınların dokuzu (%56,25) cinsiyetlerinin bu süreçte rol 
oynadığını, yedisi ise (%43,75) cinsiyetlerinin alan seçimi sırasında etkisi olmadığını ifade et-
miştir. FeTeMM alanlarını seçim sırasında cinsiyet rolünün var olduğunu ifade eden kadınların 
görüşlerine dair elde edilen kategoriler, frekans ve yüzdeler hâlinde Tablo 1’de verilmiştir. 

FeTeMM alanlarındaki kadınların 
alan seçimi sırasındaki cinsiyetlerin 
rolüne ilişkin görüşleri incelendiğinde 
en fazla dile getirilen iki kategorinin 
“Toplum” ve “Aile” olduğu görülmek-
tedir. Toplumdaki ve ailedeki bireyle-
rin mesleklere ilişkin cinsiyetlendiril-
miş önyargıların olması bu alanları 
seçmeye çalışan kadınları FeTeMM 
alanlarını seçme sırasında etkilemiştir. 
FeTeMM alanlarındaki kadınlarından 
biri (K4- Biyolog) alan seçimi sıra-

Tablo 1. Alan Seçimi Sürecinde Cinsiyetin Rolü 

Cinsiyet Rolü f % 

Toplum 5 33,3 

Aile 5 33,3 

Çalışma Koşulları 2 13,3 

Mesleki Değerler 1 6,7 

Sınav Sistemi 1 6,7 

İstihdam Olanakları 1 6,7 

Toplam 15 100,00 



Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarında Kadın Olmak: Cinsiyete Yönelik Yargıları Kırma 241 

sında mesleklere ilişkin cinsiyetleştirilmiş önyargıların var olduğunu ve toplumdan bu tarz 
mesajlar aldığını “Bayanlar için en uygun mesleklerden biri “öğretmenlik”ti etrafımda. Herkes 
ağız birliği etmişçesine benim öğretmen olmamı istiyordu. Eminin onlar için bir bayana en 
uygun olan öğretmenliği yapsaydım her şey daha sorunsuz olurdu.” şeklinde ifade etmiştir. K2 
(Elektrik – Elektronik Mühendisi) “Babam biraz engeldi. Çünkü etraf tarafından erkeklerin 
okuduğu bölüm olarak adlandırılması ve koruma içgüdüsüyle başka bir şehirde okuyacak 
olmam buna sebep olmuştu.” diyerek aile üyeleri meslekler ile cinsiyetlere ilişkin ön yargılı 
olduklarında kız çocuklarını olumsuz etkilediklerini vurgulamıştır. FeTeMM alanlarındaki 
kadınlar tarafından alan seçimi sırasında cinsiyetlerinin rolüne ilişkin ifade edilen diğer etkiler 
ise tekrarlanma sıklığına göre “Çalışma Koşulları”, “Mesleki Değerler”, “Sınav Sistemi” ve 
“İstihdam Olanakları” dır. Örneğin FeTeMM alanlarındaki çalışma koşullarının kadınların 
özelliklerine uygun olmayışına yönelik ön yargılar bu alanı seçme isteği olan kadınların 
tercihlerini etkilemektedir. K16 (Çevre Mühendisi) bu duruma ilişkin “Seçtiğim bölüm bir 
bayan için oldukça zor bir bölüm. Dış etkenler-arazi şartları biz bayanlara hiç uygun değil, çok 
zorlayıcı. Zaten ustaların, işçilerin bakış açısı da o.” demiştir.  

Eğitim Sürecinde Toplumsal Cinsiyetin Rolüne İlişkin Bulgular 
FeTeMM alanlarındaki kadınlara alan eğitimi sırasında cinsiyetlerinin herhangi bir rolü olup ol-
madığına dair soru yöneltildiğinde, kadınların altısı (%37,5) cinsiyetlerinin bu süreçte rol oy-
nadığını, 10’u ise (%62,5) cinsiyetlerinin alan eğitimi sırasında etkisi olmadığını ifade etmiştir. 
FeTeMM alanlarında eğitim alırken cinsiyet rolünün var olduğunu ifade eden kadınların görüş-
lerine dair elde edilen kategoriler, frekans ve yüzdeler hâlinde Tablo 2’de verilmiştir. 

