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GİRİŞ
AÇEV’in 2008 yılının sonlarında, önceden kent merkezlerinde yürüttüğü çalışmaların sonuçları ve
etkileri ile saha çalışmalarından elde edilen verilerin bir araya getirilmesi sonucu, kırsal alanda bir
eğitim programı oluşturulması düşünülmüş ve çalışmalar başlatılmıştır. Program kırsal alanda yaşayan
15 yaş üstü genç kadınların yaşam becerileri ve bilgi dünyalarının güçlendirilmesini amaçlamaktadır.
Bu çerçevede Eğitim Programı, Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Gebelik, Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuğun
Büyüme ve Gelişimi, İletişim ve Çocuk Yetiştirme, Kadın Sağlığı, Çevre ve Haklar konularını kapsayan 8
oturumdan oluşturulmuştur.
Bu çerçevede pilot uygulamalar yapılmış ve bu uygulamalar sonucu saha çalışmalarından gelen
geribildirimlerle program içeriği revize edilmektedir. YADA, AÇEV’in Samsun’da yapılan pilot
uygulamanın, kırsal alanda eğitim uygulanan köylerde nasıl bir etki yarattığını ve köylerdeki mevcut
dinamiklere nasıl bir etkisi olduğunu araştırmak amacıyla bir alan çalışması uygulamıştır. Bu
çalışmadan elde edilen sonuçlar ve değerlendirmeler AÇEV’in program hakkında yapacağı revizyon
çalışmalarını desteklemesi için hazırlanmıştır.
YADA’nın uyguladığı saha çalışmasında; Eğitim programında öğretilmesi hedeflenen bilgilerin
katılımcıların bilgi düzeyinde nasıl bir yeri olduğu, ilgili konularda katılımcıların halihazırda edinmiş
oldukları bilgilerin düzeyi ve geçerliliği, bu bilgilerin eğitimle beraber nasıl bir değişim geçirdiği ve ne
kadar kalıcı olduğunun değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Samsun’da eğitimin uygulandığı dört köy olan Çepinler, Şeyhli, Yeniköy ve Bezirgan köylerinde
uygulanan alan çalışması iki tur üzerinden yapılmıştır. İlk turda köylerdeki eğitim öncesi bilgi dünyası
ve programda yer alan konular üzerinde geliştirilen algı ve pratiklerinin ne düzeyde olduğu
araştırılmıştır. İkinci tur eğitim programı uygulandıktan sonra gerçekleştirilmiş ve eğitim sonrası bilgi
düzeyinde yaşanan değişim ve bunun yanı sıra eğitimin köyde meydana getirdiği dönüşüm
irdelenmiştir. İlk turda 4 köyde toplam 108 görüşme yapılmıştır. Eğitim sonrasında ise toplam 106
görüşme yapılmıştır.
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1. NİCELİKSEL ANALİZ

1.1.

DEMOGRAFİK BİLGİLER VE HANE-MÜLKİYET BİLGİLERİ

Bu bölümde uygulamanın yapıldığı köy nüfusunu betimleyici genel bilgelere yer verilmiştir.
Betimleme iki temel kategoride yapılmıştır. İlk kategori, köye nüfusunun yaş, medeni durum, eğitim
durumu vs. gibi bilgilerini kapsayan “Demografik Bilgiler”dir. Diğer kategoriyi ise hane ve hane
halkının mülkiyet durumuna ilişkin bilgiler oluşturmaktadır.

1.1.1. Demografik Bilgiler
Türkiye’nin köy demografisine paralel biçimde köylerde yaş ortalaması yüksektir Öte yandan 25 yaş
altı bireylerin oranının nüfusun % 30’unu oluşturması, hedef köylerde kayda değer oranlarda ikamet
eden bir genç nüfustan bahsetmeyi mümkün kılmaktadır.

Yaş Dağılımı

27%

30%

15-24
25-34

22%

21%

35-44
45 üstü

Köylerde eğitim durumu da beklendiği üzere düşüktür. Ancak okuma yazma bilmeyen oranı düşük
olması (%12), en az ortaokul mezunu olan kişilerin oranın % 23’ü bulması göze çarpmıştır.

Eğitim Durumu
8% 2% 12%
13%

14%

okuma yazma
bilmiyor
okur yazar

51%
ilkokul mezunu
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1.1.2. Medeni Durum
Köylerde aile hayatı hakimdir. Evlilik oranı %72’dir. Bekar katılımcıların yaş aralığı 15-18 yaş arasında
yoğunlaşmaktadır. 19-25 yaş arası bekar katılımcı oranı ise yalnızca %3 kadardır. Bu çerçevede
köylerde evlilik oranı oldukça yüksektir ve zamanlaması da düşük yaşlardadır.

Medeni Durum
3%

Bekar
26%
Evli

71%

Boşanmış veya
eşi vefat etmiş

Katılımcıların tamamına yakını 25 yaşından önce evlenmiştir. Bununla beraber reşit olmadan
evlenenlerin oranı da azımsanmayacak boyuttadır. Evli olan katılımcıların tamamının resmi nikahı
vardır. Resmi nikahla beraber dini nikah kıyanların oranı ise %3’tür.

1.1.3. Hane ve Mülkiyet Bilgileri
Hedef köylerde bir hanede yaşayan kişi sayıları yüksek olsa da çekirdek aile yapısının daha hakim
olduğunu göstermektedir.. Katılımcıların % 65’i 1-5 kişi, % 32’si 5-10 kişi ve %3’ünde 10 kişiden fazla
nüfusla yaşamaktadır. Tarım dışı istihdam genelde köy içinde inşaat, tesisat ya da boya gibi işlerle
sınırlıdır. Ayrıca birkaç ailenin taşımacılıkla uğraştığı görülmüştür. Genelde geçimlik ekim yapan aileler
ve onların şehirde yaşayan akrabaları ile belirlenen bir ekonomik durum söz konusudur.
Yıllık gelir, araştırmada katılımcıların cevap vermekte güçlük çektiği bir soru olarak karşımıza çıkmıştır.
Evin ekonomik kontrolü ve bilgisi ağırlıklı olarak erkeklerin üzerinde olduğundan cevaplar tahmini
gelmiştir. Bu nedenle verilen cevaplarda değişkenlik ve çeşitlilik mevcuttur. Ailelerin ortalama yıllık
geliri 7bin-10 bin aralığındadır.
Katılımcıların tarım arazisi ortalama olarak 20-40 dönüm arasında değişmektedir. Ekili arazilere
bakıldığında katılımcıların %86’sı tarım arazilerinin tümünü ekime ayırmaktadır. Tarımsal üretim daha
çok geçimlik niteliktedir.
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1.2.

SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME

1.2.1. Sağlıklı Yaşam
Bu bölümde katılımcıların sağlıklı yaşam algıları ve davranışları konu edilmiştir.

1.2.1.1.

Algılar

Sağlıklı yaşama özen gösterme toplumumuzda yükselen bir eğilimdir. Bu eğilimin söylemsel düzeyde
köylere dek ulaştığına tanık oluyoruz.

Sağlıklı Yaşama Özen Gösteririm (%)
Çoğu Zaman Özen Gösteririm

Eğitim Öncesi

Bazen Özen Gösteririm

Pek özen göstermem

65

Katılanlar

30
73

Diğerleri

5
25

14

76

2
10

Sağlıklı yaşama özen konusundaki soruya alınan yanıtlarda, katılımcıların gerek eğitim öncesi gerek
eğitim sonrası ifadelerinde sağlıklı yaşama büyük oranda “özen gösterdikleri”ni ifade ettikleri göze
çarpmaktadır. Bu özen vurgusu eğitimle birlikte daha da yükselmiştir. Öte yandan vurgudaki yükseliş
sadece eğitim alanlarla sınırlı kalmamış, hedef bölgedeki diğer bireylerde de gözlemlenmiştir (Yapılan
Chi-Square testi sonucunda kategoriler arası istatistiksel olarak anlamlı değilse de dikkate değerdir).

Sağlığı Korumak İnsanın Elinde Değildir (%)
Katılıyorum

Eğitim Öncesi

Katılanlar

Diğerleri

Kısmen Katılıyorum

35

26

23

Katılmıyorum

24

12

43

62

18

59

Sağlıklı yaşam algısı ile ilgili en önemli değişikliklerden biri sağlıklı yaşamın insanın elinde olduğu
yönünde fikir değişikliğidir (Uygulanan Chi-Square testine göre bu üç kategori arasında anlamlı bir
farklılık gözlemlenmiştir). Katılımcıların eğitim öncesinde algısı sağlığı korumanın insanın elinde
olamayacağı yönünde iken eğitim sonrasında bu görüşe katılmayanların oranında ciddi bir azalma
olmuştur. Programa katılmayan bireylerin de bu yönde bir algı değişikliği gözlenmiştir. Bu sonuç da
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eğitim programının köydeki algı düzeyinde yarattığı olumlu etkiyi yorumlamak açısından dikkat
çekicidir.

Sağlığı Kadere Bırakmak Lazım (%)
Katılıyorum

Eğitim Öncesi
Katılanlar
Diğerleri

Kısmen Katılıyorum

23
13
20

Katılmıyorum

21

54

10

77
8

72

Sağlığın insanın elinde olduğu fikri “sağlığı kadere bırakmak lazım” önermesine dair görüşlerde de
kendini göstermiştir. Eğitim öncesi duruma göre bu önermeye katılmayanların oranı artış
göstermiştir. Öte yandan eğitim programına katılmayan köylülerde aynı oranda değişim
gerçekleşmemiştir.
Sağlıklı Yaşam algısı konusunda yukarda örnekler verdiğimiz soru setinin ortalamasının net bir şekilde
ortaya koyduğu fotoğraf, Eğitim Programının genel olarak köyün algı düzeyinde olumlu bir etki
yarattığı şeklindedir. Hem eğitime katılan hem de eğitime katılmayan bireylerin algılarında sağlık
konusundaki algıları olumlu yönde anlamlı düzeylerde değişmiştir (Uygulanan Chi-Square testi
sonucunda, bu üç kategori arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar olmadığı gözlemlenmiştir). (bkz
ek 1)
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Yaşam Pratikleri

1.2.1.2.

Eğitim programı sonrasında katılımcıların ve programa dahil olmayan bireylerin sağlıklı yaşam ile algı
düzeyi genel anlamda olumlu yönde değişim göstermiştir.
Sağlıklı Yaşam İçin Yapılanlar

Sağlıklı yaşamak
için nelere dikkat
ediyorsunuz?

Eğitimden
Önce
(%)

Eğitimden Sonra
Katılanlar
Diğer
(%)
(%)

Dengeli ve düzenli beslenme

44

98

62

Temizlik

46

61

67

0

3

2

12

0

4

3

3

2

15

5

12

0

0

10

7

13

4

0

3

0

15

2

3

0

0

7

19

10

Gezme ve yürüyüş yapmak

3

Uyku düzeni, dinlenme
Sigara-alkol kullanmama
Doktora gitmek
Hiçbir şey yapmıyorum
Kalın giyinmek, soğuktan korunmak
Dinlenmek
Gıda temizliği
İlaç kullanma
Spor yapmak, hareket etmek

Sağlıklı Yaşam için katılımcılar eğitim öncesi ve sonrasında dengeli beslenme ve temizlik üzerinde
yoğunlaşmışlardır, ancak eğitime katılanların neredeyse tamamında dengeli ve düzenli beslenme
vurgusu yer etmiştir. Eğitime katılanların, katılmayanlara göre farklı yönde sergiledikleri değişim,
temizlik, uyku düzeni, doktora gitme, gıda temizliği, fiziksel aktivite gibi aktiviteleri sağlıklı yaşam ile
daha fazla ilişkilendirmesi olduğu gözlemi, eğitimin etkisine işaret etmektedir.

