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Özet

Amaç: Bu araştırına kadınlara yönelik eş şitlıleti ile sosy<ıekono
nıik durııınun şiddete uğrama ve yaşam kalitesi iIe ilişkisini sapırımak
uııa c ıy Ia y ap ı l m ı ş lı r -

Yöntem: Araşlrmü tünımk]yıcı-karşılaştırmalı olaruk ytıpılnııştır.
Araştırmada olasılıksız örııekleme yönıemi ile 3 nolu ve 30 ııolu sağ-
lık ocaHarından ] 93'er olnak üzere ıoplanı 386 kad.vı araştırına kap-
samına alınmışlır. Veriler, araştırmacı larafindan oluşıurulan 22 so-
ruluk ankeı forınu ve " Kısa F'ornı 36 61 36)" kullanılarak yüz 

"-üze
qöriışme yönıenıi ile ıoplannılştır- Verilerin analizİııde Studeııt ı tcsıi,
Ki kare, One-way Aııova önemlilik tesıleri kullonılnuşıır.

Bıılgular: Çalışma yapılan bölgede kaduıların 7a30.8'inin şkklete
maruz kaldığı şiddeıe uğrayan kadınların Va28'inin sözel.
Vo25.9'unun duygusal, 9ol4'ünün fiziksel, Vol].4'ünün ekıınonıik ve
?ol}'inin cinsel şiddete ınaruz klıldığı tespit edilmiştir. Şitlclet gijrnüe ile
kadıııın ve erkeğin öğrenim durwnu, nikah türü, aylık gelir, sağlık cıca-

ğı bölgesi, sağlık güı,,encesi ve konut ınülkiyeti arasında anlamlı fark
bulunmuştur (p<0.05). Şiddeı tiplerinden herhangi biı.ine uğrayan
kadınların yaş am kalües iııin olumsuz yönde etkile ndi ği lıelirleıımi şıiı-.

Sonuç: Kaduıa yönelik şiddetin ciıldi bir sağlık sorıııııı olarak el.e

alınması, kıdınların şiddetin ıanımı ve şiddet içereıı tlurııml«r konu-
sunda e ği tim yıılu ile bilüıçlenılirilmesi öııerilmiştir.

Anahtar kelimelır: Sosyoekonomik durum, şkldcı, kaduı sağlığı,
,;aşanı kaliıesi,

1 Bu çıılşna,23-25 Nis..n 2009 ıarihinde Aııkara'ıla dü:.enlenen vt, tnusat Ürcnıe Sağlığı ye AiIe Pkınkı,ıkı!ı Kon?rcsi,nfu .,Sij.el Bil.]iri,,
ola.dk şunulınuşıul_
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Domestic Violence Against Women
Association Between socio-economic
Status and Quality of Life

Objectives: l'he aim of lhis stud,y was lo fiııd
ouı |alhetlıer ıhere is an associaıion beıween yi-

olence against ıvomen by ıheir husbands and lhe-
ir social status and life quality.

Methods: This study was carried oııt wiıh a
conıporative-<lescriptive me thod. Three hundred
eighty sir women were included from two dffi-
rent primım health care centers, nunıber 3 and
30, l93 lrom each one by nıeaııs of non-randoınly
sampling nıeıhod, The daıa were collecıed o1\^ the

researcher wiıh face-to-face inierview using qu-
esıionnqire ıhnı has 22 questions and "Shorı
Fornı 36 (SF 36)" tests ıo awlyze data in fllo
prinwı1 lıealıh care centers. In the analyze of da-
ta Percenıage and Mean, Sıudent ü ıesı, Clıi-squ-
are, One Wa,- Anovrı and paiıcd sample ı tesı wııs
use<l.

Resulls: Iı was estülished ıh"aı Eo30.8 oİ ıhe
women ı)ere exposed İo violence, and Vo28 of
t}ıenı were verbally, ?o25.9 of lhem emoıionally,
Vol4 oJ'ılıem physically, 7olI .4 of ıhem ecorami-
cally and 7o8 of ıhem were sexııally vioknce, res-
pectively. A Signirtcant difference was found bet-
ween violence and the educaıioııal status of wo-
men anıl merı, the type of weddiııg, monthly inco-
me, the lc,ctıtion of the clinic, heıılıh insurance
tııu] c o n ılomi nium <ıw ııe r s hi p ( p <0.0 5 ) . I ı w as fo -

und th,aı v)onıen lhaı were exposed to any kiü of
violeııce were affecıed in ııeçaıive way in ıernıs of
lheir lde qualiıy.

Conclusions: Iı was suggesıed. ıhat violence
to wL)mcn should bc cıınsidered as an inıporıanl
health pıobleın, ıhat *-omcıı should be trained
aboul ıhe definiıion of violence and siıuations in-
volving violenca.

Keywords: Wolence, socio-economic staıus,
qualiıy oJ lde, woınen healıh.

Giriş

Şiddet, insan yaşamının her alanında görülebi-
len ve dünyada giderek artan önemli bir sorunduı.

Şiddet bir kişinin veya bazeu bir grubun başka bir
insan üzerinde 8üç ve kontrol krırma çabasıdır
(Huınphreys 2007). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
l996 yılında yayınladığı Şiddet ve Sağlık Dünya
Raporu'nda şiddeti, "kişinin kendisiıe, karşısın_
daki bireye, gruba, topluına karşı yaralannıa,
ölüm, psikolojik zarar ve kayrpla sonuç]anan ya
da sonuçlanması muhtemel olan fiziksel giiç uy-
gulaması veya tehdidinde bulunması" olarak ta-
nımlamıştır (WHO 2002).

Şiddet kişinin kendisine yöneltilmiş (intihar-
lar), kişiler arasında (aile içi ve gruplararası şitl-
det) veya organize boyutta olabilir 1Özaydın ve

diğ. l998). Toplumları incelediğimiz.de, tarih bo-
yunca şiddete cn çok maruz kalanlann kadınlar
olduğu ve şiddetin ilk olarak ai]e kurumuncla or_
taya çıktığı görülmektedir (Arabaci ve Karadağlı
2006). DSÖ'nün 2002 yılında yayıınladığr raporu-
na göre; şiddetle en sık ol;uak evde karşılaşıl<iığı
ve kadına yönelik olduğu bildirilmektedir. Rapor-
da kadına yönelik şidder "cinsiyete dayanan, ka_
dını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, nıh-
sal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum
içerisinde ya da özel yaşamda kadına baskı uygu-
lanmasr ve özgürlüklerin keyfi olarak kısıtlanma-
sına neden olan her tiirlü davranüştır" diye tanım-
lanmaktadır (WHO 2002).

Kadına yönelik şiddet başh başıııa iıısan hakla-
nyla ilgili bir konudur (Terry 2004). Kadının ruh-
sal ve bedeıısel büttinlüğtinü bozucu davranışIarın
tümünü içeren, hiçbir siyasi. dini veya kültüı€l 8e-
rekçe ile ha}ilı gösteri|eırıeyecek bir insan hakkı
ihlalidir. KadııIann toplun]sal statüsünün düşük
olması, sosyal, ekonomik, psikolojik güç denge-
sidiğine yol açmakta ve kadının şiddete uğranıası
için zemin hazırlaınaktadır (Jnsal ve Şirin 2005).