FeTeMM alanlarındaki kadınlar alan 
eğitimi sırasında cinsiyetlerinin rolüne iliş-
kin ifadelerinde “Toplum” ve “Eğitim Ya-
şantıları”nın alan eğitimleri sırasında yaşan-
tılarını ve davranışlarını etkilediklerini söy-
lemişlerdir. Örneğin K11 (Makine Mühendisi) 
“Okulda 12 bayan 80’e yakın erkek vardı. 
Genel tavır erkeklerin bölümü olması idi. 
Okul, idare, ortam biraz dışlanmışlık 
hissettirdi. Zordu. Bizim meslek ve bölüm 
erkeklerin daha rahat kendini ifade ettiği bir bölümdü.” diyerek alan eğitimleri sırasında kadın 
oranının erkeklere göre daha az olmasının onların eğitim yaşantılarını olumsuz etkilediğinin 
altını çizmiştir. K6 (Yazılım Uzmanı) toplumda cinsiyetlere dayalı kalıplaşmış yargıların eğitim 
yaşantıları üzerindeki etkisini anlatırken “Yazılımcı olacağım diye tutturunca ve kız olunca ön 
yargıları yıkmakla uğraştım durdum. “Ne yapacaksın git öğretmen ol, bayan için en iyi meslek” 
cümleleriyle savaşmakla geçti ömrüm diyebilirim.” demiştir. Bu kategorilerden sonra “Kişilik 
Özellikleri” (%20) ve “Staj / Çalışma Ortamı” (%20) FeTeMM alanlarındaki kadınlar 
tarafından lisans eğitimi sırasında cinsiyetleriyle ilgili etki olan faktörler arasında yer 
almaktadır. K9 (Çevre Mühendisi) “Staj yaparken çalışma ortamı canımı çok sıkıyordu. 
Bayanların teknik olarak hiçbir şey anlamadıklarını düşünüyorlardı. Bu nedenle iş yerinde 
teknik kadronun yardımını göremedim. Nasılsa anlayamayacağımı düşünüyorlardı.” diyerek 
staj/çalışma ortamlarında cinsiyetlerinden dolayı sorunlar yaşadığını ifade etmiştir. K3 (Çevre 
Mühendisi) ise kadınların kişilik özelliklerine ilişkin önyargılarının eğitim yaşantılarını 
etkilediğini şu şekilde dile getirmiştir: “Kadınlar sorunları olsa bile sorumluluklarını eninde 
sonunda yerine getiren insanlar olarak görülüyorlar. Bu nedenle grup ödevlerinde en çok bize 

Tablo 2. Eğitim Sürecinde Cinsiyetin Rolü 

Cinsiyet Rolü f % 
Toplum 3 30 

Eğitim Yaşantıları 3 30 
Kişilik Özellikleri 2 20 

Staj / Çalışma Ortamı 2 20 

Toplam 10 100,00 
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sorumluluk veriliyordu, ama iş başarıyı paylaşmaya gelince orada kadınların hiç rolü 
olmuyordu”. 

Çalışma Yaşamı Sürecinde Toplumsal Cinsiyetin Rolüne İlişkin Bulgular 
FeTeMM alanlarındaki kadınlar çalışma hayatlarında cinsiyetlerinin herhangi bir rolü olup ol-
madığına dair soru yöneltildiğinde, kadınların 10’u (%62,5) cinsiyetlerinin bu süreçte rol oyna-
dığını, altısı ise (%37,5) cinsiyetlerinin alan eğitimi sırasında etkisi olmadığını ifade etmiştir. 
FeTeMM alanlarında çalışırken cinsiyet rolünün var olduğunu ifade eden kadınların görüşlerine 
dair elde edilen kategoriler, frekans ve yüzdeler hâlinde Tablo 3’te verilmiştir. 

FeTeMM alanlarındaki kadınların 
çalışma hayatlarında cinsiyetlerinin rol 
oynama alanları sırasıyla “İş/Çalışma 
Ortamı”, “Toplum”, “Çalışma Politika-
ları” ve “Çalışma Koşulları” kategori-
leri altında toplanmıştır. FeTeMM alan-
larındaki kadınlar tarafından ifade edi-
len ve Cinsiyet Rolü teması altında yer 
alan rol oynama alanları incelendiğinde 
en çok (f = 5) “İş/Çalışma Ortamı” 
kategorisine ilişkin ifadelere rastlanmış-
tır. FeTeMM alanlarındaki kadınlar bu alanlarda çalışırken özellikle çalışma ortamlarındaki 
ilişkilerinde çeşitli güçlüklerle karşılaştıklarını ve bu güçlükleri de cinsiyetlerinden dolayı 
yaşadıklarını ifade etmektedirler. Örneğin K7 (Jeoloji Mühendisi) çalışma hayatını “zor” olarak 
tanımlayıp “Genelde erkeklerin çalıştığı bir ortamda çalıştığımız için önyargılarla uğraşmak 
zorunda kalıyorsunuz. Bazen sırf bayan olduğum için erkeklerden daha fazla kendimi göstermek 
zorunda kalıyorum. Kendi işimi bırakıp insanları ikna etmeye çalışıyorum.” demiştir. Kadınlara 
yönelik çalışma politikalarının olmayışı ya da yetersiz kalışı kadınların FeTeMM alanlarında 
kariyerlerini sürdürmelerine engel olmaktadır. Çünkü araştırmaya katılan FeTeMM 
alanlarındaki kadınlara çalışma hayatlarındaki cinsiyetlerinin rolünün hangi alanlarda ön plana 
çıktığı sorulduğunda kadınların üçü “Çalışma Politikaları”yla ilgili olduğu yönünde cevaplar 
vermiştir. Örneğin K1 (Kimyager) “Biz kadınlar doğurgan olduğumuz için sektöre başvuru 
sürecinde yalnızca bu özellikten dolayı elenebildiğimize bizzat şahit oldum. Çünkü doğacak 
olan çocuğa bakmak ülkemize maalesef yalnızca kadınların görevi olduğu için işverenler 
açısından potansiyel “yarın bir gün iş yapamayacak, sürekli izin alacak” şeklide 
değerlendirilmekteyiz.” diyerek kadın olmanın biyolojik yönünün onların önüne engel olarak 
çıktığını belirtmektedir. K14 (Ziraat Kontrol Mühendisi) de çalışma politikalarının yetersiz 
oluşunun kadınlar için engel oluşturduğuna katılmakla birlikte “Dengeyi kurmak sizin elinizde. 
İki çocuk annesiyim, fedakâr olduğum sürece denge bozulmuyor ve çalışma hayatımı 
sürdürebiliyorum” diyerek kadınların ancak fedakâr olduğunda yani kendi isteklerinden 
vazgeçtiklerinde bu sorunun üstesinden gelebileceklerini dile getirmektedir. K15 (Malzeme 
Bilimi ve Mühendisi) “Özel şirketlerdeki mesai saatlerinin kadınların yaşamlarında denge 
kurmalarına engel olduğunu düşünüyorum. Hele bir de çalıştığımız yer oturduğumuz yerden 
uzak ve şehrin ulaşımı kötüyse mesai saatleri daha dayanılmaz hale geliyor. Evdeki 
sorumluluklarda olunca çalışma koşullarına katlanmak zorlaşıyor” diyerek “Çalışma 
Koşulları”nın kadınlar için zorlayıcı olduğunu vurgulamaktadır.  