Doktora Gitme Durumu (%)
Rahatsızlık ve hastalık durumunda

Eğitim Öncesi

Katılanlar

Diğerleri

Hiç gitmedim

Kontrol ve bilgi amaçlı

72

8

7

5

Kadın hastalıklarında

16

86

79

0

12

8

5

7 2

Eğitim öncesi doktora gitme konusunda yerleşik algı hastalık ya da rahatsızlık (ağrı, sızı vb.)
durumlarında doktora gitmek olarak belirginleşmiştir. Bu algıya sahip olanlar hiç gitmeyenlerle
beraber oldukça yüksek bir oran oluşturmaktadır. Eğitim sonrası doktora gitme durumunun yalnızca
hastalıklarla sınırlı olmadığı, kontrol ve bilgi almak amacıyla da gidilebileceği algısı oluşmuştur. Bu
durum önemli bir algı değişimi olarak belirlenmiştir. Ancak eğitime katılmayanlarda bu konuda bir
değişiklik oluşmamıştır. Öte yandan eğitime katılmayanların ikinci turdaki cevapları “rahatsızlık ve
hastalık durumunda” cevabında toplanmıştır. Uygulanan chi-square testinde kategoriler arası anlamlı
farklılıkların olduğu saptanmıştır ve sağlık ile ilgili pratiklerde yaşanan bu farklılık eğitim programının
yarattığı önemli bir etkinin göstergesi olarak belirlenmiştir.

Sağlık Soruları Ortalaması
Evet

Eğitim Öncesi

Kısmen

Hayır

78%

20%

2%

Katılan

88%

12% 0%

Diğer

86%

11% 3%

Sağlığa özen gösterme üzerine sorulan sorulara bakıldığında katılımcıların eğitim öncesi ve sonrasında
bu konuda belli bir algıya sahip olduğu görülmüştür

1.2.1. Temizlik
1.2.1.1.

Algılar

Algılar hem eğitim öncesinde hem de eğitim sonrasında benzerlik göstermiştir. Görüşme yapılan
köylerdeki tüm katılımcılar temizlik algısını benzer kavramlarla açıklamıştır.
Eğitimden
Önce
(%)

Mikroplardan Korunma

Mikroplardan
korunmak için
neler
yapıyorsunuz?

Eğitimden Sonra
Katılanlar
(%)

Diğer
(%)

El-yüz temizliği

42

62

36

Gıda temizliği

12

23

9

Kişisel temizlik

30

78

45

3

25

16

Titizlik

9

Ev temizliği

28

41

13

Çevre temizliği

4

6

11

Mikroplardan korunma

3

22

2

Giysi temizliği

1

9

7

Öte yandan, Eğitime katılanların ifadelerinde farklı olarak gıda temizliği, titizlik, çevre temizliği,
mikroplardan korunma gibi vurgular daha yüksek oranda görülmektedir.

Diş Fırçalama
Eğitim Öncesi

Katılanlar

Diğerleri

53
47
35
26

23
13

11
0

24 24

12

5

Hiç

Haftada bir

İki üç günde
bir

Günde bir
defa

Köyde ağırlıklı olarak iki üç günde bir diş fırçalandığı görülmektedir. Eğitim sonrası pratiklerde etkili
değişiklikler görülmemektedir.

1.2.1.2.

Yaşam Pratikleri

“El yıkama” katılımcıların hem önceki pratiklerini korudukları hem de değişikliklerin gözlemlendiği bir
durum olarak belirlenmiştir.
El Yıkama Durumu

Ellerinizi
nasıl
yıkarsınız?

Eğitimden
Önce
(%)

Eğitimden Sonra

Sadece sabun kullanarak

59

Katılanlar
(%)
18

Diğer
(%)
30

Sadece deterjan kullanarak

11

7

16

Sabun sıcak suyla

28

10

3

Sabunla 1-2 dakika

2

2

3

Sabunla avuç içini, parmakları ovuşturarak

O

63

49

El Yıkama şekli algı ve pratiklerde yaşanan değişimlerin en açık olarak ortaya çıktığı durumlardan biri
olarak belirlenmiştir. Eğitim öncesinde genel ve tanımlayıcı olmayan ifadeler kullanılırken, eğitim
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sonrası el yıkama şekli eğitimde anlatıldığı şekliyle ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. Önemli ve ilgi çekici
bir durum da eğitime katılmayanların da bu pratiği benimsemiş olduğudur. Bu durum eğitime
katılanların köydeki diğer kadınlarla öğrendiklerini paylaştıkları konuların başında gelmiştir.
Katılımcılar eğitim öncesinde “hangi durumlarda elinizi yıkarsınız?” sorusuna daha genel ve
tanımlayıcı olmayan ifadelerle cevap vermişlerdir. “Kirlendiğinde”, “Her zaman yıkamaya çalışırım”
veya “Dışarıdan gelince” gibi daha kapsayıcı ve ayrıntı barındırmayan tanımlamalar yapmışlardır.
Eğitim sonrası cevaplar daha tanımlayıcı ve spesifik ifadeler kullanılarak verilmiştir. Eğitim öncesinde
tuvalet öncesi el yıkama durumu çok sık telaffuz edilmemişken eğitim sonrasında bu gereklilik daha
çok belirtilmiştir. Eğitim öncesinde % 8 “tuvaletten önce” el yıkama oranı eğitim sonrasında eğitime
katılanlarda %30’a yükselmiştir. Eğitim sonrası etki yaratan diğer bir konu da “çocuğun altını
değiştirdikten sonra” el yıkamak olmuştur. Eğitime katılanların %31’i bu durumun gerekliliğini ifade
etmiştir (eğitimden önce % 9).

Tuvalete Girmeden Önce El Yıkama (%)
Hiç

Eğitim Öncesi
Katılanlar
Diğerleri

14

Ara sıra

42

44

2 5
2

Her zaman

93
10

88

Temizlik konusundaki ifadelere göre, temel konularda genel bir olumlu davranış düzeyi ile
karşılaşılmıştır. “hayvanlarla temastan sonra” veya “yemek hazırlamadan önce” gibi durumlarda el
yıkma gerekliliği büyük oranlarda halihazırda eğitimden önce vurgulanmaktaydı. Öte yandan
“tuvaletten önce el yıkamak” gibi daha özel bir gereklilik, eğitimden sonra öncesine göre oldukça
yüksek düzeyde sahiplenilmeye başlanmıştır (Bkz. Ek 1.).
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Yemek hazırlamadan önce el yıkama
her zaman
100
98
97

Eğitim Öncesi

Katılanlar

Diğerleri

Hayvanlar ile temastan sonra el yıkama (%)
her zaman
98

98

95

Eğitim Öncesi

Katılanlar

Diğerleri

1.2.2. Beslenme
Yararlı besinlerle ilgili yanıtlarda genel bir eğilim belirdiği gözlemlenmezken, zararlı besinler
hakkındaki ifadeler oldukça anlamlı ayrışmaktadır. Katılımcıların cevapları hem eğitim öncesinde hem
de eğitim sonrasında ağırlıklı olarak iki seçenekte toplanmıştır. Yağlı ve tuzlu yiyecekler katılımcıların
zararlı bulduğu besinler olarak belirlenmiştir. Kötü beslenme ile ilgili fikirlerde ise yağlı yiyeceklerle
beraber en çok tercih edilen cevap ölçüsüz beslenme olmuştur. Ölçüsüz beslenme ile kastedilen, çok
ya da az yemek durumudur. Eğitimlerde bahsedilen dengeli ve düzenli beslenme vurguları
katılımcılarda önemli bir etki yaratmıştır.
Sağlıklı Beslenme

Eğitimden
Önce

Katılanlar
(%)

(%)
Sağlıklı

Dengeli beslenme
Beslenmek Temizlik
Meyve ve sebze tüketimi
İçin Nelere
Süt ürünleri
Dikkat
Gıda temizliği
12

Eğitimden Sonra

22
31
2
2

72
32
20
15
5

Diğer
(%)
58

23
20
5
15

Edersiniz?

Yağlı
yiyeceklerden
kaçınma
Tuzlu
yiyeceklerden
kaçınma
Dikkat etmiyorum
Acıdan kaçınma
Sigara-alkol kullanmama
Bilmiyorum
Doğal ürünler
Baklagiller

12

10

12

8

2

0

10
1
1
2
14
3

0

1

0

0

2

0

0

0

7

10

2

3

Sağlıklı beslenme hakkında genel fikirler sorulduğunda dengeli ve düzenli beslenme ile ilgili eğitim
sonrasında bir vurgu yükselmesi olmuştur. Eğitime katılanların özellikle bu konuda yoğunlaştığı
belirlenmiştir. Temizlik de önemli bir değişken olarak görülmektedir. Eğitim öncesine göre en belirgin
değişiklikler bu iki etkinlikte yaşanmıştır. Ayrıca süt ürünlerinin tüketilmesi gerektiği de artış gösteren
algılardan biri olarak belirlenmiştir.

Sütü Kaynatma Süresi
Eğitim Öncesi

Katılanlar
73

Diğerleri

67

45
27

35

33

18

3 - 5 dakika

5 - 10 dakika

Yarım saat ve
fazlası

Katılımcılar eğitim sonrasında, eğitimde verilen bilgiler doğrultusunda pratiklerini değiştirmiştir.

1.3.

HAMİLELİK VE ÇOCUK BAKIMI

1.3.1. Hamilelik
1.3.1.1. Algılar
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Katılımcıların hamilelik döneminde dikkat edilecek durumları sayması istendiğinde eğitim öncesinde
cevaplar ağırlıklı olarak beslenme ve hamileyken iş yapma konuları üzerine odaklanmıştır. Eğitim
sonrasında ise cevaplardaki ağırlık çeşitlilik göstermiştir.

Eğitimden

Hamilelikte Dikkat Edilecekler

Eğitimden Sonra

Önce
(%)

Katılanlar

Diğer

(%)

(%)

Hamile birisinin

Dengeli beslenme

37

94

89

neler dikkat

Doktor kontrolü

5

33

30

etmesi gerekir?

Hastalıktan sakınma

0

22

13

Ağır işten kaçınma

37

45

48

Temizlik

0

6

5

Çay-kahve tüketiminden kaçınma

0

2

0

Sigara-alkol kullanımı

3

4

3

Bilmiyor

10

2

8

Stresten kaçınma

1

0

3

Dinlenme ve uyku düzeni

2

2

3

Gereksiz ilaç kullanmamak

1

0

3

Bol su içmek

0

2

0

Eğitim sonrasında, doktor kontrolüne gitme hassasiyetinde oran çarpıcı oranda yükselmiştir. Ağır
işten kaçınma ve dengeli beslenme yine yüksek oranda ifade edilmiş, aynı zamanda “hastalıklardan
sakınma” da sağlıklı gebelik açısından önemli bulunmuştur. Katılımcıların eğitim sonrası verdiği
cevaplar daha detaylı ve net olmuştur. Dengeli beslenme tanımlanırken proteinli gıdalar almak,
vitaminli besinler tüketmek gibi tanımlama cümleleri ile beraber cevap verilmiştir.
Katılımcıların hamilelikle ilgili algılarını şekillendiren bir diğer konu da hamilelik ve beslenme ilişkisidir.
Katılımcılar hamilelik döneminde hangi besin maddelerinin alınması gerektiği konusunda fikirler
belirtmişlerdir. Sağlıklı beslenme konusunda olduğu üzere en çok telaffuz edilen besinler kendi
yetiştirdikleri ürünler doğrultusunda ifade edilmiştir. Buna bağlı olarak meyve-sebze tüketimi ve süt
ürünlerinin oranı yüksek çıkmıştır.

14

Hamilelikte Beslenme

Eğitimden

Eğitimden Sonra

Önce

Katılanlar

Diğer

(%)

(%)

(%)

Hamilelik

Meyve ve sebze tüketmek

30

49

50

döneminde nasıl

Süt ürünleri

40

58

58

beslenmek gerekir?