Kadına yönelik şiddet| fiziksel, sözel, duygu_
sal, cinsel ya da ekonomik şiddet şeklinde olabi-
lir (Özaydın ve diğ. 1998, İrion ve diğ. 1998, We-
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ingoun ve diğ. 200l , Peedicayil 2004, Deveci ve
diğ.2005, Naved ve Persson 2ffi5, Perez ve diğ.
2006, Alsaker ve diğ.2006, Karaoğlu ve diğ.
2006, Humphreys 2007). Kadın ve erkeğin eğitiün
düzeyinin düşüklüğü, geniş aile yapısı, düşük
sosyoekonomik düzey, kadınrn erkcn yaşta evlcn-
mesi, erkeğin alkol ya da uyuşturucu madde kul-
lanmast, cinsiyet aynmcılığ genel olarak kadına
yöııelik şiddeti arttrran risk faktörleridir (Cubbins
ve Vannoy 2005, Deveci ve diğ. 2005). Leung ve
t eung (2005) yaptığı çalışmada şiddet gören ka-
dınların; işsiz, bekar veya eşinden ayrılmış, siga_
ra kullanıcısı, alkol kullanıcısı, aylık gelirleri dü-

şük bireyler olduğu ve cşlerinin demografik özel-
liklerinin de kendilerininki ile hemen hemen aynı
olduğunu belirtmektedir. Yapılan çal ışmalar gün-
den güıre aile içi şiddete uğrayan kad|nlafln sayt-
sınlrl a.rttığıüll göstermektedir (İrion ve diğ. 1998,
Özaydın ve diğ. 1998, Weingourt ve diğ. 200l,
Peedicayil 2004, Deveci ve diğ. 2005, Güler ve
diğ.2005. Naved ve Persson 2005, Perez ve diğ.
2006, Karaoğlu ve diğ. 2006, Alsaker ve diğ.
2006, Hıdıroğlu ve diğ. 2006, Humphreys 2007).

Dünya'nın birçok ülkesinde olduğu gibi, Tür-
kiye'de de kaünlar değişik biçimlerde şiddete
maruz kalmaktadır. Eşlerinin iiziksel olarak kötü
davranışlanna maruz kalan kadırılann yaygınlığına
ilişkin verilerin sınrrlı olmasıyla biılikte, Tüık
toplumunda dayağın yerleşmiş ve üstü kapalı bir
sorun olduğu göze çarpan bir gerçektir (Arabacı
ve Karadağlı 2006). Yapılan çalışmalarda kadınla-
rın şiddete ınaruz kalma oranlan İsıanbul'da
7o40.4 (Hıdıroğlu ve diğ. 2006), Eskişehir'de
?o7|.4 (Ayrancı ve diğ. 2002), Elazığ'da Vo62
(Deveci ve diğ. 2005) ve Sivas'ta 9c40,7 (Gn|er
ve diğ. 2005) olarak bulunmuştur. Yapılan bu ça_
lışmalarda şiddet oranının 7c5O'den fazla oluşu
dikkat çekicidir. EIazığ'da yapılan bir çalışmada,
kadınların evlilikleri siiIesince eşleri tarafındaıı

şiddete nıaruz kalmalaıııırn; gelir düzeyi düşüklü-

ğü, kadının ve eşinin eğitim düzeylerinin düşük
olması ile ilişkili olarak arttğı be|inilmektedir
(Deveci ve diğ. 2005). Güler ve diğ. (2005) yap_

trklan çalışn,ıada kadınlar ekuırınıik yetersizliğin
(7o58.8) aile içi şiddeti afttrlan eü] önemli ııeden-
lerden biri olduğunu belirtmişlerdiı.

Hemşireler; evde, hastanede, birinci basamak
sağlık kuruluşIanırda, okullaıda, iş yerindc kısa-
casl toplumun tüm alanlıırında bireyleıle en yakın

çalışan sağiık personelidir. Bu nedeıı|e hemşireler

şiddeün önlenmesinde ve gelecekteki yaralaruna-
lann önüne geçilmesinde; şiddetin taramasını ya-
parak ve tanrsrru koyarak, kadınlan eğiterek, ka-
dınlara başvurabilecekleri kaynaklaır öğreterek

şiddetin azaltılmasında güçIü bir etki oluşturabi-
lirler. Türkiye'de kadına yönelik şiddet|e ilgili
yapılmış birçok çalrşma bulunmakla birlikte
(Kurçer ve diğ. l999, Yanıkkerem 2002. Deveci
ve diğ. 200_5, Güler ve diğ.200_5, Hıdıroğlu ve
diğ. 2006) t'arklı sosyoekonomik dunımlarclaki
kadınlann şiddete maruz kalma duruınlannı ya-

şam kalitesi kapsamında dcğerlendiren bir çalış-
maya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu araştürma
Konya'da farkh sosyoekonomik durumlardaki
kadınlann eşleri taraflndan şiddete maruz kalma
durumlannı, sosyoekonomik durumun şiddete
maruz kalma ve yaşam kalitesi ile ilişkisini de-

ğerlendirmek ve çözüm önerıleri geliştirmek
amacıyla yapllmüştır.

Amaç
Bu araştırma kadınlara yönelik eş şiddeti ile

sosyockonomii durumun şiddctc uğrama vc ya-

şam kalitesi ile ilişkisini saptaı]rak anıacıyla ya-
pıImıştır.

Yöntem

Araştırma, tanımlayıcı-karşılastrnnalı türde
olup İç Anadolu'daki bir il nıerkezine bağlı olan
iki ilçedeki birer sağlıi ocağı bölgesinde 386 ka-
dın üzerinde yapılmıştır. Araştırma bölgeleri sos-
yoekonomik dizey göz önüne alınarak belirlen-
miştir. Valilik, belediye, il milli eğitim müdürlü-

ğü, sağIık ocağının kayıtlan ve nıal,ıalle muhtarıy-
la yapılan görüşme soırucunda 30 nolu Sağhk
ocağı hizmet bölgesinde o(uran bireylerin sosyo-
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ekoııomik durunılarının iyi düzeyde ve eğiıinr se-
viyelerinin yüksek olduğu,3 nolu Sağlık ocağı
hizmet bölgesinde oturan bifeylerin ise sosyoeko-
nomik dıının,ıIarıDın orta ve alt seviyede olduğu,
eğitim seviyeleriniıı düşük olduğu saptanmıştır.
Bu Sağlık Ocağı hizmeı bötgeleri, farklr sosyo-
ekonomik düzeylere sahip olmaları ve araştırma
aııracına uygunluklan ıredeniyle seçilmiştir. Bu
farklıJık dolayısıyla şiddet ile sosyoekonomik du_
rum ve yaşam kalitesi arasınd:ıki ilişkinin tespit
edilmesi amaçlaıımıştır.

Araştırma evrenini 30 Nolu Sağlık Ocağı hiz-
met bölgesinde (6104) ve 3 Nolu Sağlık ocağı
hizmet bölgesinde ikamet eden (689l ) l5_49 yaş
grubundaki ıoplam l2 995 kadın oluşturmaktadır.
Ancıık araşnrmada kul]anılan veıi toplama forın-
lannın özelliği dikkate alınarak 3 Nolu Sağlık
Ocağı hizınet bölgesinde 123l ve 30 Nolu Sağlık
Ocağı hizmet bölgesinde 278 olmak üzere loplam
l509 okur-yazar olmayan kadın araştırma evreni
dışında tufulrnuştur. Evrendeki toplzurı katlın sayı-
sını l t 486 olduğı,ı belirlenmiştir. Araştırma evre-
ninin oluşturulmasında kadınlarrn; l5-49 yaş,
okuryaza_r, evli, araştrrmaya katılmayı kabul eden
ve sağlık ocağııa hizmet almak üzere gelen kadın-
lar olmasına dikkat edilmiştir.

Örnek büyüklüğünün hesaplanınasında iki
grup arasındaki oranlann belirli bir doğrulukta
tahminine yönelik bir hesaplamadan yararlanıl-
mrştr. Literatür taraması sırasında sosyoekono-
mik duruma yönelik yapılmış bir araştırmaya ula-

şılamaması nedeıriyle iki farkh sosy<ıekonoırıik
durumdaii şiddet oranları 0.50 olarak kabul edil-
miştir. Güven düzeyi Vo95 olan ve 7o l0 sapmada
belirtiIen Tablo değeri dikkate alınmıştır (Lwaııge
ve Lemeshow l99l ). Buna dayanarali her biı.böl-
geden l93'er oklır-yazar vc cvli kadının ömeğc
alınmasına karar verilmiş, toplam örnek büyüklü-
ğü 386 olaral saplanmıştır. Çalışmanın yapıldığı
sağlık ocağına herhangi bir nedenle hizmet aImak
üzere başvuran ve çalrşmanın örnek grubuırun
özeliiklerine uyguıı kadınlar olasıhksız örnekleme
yöntemi ile seçilmiştir.