 

Tablo 3. Çalışma Yaşamı Sürecinde Cinsiyetin Rolü 

Cinsiyet Rolü f % 

İş /Çalışma Ortamı 5 38,46 
Toplum 3 23,07 

Çalışma Politikaları 3 23,07 
Çalışma Koşulları 2 15,38 

Toplam 13 100,00 
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FeTeMM Alanlarını Seçmeyi Düşünen Kadınlara Tavsiyelere İlişkin Bulgular 
FeTeMM alanlarındaki kadınlara onlar gibi 
FeTeMM alanlarını seçmeyi planlayan kadınlara 
tavsiyelerine dair elde edilen kategoriler, frekans 
ve yüzdeler hâlinde Tablo 4’te verilmiştir. 

FeTeMM alanlarındaki kadınlara onlar gibi 
FeTeMM alanlarını seçmeyi planlayan kadınlara 
tavsiyelerinin neler olacağına dair soru yöneltildi-
ğinde, kadınların yedisi (%30,43) FeTeMM alanla-
rındaki kadınlar kendilerini geliştirmek için eği-
tim alırlarsa çalışma yaşamında cinsiyetin daha az 
rol oynayacağını düşünmektedir. Örneğin K13 
(Eğitim Teknoloğu) “Çalışma alanlarını belir-
ledikleri andan itibaren destekleyici kurslara, 
etkinliklere katılmaları ve ücretli ya da ücretsiz 
üniversite dönemlerinde çalışma hayatına katılmalarını öneririm.” diyerek kadınların yeterlilik-
lerini artırmaları gerektiğini ifade etmektedir. K8 (İnşaat Mühendisi) ise kadınların kendi 
yeteneklerini, ilgilerini bir başka deyişle kendilerini tanımalarını gerektiğini şu şekilde dile 
getirmiştir: “Böyle bir kariyeri hedefleyen bayanlara tek önerim hangi mühendislik dalını seçe-
ceklerine çok dikkat etmeleri ve kendilerine en uygun mühendisliği tespit etmeleri.” K10 ise “İş 
hayatı boyunca başarılı olmak için çalışmaya hevesli, ekip ile birlikte iş yapma becerisini ge-
liştirme yönünde istekli ve ne olursa olsun pes etmeme konusunda kendilerini motive etmelerini 
öneririm.” diyerek kadınların kararlı durmaları yönünde tavsiye vermiştir.  

Tartışma ve Yorum 

Alan Seçimi Sürecinde Toplumsal Cinsiyetin Rolüne İlişkin Bulguların Yorumu 
FeTeMM alanlarındaki kadınların yarısından fazlası alan seçimi sırasında cinsiyetlerinin seçme 
sürecini bir şekilde etkilediğini ifade etmiştir. Araştırmaya katılan kadınlar toplum ve aile üye-
lerinin bu alanlara yönelik cinsiyetleştirilmiş önyargıların bu süreçte olumsuz rol oynadığını dile 
getirmiştir. Alan yazında da bu araştırma bulgusuna paralel olarak FeTeMM alanlarının tercih 
edilmesi sırasında cinsiyetin rolüne ilişkin pek çok açıklama yer almaktadır (England & Li 
2006; Ceci & Williams 2010). Kız öğrenciler bu alanları tercih ederken seçmeyi düşündüğü a-
lanların geleneksel cinsiyet rollerine uygunluğunu test etmektedirler. Karşılaştırmalar sonucu 
seçeceği alanın cinsiyete yönelik yargılarla uyuşmadığını gören kız öğrenciler FeTeMM a-
lanlarına ilgi duymaktan vazgeçmektedirler (Ceci & Williams 2010). Bu çalışma bulguları bu 
bakış açısıyla değerlendirildiğinde, Türkiye’de de FeTeMM alanlarını seçen kız öğrencilerin ka-
dınlar için uygun olmayan meslekleri seçmemeleri yönünde toplumdan ve aile üyelerinden me-
sajlar aldıkları söylenebilir. Bu araştırmada da FeTeMM alanlarındaki kadınlar bu alanı seçerken 
çevrelerinden kadınlar için uygun meslek olarak değerlendirilen “öğretmenlik” mesleğine 
yönelmeleri konusunda pek çok kez mesaj aldıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca FeTeMM alanla-
rında kariyer sahibi olan ebeveynlere sahip olamamak ve rol model alabilecek birini tanımamak 
da kadınların bu alanları kariyer olarak seçmemelerine neden olmaktadır (Ceci et al. 2015). Bu 
açıklamalar bu araştırmaya katılan katılımcıların yakın çevrelerinde benzer bir kariyere sahip 
olan, rol model alabilecekleri kişileri tanımadıklarını ipucunu sunuyor olabilir. Dolayısıyla bu a-
raştırma bulgusunun alan yazındaki kuramsal ve uygulamalı araştırma bulgularıyla paralellik 
gösterdiği söylenebilir. Özellikle aileler çocukların akademik başarılarına ve yeteneklerine yö-