Kırmızı et

5

5

8

Beyaz et

3

25

25

Baklagiller

8

4

3

Tahıllı ürünler

22

3

0

Her şeyi yemek lazım

14

3

3

Dengeli ve düzenli beslenme

5

31

22

Bol su tüketilmiş ve sıvı yiyecekler

6

9

8

Canı ne isterse onu yemeli

1

4

14

Vitaminli besinler

2

6

8

Yağlı yemeklerden kaçınma

3

1

2

Tuzlu yemeklerden kaçınma

7

1

2

Cevap ekseni süt ürünleri ve meyve-sebze tüketiminde yoğunlaşırken diğer cevaplar ikincil tercih
edilen seçenekler olmuştur. Dengeli ve düzenli beslenme ile beraber beyaz et tüketiminin gerekliliği
vurgusu eğitimden sonra yükselmiştir. “Hey şeyi yemek lazım” görüşündeki azalma da eğitimin
etkileri arasındadır.
Katılımcılara hamilelik öncesi süreç hakkında da fikirleri sorulmuştur. Böylelikle katılımcıların
hamilelik hakkında oluşturdukları algı dünyasının farklı boyutları da incelenmiştir. Katılımcılara
hamilelik öncesi eşleriyle birlikte bir değerlendirme yapıp yapmadıkları sorulmuştur. Katılımcıların
eğitim öncesinde sadece % 40’ında olan bu hassasiyet, eğitim sonrasında % 72’iye yükselmiştir. Öte
yandan eğitime katılmayanlarda değişim düşük oranda seyretmiştir.
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Çocuk sahibi olmaya eşle birlikte karar verir
misiniz? (%)
72

80

61
51

49

60

Eğitimden önce

39

Katılanlar

28

40

Diğerleri

20
0
Evet

Hayır

Katılımcılara yine hamilelik öncesinde psikolojik durumları ile ilgili bir soru yöneltilmiştir. Eğitimde
özellikle vurgulanan konulardan biri olan hamilelik öncesi hazırlık katılımcılarda önemli bir algı
değişikliği yaratmıştır. Eğitim öncesi hamilelik öncesi böyle bir hazırlık konusunda yeterli bilgiye sahip
olmayan katılımcılar, eğitim sonrasında bu konunun gerekliliğini belirtmişlerdir. Eğitime
katılmayanların da bu konuda fikir belirtmiş olmaları eğitim sonrası yaşanan etkileşimin devrede
olduğu anlardan biridir.

Hamilelik öncesi kendinizi ruhsal olarak hazırlar
mısınız? (%)
her zaman
80

75

59

Eğitim Öncesi

Katılanlar

16

Diğerleri

1.3.1.2.

Algılar

Katılımcıların hamilelik ile ilgili mevcut pratikleri ve eğitim sonrasında bu pratiklerde yaşanan
değişimler incelenmiştir. Katılımcıların hamilelik dönemi boyunca ev işi yapmaları normal
karşılanmaktadır.
Eğitim sonrası katılımcıların bu konudaki görüşü değişmemiştir. Hamilelik boyunca ev işlerine devam
etmenin sakıncalı olmadığı doğrultusunda cevaplar verilmiştir. Burada vurgulanması gereken nokta
verilen cevaplarda “ağır iş olursa yapılmamalı” fikrinin baskın olarak dile getirilmesidir. Başka bir
deyişle ev işlerinin ağır olması halinde yapılmaması gerektiği katılımcılar tarafından belirtilen bir
durum olarak karşımıza çıkmıştır.

Hamilelik Boyunca Ev İşi (%)
Çoğu Zaman

Zaman Zaman

Eğitim Öncesi

71

Katılanlar

71

Diğerleri

Nadiren

11

18
22

79

7
18

3

Hamilelikte bir kaç sigaranın zararı olmaz konusunda katılımcıların cevabı ortada olmuştur. Verilen
cevaplar incelendiğinde ağırlıklı olarak “az içilirse çok zararı olmaz” ya da “ birkaç sigaranın çok zararı
olmaz” gibi ifadelerle karşılaşılmıştır.
Eğitim sonrası cevaplar incelendiğinde eğitime katılanların bu konuda yaklaşımının değiştiğini ve
sigara kullanmanın zararlı olabileceği yönünde fikir edindikleri görülmüştür.
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Hamilelikte Birkaç Sigara Zararsızdır (%)
Katılıyorum

Eğitim Öncesi

6

Kısmen Katılıyorum

88

6

Katılanlar

Katılmıyorum

39

Diğerleri

13

42

48

40
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Katılımcıların hamilelikle ilgili pratiklerini belirleyen önemli durumlardan biri de oruç tutma konusu
olarak belirlenmiştir. Eğitim sonrası eğitime katılan katılımcıların hamilelik boyunca oruç tutmanın
zararları olabileceği konusunda fikir sahibi oldukları görülmüştür.

Hamileliğin İlk Aylarında Oruç Tutmak Zararsızdır (%)
Katılıyorum

Eğitim Öncesi

Katılanlar

Diğerleri

Kısmen Katılıyorum

65

13

35

28

13

59

22

Katılmıyorum

63

2

Doğumlar arasındaki sıklık katılımcılarda eğitim öncesinde de fikir sahibi oldukları bir konu olarak
dikkat çekmişti. Katılımcıların önemli bir kısmı en az 2-3 yıl beklenmesi gerektiği konusunda fikir
belirtmişlerdir.
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Doğumdan sonra 2-3 yıl beklerim
(%)
Evet
88
70

68

Eğitim Öncesi

Katılanlar

Diğerleri

Katılımcıların eğitim sonrasında en çok etkilendikleri alanlardan biri hamilelik konusu olmuştur. Hem
algılarda hem de yaşam pratiklerinde önemli tutum değişiklikleri gözlemlenmiştir. Bu anlamda
eğitimin etkisini güçlü olarak gösterdiği bir konu olarak dikkat çekmiştir.
Bununla beraber katılımcılar hamilelikle ilgili genel bazı bilgilere sahip durumda oldukları
gözlemlenmiştir. Eğitim öncesinde zaten yüksek olan oranlarda, eğitim sonrasında bir değişiklik
olmamıştır.

Gebeyken Gereksiz İlaç
Kullanmamak (%)
Çok Gereklidir
76

Eğitim Öncesi

75

Katılanlar

19

77

Diğerleri

Gebeyken Tarım İlaçlarına Temas Etmemek (%)
Eğitimden önce
88

Katılanlar

Diğerleri

88

85

Çok gereklidir

1.3.2. Çocuk Bakımı
Bu bölümde katılımcıların Çocuk Bakımı ile ilgili değerlendirmeleri eğitim öncesi genel durum ve
eğitim sonrası yaşanan değişiklikler ile beraber incelenmiştir. İnceleme katılımcıların algı dünyasındaki
değişimler ve yaşam pratiklerinde ortaya çıkan dönüşümler üzerinden değerlendirilmiştir.

1.3.2.1.

Algılar

Katılımcıların çocuklara verdiği temizlik eğitimi önemli göstergelerden biridir. El-yüz temizliği özellikle
önemsenen bir durum olarak dikkat çekmektedir. Katılımcıların “mikrobun ilk olarak elden geçtiği”
kabulü ve açıklamaları ile bu duruma önem verdiği belirlenmiştir.
Çocuklara Temizlik Eğitimi

Eğitimden

Eğitimden Sonra

Önce

Katılanlar

Diğer

(%)

(%)

(%)

Çocuklara

El-yüz temizliği (tuvaletten sonra, pis şeylere dokununca vs.)

73

75

65

temizlikle ilgili

Üst-baş, elbise temizliği

20

36

30

neler

Çamurdan, pis yerlerden uzak durma

9

20

22

öğretmek

Hayvanlara dokunmama

12

15

10

Kişisel temizlik (banyo, diş temizliği vs.)

43

33

32

Gıda temizliği

8

12

5

Çevre temizliği

0

2

0

gerekir?

Eğitim öncesi ve sonrasında benzer oranların çıktığı bu soruda tüm köylerdeki bireylerin bu konuda
belirli bir bilgi ve bilinç düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Eğitim sonrasında da dağılımda büyük
farklılıklar gözlemlenmemiştir. Öte yandan eğitim öncesine göre cevapların dağılımının çeşitlendiği
söylenebilir.
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Katılımcıların algı dünyasında önemli değişimlerden biri çocukların doktora götürülmesi konusunda
olmuştur. Eğitim öncesi çocuklarını düzenli doktora götürmediklerini söyleyenlerin oranı %60 iken
eğitim sonrası eğitime katılanların cevaplarına bakıldığında bu oranda ciddi bir azalma vardır (%30).
Eğitime katılanların büyük bir kısmı eğitim sonrası çocukların düzenli olarak doktora götürülmesi
gerektiğini savunmuştur. Eğitime katılmayanlar ise eğitim öncesi genel durumla paralellik gösteren
tercihlerde bulunmuştur.

Çocuğunuzu düzenli olarak doktora götürür müsünüz? (%)
Eğitimden önce

Katılanlar

Diğerleri

70
63

60
40

37
30

Hayır

Evet

Burada ortaya çıkan oran değişikliklerinde önemli bir algı farklılığı etkendir. Eğitimde çocukların
düzenli doktora gitmesi durumunda hastalıklardan nasıl korunabileceği anlatılmıştır. Ancak eğitime
katılmayanların temel argümanı “nasıl olsa hasta olmuyorlar” düşüncesidir. Buradaki algı kırılması
hastalıkların önceden de önlenebileceği düşüncesinin eğitime katılan katılımcılarda yer etmiş
olmasıdır.
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Çocuklarla Oyun Oynama (%)
Eğitim Öncesi

Katılanlar

Diğerleri

80
62

55
38

37
12
0

Günde birkaç saat

O kendi kendine
oynar

8

8

Ne zaman isterse
oynamaya
çalışırım

Eğitim sonrasında eğitime katılan katılımcıların çocuklarla oyun oynamak için bir kaç saat ayrılması
gerektiği görüşü artmıştır.

1.3.2.2.

Yaşam Pratikleri

Araştırma ile katılımcıların çocuk bakımı ile ilgili bilgi ve algı dünyalarıyla beraber pratik hayatta
uyguladıkları durumlar incelenmiştir.
Çocukların kahvaltıda çay içmeleri genelde kırsal alanda oldukça sık rastlanan bir durumdur.
Araştırma yapılan köylerde de bu alışkanlığın yaygın olarak devam ettiği gözlemlenmiştir. Eğitim
sonrasında eğitime katılanların bu alışkanlığın zararlı olduğu konusunda edindikleri bilgiler pratik
hayatlarında bu uygulamadan büyük oranda vazgeçmelerini sağlamıştır. Ancak eğitim almayan
katılımcılarda eğilim devam etmektedir.
Kahvaltıda çocukların margarine yemesi de önemli beslenme alışkanlıklarından biridir. Katılımcıların
eğitim öncesi bu yerleşik alışkanlığı taşıdıkları gözlemlenmiştir. Eğitim sonrasında bu algıda büyük
değişiklikler yaşanmamıştır. Köyün gelir durumu ve beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişki
düşünüldüğünde margarin ucuz ve ulaşılır bir beslenme kaynağı olarak tüketilen bir besindir. Bu
nedenle köydeki tüm bireyler bu alışkanlığını devam ettirme eğiliminde olmuşlardır.
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Kahvaltıda Ekmeğin Margarin Sürerim (%)
evet

52

48

44

Eğitimden Önce

Katılanlar

Diğerleri

“Doyması için bol ekmek yedirme” değişikliğin yaşanmadığı bir alışkanlık olarak gözlenmiştir. Bu
durum eğitimin etki göstermediği konulardan biridir. Uygulanan Chi-Square testi de bu tespiti
doğrular nitelikte olması bakımından önemlidir (Bkz. Ek 1).

İyice doyması için bol bol ekmek yediririm (%)
Eğitimden önce

Katılanlar

Diğerleri

62
53

52
38

47

48

Hayır

Evet

Katılımcıların çocuklar için fazla tüketimi zararlı olan besin maddelerine dair görüşleri sorulduğunda
yine “genel bir doğru” üzerinden cevaplar verildiği gözlenmiştir. Eğitim sonrasında da eğitime katılan
katılımcılar bu genel doğruları takip eder nitelikte cevaplar vermişlerdir. Ancak eğitime
katılmayanların eğiliminde farklılaşma görülmüştür.