Araşt]rmantn hipotezleri şunIardır;

l-Şiddete maruz kalan kadınlar sosyoekono-
nıik seviyesi düşük bölgede yaşar.

2-Şiddete maruz kalan kadınların yaşam kali-
tesi düşüktür.

Veriler araştırmacı tarafindan sağlık ocakların-
da yiz yijze görüşme yöntenri ile toplanmlştlr.
Araşnrma verilerinin toplanmasında bir anket for-
mu ve "Krsa Form 36 (SF 36)'' kullanılmıştır.
Afaştırmacı tarafından literati,ir bilgileri doğrultu-
sunda oluşturulan anket formu; kadınlara ve eşle-
rine ilişkin tanımlayıcı bilgileri, aiIenin sosyoeko-
nomik durumrınu ve eşinden şiddet görme duru-
munu değerlendirmeye yönelik bazı bilgileri içer-
mcktedir (Lloyd l997, Kurçer ve diğ. i999, Mar-
tin ve diğ. 1999, Eryılmaz 200t, Ayrancı r,e ıliğ.
2002, Johnson ve diğ. 2003, Şüin ve Şahin 2003,
Peedicayil ve diğ.2004, Giray ve diğ. 2005,Öz-
tüıt vc Scvil 2005, Valladafes ve diğ.2005, Ka_
raçam ve diğ. 2006, Karaoğlu ve diğ. 2006). An-
ket formu; demografit özellikleri rleğerlendiren
8, doğurganlık özellikleriı.ıi değerlendiren 3, sos_
yoekonomik durumu değerlendiren 4 ve şid<lete
maruz kalına durumunu değerlendiren 7 soru ol-
mak üzere lop|am 22 sorudan oıuşan oluşmakta-
dır. Veri toplama formlanndaki soru|ann anlaşıla-
bilirliğini saptamzü amacıyla araştrrma öncesi 3
No'lu sağlık ocağı hizınet bölgesinden l0 kadınla
yüz yüze görüşülerek aİaştırnacl tarafindan ön
uygulama yapılmıştır. Bu uygulama sonucunda
anket formunda değişikliğe gerek olmadtğü göriil_
müştür. Veri toplama formlannın doldurulmasının
en fazla 15 - 20 dk sürdüğü gözle mlenmiştir.

Veriler toplanmadan önce, Selçuk Üniversite-
si Meram Tıp Fakültesi Etik Kurul'undan onay ve
Sağl* Bakariığı Temel Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü'nden y az:]ı iün alınmıştrr. Çalışmaya
başlamadan önce kadınlara, araştırmanın yapılma
amacı, süresi ve araştırma süresince yapılacak iş-
lemler, kadrnlanıı istedıtleri zaman araştırmadan

çekilebilecekleri, bireysel bilgilerinin saklanacağ1
açıklanmış ve Bilgilendirilmiş Onaın'ları sözlü
olaıak alınmrştır. Veriler 15 Ekim 2007- 15 Şubat

8 Hemşi.clikte Ara§türnra Geliştirme Der8isi - 2oog ,3



Kaıh a yönelik Ev jçi Şi(ldglinin So\)-.,-ekonoüik Durunı ve yoşan K(ıliklsi ile iIişki§i

2008 tarihleri arasrnda sağlık ocaklatrnda ayn bir
odada ara§türmacü taraflndan yüz yüZe görüşıne
yöntemiyle toplannnştır.

Araştırmadan eide edilen bilgileI araştırma ya-
pılüğı sığlık ocakları bölgcsindeki l5--49 yaş cv_
li ve okuma yazma bilen kadınlar için geçeılidir.
Kadına yönelik şiddet konusunda elde edilecek
bilgiler kadınların öz bildirimine dayalıdr. Araş-
[rmada kuIIanılan ölçeklerin özelliğinden dolayı
i[aştıımaya okur_yazıu olmayan kadınlann dahil
edilmemesi kadına yönelik eş şiddetinin değer-
Iendirilmesi açısından sıırırlılık oluşfu rnıaktadır,

Araşürmada her bir kadın için elde edilen ve_

riler bilgisayar ortamtna aktarılalak veri kontro|ü
yapılmrş ve hatah girilen veriler anket formuıra
göre düzeltilmiştir. Araştırmanın istatistiksel ana-
lizleri SPSS l0.0 paket progranında yapılmrştır.
Araştırma verileriı,ıin analiz yöntemlerine kaıar
velmeden önce normal dağılıma uygunluğu de-

ğerlendiriln,ıiştir. Tanımlayıcı istatistikler, sayı,
yüzde, ortalama ve st İıdart Sapma ile değerlendi-
rilmiştir. Verilerin analizinde bağmh ve bağrmsız
değişkenler arasrndaki ilişkiyi saptamak amacıy-
la; Student t testi, Kikare, One-way Anova önem-
lilik testleri kullarulmrştır. Araşı.ırınanuı bğmlı
dcğişkenleri yaşam kalitcsi puan oılalamalan ve

şiddet görıne, bağımsz değişkenleri ise yaşanılan
bölge, sosyodcmografik ve şiddet özclIikleri oIa_
rak belülenmiştir.

Bulgular
Kadınlanıı yaş ortalamasının 30_7t7.2 ve ev|i-

lik süresinin oılalaması |0.3*7 .2 yıI olduğu sap-
tanmrştır. KadınIann ortalanra 2.1t1.1 doğunr
yaPtığI, çocuk sayısr ortalamasrrun 2.0t1.0 ve
7ol8.7'sinin düşük öyküsü oiduğu belirlennıiştir.
Kadınlarrn çoğunuır okur yazar ya da itkokul me-
zunıı (Vo64.3), sadece Vr,|2.7'siıin üniversite me-
zunu olduğu belirlenmiştir. Kadınların eşlerinin
Vo46.9'unun okuryazar veya ilkokul mezunu ve
7ol8.1'inin üniversite mezunu olduğu tespit edil-
miştir. Kadınlaırn 7o88.3'üııün ev lıanrnıı olduğu
ve Va74.4'ünin çekirdek ailede yaşadığı saptan-

mışür. Aynca kadınlann 7c95.9'unun resmi ve
7a4.1'inin dini nikdhlı olduğu görülmüştür. AIaş_
trrma kapsamrna alrnan kadırıların aylık gelir orta-
lamasının ll53.3t 966.0 olduğu ve kadınlann
o/o51.3'ünün aılenin gelirini orta olarak rieğerten-
dirdiği görülmüştiir. Kadınlann %85.5'inin sağlık
giivcncesinin olduğu ve 7o50.8'inin dc ken<linc
ait bir evcle ya§adığl saptanmıştır.

Araştırma kapsamına alınan kadınların
7o30.8'inin son bir yıl içinde şiddetc maruz kaldı-
ğı saptanmıştır. Kadrnlann 7o l 2.2'sinin haftada.
7ol3'ünün ayda, 7o5.7'sinin yiıda en az I-Z kez
şiddete uğradığı saptanmrşür. Kadınlarlıı eşlerinin
o/o7.3'ünün 

çocuklarına da şiddet uyguladığı gö_
rülmüştür. Şiddet türterine bakıtdığında; kadınla-
nn VoI4'ljn:in fiziksel. %28'inin söze|,
Vo25 .9'ıınıın duygusal, 7o8'inin cinsel ve
7o11.4'ünün ekonomik şiddete maruz kaldığı tes-
pit edilmiştir (Tabio l).