Tablo 4. FeTeMM Alanlarını Seçmeyi 
Düşünen Kadınlara Tavsiyeler 
Tavsiye Alanı f % 

Eğitim almak 7 30,43 

Kendini tanımak 6 26,08 

Kararlı durmak 4 17,39 

Kendine güvenmek 2 8,69 

Yaşamını düzenlemek 2 8,69 

Rekabete hazırlı olmak 1 4,34 

Seçim hakkını kullanmak 1 4,34 

Toplam 23 100,00 
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nelik tutum sergilerken ya da herhangi bir söylemde bulunurken cinsiyeti ön planda tutuyorsa 
bu durum kız çocuklarının FeTeMM alanlarını seçmemesine neden olmaktadır (Gunderson et al. 
2012; Harackiewicz et al. 2012). Bu araştırmanın katılımcıları da ailelerinin özellikle baba-
larının onların bu alanlarda başarılı olamayacakları yönünde söylemlerle karşılaştıklarını ifade 
etmektedirler.  

Araştırmaya katılan kadınlar FeTeMM alanlarını seçme sürecinde ailelerinden destek alama-
dıklarını ifade etmişlerdir. Aile üyelerinin kadın oldukları için bu alanlarda başarılı olama-
yacaklarına inandıklarını ve bunu FeTeMM alanlarını seçme sürecinde sık sık dile getirdiklerini 
söylemişlerdir. Bu tutum ve söylemler kadınların bu alanları seçerken onların tereddüt etmesine 
neden olmuştur. FeTeMM alanlarındaki kadınların bu deneyimleri de araştırma bulgularıyla 
tutarlılık göstermektedir (Cheryan et al. 2011; Grossman & Porche 2014). 

Özetle, FeTeMM alanlarını seçme sürecinde kadınların deneyimleriyle ilgili yapılan araş-
tırma bulguları bu çalışmanın sonuçları ışığında değerlendirildiğinde; FeTeMM alanlarına karar 
verme süreciyle ilgili araştırma sonuçlarının bütüncül olarak alan yazındaki bulgularla paralellik 
göstermektedir. Özellikle alan yazında dikkat çekilen alan seçim sürecinde aile ve toplumun 
rolü bu çalışma bulguları tarafından da vurgulanmaktadır. Kadın öğrencilerin bu alanları seçip 
seçmeme yönündeki kararları mesleklere ilişkin cinsiyetleştirilmiş kalıp yargılardan etkilen-
mektedir. Aile üyelerinin ve toplumdaki bireylerinin kadınların yeteneklerini ve bu alanları seç-
meye yönelik isteklerini cinsiyetlerine dayalı olarak değerlendirmesi ve kalıp yargılarla bütün-
leştirilmiş davranışlar sergilemesi kadınların FeTeMM alanlarını seçmelerine engel olmaktadır.  