23

Çikolata, şeker yemesine karışmam (%)
Eğitimden önce

Katılanlar

68

Diğerleri

64

60

40

36

32

Karışmam

Çok yemesine izin vermem

Çocukların sağlığı ile ilgili kalıplaşmış alışkanlıklardan “ishale karşı kola-kahve ya da koyu çay içirme”
konusunda

katılımcıların

dağılımı

kararlılık

göstermemektedir.

Bu

yöntemi

kullananlarla

kullanmayanların oranları yakındır. Kullanmam diyenlerin alternatif olarak bir yöntem sunmadığı da
dikkate değer bir parametredir.
Eğitim sonrasında eğitime katılan katılımcıların bu konuda fikirlerinin netleşmesi ve eğitimde
öğrendikleri yöntemleri ifade etmeleri dikkate değer bir değişim olarak belirlenmiştir. Katılımcıların
ishale karşı tedavi yöntemleri için eğitimde öğretilen tedavileri ifade etmeleri önemlidir. “Bol su
içirmek”, “meyve suyu içirmek” ve “AŞTE” yöntemlerinin ifade edilmesi eğitimin yaptığı katkıyı
göstermektedir.

İshal olduğunda kahve ya da kola ile tedavi ederim (%)
Eğitimden önce

Katılanlar

Diğerleri
69

56
44
31

63

37

Hayır

Evet

Katılımcılara çocukların zihinsel, sosyal ve fiziksel görünümleriyle ilgili neler yaptıkları sorulmuştur.
Zihinsel gelişimleri için televizyon seyrettirmenin yeri sorulduğunda eğitim öncesi bu durumun sık sık
yaşandığı gözlemlenmiştir. “Bütün gün izler zaten”, “her şeyi televizyondan öğreniyorlar” gibi ifadeler
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ağırlıktadır. Bu durum çocukların zihinsel gelişiminde televizyonun önemli bir yer tuttuğu düşüncesine
sahip olduklarını göstermektedir.
Eğitim sonrasında ise televizyonun belirli aralıklarla izlenmesi gerektiği ve zihinsel gelişim için
televizyonun yeterli olmadığı görüşü daha baskın hale gelmiştir. “Her programı izletmem”, “ara sıra
izlemesi lazım” gibi cevaplar belirginleşmiştir.

Televizyon seyrettiririm (%)
Eğitimden önce

Katılanlar

Diğerleri

65
55
32

42

37
25

21
10

Sık sık

Ara sıra

13

Hiç

Eğitim sonrasında eğitime katılanların televizyon seyrettirmeye yönelik görüşlerinde değişim
yaşanmış ve televizyonun gelişim için yeterli olmadığı fikri belirmiştir. Uygulanan Chi-Square testi,
kategoriler arasındaki farklılığı destekleyen sonuçlar vermiştir (Bkz. Ek 1.).
Bu çerçevede çocuklara kitap okumanın onların zihnini geliştirmesi konusu sorulmuştur. Katılımcıların
büyük kısmı bu faaliyeti gerçekleştirmediğini belirtmiştir. Bunun temel sebebi katılımcıların ağırlıklı
olarak ilkokul mezunu olmasıdır. Eğitim sonrasında bu durum önemli oranlarda değişmemiş olsa da
eğitime katılanların durumun gerekliliğini vurgulayarak “ara sıra okumak lazım” şeklinde cevap verme
oranlarında artış gözlemlenmiştir (Bkz. Ek1.).
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Çocuğuma kitap okurum (%)
Eğitimden önce

Katılanlar

Diğerleri

70
53

49

35
16

34
17

13

13

Sık sık

Ara sıra

Hiç

Eğitimlerde sosyal gelişimleri için çocuklarla beraber vakit geçirilmesi önemli bir etken olarak
gösterilmiştir. Buna bağlı olarak çocuklarla nasıl vakit geçirdikleri sorulmuştur. Eğitim öncesi ve
sonrasında çocukları gezmeye götürme konusunda benzer oranlar çıkmıştır. Bu durumda köydeki
koşullardan bağımsız düşünülmemelidir. Kadınların ev işini yapmak durumunda olmaları ve aynı
zamanda bahçe ve hayvanlarla uğraşmaları çocuklarla geçireceği vakti daraltmaktadır. Bu nedenle ara
sıra seçeneği hem eğitim öncesi hem de eğitim sonrası baskın bir ifade olarak belirlenmiştir.

Çocuğumu sosyalleşmesi için gezmeye götürürüm (%)
Eğitimden önce

Katılanlar

Diğerleri

49
37

36

37

37

34

29

26
15

Sık sık

Ara sıra

Hiç

Çocukların sosyalleşmesi için onlarla sohbet etme konusunda eğitim öncesi “sık sık” cevabı yüksek
çıkmıştır. Bununla beraber eğitim sonrasında özellikle eğitime katılanlarda “ara sıra” cevabının arttığı
gözlemlenmiştir. Eğitim sonrasında çocuklarla iletişim konusundaki eksiklerin görülmesi cevapların
daha kontrollü verilmesini sağlamış olabilir.
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Sosyalleşmesi için Sohbet Etme (%)
Sık Sık

68
45
30

Diğerleri

Katılanlar

Eğitim Öncesi

Çocukların fiziksel gelişimleri için katılımcıların önemli bir bölümü hem eğitim sonrasında hem de
eğitim öncesinde fiziksel gelişim için bahçe işlerinde çalıştırma önemli bir pratik olarak belirlenmiştir.
Eğitim sonrasında eğitime katılan ve eğitime katılmayan katılımcıların ortak verdiği cevaplardan biri
olarak gözlemlenmiştir. Bu durum zaten kırsal alanda yaygın bir uygulama olarak görülmektedir.
Çocukların bahçe işlerinde çalıştırılmasının sakıncaları konusunda eğitim sonrasında beklenen
dönüşüm olmadığı gibi, tersini gösteren sonuçlara rastlanmıştır. Çocuklarla vakit geçirme,
sosyalleşme, vb. önerilerin bunu etkilemiş olması muhtemeldir.

Bahçe işlerinde çalıştırırım (%)
Eğitimden önce

Katılanlar
55

47
38

Diğerleri

50
42

40

18
7

Sık sık

Ara sıra

3

Hiç

Eğitimde önemli bir konu olarak çocuklarla iletişim, özellikle çocukların hata yapması durumunda
nasıl bir yaklaşım içinde olduklarının anlaşılması açısından değerlendirilmiştir. Eğitim öncesi dağılımda
katılımcıların çocuklarla kurduğu iletişim daha sert ve şiddete yöneliktir. “Dövmek”, “bağırmak” ve “
sinirlendirirse dövmek” gibi şiddete yönelik ifadeler belirlenmiştir.
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Eğitim sonrasında konuşarak uyarırım seçeneği önemli bir tercih cümlesi olmuştur. Eğitimde
çocuklarla iletişim kurmak adına verilen dersler katılımcıların bu yöndeki tutum ve davranışlarında
değişiklik yaratmıştır.
Çocuk Hata Yaptığında

Eğitimden

Eğitimden Sonra

Önce

Katılanlar

Diğerleri

(%)

(%)

(%)

Çocuklarınız

Kızarım

15

21

15

yanlış bir şey

Konuşarak uyarırım

50

91

95

yaptığında,

Döverim

17

16

25

Bağırır, azarlarım

17

22

25

Sinirlendirirse döverim

19

12

20

onlara karşı
tepkiniz

1.4.

KADIN SAĞLIĞI

1.4.1. Algılar
Eğitim öncesinde cinsel sağlık konusunda katılımcıların mahremiyet algısı, eğitime katılanlarda %
41’den %30’a gerilemiştir.

Cinsel sağlık mahremdir, ağır hastalık olmadıkça doktora gidilmez
(%)
Eğitimden önce

Katılanlar

Diğerleri

70

59
41

30

63

37

Hayır

Evet

Eğitimde kadın sağlığı ve temizlik konusunda vurgulanan bazı konularda ise beklenen etki
sağlanamamıştır. Kadınların bu konularda eğitim öncesi fikirlerini devam ettirdiği ve algı değişikliği
yaşamadığı gözlemlenmiştir.
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Taharet almanın üreme sağlığı ile ilgisi yoktur (%)
Eğitimden önce

Katılanlar

60
44

56

Diğerleri
60
40

40

Hayır

Evet

Kadınların bazı yerleşik fikirlerinin ise eğitim sonrasında değiştiği görülmüştür. Cinsel ilişki ve doğum
kontrolü ile ilgili bazı yerleşik algıların değişim gösterdiği ve bu konuda bilgi sahibi olunduğu
belirlenmiştir.
Eğitimden önce, cinsel ilişkide kan gelmemesinin başka biriyle ilişkiye girildiğini gösterdiği yönündeki
algı, sonrasında büyük oranda değişmiştir. Eğitim sonrasında hem katılanlar hem de katılmayanlar bu
konuda bilgi sahibi olmuş ve fikir değiştirmişlerdir. Bu değişiklik bilgi edinme üzerinden gerçekleştiği
için oldukça etkili ve yüksek oranda oluşmuştur.

Kan gelmemesi önceden bir ilişki yaşandığını gösterir (%)
Eğitimden önce

Katılanlar

Diğerleri
78

79

60
40
22

21

Hayır

Evet

Doğum kontrol yöntemleri ile ilgili de önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Özellikle köyde yerleşik
olarak kabul edilmiş bazı algı ve pratiklerin değişikliğe uğradığı belirlenmiştir.
İlişki sonrası hazneyi yıkamanın hamileliği önlemesi konusunda eğitim öncesinde ağırlıklı olarak
olumlu yanıt veren katılımcıların eğitim sonrasında bu konuda bilgi edinip fikir değiştirdikleri
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gözlemlenmiştir. Bu anlamda eğitimde verilen bilgiler katılımcılar tarafından benimsenmiş ve kabul
görmüştür.

İlişki sonrası hazneyi yıkamak hamileliği önler (%)
Eğitimden önce

Katılanlar

Diğerleri

68

68

32

35

65

32

Hayır

Evet

Doğum kontrol haplarının hastalığa sebep olduğu konusunda yerleşik algıları olan katılımcıların eğitim
sonrası bu algılarını değiştirdikleri belirlenmiştir.
Eğitim sonrasında hem eğitime katılanlar hem de katılmayanlar doğum kontrol haplarının
kullanılabilir bir yöntem olduğunu belirtmişler ve hastalığa sebep olması konusunda eğitim öncesine
göre farklı bir tutum sergilemişlerdir. Eğitime katılan ve katılmayanlar arasında etkileşimin
gerçekleşmesi durumu bu konuda da gözlemlenmiştir

Doğum kontrol hapları kansere neden olur (%)
Eğitimden önce

Katılanlar

Diğerleri
85
65

63
37

35
15

Hayır

Evet

Geri Çekilme yöntemi eğitim öncesi önemli bir doğum kontrol yöntemi olarak görülürken, eğitim
sonrasında bu görüşler değişikliğe uğramıştır.
Eğitim sonrasında ise bu yöntemin güvenli olmadığı konusunda bir fikir ve algı oluşmuştur. Eğitimde
verilen bilgilerin katılımcılar tarafından benimsendiği ve bir tutuma dönüştüğü belirlenmiştir.
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Geri çekilme etkili bir yöntemdir (%)
Eğitimden önce

Katılanlar

75

70
25

38

62

30

Hayır

Evet

1.5.

Diğerleri

HAKLAR

Bu bölümde katılımcıların İnsan Hakları ve Kadın Hakları ile ilgili değerlendirmeleri eğitim öncesi genel
durum ve eğitim sonrası yaşanan değişiklikler ile beraber incelenmiştir. İnceleme katılımcıların algı
dünyasındaki

değişimler

ve

yaşam

pratiklerinde

ortaya

çıkan

dönüşümler

üzerinden

değerlendirilmiştir.