Üç nolu sağlık ocağı bölgesinrteki ailelerin ay-
lık gelir ortalaması 5l7.0t233.7 iken 30 nolu sağ-
lık ocağı bölgesindeki ailelerin ayhk gelir ortala-
ması 1789.6ti001.4 olarak saptanmıştıı. 3 nolu
sağlk ocağı bölgesindeki kadınlann a/o39 4. i, 30

Tablo 1: Çalışma Grıbundaki Kadınlann Şiddet Özel]ik]eri
ve Türleri

9

Şiddet Gömıc (n=386) ll9 (30,8)

Şiddet stkllğü (n=t l9)
Haftada en az l*2 kez

Ayda eıı az" 1-2 kez
Ylda en az 1 1 kez

4,1 (l2.2)

50 (13.0)

22 (5.7)

ğin Çocuğa Şiddeı Uygulaması* 28 (1 .3)

Fiziksel Şiddet 51 (l4.0)
Sözel Şiddet l08 (28.0)

Duygusal Şiddet l00 (25.9)

cinsel Şiddet 3l (8.0)

Ekonoınik Şiddet 44 (11.4\
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nolu sağlık ocağı t6lgesindeki kadınlann Voll .9'u
gelir durumunu kötü olarak ifade etmiştiİ. Sağlık
güvencesi olanlann 7o96.9'u 30 nolu sağIık ocağı
bölgesinde yaşamaktadır. 3 nolu sağlık ocağı böl-
gesinde yaşayan kadınların çoğu (7o63.7) kiracı

iken,30 nolu sağlık ocağı bölgesinde yaşayalrla_
nn çoğunun (Vo65.3'} ev sahibi olduğu görillmüş-
tür.3 nolu sağlık ocağı bölgesindeki kadınlann
7o1.6'sı bir işte çalışııken, 30 nolu sağlık ocağı
bölgesinde kadııılann 7o2l.ti'i biı işte çalışmakta-

Tablo 2: Ar.§tlrma Biilgelerinin sosyoekonomik ve Şiddet Özelliklerjne ilişkin Bul8ulan

* sütun yüztrğsi aıınmlştır

'a Yalnızca çocuğu olanlara sorulmu§tur

Sosyoekonomik Öze!likler ve

Şiddet Özellikleri

3 No|u Sağlık
Ocağı

Ortalama (SS)

3() Nolu Sağlık
Ocağı

Onalama (SS)

OnenıIi]ik Testi

t=- l7. |92 sd= 384
p{.000

Avlık Gelir 511 .0 (233.7) l789.6(l00|.4)

Sayı (7o)* Sayl <Ea)

Kadının Getir Algsı
39 (2o.2)
78 (40.4)
,76 (39.4)

50 (25.9)
Iz0 (62.2)
23 (l l .9)

x_=38.642 §d=2
p=0.000

sağlık Güvencesi

Var
Yok

|43 (,l4.1)

50 (25 .9)
ı87 (96.9)

6 (3.1)
X_=40,438 sd= 1

p=0.000
Konut Mülkiyeü
Ev sahibi
Kiraçı

70 (36.3)
I23 (63."l)

126 (65 .3)

67 (34.7)
X_=32.505 sd= l

p-{.0O0
Kaünın Masleği

Ev hanuıı

Çalışıyor
l90 (98,4)

3 (l,6)
15l (78,2)
42 (2l ,8)

X_=38 260 sd=l
p{ o00

Aile Tipi

Çekadek Aile
Geniş Aile

l23 (63,7)
70 (36.3)

l64 (85,0)
29 (l5,0)

X_=89,028 sd= 3
p=0.000

Nikah Türü

Dini nikah
Resmi nikalı

,l2 (6,2)

l8l (93,8)
4 (2,l)

l89 (97,9)
X =4.j73 sd=l

p=0041

Şiddet Görme

Evet
Hayır

,l9 (40.9)
l 14 (59.1)

4(\ (20.7)
l53 (79.3)

X_=1t}.478 sd= l
pd).O0o

Şiddet Sıklığı

Hııfıa<la en a:z 1-2 kez
Aydı en az 1-2 kez
Yılda en az 1_2 kez

35 (44.3)
35 (M,3)
9 (l l .4)

l2 (30.0)
l5 (37.5)
13 {32,5)

X_=8.068 sd=2
p=0.0l8

Eşin Çocuğa Şiddet Uygulaması**

Evet
Hayır

l9 (9.8)

1,14 (90.2\
9 (4.7)

l84 (95.3)
X_=3.85l sd=l

p=0.050
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Tıblo 3: E Şiddeti Görme i|e sosyoekonomik Özelliklerin Ka§lIa§tınlmL§t

. stitun }iizi.si altnmışt,r

dır. 3 nolu sağtük ocağ bölgesindeki kadrnlarııı
7o63.7'si çekirdek ai|ede yaşarken,30 nolu sağtık
ocağı bölgesindeki kadnlann 7o85.0'ı çekirdek
ailede yaşamzütaür. 3 nolu sağlü ocağı bölgesin_
de kaün|arırı 7o6.2'sinin dini nikahla yaşadığı,30
nolu sağlık ocağı bölgesinde ise o/a2.1'i dıni ni-
kahla yaşadlğı saptanmlştır. Sosyoekonomik özel-
[iklerle bölgeleraırası kaışılaştırma yapıltlığında:
kaünın mesleği, aile tipi, nikah türü. aylık gelir.
kadının gelir algısı, sağlık güvencesi ve konut
mülkiyeıi ile sağlık ocağı bölgesi arasında anlam-
lı fark olduğu görülmüştür (p<0.05). (Tablo 2)

Kaün]ann yaşadıkları bölgeye göre: 3 nolu
sağl* ocağı bölgesindekilerin 7c40.9'unun, 30
nolu sağlık ocağı bölgesindekilerin ise o/o20.7'si

nin şiddet gördüğü saptanmlştüf.3 nolu sağlık
ocağı bölgesindeki kadlnlarln çoğu (7o44.3) yaşa-
dığı şiddetin sıklığını haf9da ya da aydaen ın |-?
kez o|arak tanımlarken, 30 nolu sağlık ocağl böl-
gesindeki kadınlanır çcığu ise ayda cn az, 1-2 kez
(Vc37 .5) olarak taırımlamıştır. Eşin çocuğa şiddet
uygulama duruınu incelendiğinde; 3 no|u sa_ğlık

ocağı böl gesindeki kadı n] an n o/o9.8' 
i ni n çocukl a_

rı, 30 nolu sağlık ocağı bölgesindeki kadııılarrn ise
%4.7'sınlfjü çocuklannn babalanndan şiddet gör-

düğü belirlenmiştir. Şiddet özellikleri ile bölgeler
aıası karşılaştuTna yapıldığında; şiddete görme,

şiddet sıklüğı ve eşin çocuğa şiddet uygulaması ile
sağlık ocağı bölgeleri arasında anlamlı fark oldu-
ğu saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 2).

Şiddet gören kadınlann aylık ge]ir ortalamas|_
nın şiddet görmeyen kadınlardan daha düşük ol-
duğu saptanmıştır.3 ntılu sağlık ocağı bölgesinde
oturan kadıılann çoğu (7o40.9) şiddete maruz ka-
lııken,30 nolu sağl* ocağı bailgesinde oturan ka-
dınların sadecc (7o?0.1) şiddete maruz kalınrştrr.
Sağlık güvencesi olmayaırlaırıır ğo42.9'u ve kıracı-
laıın 7o38.9'u şiddete ma.ruz kalmıştıf. Şiddet göİ-
me ile sosyoekonomik özellikler arasında karşı-
laştırma yapı|dığında; aylık gelir, sağlık ocağı böl-
gesi, sağhk güvencesi Ve konut mülkiyeti ile şid-
det görme arasrnda anlamh fark olduğu saptan-
mıştır (p<0.05) (tablo 3).

Kadınlann şiddet görmelerine göre yaşam ka-
İitesi alt boyutlannın puanlaı karşılaştınldığında,
fiziksel roI, canlılık, sosyal fonksiyon, emosyonel
rol ve mental sağlık arasıırda fark okluğu tespit
ediliıken (p<0.05), fiziksel ibııksiyoıı. ağrı ve ge_

nel sağlıt algrsr arasında fark bulunınamıştır

Sosyoekonomik Özellikler Şiddeıi cörme
önemlilik TestiEvet Hayır

Ortala.na (SS) Ortalama (SS)

894.7 (949._5) l268.6 (9_52.6)
t=_3.565 sd= 384

p=0o00
Kadının Gelir Algsı
iyi
orta
Kötü

23 (25 .8t

57 (28.8)

39 (39.4)

66 (74.2)
l4l (7 I.2)
60 (60.6)

X_=4.830 sd=2
p=0.089

Sağlık Güvcnccsi

Var
Yok

95 (28.8.)