Eğitim Sürecinde Toplumsal Cinsiyetin Rolüne İlişkin Bulguların Yorumu 
Türkiye’de FeTeMM alanlarındaki kadınların pek çoğu (%62,5) cinsiyetlerinin alan eğitimi sıra-
sında herhangi bir rolünün olmadığını ifade etmiştir. Kadınların alan eğitimi sırasında sorun ya-
şamamasının nedeni FeTeMM alanlarında öğrenim gören kadın öğrencilerin sayıca artmaya 
başlaması (Korkut-Owen, Kelecioğlu & Owen 2014) olabilir. Çünkü kadın öğrenciler eğitim 
yaşantıları içerisinde kendilerini azınlıkta hissettiklerinde grup çalışmalarına aktif olarak katıl-
mayı reddetmekte ve kendilerini yetkin görmedikleri için sürece kendilerini ait hissetme-
mektedirler (Dasgupta, Scircle & Hunsinger 2015). FeTeMM alanlarına kendini ait hissetmeyiş, 
bir başka deyişle bu alanlarda varlığını sürdüremeyeceğini düşünmek düşük düzeyde özyetkin-
lik inançları ve akademik erteleme davranışlarıyla yakından ilişkilidir (Blake-Beard et al. 2011). 
Araştırma bulgusu bu doğrultuda değerlendirildiğinde, FeTeMM alanlarındaki kadınların oranı-
nın erkeklerin oranına yaklaşmış olması kadınların FeTeMM alanlarını kendilerine uygun 
alanlar olarak görmelerine neden olmuş olabileceği söylenebilir. Katılımcılarında da ifade ettiği 
gibi erkeklerin ağırlıkta olduğu mühendislik gibi alanlardaki eğitim yaşantıları ile biyoloji gibi 
kadınların oranının erkeklerin oranına yaklaştığı alanlarda eğitim yaşantıları farklılaşmaktadır. 
Erkek oranının fazla olduğu mühendislik gibi FeTeMM alanlarında cinsiyet daha fazla bir role 
sahiptir (Fouad & Santana 2016; Korkut-Owen & Mutlu 2016). Korkut-Owen ve Mutlu’nun 
(2016) yaptıkları araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bulguyla paralel olarak, bu çalışmada da 
katılımcılar mühendislik ve teknoloji gibi erkeklerin sayıca kadınlardan daha fazla olduğu ve 
kadın / erkek oranları arasında büyük farkın olduğu FeTeMM alanlarında eğitim görürken 
cinsiyet rollerinin diğer FeTeMM alanlarına göre daha fazla etkili olduğunu düşünmektedir. 
Bunun nedeni Dasgupta, Scircle ve Hunsinger’in (2015) da vurguladığı gibi kadınların erkeklere 
göre sayıca az olduğu bölümlerde kadın öğrenciler cinsiyetlerinden dolayı kendilerini bu alana 
ait hissetmemeleri olabilir. Ayrıca eğitim alma sürecinde cinsiyetlerinin rolü olduğunu düşünen 
FeTeMM alanlarındaki kadınlar toplumdaki bireylerden toplumsal cinsiyet rollerine uygun 
alanlarda eğitim görmeleri yönünde mesajlar aldıklarını ve eğitim yaşantıları sürecinde okul içi 
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ve dışında cinsiyet farklılıklarına ilişkin kalıp yargılarla bütünleştirilmiş davranışlarla karşılaş-
tıklarını ifade etmektedirler. Muhtemelen Meadows ve Sekaquaptewa’nın (2011) da dikkat 
çektiği gibi bu tür tutum, davranış ve mesajlar bu araştırmaya katılan kadınların öz-yeterlilik 
inançlarını olumsuz yönde etkilediği için FeTeMM alanlarında eğitim almaya devam edip etme-
yecekleri yönündeki kararını da olumsuz yönde etkilemektedir (Meadows & Sekaquaptewa 2011). 

FeTeMM alanlarındaki kadınların alan eğitimi sırasında sorun yaşamamasının bir başka 
nedeni ortaöğretim kademesindeki öğrenme yaşantıları (Fouad & Santana 2016) olabilir. Çünkü 
öğrencilere öğrencilerin öğrenme yaşantıları sırasında öğrenmelerini kalıcı hale getirecek ve on-
ların FeTeMM alanlarıyla ilgili özyetkinlik inançlarını artıracak etkinliklerin sunulması onların 
bu alanları seçmelerine ve bu alanlarda eğitim görmeye devam etmelerine olumlu yönde et-
kilemektedir (Navarro, Flores & Worthington 2007; Fouad & Santana 2016). Bir başka deyişle, 
araştırmaya katılan katılımcıların sorun yaşamama nedenleri arasında destekleyici öğrenme ya-
şantıları olabilir. Öğrenme yaşantıları sayesinde bu alana ilişkin özyetkinlik inanç ve mesleki 
sonuç beklenti düzeyleri cinsiyetten bağımsız bir biçimde arttığı için FeTeMM alanlarında 
kariyerlerini sürdürebileceklerine inanmaktadırlar. Bu şekilde eğitim alma sürecinde erkekler 
gibi bu alanlarda eğitimlerini sürdürmektedirler.  

Özetle, FeTeMM alanlarında eğitim gören kadınlar cinsiyetlerinin farklı biçimlerde kariyer 
gelişimlerini etkilediğini ifade etmektedirler. Araştırmaya katılan kadınların çoğunluğu cinsi-
yetlerinin rolünün olmadığını düşünürken bir bölümü de cinsiyetlerinin rolü olduğunu düşün-
mektedir. FeTeMM alanlarındaki kadınların cinsiyetlerinin rolü ve rol oynama biçimi kadınların 
öğrenim gördüğü FeTeMM alanlarındaki yapıya (erkek oranı, öğretim üyelerinin tutumu, öğ-
renme yaşantıları gibi) göre değişebilmektedir. Araştırmanın bu bölümünde asıl dikkat çeken 
nokta ise cinsiyetlerinin rolü olduğunu düşünen kadınların toplumdan gelen mesajları vurgula-
malarıdır. Bu araştırmaya katılan kadınlar özellikle eğitim yaşantıları sırasında sınıf arkadaşları-
nın, öğretmenlerinin ve ailelerinin tutum ve davranışlarının FeTeMM alanda kariyerlerini sür-
dürmeye yönelik motivasyon düzeylerinin düşürdüklerini ifade etmişlerdir.  

Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyetin Rolüne İlişkin Bulguların Yorumu 
Araştırmaya katılan FeTeMM alanlarındaki kadınların %62,5’i cinsiyetlerinin çalışma yaşamla-
rında rol oynadığını ifade etmişlerdir. Katılımcılar özellikle cinsiyetlerin iş yaşamında onlara 
güçlük çıkardığını dile getirmektedirler. Bu bulgu FeTeMM alanlarındaki kadınların kariyer 
gelişimleri süresince deneyimledikleri pek çok araştırmayı (Esin & Öztürk 2005; Cha 2010) 
destekler niteliktedir. Örneğin çalışma ortamında iş ilişkileri içerisinde erkeklerin kadınlara 
ilişkin cinsiyete dayalı kalıp yargıları ve bu nedenle kadınlar ihtiyaç duysa dahi destek verme-
yişleri (Xu 2015) kadınların cinsiyetinin çalışma yaşamında da rol oynadığını göstermektedir. 

FeTeMM alanlarında çalışan kadınların hem evde hem de işte yükümlülüklerinin olması ve 
bu yükümlülüklerin azaltılması için destek bulamayışları (Cha 2010; Glass et al. 2013) bu 
araştırmadaki katılımcıların dile getirdiği çalışma yaşamlarındaki cinsiyetlerin rolüne ilişkin ifa-
delerden birisidir. Bu bulgunun bu araştırmada ortaya çıkmasının sebebi gelişen dünyada koşul-
ların değişmesiyle birlikte kadınların geleneksel aile içi rolünün yanına bir de sosyal ve ekono-
mik yaşamdaki rollerinin eklenmesi (Kocacık & Gökkaya 2005) olabilir. Hali hazırda ev içi 
sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü görülen kadınlardan bir de ekonomik ve sosyal 
yaşamlarında kendilerinden bekleneni yerine getirmeleri istenmektedir. Kadınların yakın ve u-
zak çevrelerinde yer alan bireylerin kadınlardan hem ev hem de işteki sorumluluklarını yerine 
getirmeleri yönündeki bu cinsiyetçi önyargılar kadınları işgücü piyasasından uzaklaştırmaktadır 
(Parlaktuna 2010). Ayrıca ekonomik anlamda zarara uğrayan kadınlara bu beklentilerin kar-
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şılanması sürecinde psikolojik, sosyal ve ekonomik anlamda destek sunacak bireyler ve kurum-
lar da sınırlıdır. Dolayısıyla bu araştırmaya katılan kadınların kendilerinden beklenenleri ger-
çekleştirmek konusunda güçlük çektikleri ve bunun bir sonucu olarak da bu alanlardaki kari-
yerlerini sürdürmek konusunda sıkıntı yaşadıkları söylenebilir.  

Bu araştırmaya katılan FeTeMM alanlarındaki kadınlara benzer olarak çalışma hayatında yer 
alan pek çok kadının cinsiyetlerinden dolayı bazı problemlerle karşılaştıkları söylenebilir. Özellikle 
evli ve çocuklu olan kadınların çalışma yaşamında güçlük çektikleri (Parlaktuna 2010) alan yazında 
vurgulanmaktadır. Bu araştırmada da kadınlar iş ilişkilerinde cinsiyetlerden dolayı farklı 
yaklaşımlarla karşılaştıklarını ama bu yaklaşımların onların motivasyon düzeyini düşürdüklerini 
ifade etmişlerdir. Evli ve çocuklu kadınlar olarak iş yaşamında güçlük çektiklerini, bu güçlüklerle 
karşılaştıklarında destek bulamadıklarını ve çalışma politikalarının kadınların ihtiyaçlarına göre 
iyileştirilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Küçükşen ve Kaya (2016) tarafından 
yapılan bir çalışmada yönetici olarak çalışan kadın akademisyenlerle çalışılmıştır. Araştırma 
sonunda kadın katılımcıların iş, aile özel alan dengesini kurabilmek için kendi kişisel, özel 
ihtiyaçlarından (uyku, eğlence, dinlenme, sağlık gibi) ödün verdikleri bulunmuştur. Bu ifadelerden 
yola çıkarak bu sorunlara çalışılan alanın değil kadın olmanın yol açtığı söylenebilir. 

Sonuç olarak, FeTeMM alanlarındaki kadınların sorunları ile çalışma hayatında yer alan e-
konomik yaşamda rolleri olan kadınların sorunları birbirine benzerlik göstermektedir. Kadın-
ların çalışma hayatlarında sorunlar yaşamalarının nedenleri kültürel, ekonomik, bilimsel vd. pek 
çok alanlardaki gelişimlere dayalı olarak meydana gelen değişimlerle açıklanabilir. Bununla 
birlikte bu noktada nedenler kadar kadınların çalışma hayatlarında iş ilişkilerinde cinsiyetlerine 
bağlı olarak farklı davranış ve tutumlarla karşılaştıklarında, bu tutum ve davranışların yol açtığı 
güçlüklerle baş etmeye çalıştıklarında ve ya baş edemediklerinde destek sunacak mekanizmaları 
aradıklarında sunulacak çözüm yollarının bulunması da önemlidir.  

