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KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÜREME SAĞLIĞINA ETKİLERİ 

 

GİRİŞ 

   Dünyanın her yerinde birçok kadın aile içi şiddete maruz kalmaktadır. Aile içi şiddet 

kadınları etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Şiddet sonucu kadınların genel sağlık durumu 

kötüleşmekle beraber; üreme sağlığı açısından değerlendirildiğinde ciddi sorunlar 

oluşmaktadır. 

 

GELİŞME 

   Şiddet; insan yaşamının her alanında görülebilmekle beraber insanın maddi ve manevi 

olarak varlığına zarar veren davranışların tümünü kapsayan bir toplum sağlığı sorunudur. 

Dünya Sağlık Örgütü ( WHO) şiddeti, ‘’fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı, bir tehdit veya 

gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda şiddete maruz kalan kişide 

yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı durumu olarak 

tanımlamaktadır.
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   Şiddetin en yaygın görülen şekli erkeğin kadına ve çocuğa karşı uyguladığı aile içi şiddet 

olmuştur. Aile içi şiddet; 4320 sayılı Ailenin Korunması Hakkındaki Kanunun gerekçesine 

göre;’’Aile içinde bir bireyin diğer bir bireye yönelik fiziki, sözel ve duygusal kötü 

davranışlarıdır.’’ 

   Aile içi şiddet tüm dünyada yaygın görülmekte olup, en çok gizlenen şekli ise kadına 

yönelik olanıdır. Kadına yönelik şiddet; ister kamusal alanda ister özel yaşamda meydana 

gelsin, kadına fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik açıdan zarar görmesine acı 

çekmesine neden olan, onurunu zedeleyen, temel hak ve özgürlüklerini kullanmasını 

engelleyerek kadına yönelik ayrımcılığın sürmesine yol açan bir eylem olduğu 1993 yılında 

BM Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bildirge’de tanımlanmıştır.
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    Dünya’da en az her üç kadından biri yaşamları boyunca dövülmekte, cinsel ilişki için 

zorlanmakta, kötü davranışa maruz kalmakta ve istismar edilmektedir.
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    Kadına yönelik şiddet türleri arasında; fiziksel, duygusal, sözel, cinsel ve ekonomik şiddet 

yer almaktadır. Kadının gördüğü şiddet mortalite ve morbiditeyi arttıran sorunlara yol 

açmaktadır. Şiddet gören kadınlarda depresyon, korku, kendine saygıda azalma, cinsel işlev 

bozuklukları gibi sorunlar görülmektedir. 

    Şiddetin kadın sağlığına negatif yönde etkilerinin olmasının yanında üreme sağlığına da 

etkileri vardır. Kadına yönelik aile içi şiddetin üreme sağlığına etkileri; gebelik sırasında 

şiddet görme ve dövülme sonucu, doğum öncesi kanama,fetusta kırıklar,uterus,akciğer ya da 
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dalak rüptürü, düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma, düşük yapma ölü doğum,erken doğum 

gibi komplikasyonlar çıkmaktadır.Ayrıca cinsel ve fiziksel şiddet,düzensiz vajinal kanama, 

vajinal akıntı, ağrılı mensturasyon,cinsel disfonksiyon,cinsel istek azlığı,cinsel ilişki 

sıklığında azalma ve Pelvik İnflamatuar Hastalığı(PID) yol açmaktadır.Aynı zamanda şiddet, 

cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) ve HIV’in bulaşmasında da önemli bir faktördür ve 

kadınlar üzerinde negatif sağlık sonuçları vardır.
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SONUÇ 

   Kadına yönelik aile içi şiddetin kadın sağlığını olumsuz yönde etkilediği, hızla artmakta 

olduğu ve üreme sağlığı açısından çok ciddi sonuçlara yol açtığı ortaya çıkmıştır. 

 

ÖNERİLER 

   Üreme sağlığına hizmet veren kurum ve kuruluşlarda hizmet veren ebe/ hemşireler; 

 İletişim ve danışmanlık yapabilecek beceriye sahip olmalı, mahremiyet ve etik 

kurallarına dikkat etmeli, 

 Şiddet ve üreme sağlığı tanımları anlatılmalı, 

 Şiddetin kadının üreme sağlığına yönelik olumsuz etkilerini anlatan hizmet içi eğitim 

programları düzenlenmeli, 

 Öykü almaya yönelik formlarda kadının maruz kaldığı şiddetin türünün belirlenmeye 

yönelik sorular yer almalıdır. 
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