24 |42.9)
X_=4.444 sd=l

p=0,035
Konut Mülkiyeti
Ev Sahibi
Kiracı

45 (23.0)
74 (38.9)

15 l (77.0)
ll6 (61.1)

X_= l!.564sd=]
P=oo0l
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Tablo 4: Şiddcı ÖzelIiklerj iıc Yaşam Kalitcsinin Karşı]tışttrllmasl

* }ılnlzc.i çoctığıl olanlara sonılmuşnü,
** iizik§el fonksiyon, t'izik§el n , Ağn, Canİ]lk, Genel Sağlık Alglsı, sosyal fonk$i}on. Emosyonel Rol. tvlental sağlık

Şiddet
özellikleri

Fiziİ
Fonk.**

Fizik
Rolx* Ağn** Canh.**

Gn. Sağ

Alg.*,ı
Sos.

Fonk.**
Emos,

Rol**
Men.

Sağ.**

Şiddet Görme

EVet

Hayr
70.1x25.0
'73.2!23.4

t=-1.148

p=o.252

46.2i39.9
5'l .2141.0

t=-2_450

p=0,0l5

52.1r22.9

55.0*23.4

t=-0,884

p4.37,7

45.5t18.7

51;7r20.1

l=-2.88l
p={.005

48.4xl9.|
50.5*l8.8
t=-0.976

p=0.330

57 .5+23.5

64.6*2| .3

t=-2.913

p={,004

43.4x4o.3

54.9!54,9
l=-2 _052

p=o,04l

48.4tl5 .7

56.0t17.i
t=-4.138

p=0,000

Şiddeı Sı]dığ,

Hf en az 1-2 k

Ayda en aZ 1-2 k

Yılda en az 1-2 k

34.5i37 .4

53.0+4z.4

5t.lt37.3
F:2.905

p:0.059

1'7.4122.4

54.8ı22.9
58.1t23.4

F:2.226
p:0.1l3

44.3+l9.|
45.1tı9.0
46.3İ17.8

F:2.232
p:0.9l9

47 .2x19;l

51.1t18,6
40.9tl7.8
F: 0.085

p:0.1 l2

57.]t28.0
58.1r20.3

52.2|21.3

ti: 0,566
p:0,569

.13.2t4l ,0

42.0l40.2
45,4t4l .8

F: 0,550

p:0.94'l

46.0t l7.3
19.6r|4.3
4'7 .6xI4.6

F:0.62'l
p:0,536

&in Çocuğa Şiddet Uygutamışli

Evet

Hayır '72.3t24.0

p=0.848

48.2t40.2

54,2t41.0
t=-0.152

Pd).453

53.2r,21.0

54.4123.4

t=-0.24'7

p=0.805

43.5*20.2

50.3a19.8

l=-|."l28
p=0.085

51.5121.2

49;7*I8;7

t=0.466

p=0.64l

59.8t 19.3

62.6x,22.5

r=-0.652

p=0.5 i 5

46.4*4o.9

51.7t5l ,8

t=-0.532

p=0.59.5

4"l .7 +|9.3

54.1t t6.8

t=-1.938

p=0.053

6tj,0t25.2

73.6123.9

62.5+26.3

F:1.6l9
p:0.202
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(p>0.05). Şiddet sıklığı, eşin çocuğa şiddet uygu-
laması ile yaşam kalitesinin alt boyutlan arasında
fark olmadığı görülmüştiir (p>0.05).

Tartışma
Kadınlaırn şiddete uğrama özellikleri incelen

diğinde; 7o30.8'inin eşi tarafından şiddete ıııanız
kaldığı ve yaşadığı şiddetin sıklığını a/o12.2'si haf-
tada, Eol3'i ayd,a ve Vo5.7'si yıIda en az I-2 kez
olaıak tanırnlanıırştüf. Dünya'da ve Tiirkiye'de
farklı bölgelerde yapılmış ça|ışmalar şiddet yaşa-
ma yüzdelerinde farklı|ıklar olmakla birtikte ça_
lışma bulgusuyla benzer şekilde kadınların şidde-
te maruZ kaIdığlnı gösteımektedir (I-awson V9

diğ. 1999, Irion ve diğ. 2000, Ayrancı ve diğ.
2002, Şahin ve Şahin 2003, Johnson ve diğ. 2003,
Bohn ve diğ. 2004, Peedicayil ve diğ. 2004, Lc-
ung ve Leung 2005, Valladaıes ve diğ. 2005, De-
veci ve diğ. 2005, Krishnan 2005, Giray ve diğ.
2005, Hıdıroğlu ve diğ.2006, Schei ve diğ. 2006.
Karaoğlu ve diğ, 2006, Aklimunnessa ve diğ.
2007). Bu farklıhklann incelenen örneklem gru-
bunun özelliklerinden, tanılama kriterlerinden ve
araştrma yöntemlerindeki farklılıklardan kaynak-
lanabileceği düşünülmüşttir. Bu bulgular şiddcrin
ne kadar yaygın ve önemli bir halk sağlığı sorunu
olduğunu göstermesi yönünden önemlidir. Eşine

şiddet uyguIayaı erkeklerin 7o7.3'ünün çocukla_
nna da şiddet uyguladığı görütmüşttir (tablo l).
"Aile İçinde ve Toplurnsal Alanda Şiddet" (l998)
konulu araştıımada, çocuk]arınr hiç dövmediğini
söyleyen aileler 7o45.0 oranındadır. Ailelerin
o/o40.0'ı ise çocuklarrnı hafif şiddette dövdükleri-
ni ifade etmektedir (t.C.Başbakanlık Aile Araş-
tlrma Kurumu l998).

Şiddet tUrlerine bakıldığında; kadınların
Vo28'inin sözel, Vo25.9'ıır'rırı duygusai,
7cl4'ünün fiziksel, 7c11.4'üniin ekonomik ve
7o8'inin cinsel şiddete maruz kaldığı görülmüştiir
(Iablo l). Weingoun ve diğ. (200l)'nin yapıığı

çalışmada kadın]ann, ?o60'ınııı psikolojik,
%c3Z'sinin fiziksel ve o/o23'ijnin cinsel şiddete
marız kaldığı §aptanmüşbr. Ayrancı ve diğ. (2002)

çalrşmalannda rüsaVsözel şiddet oraırını 7o99.1 ,

fiziksel şiddet oranını Vo36.4, cinsel şiddet oraııı-
nı ise o/a5.4 olarak belirtmiştir. Giray ve diğ.
(2005) ise sözel şiddet oranını %63.1, fiziksel
şiddet oranını va20 o|arı* saptalnıştır. KriSh-
nan'nın (2005) çalışmasıııda. kadınların 7c29'u
kocalaı-ının kendilerine dayak athğını, a/ol}'si de
kendileri istemediği halde eşleri tarafından cinsel
ilişkiye zorlandıklarıı belirtmiştir, Bu çahşma-
larda, çalışma bulgulanna benzer şekilde cinsel
ve ekonomik şiddetin daha az oranda yaşandığı,
sözei ve duygusal şiddetin daiıa yoğun yaşandığı
görülmektedir. Sözel ve duygusal şiddetin dalıa

çok görülnresinin diğer şiddet türlerine göIe bu

şiddet türlerinin kadln tarafından düa kolay ifade
ediImesinden kaynaklandığı düşünülmüşttir.