FeTeMM Alanlarını Seçmeyi Düşünen Kadınlara Tavsiyelere İlişkin Bulguların Yorumu 
FeTeMM alanlarındaki kadınlara onlar gibi FeTeMM alanlarını seçmeyi planlayan kadınlara 
tekrarlanma sıklığına göre; eğitim almaları (f=7), kendilerini tanımalarını (f=6), kararları dur-
maları (f=4), kendilerine güvenmeleri (f=2), yaşamlarını düzenlemelerini (f=2), rekabete hazır-
lıklı olmalarını (f=1) ve seçim haklarını kullanmalarını (f=1) tavsiye etmektedir. FeTeMM alan-
larındaki kadınların bu alanı seçmeyi planlayan kadınlara verdikleri tavsiyeler bütüncül olarak 
değerlendirildiğinde, kadınların tavsiyelerinin kendi deneyimlerine dayandığı söylenebilir. Ö-
zellikle erkeklerin kadınlara oranla sayıca fazla olduğu alanlarda kadınlar kendilerini ispatlamak 
için çok çaba sarf etmektedirler (Dasgupta, Scircle & Hunsinger 2015). Hâlihazırda var olan 
kadınlara yönelik cinsiyete dayalı kalıp yargılarla (kadınların erkek egemen meslekleri yapa-
mayacağı gibi) mücadele eden kadınlar (Xu 2015) çalışma ortamında ya da eğitim yaşantıları 
sırasında kendilerini ispatlamak ve potansiyellerini gösterebilmek için erkeklere göre daha fazla 
çabalamaları gerekmektedir. Bu nedenle FeTeMM alanlarındaki kadınlar bu alanda çalışan ka-
dınlara eğitim almaları yönünde tavsiye vermiş olabilir.  

Moakler ve Kim (2014) FeTeMM alanlarındaki kadınların bu alanlarda kariyer gelişimlerini 
sürdürülebilmesi için kadın öğrencilere destekleyici öğrenme yaşantılarının ve bu alanlara iliş-
kin öz-yetkinlik inançlarını arttıracak materyallerle desteklenen öğretimin eğitimin vazgeçilmez 
unsurları olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu açıklama doğrultusunda katılımcıların görüş-
leri değerlendirildiğinde FeTeMM alanlarındaki kadınların bu eğitim sürecine dâhil olduğu ve 
bu alanı seçecek kadınlara da kararları durmaları (f=4) ve kendilerine güvenmeleri (f=2) yönün-
de tavsiyeler verdikleri görülmektedir. FeTeMM alanlarındaki kariyer gelişimlerini sürdüre-
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bilmelerini kendilerine olan güvenleriyle ve kararlı duruşlarıyla açıklayan kadınlar bu alanı seç-
meyi düşünen kadınlara da bu yönde tavsiyeler sunmuş olabilir.  

Sonuç olarak, FeTeMM alanlarında kariyer gelişimlerini sürdüren kadınlar kariyer gelişimleri 
süresince alanlarını seçerken, bu alanlarda eğitim görürken ve çalışırken karşılaştıkları güçlükleri 
göz önünde bulundurarak tavsiyelerde bulunmuşlardır. Toplumsal ve bireysel düzeyde cinsiyete 
dayalı kalıp yargılarla karşılaşan kadınlar kariyer gelişimleri süresince bu sorunlarla baş etmeye 
çalışmaktadırlar. Dolayısıyla onlar gibi FeTeMM alanlarında kariyer yapmayı düşünen kadınlara 
yol göstermek adına deneyimlerini paylaşmaktadırlar. Bu deneyimler doğrultusunda da tavsiye 
vermektedirler.  

Sonuç ve Öneriler 
Araştırmada FeTeMM alanlarındaki kadınların cinsiyetlerinin alan seçimi sırasında en çok top-
lumsal değerler ve aile üyeleri, alan eğitimi sırasında toplumsal değerler ve eğitim yaşantıları, 
çalışma yaşamlarında iş/çalışma ortamı ve toplumsal değerler aracığıyla kariyer gelişimleri üze-
rinde rol oynadığı bulunmuştur. FeTeMM alanlarındaki kadınlar bu alanlarda kariyer yapacak 
kadınlara en çok eğitim almaları ve kendilerini tanımları yönünde tavsiyeler vermiştir.  

Araştırmanın bulguları incelendiğinde, pek çok katılımcının mesleklere ve cinsiyetlere yönelik 
kalıplaşmış algıların, tutumların ve değerlerin Türkiye’de FeTeMM alanlarındaki kadınların 
meslek seçimlerinde, eğitim yaşantılarında ve çalışma hayatlarında rol oynadıklarını ifade ettikleri 
görülmektedir. Bu noktada toplumdaki mesleklere ya da cinsiyetlere yönelik kalıplaşmış 
yargıların azaltılması için toplumsal cinsiyete dayalı politikaların oluşturulması öneri olarak 
getirilebilir. Özellikle iş dünyasında işe alım, işte yükselme ve izin gibi kadınların cinsiyetlerinin 
ön plana alınabileceği noktalarda devreye giren politikaların yeniden gözden geçirilmesi, 
sorunların ve ihtiyaçların belirlenmesi etkili ve eşitlikçi politikaların var olmasına katkı 
sağlayabilir. 

İhtiyaçların ve sorunların belirlenmesi aşamasında FeTeMM alanlarındaki kariyeri olan 
herkesin bu alana ilişkin görüşlerinin alınabilmesi için alan çalışanlarına ve sivil toplum kuru-
luşlarına ihtiyaç vardır. Bu noktada kadınların meslektaşlarıyla networkunun geliştirilmesi ve 
sivil toplum kuruluşlarına üye olmaları için teşvik edilmesi öneri olarak getirilebilir. Hem alan 
çalışanları hem de sivil toplum kuruluşlarına üyelik aracılığıyla sadece alan sorunları belirlen-
meyecek aynı zamanda da kadınlara verilen destek artmış olacaktır. Araştırmaya katılan kadın-
ların da belirttiği gibi kariyerleri süresince destek görenler motivasyonları artarak bu alana ken-
dilerini daha uygun bulmaktadırlar.  