1.5.1. Kadın Hakları
Araştırma ile katılımcıların kadın hakları konusunda mevcut algı dünyaları ve eğitim sonrasında
yaşanan değişiklikler incelenmiştir.

Kadın olarak daha iyi yaşam talebiniz var mı?
(%)
Evet

66
63
55

Eğitim Öncesi

Katılanlar

31

Diğerleri

Köyde daha iyi bir yaşam talebi oranları eğitim öncesi ve sonrasında belirli bir aralıkta kalmıştır. Daha
iyi yaşam talebi olmayanlar içinde bulundukları durumun kötü olmadığı ve yetinilmesi gerektiği
şeklinde ifadelerde bulunmuşlardır.
Daha İyi Yaşam için Talepler

Eğitim

Katılanlar(%) Diğerleri

Öncesi

(%)

(%)
Eğitim hakkı

72

85

25

Meslek sahibi-çalışma hakkı

23

45

37

8

0

7

2

5

4

8

0

0

6

22

2

Miras hakki

0

22

0

Dini kurallara uygun giyinebilmek

3

85

0

Kimsenin karışmadığı özgür bir yaşam
Daha İyi Maddi
Yaşam
için

olarak

kendi

ayakları

üzerinde

durabilmek
Yalnız yaşamak

Talepler Kadın-erkek eşitliği

Katılımcıların eğitim konusunda duyarlı oldukları ve bu konuyu önemsedikleri görülmüştür. Bu eğitim
öncesinde de sahip olunan bir tavırdır. Eğitimin en çok etki ettiği alan olarak miras hakkı göze
çarpmaktadır. Katılımcıların bu durumdan haberdar olması önemli bir göstergedir. Bir diğer artış
meslek sahibi olmak ve çalışabilmek konusunda olmuştur. katılımcılar çalışma haklarının da olması
gerektiğini düşünmektedirler.

Daha iyi yaşam talebini dile getirdiniz mi? (%)
Taleplerini dile getirenler

89
77
46

Eğitim Öncesi

Katılanlar

32

Diğerleri

Köyde eğitim sonrasında taleplerin daha çok dile getirildiği görülmüştür.
Eğitim

Taleplerin dile getirilmesi

Katılanlar Diğerleri

Öncesi

(%)

(%)

(%)
görüştüm

Ailemle

ama

sonuç

56

20

41

25

9

9

8

43

5

8

8

42

Eşimle görüştüm destek oldu

3

17

3

Eşimle bu konuda tartıştım

0

2

0

alamadım
Taleplerin

Ailemle görüştüm destek oldular

dile

Ailemle bu konuda tartıştım
görüştüm

getirilmesi Eşimle

ama

sonuç

alamadım

Eğitim sonrasında katılımcıların eşleri ve aileleri ile daha çok iletişime geçtiği ve bu konuda girişimde
bulunduğu görülmüştür. Katılımcıların eğitim öncesine göre daha ısrarcı olduğu da tartışma oranının
yüksekliği düşünüldüğünde ortaya çıkan bir durum olarak dikkat çekmiştir.
Katılımcıların kız çocuklarının okutulması konusunda destekleyici ve olumlu tavırları bulunmaktadır.

Kız Çocukları Okutulmalı mı? (%)
Okutulmalı
97%

97%

90%

Eğitim Öncesi

Katılanlar

Diğerleri

Kız çocuklarının okutulması konusunda köylerde ortak bir algı vardır. Kız çocuklarının okutulmasına
karşı olanların oranı oldukça düşüktür. Önemli bir nokta eğitime katılmayan bireyler arasında bu kız
çocuklarının okutulmaması konusunda algı daha fazla yer bulmuştur
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Kız Çocuklarının Okutulması

Sizce kız
çocukları
okutulmalı
mı? Neden?

Eğitimden
Önce
(%)

Cahil kalmamalı, bilgi sahibi olsunlar
Meslek sahibi olmalılar
Kız-erkek ayrımına karşı
Maddi olarak kendi ayakları üzerinde
durabilmesi için
Kendini rahat ifade edebilsin diye

Eğitimden Sonra

16
22
14
42

Katılanlar
(%)
72
23
22
46

Diğer
(%)
63
22
27
19

2

2

0

Eğitim sonrasında eğitime katılanların cevaplarında önemli değişimler gözlenmiştir. Öncelikle
cevaplar çeşitlenmiş ve birkaç durum birden ifade edilmiştir. Eğitim sonrasında cevaplara kız
çocuklarının okutulması konusunda “kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesi” ekonomik
nedenlerle açıklanmıştır. Bununla beraber en önemli vurgu kadınların “cahil kalmaması” üzerine
yapılmıştır. Köylerin ortak yapısına bakıldığında ilkokul mezunu oranının yüksek olduğu görülmüştür.
Buna bağlı olarak eğitim almanın önemli bir durum olduğu belirtilmiştir. Kız çocuklarının okutulması
bu açıdan önemli görülmüştür.
Bununla beraber kadının hayattaki yeri ve konumunu erkeğin gölgesinde tanımlamışlardır.
Katılımcıların yapacakları işleri eşlerine sormadan yapamadıkları ve doğru olanın da bu olduğu
konusunda görüşleri mevcuttur.

Yapacağım işleri eşim belirler (%)
Eğitimden önce
54

Katılanlar

Diğerleri

54
47
36

28

28
22

17

15

Sık sık

Ara sıra

Hiç

Eğitim sonrasında da bu tavır devam etmiştir. Kadınların erkekleri bir karar merci olarak gördüğü
belirlenmiştir. Buna benzer bir durum da aile içi kararlar ile ilgili fikirlerde ortaya çıkmıştır.
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Katılımcılar aile içinde karar vermesi gereken kişinin erkek olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum eğitim
sonrasında da devam etmiştir.

Aile kararlarında erkeğin karar vermesi daha uygundur
Eğitimden önce

Katılanlar

Diğerleri

70
65
50
30

31
23

19

5

Katılıyorum

Kısmen katılıyorum

7

Katılmıyorum

1.5.2. İnsan Hakları
Katılımcılara insan hakları ile ilgili genel sorular sorulmuştur. Bu sorularla insan hakları konusunda
genel bilgileri ve tutumları ölçülmüştür.
Katılımcıların en çok vurguladığı insan hakkı tanımlaması kadın-erkek eşitliği olmuştur. Bu aslında
yaşanan bir çelişkinin de göstergesidir. Kadın hakları konusunda kadın-erkek eşitliğinin aksi ifadelerde
bulunan katılımcılar buna karşılık kadın-erkek eşitliğinin en temel insan haklarından olduğunu
belirtmişlerdir. Bu noktada eğitimin bazı konularda bilgi vermesine rağmen yerleşik algıları ve yaşam
pratiklerini değiştiremediği görülmüştür.
İnsan Hakları

İnsan Hakları
kavramı sizin için
ne ifade ediyor?

İnsanca yaşam

Eğitimden

Eğitimden Sonra

Önce

Katılanlar

Diğerleri

(%)

(%)

(%)

11

15

17

Demokrasi ve eşitlik

8

8

3

Kimse karışmadan özgürce yaşamak

4

13

22

Kadın-erkek eşitliği

52

48

42

Bilmiyorum

10

4

7
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İnsanca yaşam ile kastedilen ise maddi olarak daha iyi şartlarda yaşamak olarak tanımlanabilir.
Katılımcıların insanca yaşamak durumunu kendi maddi koşullarının düzelmesi olarak ifade ettiği
belirlenmiştir.

1.6.

İletişim

Katılımcılara eş ve çocuklarıyla iletişimleri hakkında da sorular sorulmuştur. Eşleriyle genel olarak iyi
iletişim kurduklarını ve birbirlerini anladıklarını ifade etmişlerdir. Eğitim öncesi ve sonrasında oranlar
birbirine yakın çıkmıştır. Ancak katılımcılar özellikle çocuklarla iletişim konusuna önem vermişlerdir.
Eğitimden en çok akılda kalan konulardan biri olan çocuklarla iletişim katılımcılar tarafından
önemsenmiştir.

Eşimle güçlü bir iletişim kurmaya çalışırım (%)
Sık sık

61

62
48

Eğitim Öncesi

Katılanlar

Katılımcılar çocuklarını dinlemek konusunda hem eğitim öncesinde hem de eğitim sonrasında benzer
cevaplar vermişlerdir. Çocukları dinlemenin önemini vurgulamışlar ve çocukları dinlemekten keyif
aldıklarını belirtmişlerdir.
Eğitime katılanlar kadar katılmayanlarda da aynı durum gözlemlenmiştir. Kadınların çocukları ile ilgili
iletişim konusunda kendilerini yeterli gördükleri bir gösterge olarak çıkmıştır.
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Çocuğumu dinlerken elimde bir iş varsa bırakırım (%)
Eğitimden önce
68

63

Katılanlar

Diğerleri

68

30
24
16

16
8

7

Sık sık

1.7.

Ara sıra

Hiç

EĞİTİMLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Eğitim sonrası katılımcılara uygulanan program hakkında genel bir değerlendirme yapmaları istenmiş
ve bu çerçevede sorular sorulmuştur.

Eğitim hakkında düşünceler (%)

Eğitim
hakkında

Bilmediğimiz, yanlış bildiğimiz şeyler öğretildi

95

Köydeki sosyal hayat için çok faydalı oldu

36

Sağlık, beslenme gibi konular hakkında çok şey

7

öğrendik

düşünceler Çocuk yetiştirmekle ilgili çok şey öğrendik

9

Kadın hakları konusunda çok şey öğrendik

9

Temizlik ile ilgili çok şey öğrendik

16

Katılımcılar genel olarak eğitimden memnun kalmışlardır. Özellikle yeni bilgiler öğrenildiği ve
daha önceki bilgiler konusunda da daha bilinçli hale geldikleri vurgulanmıştır.
Uygulanan eğitimle ilgili öğrenilenler sorulduğunda ağırlıklı olarak sağlıklı yaşam konusunun iz
bıraktığı görülmüştür. Bununla beraber kadın-çocuk sağlığı ve eş-çocuklarla iletişim de
vurgulanan konular olmuştur
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Uygulanan eğitim ile neler
öğrendiğinizi düşünüyorsunuz? (%)
Uygulanan eğitim ile neler

Sağlıklı yasam

63

öğrendiğinizi

Çocuk sağlığı

11

düşünüyorsunuz?

Temizlik

8

Kadın hakları

3

Çevre temizliği

3

Kompost gübre

2

Kadın sağlığı

13

Eş ve çocuklarla iletişim

12

Katılımcılar eğitimle ilgili önerilerde de bulunmuşlardır. Eşlerle beraber verilebilecek eğitimler talep
edilmiş, ayrıca aile içi davranışlar ve iletişim konusuna da ağırlık verilmesi söylenmiştir. Uyuşturucu ve
bağımlılık gibi sosyal sorunlarla ilgili de bilgi talep edilmiştir.
AÇEV'in uyguladığı eğitimde keşke bunu da anlatsalardı dediğiniz
bir konu oldu mu? (%)
AÇEV'in uyguladığı

eğitim yeterliydi, başka beklenecek bir konu yok

10

eğitimde keşke

ilk yardim eğitimi

20

bunu da

uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddelerden korunmak için 25

anlatsalardı

eğitim

dediğiniz bir konu

eslerle beraber eğitim verilmeli

12

oldu mu?

okuma yazma öğretilmesi

17

aile içi davranışlar ve iletişim

16
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2.

2.2.

NiTELiKSEL ANALiZ
Temel Algılar

2.2.1. SAĞLIKLI YAŞAM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER
Yapılan derinlemesine görüşmelerle katılımcıların sağlık kavramı hakkında ve sağlıklı yaşam
konusunda algıları konu edilmiştir. Bu bağlamda sağlık algısı doktora gitme durumu, sağlıklı yaşam
alışkanlıkları/sağlığa özen gösterme ve hastalık durumunda yapılanlar üzerinden değerlendirilmiştir.