Sosyoekonomik özellikler bakrnıından alaştür_

maıırn yürütiildüğü sağlıt ocağı biilgelerinde bir-
birinden farklı özellikler bulunmaktadır. Araşhr-
mada sosyoekonomik özellikler ol:uak; ayiık ge_

li; ortalaması, kadının gelir durunrunu algılaması.
sağlık güvencesi ve konut mülkiyeti incelenmiş_
tir. 3 nolu sağ|ık ocağı bölgesindeki kadınlann
Vc39.4'iinin gelir durumunu kötü ol:ırak algıladı-
ğı, 9o25.9'unun sağlıt güvencesiııin olmadığı ve
Vo63.7'sinin kiftcı olduğu saptanfken. 30 nolu
sağlık ocağı bölgesindeki kadınlann Va62.2'sin\n
gelir durumunu orta olarak algıIadığı,
7o96.9'unun sağlık güvencesinin o1duğu ve
7o65.3'ünün ev sahibi olduğu görülmüştüı (Tablo
2). Aradaki iarkln istatistiksel olarak anlamh ol-
duğu saptanmışhr (p<0.05). Üç nolu sağlık ocağı
bölgesindeki kadınlann 7o40.9'unun eşinden şid-
det gördüğü ve 7o44.3'ünün yaşadığı şiddetin sık-
lığıru haftada ve ya ayda en az 1-2 kez olarzık ıa-
nımladığı, 30 nolu sağlık ocağı böigesindcki ka-
drnların ise Vc20.7'sjnin eşinden şiddet gördüğü
ve Vc37 .5'inin yaşadığı şiddetin sıklığını ayda en

az l--2 kez olarak taııımladığı görülııüştiir (Tablo

2).3 nolu sağlıi ocağı bölgesindeki kadınlı-ın
şiddet oraı,ıının da}ıa yüksek olmasının bu bölgede
yaşayan kadınlann ve eşlerinin eğitim seviyeleri-
nin düşüklüğü, sosyoekonomik statülerinin kötü
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olması ile ilişkili olduğu görü|mektedir. Benzer

şekilde, Titteringon (2006) çalışmaslnda, yüksek
oranda şiddet gören kadlnlalın statü, güç Ve mad-
di kaynaklar bakımından yetersiz olan kadınlar o]-
duğunu belirtmektedir. Şiddet görme oranr ve sık-
lığına paralcl olarak 3 nolu sağlık ocağı bölgesin-
deki eşlerin 7o9.8'i çocuğuna şiddet uygularken,
30 nolu sağlık ocağı kilgesinde bu oraı.ı Vo4.7 ola-
rak saptanlnüştlr.

Şiddet özellikleri bakımındaıı aıaştırmantn yü-
rütüldüğü sağlık ocağı bölgelerinde şiddet görme
durumu, şiddet sıklığı, eşin çocuğa şiddet uygula-
masl, uygulanan şiddet türleri sorgulanmlş. sağlık
ocağı bölgelerinde birbirinden farkh özellikler o1-

duğu ve farktılığn anlamlı olduğu (p<0.05) görül-
müştür. Aylık gelir ortalaması ile şiddet görme
ara-sıııdaki iIişki incelendiğinde; şiddet gören ka-
ünlann ayl* gelir ortalamasının şiddet görmeyen
kadınlardan daha düşük olduğu saptanmıştır (fab-
lo 3). Bir çok çalışmada (Lloyd l997, Cunradi ve
diğ. 2000, Riggs ve diğ. 2000, Rodriguez ve diğ.
200l, Fox ve diğ. 2002, Erberk ve diğ. 2004,
Cubbins ve Vannoy 2005, Deveci ve diğ. 2005,
Faramarzi ve diğ. 2005, Knshnan 2005, Xu ve
diğ.2005, Basuk ve diğ. 2006, Günay ve diğ.
2006, Karaoğlu ve diğ. 2006, Leung ve Leung
20O6, Perez 2006) araştırma bulgul annı destekler
nitelikte düşük sosyoekonoınik seviyedeki aile_
lerde daha çok şiddet yaşandığı belirtilmektedil.

Çalışına bulgulaıından farklı olarak bazı çalışma-
lar (Kerslıncr vc diğ. 1998, Basu ve Fanıoyc
2004,) gelir durumunun şiddetle bir ilişkisi olma-
dığını belirtmişlir. Ayl* gelir oılalanrasının daha
yüksek olduğu 30 nolu sağlık ocağı bölgesinde
kadıılann daha az şiddete maruz kalması. aileniıı
aylık geliri arttıkça, kadına uygulanaı şiddetin
azaldığınl düşündürmeİledir.

Sağlık tıcağı bölgeleri ile şiddet görme arasın-
daki ilişki incelendiğinde; 3 nolu sağlık ocağı böl-
gesinde oturan kadınlann çoğunun (o/o40.9) şid-
dete ınaruz kaldığı saptanırken,30 nolu sağhk
ocağı bölgesinde oturaır kad]nIarın çoğuırun
(7o79.3) şıddete maruz kalmadığı saptanmıştır

(Tabto 3). Bunun nedeninin bö)geler arasındaki
demografik, doğurganlık ve sosyoekonoıııik du-
ırrın farklılıklarından kaynaklandığı düşünülmüş-
tür. Araşt]rna bulgulaıı sosyoekontııııik dunımu
düşük olan bölgede yaşayan kadınlarıır daha eği-
timsiz, daha gcnç, dini niiahla yaşayan. hiçbir
sosyal güvencesi ve geliri olmayan kadınlar oldu-
ğunu göstermekte ve bölge temelli yapılan bu ça-
lışmanın şiddetin sosyoekonomik durumla ilişki-
sini göstermesi açısından önemlidir.

Kadının gelir zügısı ile şiddet görme arasıııdaki
ilişki incelendiğindc; şiddet gören kadınlann
7o25.8'i aylık gelir ortalamaslnı iyi olarak tanım-
larken, şiddet görmeyen kadırüarıır V<ı14.2'si iyi
olarak tanımlaınış ve aradaki farkın istatistiksel
olıınık anlam]ı olmadüğı saptanlruştr (Tablo3). Se-
Vencan Ve diğ. (2008) yaptığ çahşmada fizikse]

şiddete maruz kalma yüzdesinin ekonomik cluru-
munu kötü olarak tanımlayan kadınlarda daha
yüksek olduğu belirtilmiştir. Sağhk güvencesi ve
ev mülkiyeti ile şiddet görme arasındaki ilişki in-
celendiğinde; sağltk güvencesi olmayanların ve
kiracıların diüa çok şiddete maıuz kaldığı ve ara-
daki farkın anlanılı olduğu saptanmrştır (tablo 3).
Muslu ve Erdem'in (2002) yaptığı çahşmada ça_
lışma bulgusundan farklı olarak şiddet gören ka-
dınların çoğunun sağlık güvencesinin olduğu ve
görmeyen grupla arasında]<i farkın anlamlı bulun-
duğu saptanmışhr. Karaçan,ı ve diğ. (2006)'nin
yaptığı çairşmada ise sağlık güvencesinin varlığı
ile kadırun şiddet görmcsi arasında an]amlı bir
ilişki olnıadığı saptanmıştır. Bu çalışmada farklıhk
olmasının nedeni sosyal güvencesi ve ev miilkiye-
ti cılmayan grubun çoğunlukla sosyoekonomik
duruırru kötü olan bölgede yaşayanlar olmasıyla
açıklanabiIir.

Şiddct özelliklcriırin yaşam kalitesi üzcrine
olan etkisi incelendiğinde; eşinden şiddet görme
ile yaşam kalircsiniıı alt boyutlarından tiziksel
rol, canlılık, sosyal fonksiyon, emosyonel rol ve
mental sağlık ile ıırasında anlamlı fıırk olduğu sap-
tanmıştır (p<0.05). Şiddet gören kadınların yaşam
kalitesi puanlarrnrn tüm alt boyutlaııııda. şiddete
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uğramayan kadınlara göre düa düşük puan oldu-

ğu görülmektedir (Tablo 3). Altıparünak ve

Eser'in (2007) yaptığt çalüşmada kocasından şid_
det görmeyen kadlnların, gören kadınlara göIe ya-

şanı kalitesi puanları daha yüksek bu|unmuşfur.
[.eung ve Leung (2005) ile Alsaker ve diğ. (2006)
yaptık]arı çalışmada da kocasından şiddet gören

kadınlann yaşam kalitesi puanları oldukça düşük
bulunmuştur. Kadrıra uygulanan şiddet kadınların
rüsal ve fiziksel sağlığının temel belirleyicisi
(wHo 2002) olduğuna göre, şiddeı gören kadın-
ların yaşam kaiitesinin etkilenmesinin kaçınılmaz
biı soııuç olduğu söylenebilir.

