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Basın Açıklaması 

 

 

Toplumsal Cinsiyet ve Öğretmenlik Mesleği: Öğretmenlerin Bakış Açıları 

Raporu Hazırlayan: Tegiye Birey ve Mehveş Beyidoğlu Önen  

POST Araştırma Enstitüsü  

ve 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi  

 

POST Araştırma Enstitüsü ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası - Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Komitesi, 17 Aralık Salı günü saat 14:00'te, Kıbrıs Türk Öğretmenler 

Sendikası’nın Lefkoşa Lokali’nde “Toplumsal Cinsiyet ve Öğretmenlik Mesleği: 

Öğretmenlerin Bakış Açıları” isimli raporu tanıtmak amacıyla ortak basın açıklaması 

düzenleyerek konu ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.  

 

Tegiye Birey ve Mehveş Beyidoğlu Önen’in kaleme aldığı rapor, POST Araştırma 

Enstitüsü ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası işbirliği ile uygulanan ve Friedrich Ebert 

Stiftung tarafından finanse edilen “Toplumsal Cinsiyet ve Barış Eğitimi” projesi 

kapsamında hazırlanmıştır.   

 

Projenin Esas Amacı: 

Barış eğitimi aracılığı ile gelecek nesillerin ve öğretmenlerin/sendikacıların toplumsal 

cinsiyet farkındalığını artırma çabasına katkıda bulunmaktır. 

Araştırmanın Amacı:  

1. Öğretmenlerin, toplumsal cinsiyet olgusunun mesleki kapasiteleri ne denli 

şekillendirdiğini düşündüklerini anlamak; 

2. Öğretmenlerin, toplumsal cinsiyet olgusunun mesleklerindeki fırsat eşitliğini ne 

denli şekillendirdiğini düşündüklerini anlamak; 



3. Öğretmenlerin, KTÖS’ün çalışmalarını nasıl değerlendirdiği ve bunlara katılım 

oranlarını anlamaktır.  

 

Katılımcı Sayıları: 

32 sorudan oluşan 250 adet anket, KTÖS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi 

tarafından Lefkoşa, Omorfo, Mağusa/Karpaz ve Girne bölgelerindeki öğretmenlere 

ulaştırıldı.  

250 anketten geri dönüt: 189 

Değerlendirmeye alınan anket sayısı: 186 

KTÖS’e üye kadın öğretmenlerin %14’ü (141) 

KTÖS’e üye erkek öğretmenlerin %9’u (45) anket çalışmasına katıldı. 

 

Çarpıcı Bulgulardan Bazıları: 

Birinci Bölüm: Öğretmenlerin, toplumsal cinsiyet olgusunun mesleki kapasiteleri ne denli 

şekillendirdiğini düşünüyorlar? 

 Kadın öğretmenlerin meslekleri çerçevesinde geleneksel olarak erkek işi olarak 

gözüken işleri yapma konusunda kendilerine olan güveni, erkek öğretmenlerin 

meslekleri çerçevesinde geleneksel olarak kadın işi olarak gözüksen işleri yapma 

konusunda kendilerine olan güveninden daha fazladır. (tarım, beden , üst 

sınıflar/okulöncesi, nakış...) 

 Çoğunluk olmasa  da, ikide bir ve beşte bir oranında değişen hatırı sayılır bir 

kesim, öğretmenlik mesleğindeki konumları hala daha kadının ve erkeğin 

geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında değerlendirmektedir. 

 Öğretmenlerin görüşleri kimi yerde verilerle çelişirken, kimi yerde verileri 

yansıtmaktadır.  

İkinci Bölüm: Öğretmenler, toplumsal cinsiyet olgusunun mesleklerindeki fırsat eşitliğini 

ne denli şekillendirdiğini düşünüyor? 

 Katılımcıların çoğunluğu, sınıf ve branş seçimi konusunda kadın ve erkek 

öğretmenlerın fırsat eşitliğine sahip olduğunu düşünürken,  katılımcıların 3’te 1 ve 

4’te 1’i arasında değişen bir oran da konuda eşitsizlik olduğunu ifade etti. 



 Veriler, toplumsal cinsiyetin idari kadrolara erişimde belirgin rol oynadığını 

göstermektedir. İdari kadroların üst mevkilerindeki erkek temsiliyeti orantısız 

olarak fazladır.  

 Öğretmenlerin birçoğunun, idari kadrolara erişimde toplumsal cinsiyetin oynadığı 

rolle ilgili farkındalığı düşüktür.   

Üçüncü Bölüm: Öğretmenler, KTÖS’ün çalışmalarını nasıl değerlendiriyor ve bunlara 

katılım oranları nedir? 

 Üyelerinin büyük bir çoğunluğu, KTÖS’ün yürüttüğü çalışamaların ihtiyaçlarını 

karşıladığını, ve faydalı olduğunu belirtmiştir.  

 KTÖS’ün kendi kadrolarındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kökenlerinin 

araştırılması ve buna çözümlerin bulunması Sendika’nın gündeminde olmalıdır. 

 KTÖS, öğretmenlerin talep ettiği eğitimlerin, gerek Bakanlık, gerek sivil toplum 

örgütleri, gerekse Toplumsal Cinsiyet Komitesi aracılığıyla onlara ulaştığından 

emin olmalıdır.   

 

Danışma: Mehveş Beyidoğlu Önen 
E-posta: mbeyidoglu@yahoo.co.uk  
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