Katılımcıların sağlıklı yaşam konusundaki eğitim öncesi ve sonrası yaklaşımlarında farklılıklar
gözlemlenmiştir:
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Katılımcılar eğitim öncesinde sağlıklı yaşam ile ilgili algılar genel ve kitabi ifadeler ve
tanımlamalar ile belirtilmiştir. Katılımcılar sağlıklı yaşamak için yaptıklarına dair özel noktalara
işaret etmek yerine “herşeye dikkat etmeye çalışırız” gibi genel tanımlamalarda
bulunmuşlardır. Beslenme ve temizlik gibi durumlar da ayrıntı verilmeden genel ifadeler
kullanılarak belirtilmiştir. Eğitim sonrasında ise bu ifadelerin, eğitim programında öğrenilen
konuların ifade edilmesi şeklinde değiştiği gözlemlenmiştir, “kişisel temizlik”, “dengeli
beslenme” gibi kategorik ifadeler eğitimin bir algı değişikliği yarattığını göstermektedir.
Katılımcıların eğitim ile değiştirdiği algılardan biri de doktora gitme durumunun içeriği ile ilgili
olmuştur. Eğitim öncesindeki ifadelerde “doktor” kavramı “ağır hastalık” ya da “ağrı-sızı”
durumları ile düşünülmektedir. Eğitim sonrası kontrol için doktora gitme durumu bir fikir
olarak benimsenmiştir. Bu sonuç, bunun pratikte ne ölçüde uygulanacağını ölçmüyor olsa da
oluşan hassasiyeti net biçimde gözlemek mümkündür.

Eğitim sonrası cevaplarda katılımcılar sağlıklı yaşamak için kendi durumlarını kontrol etmek ve
müdahale etmenin önemini vurgulamışlardır. Bu anlamda bu soruya verilen cevaplar hem algı
değişimini hem de pratik hayatlarındaki dönüşümü göstermektedir.
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Katılımcıların kendilerini ifade ediş biçimlerindeki değişimlerde göze çarpmaktadır. Eğitim
öncesinde doktora gitmeme durumu bir sağlık göstergesi olarak ifade edilirken, eğitim
sonrasında katılımcılar sağlıklı yaşam için doktor kontrollerinin önemini belirtmişlerdir.

2.2.2. TEMİZLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER
Eğitim progmraına yönelik olarak değerlendirelen diğer bir konu temizliktir. Temizlik, pratik
hayatlarındaki uygulamalara yönelik ifadeler üzerinden değerlendirilmiştir. Katılımcıların temizlik
alışkanlıkları ve genel olarak temizlik hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Katılımcılar hem temizlik için
genel tanımlamalarda bulunmuş hem de pratik hayatlarındaki alışkanlıkllarını tanımlamışlardır.

“Temizlik” bağlamında ilkin, katılımcıların öncelikle genel algısı yoklanmıştır.. Temiz olmak için neler
yaptıkları sorusuna verilen cevaplar katılımcıların temizlik algısına işaret etmektedir.

Katılımcıların eğitim öncesi algılarında genel temiz olma ifadeleri hakimdir. Kendi
temizlik algıları ve tanımlamaları genel ve kapsayıcıdır. Eğitim sonrasında verilen
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cevapların çeşitlendiğini ve detaylandığını görmekteyiz. Katılımcılar eğitimde
gösterilen konuları birer temizlik koşulu olarak tanımlamışlardır.
Bu soruya verilen cevaplar aynı zamanda pratik hayata yönelik cevaplar olarak dikkat
çekmiştir. Katılımcılar temizlik ile ilgili algılarını pratik hayattaki uygulamaları
üzerinden tanımlamaktadır. Ancak pratik hayattaki uygulamaları sorulduğunda eğitim
öncesi alışkanlıkların devam ettiği görülmektedir.

Katılımcılar “diş fırçalama” alışkanlılarının eğitim sonrasında farklılaşmadığını verilen
yanıtlardan çıkarmak mümkündür. Ancak eğitim sonrası verilen cevaplarda “olması
gereken durum” referansı cevaplarda gözlemlenmiştir. Katılımcıların eğitim
sonrasındaki tepkileri “doğruya işaret ettiği halde uygulamamak” şeklindedir.
Bir diğer önemli pratik “el yıkama” alışkanlıkarıdır. Katılımcılara “hangi durumlarda ellerinizi
yıkarsınız?” sorusuna cevap vermişlerdir. Temizlik konusunda önemli bir referans olarak belirtilen el
yıkama durumu katılımcıların üzerinde özellikle durduğu cevaplar olarak belirlenmiştir.
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Katılımcılar el yıkama konusunu eğitim öncesinde de önemli bir temizlik göstergesi olarak
gördükleri belirlenmiştir. Eğitim sonrasında el yıkama durumlarına ilişkin görece daha detaylı
tanımlamalara rastlansa da eğitimden önce de genel bir el yıkama hassasiyeti olduğuna
rastgelinmiştir.

2.2.3. BESLENME ALIŞKANLIKLARI
Katılımcıların sağlıklı beslenme algısı, aldıkları besinlerin yararlı ya da zararlı oluşu üzerinden
şekillenmektedir.

Katılımcıların

tükettikleri

besinlerin

niteliğini

tanımlamaları

ve

gerekçelendirmeleri, oluşturdukları sağlıklı beslenme algısının anlaşılması için değerlendirilmiştir.
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Katılımcılara yararlı besinler sorulduğunda hem eğitim öncesi hem de eğitim sonrasında kendi
imkanlarını referans olarak kullanmışlardır. “Meyve ve sebze” ve doğal ürünler yanıtları bu
nedenle hem eğitim öncesinde hem de eğitim sonrasında önemli bir sağlıklı beslenme
referansı olarak belirtilmiştir.

Eğitim sonrasında bunların dışında yağlı yemeklerden kaçınmak, düzenli öğünler ve ölçülü
yemek gibi ayrınrılara da işaret edilmiştir.

2.2.4. GEBELİK İLE İLGİLİ BİLGİLER
Katılımcıların gebelik konusundaki bilgileri ve buna bağlı oluşturdukları düşünceler, Katılımcıların
gebelik dönemlerinde neler yaptıkları ve nelerin yapılması gerektiğini düşündükleri üzerinden
değerlendirilmiştir.
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Katılımcıların hamilelikle ilgili bilgi dünyaları ve pratikte hangi davranış kalıplarına sahip oldukları;
hem “dikkat edilecekler” hem de “yapılması gerekenler” olarak incelenmiştir.

Katılımcıların hamilelikle ilgili bilgileri sorulduğunda hamile kalmadan önce bilgileri olmadığı,
daha sonradan çevrelerindeki büyüklere ya da komşulara sorarak bilgi edindiği
gözlemlenmiştir. Katılımcılar ilk doğumlarında yaşadıkları tecrübeleriyle daha sonraki
doğumları için bilgi dünyası oluşturmuşlardır. Bununla beraber niceliksel araştırmada
hamileliği boyunca düzenli doktora giden katılımcılara da rastlanmıştır. Özellikle son
dönemde aile hekimliği uygulamasının bu açıdan önemli bir değişiklik yarattığı not
düşülmelidir.
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“Hamilelikte dikkat edilmesi gerekenler” konusundaki ifadeler, katılımcıların hamilelikle ilgili
bilgi dünyasının anlaşılması açısından önemli bir gösterge olarak belirginleşmiştir:

Katılımcıları eğitim öncesinde hamilelikte dikkat edilmesi gereken en önemli unsur
olarak “ağır kaldırmamak/ağır işten kaçınmak” algısı eğitim sonrasında da kuvvetle
ifade edilmiştir. Eğitim sonrasında ayrıca, iyi beslenme vurgusu artmıştır. Ancak iyi
beslenme vurgusunda alınan gıdaların bolluğuna vurgu önplandadır.
Hamilelik konusundaki bilgi dünyasını belirleyen bir diğer durum da hamilelik ve tehlikeli durumlar
ilişkisidir. Katılımcılara hamileliği etkileyecek tehlikeli durumlar sorulmuştur. Katılımcıların verdikleri
cevaplar hamilelik konusundaki bilgi düzeyi açısından dikkate değerdir:
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Katılımcıların eğitim öncesinde hamilelik ve tehlikeli durumlar konusunda belirgin bir bilgiye
sahip olmadıkları görülmüştür. “hastalık” durumu genel bir ifade olarak belirtilmiştir. Ayrıca
akraba evliliği bir bilgi olarak katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Ancak eğitim sonrasında
cevapların çeşitlendiği görülmektedir. Katılımcıların birçok farklı durumu ifade ettiği
gözlemlenmiştir. “hastalık” ve “akraba evliliği” dışında “kan uyuşmazlığı”, “genç/ilerlemiş yaş”
ve “tansiyon” gibi daha spesifik sebepler tehlikeli durum olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede
eğitimin hamilelik konusundaki bilgi düzeyinin artışına önemli katkıları olduğu söylenebilir.

2.2.5. ÇOCUK BAKIMI BİLGİSİ
Katılımcıların özellikle çocuk bakımı ile ilgili olan bilgilerinin değerlendirildiği bu bölümde, çocukların
yetiştirilmesi konusunda mevcut algıları ve pratiklerinin eğitim sonrası nasıl bir değişim gösterdiği
incelenmiştir. Özellikle beslenme ve sağlık konularında yaşanan değişimler ve sabit kalan algılar
üzerinde durulmuştur. Konu, çocuk bakımı bilgisi, çocuğun sağlığı ve çocukla kurulan iletişim
üzerinden değerlendirilmiştir.

Katılımcıların çocuk yetiştirme ve bakımı konusundaki algı dünyasında yaşanan değişimler
farklılıklar göstermiştir.
Çocuk bakımı ve yetiştirmesi konusunda önemli bir belirleyici olarak çocukların sağlığı sorulmuştur.
Çocukların sağlıklı olması için yapılanlar ve beslenme gibi konularda katılımcıların cevapları
derlenmiştir. Eğitim öncesi ve sonrası büyük değişiklikler gözlemlenmemiştir.
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Çocukların sağlığı için yapılanlar konusunda katılımcılar eğitim öncesinde ve
sonrasında büyük algı kırılmaları göstermemiştir. “herşeyi yapmaya çalışırız” gibi
ifadeler genel anlamda bir tanımlama cümlesi olarak ortaya çıkmıştır. Bununla
beraber eğitim sonraında “doktora götürmek” daha çok telaffuz edilir olmuştur.
Ancak eğitim sonrası verilen cevaplar da genel ve detay bilgilerden uzak ifadeleri
içermektedir.
Çocukların beslenmesi ise eğitimin etki yarattığı bir alan olarak gözlenmiştir.
Katılımcılar eğitim öncesinde genel ve kapsayıcı ifadelerde bulunurken eğitim
sonrasında ifadelerinin daha net ve tanımlayıcı olduğu belirlenmiştir.
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Eğitim sonrasında çocukların beslenmesi ile ilgili özellikle besin maddeleri üzerinden bir
tanımlama geliştirilmiştir. Gıdaların besleyici olması, vitaminli olması ve gıda temizliği
konusunda vurgular belirginleşmiştir.
Çocuk yetiştirme ve bakımı konusunda önemli bir gösterge de çocuklarla kurulan iletişim olarak
belirlenmiştir. Katılımcıların özellikle çocuklarla ne kadar vakit geçirdiği ve aralarındaki iletişim
değerlendirilmiştir.
Katılımcıların günlerinin büyük bir kısmının çocuklarla geçtiği ve çocuklara vakit ayırmak
konusunda kendilerini yeterli gördükleri gözlemlenmiştir. “günümün yarısı onlarla”, “bütün
gün yanımdan ayrılmaz” gibi ifadeler ile günlük hayatlarında çocuklarıyla beraber olduklarını
ifade etmişlerdir.
Çocuklarla beraberken neler yaptıkları sorulduğunda cevaplar iki eksen üzerinde toplanmıştır.
İlk olarak çocukların “ihtiyaçlarının karşılanması” bir durum olarak sunulmuştur. Katılımcıların
büyük bir kısmı “yemek yediririm”, “uyuturum” ya da “temizlerim, yıkarım” gibi ifadelerle
çocukların fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesi ifade edilmiştir.
Katılımcıların diğer “çocuğa zaman ayırma” algısı “oyun oynamak” durumu üzerindendir.
Çocuklarla ilgilenme konusunda en çok verilen cevap “oyun oynamak” olmuştur.
Katılımcıların eğitim sonrasında ise “beraber televizyon izlemek” ve “gezmeye gitmek”
cevaplarını da verdiği gözlemlenmiştir. Başka bir deyişle katılımcılar kendi günlük
hayatlarındaki pratiklerine çocuğu da dahil etmektedirler.
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Çocuklarla kurulan iletişimin bir diğer göstergesi de çocuklar hata yaptığında gösterilen
tepkilerdir. Görüşülen katılımcıların hepsinin hem eğitim öncesinde hem de eğitim sonrasında
aynı tutuma sahip oldukları gözlemlenmiştir. “konuşarak uyarırım”, “doğrusunu anlatırım”
gibi ifadeler çocuklarla kurulan iletişimde öne çıkmaktadır. Eğitim öncesi ve sonrasında bu
konuda öenmli bir farklılık olmamıştır.