Şiddetin sıl<lığı ile yaşam kalitesi puaırları ara-

srnda anlamlı bir fark olmamakla birlikte, haftada

1-2 kez şiddet gördüğünü söyleyen kadınlann ya-

şam kaiitesi puanlannın daha düşük olduğu gö_

rülmektğdir. Aynı şekilde eşinin çocuğa şiddeı
uyguladığını söyleyen kadın|arda da yaşam kalite_

si puaııları, şiddet uygulıunayan gruplara göre dü-

şük saptanmıştır (Tablo 3). Çahşma bulgulanyla
benzer şekilde yapılan çalışmalarda (Ayrancı ve

diğ. 2002, Jewkes ve diğ. 2002) eşine şiddet uy-
gulayan erkeklerin çocuklanna da şiddet uygula-
dığü görülmüşttir. Çocukluğunda ailesinde şiddete
tanık olmuş ya da şiddete maruz kalmış erkekle-
rin şidderi öğrendiği, ileride eşine ve çocuğuna
şiddet uygulayarak şiddeti kuşaklararası taşıdığı
görüşüne vanlnxşt[.

Sonuç

Çalışma sonucunda sosvoekonomik durumu

kötti olan sağlık ocağı bölgesinde yaşayan kadın-
lann eğitim seviyelerinin yetersiz, sosyoekono-
mik durumlannrn daha kötii ve yaşam kalitesi pu-

anlanıırn daha düşük olduğu ve daha fazla şidde-
te maruz kaldrk|an görülmüştür_

Kadınlann ekonomik güce sahip olnıası, ai]e

içinde karar verme gücünü, doğulganlık seçenek-

lerini ve kendine güVeni afttrran bir faktördür.

Kadrrun ekonoınik gücü altükça düa az şiddet
görmektedir. Yoksulluğun, kadınlann şiddctc kaı-

şı sawnmasızlığını arttırabildiği de bir gerçektir.

Kadınlanı eğitim durumlan artnnlaIak ve çalış-
maları desteklenerek bu risk faktörünün azaltıla-
bileceği düşüniilnıüştür.

Kadına uygulanan şiddet, kadınlann ruhsal ve
fiziksel sağlığının temel belirleyicisi oiduğuna gö_

re şiddet gören kadınlarrn yaşam kalitesinin etki-
lenrnesi de kaçınılnraz bir sonuçtur. Yaşam kalite-
sinin değerlendirilmesinin, eş şiddetinin doğura-
cağı potansiyel zararların değerlendirilınesinin
ya srra şiddete karşr alınan tedbirlerin etkililiği_
nin ölçülmesiııdc önemli olduğu sonucuna vanl-
mIştr.

Hemşireler; evde, hastanede, birinci basamak
sağlık kuruluş|annda, okullarda, iş yerinde kısa-
cası toplumun tüm alanlannda bireylerle en yakın

çahşan sağlık personelidir. Bu nedenle hemşireler

şiddeıin önlenmesinde ve gelecekteki yaralannra-

lann önüne geçilmesinde; şiddetin taramasını ya-
parak ve tanısını koyarak, kadınlan eğiterek, ka-
dınlara başvurabilecekleri kaynaklan öğreterek

şiddetin azaltdmasında güçlü bir etki oluştut"bi-
laler.

Sonuç olarak; ErkeKeriı eşlerine uyguladığı

şiddet oranrnn yüksekliği ve verdiği zarann bü-
yüklüğü düşüniildüğünde bu çalrşmanın kadma
yönelik şiddet ve sosyoekonoınik durum arasın-

daki ilişkinin belirlenmesi ve kadınların yaşam

kalitesinin arthnlmasına yönelik faaliyetlere bir
destck oluşturacağı düşünülmektcdir.

yazarların katkıları

Çaltşma tasanırrl: H D, E E
Veri toplama vel veya aıalız: H D, E E

Makalenin lıazırlaırması: H D, E E

Teşekkür

Araşnrma Selçıü Üniversitesi Sağlık Bilim-
ıeri EnsıitüSii Bilimsel Araşıırnıa Projeleri
Ko ordi nr]ıö r lü ğü tar afindan de st e kl e nıni ş tir.

15Hemşirelike Aİaştırm.t ccliştirme Defgisi - 2009 -3



Hanide Dnüdıüş & Enel E?e

Kaynaklar
Aklimunnessa K, Khan MMH, Kabir M, Mori M

(2007) P(evalence and correlate§ ofdome§tiç violence by
husbands again§ı wives in Banglades: evi<lence from a
nationul sı,ıney. JMllG 1:52-63.

Alsaker K, Moen BE, Nortvedt Mw, Baste v
(2006) Low health- related quality of life among abused
\\ofien. Quality of Life Research l5:959- 965,

Arabag L, Karadağlı A (2006) Hemşire ve ebelerin
kadlna yönelik şiddet beliİtileİini tanümalanna ilişkin öı-
çek gelişıirnıe. Sağ/ı,t ve Toplum 2:1O1-112.

Ayrancı Ü, Günay Y, Ünliioğıu i (2oo2) Hamiteüik-
E aile içi şiddet. Anadolu Psikiyaıri Dergİl 3:75-87.

Bassuk E, Dawson R, Hungtington N (2006) iİti-
nıate partneİ violence in exıremely Poor women: longiıtı-
dinal Pattefns and risk nrarkers. J. Faın. Viol.
2l:387_399.

Basu 8, !'anroy€ }'(2004) Donıestiç violcnce aganist
womcn. and thciİ economic dcpcndence:a counı data
analysis . Review of Poıitical Eco\omy +457 -4't2 .

Bohn DK, Tcbben JG, campbeıl Jc (2004) ln{lu-
enceüi of iİcome, education, age and ethniciıy on Physical
abuse before aııd duriog pregnancy. JoGi{N Clinical Re-
search 33:561-5'l l.

cubbins LA, vannoy D (2005) sosyoeconomic re-
sources, gender tnditionalism and wife abuse in Urban
Russian couples. Jourıal of Marriage ond Fanıily
67 |3'7-52.

cunradl cB, caetano R, cıark c, schafer J
(2000) Neigborhood poveny as a predicıor of in(imate
paItner violence among white, black and hispanic coı.ıp_
les in the Uniıed staıeŞ. ArP 10:297-308,

Deveci SE, Açık Y, Gülbalrak C, Tokdcnıir Nt
(2005) Elazığ il merkezinde 15-_49 y§ evli kadınların ai-
le içi §iddeıe maruz kalma durumlao. Toplıım ı,e Hekin
20:229-234.

Erberk E, Eradaınlar N, Beştepe E, Akar H, Alp-
kan L (2004) Kadlna yönelik fiziksel ve cinsel şiddet: üç
gruP evli çiftte ka.şııaşırmalı bir çalışma. Diişüııen Adam
Psikiw,i ve Nörolojik Biliınler Dergisi 11:l9Ç2o4.

Eryılnıaz G (2001) Aile içi şiddet. kadın sağlığı ve
hcmşirelik. C.ıJ. Hefuşilelik Yük§ekokülü Der8i§i
5:|9-24,

t'aramarzi M, Esmailadeh S, Mosavi S (200_5) A
coınpaıison of abused and non-abused woınen's dofiniti-
oDs of domestic violence and attitudes to accePtance of
male dolıiDance. obsteuics and cynecology
l22:z25-23l.

Fox LG, Benson lul-, Demarts AA, wyk vJ (2002)
Economic distress aid intimaıe violence: ıcsting fami|y

stre§ a.d rcsources th corıcs. J<ııırnal oJ'Marriage and Fo-
rnily 64:793,80'l .

Giray H, Kcskinoğlu P, sönmez Y, Me§eri R, Ka-
raku§ NE,Yücetin Y, Günay T (2005) Gebelikte ai]e içj
şiddet ve ctkilcyoD ctmenlcr. srğD A:2|1-220_

Güler N, Tel H, Tlıncay F (2005) Kadının aile içinde
yaşanan şiddete bakışı. C.Ü. Tıp Fakailtesi Dergisi
2'l:51-56.