Araştırmanın bulguları mesleki rehberlik ve kariyer psikolojik danışmanlığı açısından düşü-
nüldüğünde, okullardaki ruh sağlığı uzmanları araştırma bulgularını göz önünde bulundurarak 
mesleki rehberlik ve kariyer psikolojik danışmanlığı kapsamındaki hizmetleri planlayabilir. Söz 
konusu hizmetler arasında; FeTeMM alanlarında çalışan kadınlar ile bu alanları seçmeyi düşünen 
kız öğrencileri bir araya getiren etkinlikler düzenleme, alan seçimi sırasında bireysel özelliklerinin 
tanımanın önemi hakkında seminer verme, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin farkındalık ve 
FeTeMM alanlarıyla ilgili özyetkinlik ve mesleki sonuç beklenti düzeylerini artırmaya yönelik 
programları geliştirme ve uygulama, FeTeMM alanlarını seçmeyi düşünen öğrencileri 
cesaretlendirme yer alabilir. Özellikle bu alanı seçme sürecinde öğrencilerin bu alanlara ilişkin 
özyetkinlik inançlarının ve temel düzeydeki bilgilerin kazanıldığı düşünüldüğünde mesleki 
rehberlik ve kariyer psikolojik danışmanlığı kapsamındaki hizmetlerinin ortaöğretim kademesinde 
yoğunlaştırılması öneri olarak getirilebilir.  

Araştırma bulguları FeTeMM alanlarındaki kadınların kariyer gelişimleriyle ilgili yapılan 
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araştırmaların yer aldığı alan yazına katkı sağlamıştır. Kadınların FeTeMM alanlarını seçerken, 
bu alanlarda eğitim görürken ve çalışırken toplumsal cinsiyetleri bağlamında ne tür sorunlarla 
karşılaştığına dair ortaya çıkan bulgular alan yazına katkı sağlamıştır. Öte yandan çalışmada or-
taya çıkan bulgular araştırmacıların ulaşabildiği FeTeMM alanlarında çalışan 16 kadın ile sı-
nırlıdır. Dolayısıyla bundan sonra yapılacak araştırmalar daha büyük ölçekte düzenlenip elde e-
dilecek bulgular daha büyük bir kitleye genellenebilir. Bu şekilde FeTeMM alanlarındaki ka-
dınların kariyer gelişimleri daha geniş bir perspektifte ele alınabilir. Ayrıca bu araştırmada elde 
edilen bulgular nitel veri toplama araçları kullanılarak elde edilmiştir. Fakat görüşmeler sonu-
cunda daha büyük kadın gruplarının kariyer gelişimlerinin incelenmesi gerekliliği ortaya çık-
mıştır. Bu nedenle bundan sonra yapılacak araştırmalarda bu araştırmadaki görüşmelerden elde 
edilen bulgular göz önünde bulundurularak daha büyük kadın gruplarına yollanabilecek ölçme 
aracı (anket ya da ölçek) geliştirilebilir.  

Araştırma bulguları FeTeMM alanlarında kariyerini sürdüren Türkiye’de öğrenim görmüş ve 
yaşayan kadınların görüşlerine dayalı olarak bulunmuştur. Dolayısıyla araştırma sonuçları 
Türkiye’deki öğrenim görüyor, görecek ve görmüş olan, ayrıca bu alanlarda hâlihazırda çalışan 
kadınların görüşlerini yansıtmaktadır. Türkiye’deki FeTeMM alanlarında çalışan kadınların kari-
yer gelişimlerini yansıtmayı amaçlayan bu araştırmada araştırma bulguları FeTeMM alanlarında 
çalışan kadınların kariyer gelişimlerini yansıtabilmesi için FeTeMM alanlarının her birinde çalışan 
en az bir kadın katılımcının görüşlerine yer verilmiştir. Bununla birlikte Fouad ve Santana’nın 
(2016) da belirttiği gibi son zamanlarda mesleki rehberlik ve kariyer psikolojik psikolojik 
danışmanlığı alan yazınında mühendislik alanında çalışan kadınların kariyer gelişimlerini çeşitli 
kuramsal yaklaşımdan inceleyen araştırmalar sayıca giderek artmaktadır. Araştırmalar kadınların 
FeTeMM alanlarında nasıl sorunlarla karşılaştıklarını ve neden bu alanlarda kariyerlerini 
sürdürdüklerini anlamaya yönelik (Buse, Bilimora & Perelli 2013) tasarlanmıştır. Buradan yola 
çıkarak, araştırmacılara ileri araştırmalar yapılandırırken bu hususa dikkat etmeleri önerilebilir. 
Her bir FeTeMM alanında çalışan kadınların kariyer gelişimleri sırasında algıladıkları destekleri, 
engelleri ve sorunları analiz edecek araştırmalar alanyazına katkı sağlayabileceği gibi aynı 
zamanda da kadınların bu alanlardaki varlıklarını sürdürmeleri için teşvik edebilir. 
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