2.2.6. KADIN HAKLARI
Katılımcıların

kadın

hakları

konusundaki

düşünceleri,

onların

kendilerini

köyde

nasıl

konumlandırdıkları ve bu konumlandırmada kendilerine biçtikleri değerin anlaşılması açısından
değerlendirilmiştir. Kadınların köy hayatındaki sınırlılıkları, haklar üzerinden incelenmiş ve bu duruma
karşı tavırları da değerlendirilmiştir. Kadın olmak, yaşadıkları haksızlıklar, hak talepleri, beklentileri ve
erkeklerle

karşılaştırıldığında

konumlarını

nasıl

tanımladıkları

verilen

cevaplar

üzerinden

incelenmiştir.

Katılımcıların kadın hakları ile ilgili yerleşik algılarının kadının toplumdaki yeri ve görevleri
konusunda içlerinde bulundukları durumun doğallığı olduğu gözlemlenmiştir. Bununla
beraber talepler ise ekonomik boyutta olmuştur. Daha iyi yaşam şartları ve maddi refah
dışında “haklar” üzerinden bir talep geliştirirlmemiştir.
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Kadın hakları ile ilgili algı dünyasının daha iyi anlaşılması amacıyla “kadın olmanın zorlukları”
sorulmuştur. Katılımcıların meşru olarak gördükleri konumlarının zorluğundan yakınmaları
hak eksenli yaklaşımdan uzak olduklarını göstermektedir.

Kadın ve erkeğin görevlerine paralel olarak belirtilen zorluklar, hem “olması gereken” bir
işbölümü olarak belirtilmiş hem de bu durumdan şikayet edilmiştir. bütün ev işinin kadının
üzerinde olması, erkeğin yardım etmemesi, çocuk yetiştirme gibi durumların zorluk olarak
belirtildiği ancak bunların aynı zamanda birer görev olduğu ifade edilmiştir. Türkiye’de kırsal
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alanda kadının yeri ile ilgili duruma parallelik oluşturan

bu ifadeler, katılımcıların da

Türkiye’deki diğer kırsal alanda yaşayan kadınlarla benzer sorunlar yaşadığını göstermektedir.
Bununla beraber katılımcıların dile getirdiği önemli bir beklenti de eğitim konusundadır.
Genel eğitim durumlarına baktığımızda okur yazar ve ilkokul mezunu ağırlıklı olan köylerde,
katılımcıların büyük bir kısmı eğitim almış olmayı istediklerini belirtmişlerdir. Daha çok eğitim
almayı, temel olarak onları daha bilgili kılacağı ve kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri
üzerinden kurgulamakla beraber iş sahibi olmak, para kazanabilmek gibi bazı durumlarla
açıklama yapıldığı görülmüştür.
Kadın hakları konusunda eğitimin en önemli etkisi katılımcıların içinde bulundukları şartları
değiştirmelerini sağlamasa da bu konu üzerinde düşünmelerini ve sorgulamalarını sağlamış
olmasıdır. Katılımcıların “doğal” olarak benimsedikleri rollerin ve görevlerin “zorluklarının”
altı çizilmeye başlanmıştır.

2.2.7. ÇEVRE
Katılımcılara Çevre Kirliliği ve bunu etkileyen faktörler hakkında sorular sorulmuştur. Böylelikle çevre
kirliliği hakkında algı ve bilgi dünyası değerlendirilmiştir. Çevre kirliliğine neden olan sorunların
tanımlanması ve çözüm olarak nelerin sunulduğu katılımcıların algı dünyasını ve bu konudaki bilgi
düzeyini göstermektedir. Eğitim öncesi ve sonrası verilen cevaplarda yaşanan değişimler bu
perspektiften değerlendirilmiştir.

Katılımcıların çevre kirliliğine neden olan unsurların neler olduğu üzerinden cevaplanan
sorulara bakıldığında katılımcıların bu konu hakkında çok fikirleri olmadığı ve totolojik
cevaplar verildiği görülmüştür.
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Eğitim sonrası verilen cevaplarda, kirliliğe neden olabilecek faktörlerin üzerinde durulduğu
gözlemlenmiştir. Eğitim öncesi verilen genel ve kavramı tanımlamayan ifadeler yerine,
eğitimde öğrendikleri kirliliğe neden olabilecek durumlar ifade edilmiştir. Öte yandan
algodaki değişme rağmen çevre konusundaki hassasiyetin temizlik-kirlilik ekseni ile sınırlı
kaldığı gözlemlenmiştir.
Çevre kirliliğini tanımlamalarının ardından kirliliğin önlenmesi için neler yapılması gerektiği
sorulmuştur.
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Eğitim öncesinde daha çok etrafı temizlemek üzerinden ifade edilen koruma önerileri
eğitim sonrasındayetiştirilen hayvanları ve tarımı koruyacak bir çerçeveye
genişlemiştir.
Çevre konusunda bilgi düzeyinin anlaşılması amacıyla sorulan diğer bir durum da “küresel
ısınma” kavramı olmuştur. Küresel ısınma ile ilgili bilgiler daha çok “iklim değişikliği”
üzerinden oluşturulmuştur.
Katılımcılar havada yaşanan değişimlerin küresel ısınma nedenile olduğu konusunda
fikir belirtmişlerdir bununla beraber küresel ısınmanın neden olduğuna dair bilgi
ürertmemişlerdir.
İklim değişikliğinin sonuçları ise “kuraklık” ile ifade edilmiştir. kuraklığın zararları ve
etkileri katılımcılar tarafından önemsenmektedir. “ağaç dikilmeli” ya da “ağaçların
kesilmemesi yakılmaması gerekir” ifadeleri kuraklık için bir çözüm olarak belirtilmiştir.
Dolayısıyla bu konuda eğitim öncesinde varolan genel durumdan farklılaşmalara
rastlanmamıştır.
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2.3.

Katılımcılar Ve Eşleri: Çelişkiler

Katılımcıların algı ve bilgi düzeylerindeki değişimler incelenirken, Türkiye’de kırsal alanın yapısına
uygun ve paralel olarak erkekliğin etkisi de hesaba katılmıştır. Bu çerçevede katılımcıların eşleri
ile de derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Katılımcıların algı dünyaları ve bilgi düzeylerindeki değişimler ve muhafaza edilenler incelenirken
eşlerinin yaşanan değişimler ve değişim göstermeyen tutum ve davranışlardaki etkileri de
izlenmek istenmiştir. Aynı zamanda pratik hayattaki kesişimler ve farklılıklar da algı dünyalarının
anlaşılması için önemli bir gösterge olarak değerlendirilmiştir.
Bu bölümde iki temel inceleme alanı oluşturulmuştur. İlk olarak “temel algılar” şeklinde
başlıklandırılan ve katılımcılarla beraber eşlerin de temel yaşam pratiklerini kapsayan
konulardaki algı ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesidir.
İkinci olarak kadınların talepleri üzerinden nasıl bir gelecek projeksiyonu çizdikleri ve erkeklerin
bu konuda nasıl bir konum aldığı sorgulanmıştır. Bu bölüm kadınların köy hayatında yaşadıkları
sınırlılıkların anlaşılması ve eğitimin sonuçlarına muhtemel dirençlerin tespit edilmesi açısından
önemlidir.

2.3.1. TEMEL ALGILAR: SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENME
Katılımcılar ve eşlerine sağlıklı yaşam, beslenme ve temizlik gibi temel yaşam pratikleri hakkında
sorular yöneltilmiştir. Burada amaçlanan katılımcıların eşleriyle hangi konularda benzer algılara
sahip olduğunun belirlenmesidir. Bununla beraber eğitim sonrası durumda eşlerin fikirlerinde ve
ifadelerinde değişiklik yaşanıp yaşanmadığı da incelenmiştir.
Öncelikle sağlıklı yaşam konusundaki genel algıları karşılaştırılmıştır. Katılımcılar ve eşlerin
verdiği cevaplar arasında genelde farklılıklar hakimdir.
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Sağlıklı yaşam konusunda birkaç farklı durum tespit edilmiştir. öncelikle katılımcının sağlıklı
yaşam konusunda belirli bir algı ve bilgi düzeyine sahip olduğu ancak eşinin genel bir tanımlama
ile ifade ettiği durum belirginleşmiştir. Bu durum eğitimden sonra eşle etkileşimin genellikle
oluşmadığının göstergesi olarak belirlenmiştir.
Az sayıda katılımcı da ise, eğitim sonrasında iki bireyin de tanımlamalarında ifadeler netleşmiş ve
detaylanmış olduğu görülmektedir. Bu durum da eğitim sonrası bir etkileşimin göstergesidir.
Ancak bu bireylerin eğitim öncesinde de sağlık konusunda benzer ve daha detaylı yargıları
olduğunu, dolayısıyla bu eşler arasında eğtim öncesinde de bir etkileşim olduğunu belritmekte
fayda var.
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Beslenme konusunda da benzer bir görüntü vardır. Genellikle katılımcı ve eşinin algılarının farklılaştığı
gözlemlenmiştir. Katılımcıların çeşitlilik arzeden cevaplarına karşılık eşlerin genel ve kapsayıcı
ifadelerle tanımlama yaptığı da görülmüştür.

Temizlik konusunda da, katılımcıların genel olarak eğitim sonrasında daha detaylı ve tanımlayıcı
ifadeler kullanmasına karşın, eşlerin genel ifadelerini korudukları gözlemlenmiştir. Eşlerin temizlik
referansları kendi kişisel temizlikleri referansıyla sınırlı kalmıştır. bu durum temizlik kavramının
kadınların bir görevi olarak kabul edilmesiyle de ilişkilidir.

2.3.2. KADINLAR VE YAŞAM PRATİKLERİ
Katılımcıların kadınlara ait yaşam pratikleri üzerinden yaptıkları değerlendirmeler eşleri ile
aralarındaki iletişim düzeyinin anlaşılması açısından önemli bir nokta olarak belirlenmiştir.
Hamilelik ve çocuk yetiştirme gibi belirli süreçleri içeren durumların eşler ve katılımcılar
tarafından nasıl algılandığı ve tanımlandığı incelenmiştir. Böylelikle beraber yaşadıkları
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dönemlerin iki taraf açısından neler ifade ettiği ve buna bağlı nasıl farklılıkların oluştuğu
belirlenmiştir.