Günay T, Gira} H, Harç B, Kök§al B, Sarı S
(2006) İzmir'de bi-r gecekondu bölge§inde kadına yönelik
aile içi şiddet. Sağil< ve Toplıın 3:3I-31 .

Hıdıroğlu S,Topuzoğlu A,Ay P, Karakuş lvl (2006)
Kadın ve çocukiara karşı fiziksel şiddeti etki]eyen faktör-
lerin değerlendirilme sı. Yeni Synıposiuın 44 196 _202.

Hindin MJ,Adair Ls (2002) who at risk? Factor as-
sociated with intimate Panne. violence in the Philippines,
Social Sciencevetrteılicinc 55: l385- l399.

Humphreys CA (2007) Health inequalities perspec-
tive on violence agaoisü woıİen. Health and social care
in the community 15:120-121.

lrion O, Boulvain M, Straccla AT, Bonnct J (2000)
Emotionaı, physical aıd sexual violance aganist women
before or during pregnancy. BritiŞh Joumal oI obsteıriçs
and Gynaecology 107: l30Gt 308.

Jeırkes R, Levin J, Kckana L (2002) Risk factor foİ
domestic violence: from a south Afıican cross-sectional
stğdy- Social Science veMedicine 55:1603-1617.

Johııson JK, Haidcr 4 E[is K, İIay DM, Lindoıü
SW (2003) The prevalance ofdomestic violence in pİeg-
nant women. Inıerntııional Journıl ğ obsıetrics anıl
Gyıacology 110|2'72-2'1 5 .

Karacam Z, Çalışır H, Dündar E, Altundaş F,Av.
cı Hc (2006) Evli kadlnların aite içi şiddet görmelerini
etkiIeyen fakıörleı \,e kadınlann şiddeıe ilişkin baz, öZel-
tikleıi. t3c Üniı,ersiesi Henışirelik Yüksıık*ulu Dergisi
22:7l*88.

Karaoğlu L, Cellıis O, Ercan C,Ilgar M, Pehlivan
E, Güneş Gülşen, Genç IVfF, Eğri M (2006.) Physical,
enıotional and scxual violance dufing Pregnancy in Ma-
laıya, Turkcy. Europeıın Journal oİ Pubtic Health
16:149-156.

Kershncr M, Long D, Atıder§on JE (t998) Abuse
aganist womcn iı] rural Minnesota. Public Health Nur-
stng |5:42243|.

Krıslınan S (2005) Gender, çaste and economic ine-
qualitios and marital violcncc in Rural Souü India. ğe,
alth Care for Wonıen Inıernati<ııııl 26..8'l -99 .

Kurçer AA, Güneş G, Genç M (I999) Malatya'da
so§yoekonomik dü7€yleri farklı iki ayn bölgede evli ka-
dlnlara yöırelik aile içi şiddet ve etkileyen fakıörle.. s.2ğ-
lık ve Topluııı 3:34-37 .

l(ı Hemşirelikte Araş!lrma Celiştirme Defgisi - 2009 -3



Kadntü Yönelik E! içi Şiddeti,ıin So\}o-ekon()mik Düruın vc Yısam K.lIiıCsi ile iliŞki§i

Lawson !;.J, Rose LF' Rajaram § (1999) The
psycho§oc]al contexl ol black women's healüh. HeaLlh
Care for Wıınıeıı Inıerııational 2O,.21 9-289.

Leung TW, Leung WC (2005) Quatity of life of vic-
tim§ of intiınate partnc. violence- inıernaıional Journal
oJ Cynecology aııd Obsteıı,ics 90l258-262.

Lloyd § (|997) The efrect of dome§tic violence on
women's enrp]oymenl_ Ialçve Polic| 2i139 16'7.

Martin sL, T§ui Ao, lvaitra K, Marin§haw R
(1999) Domestic violenoe in Nodherı India.,,1,rıerıcon
Joı ı rna l ol EpiJanı io Io 8}, l 50:.4 l'7 126.

Naved TS, Pers§on LA (2005) Factof aş§ociated
with sposual physicai violence aganist lvonlen in Bangla-
desh. Sıudies in Fan,ıily Pl<ınnig 36:289,300.

Özaydın N,Üncr O,AkınA (lg98) Kadııı vc şiddet.
Sağlık ve Top luıtı 8:7 3-7 8 -

Öztürk H, sevil Ü (2005) Gebelikte şidde t. Sağtık ve
Toplum 1|25,3l.

Peedicayil A, sadowski L,.|ayeseelen |, shankar V,
Jain D, suresh §i, Bangdİwala s (2004) spousal physi_
cal violence aganist 1vomen during pregnancy.Internaıi-
oıü4l Journal of Obsıetricş and Gynacolo g, ll1 :682481.

Perez IR, castano JP, Kındelan MA, Pınto N{B
Barrera MA, Pla AB, Hernando MLS, Torruİııano
AIl, Rııiz LMG (2006) sociodeınographic associatio.§
ofphysical, emotional and sexual intimate partner violen-
ce in Spaıish womcn. AğP 8:357-]6J.

Riggs Ds, Cauıfield MB, st(e€t AE (2000) Risk for
domesıic violence: factors as§ocialed \ı,ith perpekation
and vicı_imization. JcıurnaL of CLinical I'sychology
56: l289_ l3l6,

Rodriguez E, Lasch KE, Chandra P, Lce J (200l)
Family violence. employment status, welfare benefils
aııd alcohol drinking iı üo Uııited sla€s: what is the rc
laLion? J. Epideıniol Conınıinity HeaLth 55:172 118.

schci B, Guthrie JR, Dennerstein L, Alford s
(2006) Intinıate partne. violeüıce and health outcomes in
mid-life wtınren: a population-based cohort sttıdy. Arcl l
ves of 'Womızn's Meıııal Health 9|371-j24.

Şahin tlA, Şahin GA (2003) An unaddetsşed işstıe:
doıncslic vio]cncc anJ unPlirnncd prcgnancics among
pregnant \r/omeD in '[\rkey. Eııropean Journal <ıf Conırıı
ception Cıüüd Repro.1ııcti,|:e He.ılıh Care 2,.93,98.

T.C. Başbakanlık Aile Araştrrnıa Kurunıu Baş-
kanlığı (1998), Ailz iç,inde va toplıını.ıal alanıla şiıldeı,
T.C. Başbakanlık Aite Araşhnna Kuruınu Başkanlığl Ya-
ym, Aİkara, 1-2.

Terry G (2004) Pove.ty reduçtion and aganist wo-
men: eıp]oring lings, asses§ing inlpacl. I)evekıpment in
Practice 14:469480.

'I'itterington Vl} (2006) A relİospcctivc iırvestlgatıon
of geıder iıequality ııırd fbmaic homıclde vivtmrzatlon.
S o c io lo g io l S p e c tr um 26:205-236.

Unsal Ş, Şirin A (2005) Şiddete manız kalan gebe
kadıılann evde izlenıi. Aile v e Toptutı 2|69'l 5.

vaıladares !], Pena R, Persson l,A, Högber8 U
(2005) Violence aganist pregnanı wonıen prevalance and
characteristics a poPuIation- ba§ed sludy in Nikaragua.
lnternııti.,)nal Journal of ()bstettics aııı| Gynaecololy
12| 1243, |248 .

weiırgourt R, Maruyanra T, salvada I, Yoshino J
(200l) Doınestic violence and ivoınen's nıeüıtal health in
Jap^n. Intn.ıtiolal council of Nurses 48:lo2_108.

Wor|d Hcalth organization (2002) Wor[ıl Reporı on
Volence and Heıılth: Sünıntür\). (;eneya.

Xu X, Zhu I., campo P, Koening LI, ılock v.
Campbell.| (2005) Prcvalcncc cıf and risk l'actor fof itıti-
nıate paİtncr violcnco i\ chia. Aneric.ııl Jourwıl of Pub,
lic Health 95,-'18-85.

Heınşirelik(e Araştmi Gcliştirme Dergisi - 2009 -3 1,7