Katılımcılar ve eşleri arasındaki en önemli farklılık hamilelik dönemlerinin anlatılmasında ortaya
çıkmıştır. Görüşülen tüm eşler hamilelik döneminin sıkıntısız ve rahat geçtiğini söylemişlerdir.
Ancak katılımcılarla yapılan görüşmelerle karşılaştırıldığında genellikle tam tersi bir sonuç
çıkmıştır. Maddi sorunlar, hamilelik sırasında iş yükü ve hastalıklar gibi sorunlar erkekler
tarafından görmezden gelinmektedir.
Hamilelik boyunca doktora gidilmemesi erkekler tarafından olumlu bir anlam yüklenerek ifade
edimiştir. Doktora gidilmemiş olması “sorunsuz” bir hamilelik dönemini temsil etmektedir.
Çocuk yetiştirme konusunda da katılımcılar ve eşler arasında süreci tanımlama açısından
farklılıklar göze çarpar. Hamilelik ile ilgili yaşanan durumun benzeri çocuk yetiştirmenin zorlukları
ile ilgili ifadelerde de ortaya çıkmıştır. Katılımcılar çocuk yetiştirmenin zorluklarından
bahsederken eşler çocuk yetiştirilirken yaşanan zorluklara “tanık olmadıkları”nı belirtmişlerdir.

Hamilelik ile ilgili durumdan farklı olarak eşler burada bir görev dağılımını referans almışlardır ve
bir yok saymadan ziyade durumun normal olduğunu belirtmişlerdir.
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2.3.3. KADINLAR VE YAŞAM ŞARTLARI
Katılımcılara kendi yaşam şartları ve köy içindeki sosyal konumları ile ilgili sorular sorulmuştur.
Burada amaçlanan kadınların kendilerine biçtikleri rol ve köy hayatındaki konumlarını nasıl
düşündüklerinin belirlenmesi olmuştur. Eşlere ise kadınların sosyal hayatta ve yaşamdaki
yerlerinin ne olduğuna dair sorular yöneltilmiştir. Eşlerin katılımcıların hayatına nasıl etkisi
olduğu ve belirleyicilik gücünü anlamak açısından değerlendirmeler yapılmıştır.

Eşler kadınların yaşadıkları zorlukları bilmekte ve kabul etmektedirler. Bununla beraber bunun
kadın-erkek arasındaki sorumluluk ve görev dağılımı ile bağlantılı olduğu ve “meşru” ve “doğal”
olduğu da zaman zaman dile dahi getirilen örtük kabuldür. Bir başka deyişle, eşlerin bu durumla
ilgili farkındalığı çözüme yönelik bir farkındalıktan ziyade bunun meşru olduğu üzerinden
kurgulanmıştır. Nitekim kadın-erkek görevleri ile ilgili ifadelerde bu durum daha net
görülmektedir.

Kadın ve erkeğin görevleri sorulduğunda katılımcılar sorumluluk ve görev dağılımını benzer
ifadelerle belirtmişlerdir. Hem katılımcılar hem de eşleri bu iş bölümünün doğal ve normal
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olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla beraber katılımcıların tüm iş yükü ve zorluklar ile ilgili
şikayetlerine rağmen yardım talebinde de bulunmamaktadırlar. Bu durum Türkiye’deki kırsal
alan yapısına paralel olarak kadınların köy hayatı ve sosyal yaşamdaki konumunun genel
özelliklerine uymaktadır. Erkek egemen bir bakış açısı yalnızca erkeklerde değil kadınlarda da bir
algı olarak kendini göstermektedir. Kadınlardaki kadın rolüne dair bu algı eğitim sonrası için de
geçerlidir.

2.4.

SONUÇLAR

Eğitim programının etki değerlendirmesi için eğitim öncesi ve sonrasında eğitime katılanlar ve
katılmayanlar bireyler üzerinden karşılaştırmalı veriler elde edilmiştir. Bu verilere dayanarak,
uygulananan eğitimden hemen sonraki süreç ile eğitim öncesi durum arasında farklılıklar olduğu net
biçimde görülmektedir. Eğitim uygulaması eğitime katılanların bilgi ve algılarını değiştirmiş, eğtime
katılmayan diğer köylüleri de etkilemiştir.
Eğitimde konu edeilen genel doğrular hakkında köylülerde halihazırda bir “bilinç” ve “farkındalık”
olduğu, bunları tamamlayıcı konularda bilgi ve bilinç düzeylerinin arttığı gözlemlenmiştir. Olumlu
dönüşümün eğitim alanların yanında diğer köylülere de yansıdığı gözlemlenmiştir. Öte yandan
konularda detay arttıkça ve davranış eğilimleri sorgulandıkça, eğitim alanlar ile almayanlar arasında
da farklar ortaya çıkmış, eğitim almayanlarda dönüşüm sınırlı kalmıştır.
Bilgi ve genel doğrular konusunda köylülerde genel bir uyarılma olduğu araştırmanın geneline
yansımıştır. Ancak bu uyarılmanın yönetilmemesi durumunda kulaktan dolma bilgilerle bezenmesi ve
yanlış yönlendirmelere neden olması mıuhtemeldir. Özellikle eğitime katılmayanlardaki bazı geriye
giden sonuçlar bu durumun bir işareti olarak okunabilir.
Katılımcıların eğitim konularına yönelik ifadelerindeki temel değişiklik, genel ifadelerden özel ve
ayrıntılı tanımlamalar yapmaya başlamaları şeklinde olmuştur.
Eğitim sonrası özellikle bilgi ölçülen sorularda cevapların çeşitlendiği görülmüştür. Başka bir deyişle
eğitim sonrasında sorulan durum eğitimde işlenen konuların ayrıntılarını işaret eder şekilde farklılık
göstermiştir. Katılımcıların eğitim sonrasında ifadeleri eğitimdeki konuları takip eden kategorik
tanımlamalara dönüşmüştür.
Eğitimin içeriğinde kapsayıcı ve genel bazı konuların köyde önceden bilinen ve kabul edilmiş olduğu
görülmüştür. Temizlik ve Beslenme gibi konularda yararlı/zararlı ayrımında bu durum kendini
göstermiştir. Eğitime katılanlar ve eğitime katılmamış bireyler araştırmanın iki turunda da benzer
cevaplar vermiştir. Bu çerçevede bilinç düzeyinin zaten yüksek olduğu eğitimin genel olarak sunduğu
doğrularda katılımcılarda büyük değişiklikler gözlemlenmemiştir.
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Pratiklerde meydana gelen değişikliklere bakıldığında özellikle bilgi odaklı konularda katılımcıların
değişim eğilimi yüksek görünmektedir. Pratikle ilgili en güçlü değişiklikler kadın sağlığı ve el yıkama
konusunda olmuştur.
Eğitim sonrası bilgi ve tutum değişikliğinin en belirgin olduğu konulardan biri de doğum kontrol
yöntemleri olmuştur. Katılımcılar daha önceden edinmiş olduğu yanlış bilgiler ve tutumlarında
değişiklik göstermişlerdir. Eğitime katılmayanlar da benzer eğilimler göstermiştir. Bu sonuç, eğitim
sonrası kadınlar arasında konuların paylaşıldığı ve bu anlamda bir etkileşim olduğuna işaret
etmektedir.
Değişimin en zayıf olduğu konu kadın ve insan hakları konuları olarak dikkat çekmiştir. Kadınların
insan haklarında en çok telaffuz ettiği kadın-erkek eşitliği, algıya ve yaşam pratiğine dayalı sorularda
ise tam tersi sonuçlar oluşmuştur. Eğitim bu konuda yerleşik yargıları kıramamış görünmektedir.
Özellikle kadının kırsal alandaki konumu ve rolü konusunda eğitimin değişiklik yaratamadığı alanlar
olduğu belirlenmiştir. Kadınların kendilerine ve erkeklere biçtikleri rol bu durumu ifade etmektedir.
Eğitimin sonunda eşler ve katılımcıların aynı durumu farklı şekilde ifade ettikleri ve algıladıkları
belirlenmiştir. Eğitim sonrasında katılımcılar ve eşlerin eğitim üzerinden bir etkileşim oluşturduğunu
söylemek güçtür. Erkeklerin eğitimdeki konular üzerinden eşleri ile özel bir iletişim kurmadığı
söylenebilir.
Bu durum özellikle kadınların üstlendikleri “ev işleri”, “çocuk yetiştirme” ve “hamilelik” gibi konularda
erkeklerin süreci görmezden gelmesi veya yok sayması söz konusudur. Bu da eğitim sonrası değişiklik
oluşmayan bir durum olarak belirginleşmiştir.
Köylerdeki anket yapılan tüm bireylerin evlenme yaşı ve zorunlu eğitim ile ilgili konularda hem eğitim
öncesinde hem de eğitim sonrasında doğru bilgiye sahip oldukları belirlenmiştir.
Köylerdeki anket yapılan tüm bireylerin nüfus kağıdı sahibi olduğu ve nereden alındığını bildikleri
görülmüştür.
Eğitim sonrası eğitime katılanların aklında en çok kalan konuların sağlıklı yaşam, kadın hakları ve
çocuk bakımı olduğu belirlenmiştir. En çok öğrendikleri konu sorulduğunda ise sağlıklı yaşam ve çocuk
bakımı konuları ağırlıklı olarak belirtilmiştir.
Eğitimin iyi ve kötü yönleri sorulduğunda katılımcılar kötü yönünün olmadığını belirtmişlerdir.
Eğitimin iyi yönleri için “bilmediğimiz şeyler öğrendik”, “temizlik bilgimiz arttı”, “daha sağlıklı
olabileceğimizi öğrendik” cevapları verilmiştir.
Katılımcıların AÇEV hakkında bilgi sahibi olmadıkları, edinilen bilginin yalnızca eğitim veren İlçe Tarım
Müdürlüğü çalışanlarıyla sınırlı olduğu belirlenmiştir.
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EKLER
EK 1: Chi-Square Sonuçları
Chi-Square Table
Önermeler

Sig.

Sağlıklı Yaşama Özen Gösteririm

0.14

Sağlığı Korumak İnsanın Elinde Değildir

0.01*

Sağlığı Kadere Bırakmak Lazım

0.02*

Sağlıklı Yaşam için Yapabilecek Bir şey yoktur

0.40

Doktora Gitme Durumu

0.00*

Tuvalete Girmeden Önce El Yıkama

0.00*

Yemek Hazırlamadan Önce El Yıkama

0.51

Hayvanlarla Temastan Sonra El Yıkama

0.37

Çocuk sahibi olmaya eşle birlikte karar verir misiniz?

0.00*

Hamilelik Öncesi Kendinizi Ruhsal Olarak Hazırlar Mısınız?

0.87

Hamilelik Boyunca Ev İşi

0.07

Hamilelikte Birkaç Sigara Zararsızdır

0.00*

Hamileliğin İlk Aylarında Oruç Tutmak Zararsızdır

0.00*

Tarım İlaçlarına Temas Etmemek

0.52

Gereksiz İlaç Kullanmamak

0.43

Çocuğunuzu düzenli olarak doktora götürür müsünüz?

0.00*

Kahvaltıda bizimle beraber çay içiririm

0.06

Kahvaltıda Margarin Yediririm

0.89

İyice doyması için bol bol ekmek yediririm

0.61

Çikolata, şeker yemesine karışmam

0.00*

İshal olduğunda kahve ya da kola ile tedavi ederim

0.00*

Televizyon seyrettiririm

0.00*

Çocuğuma kitap okurum

0.00*

Çocuğumu sosyalleşmesi için gezmeye götürürüm

0.00*

Sosyalleşmesi için Sohbet Etme

0.00*

Bahçe işlerinde çalıştırırım

0.00*

Cinsel sağlık mahremdir, ağır hastalık olmadıkça doktora gidilmez

0.46

Taharet almanın üreme sağlığı ile ilgisi yoktur

0.02*

Kan gelmemesi önceden bir ilişki yaşandığını gösterir

0.00*

İlişki sonrası hazneyi yıkamak hamileliği önler

0.00*

Doğum kontrol hapları kansere neden olur

0.00*

Geri çekilme etkili bir yöntemdir

0.00*

Yapacağım işleri eşim belirler

0.00*

Aile kararlarında erkeğin karar vermesi daha uygundur

0.00*

Eşim ile güçlü bir iletişim kurmaya çalışırım

0.00*

Çocuğumu dinlerken elimde bir iş varsa bırakırım

0.20

* Sig. < 0.05
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