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GİRİŞ
  
Kadına yönelik şiddet ülkemizde ve tüm dünyada 
halen varlığını ciddi düzeyde sürdüren ve 
günümüze kadar yapılan mevcut uygulamalarla 
tam olarak önlenemeyen önemli bir sosyal 

sorundur. Hak temelli bir bakış açısıyla 
değerlendirildiğinde şiddet, kadını eşit olmayan 
güç ilişkisi içinde mağdur konuma düşüren bir 
durumdur. Kadına yönelik şiddet sadece şiddetin 
gerçekleştiği aile bireylerinin değil aynı zamanda 
toplumdaki diğer birey ve kurumların da 
sorunudur. Dolayısıyla tüm toplumun kadına 
yönelik şiddetin önlenmesinde sorumluluğu 
vardır. 

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi 
amacıyla günümüze kadar sayısız çalışma ve 
kampanya yapılmıştır. Kadına Yönelik Aile İçi 
Şiddetle mücadele çerçevesinde hazırlanan 
Ulusal Eylem Planları (2007-2010 ve 2012-
2015) bu çalışmalardan biridir. Ulusal Eylem 
Planlarının amacı, ülkemizde aile içinde kadına 
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Amaç: Kadınların kadın sığınma evine gelme nedenlerinin eğitim 
durumu ve gelir durumuna göre dağılımını incelemektir.
Yöntem: Araştırma kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak 
yapılan tarama modelinde tanımlayıcı bir araştırmadır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2013 yılında kadın sığınma evinde 
kalmış ve sığınma evinden ayrılmış 210 kadın oluşturmaktadır. 
Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi anketi 
kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçları SPSS programı 
kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Araştırmaya katılan 210 kadının yaş ortalaması 
31.44'dir (ss:10.56). Bu kadınların sadece %4,8'inin bir mesleği 
vardır. %55,1'i 18 yaş öncesinde ilk beraberliğini yaşamıştır. 
%31,9'unun kronik sağlık sorunları vardır. %38,1'inin sosyal 
güvencesi yoktur. Ayrıca kadınların gelir seviyeleri arttıkça kadın 
sığınma evine gelme oranlarında düşüş saptanmıştır. 
Sonuç: Kadınların ve eşlerinin gelir ve eğitim seviyeleri aile 
sisteminin sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması açısından son 
derece önemlidir. Yapılan ve uygulanan sosyal politikalarda eğitim 
seviyesini yükseltmeye ve eğitim seviyesi gözetilmeksizin meslek 
edindirmeye ağırlık verilmesi, ayrıca alkol ve madde bağımlılığı 
konusunda farkındalık geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kadına yönelik şiddet, sığınma evi, eğitim, 
yoksulluk. 

Keywords: Violence against women, shelter, education, poverty.

Aim: The purpose of this study is to examine the relations between 
the reasons which causes women to come to the shelter and their 
educational and income status.
Method: The research is a descriptive study in the screening model 
using snowball sampling method. The study group consists of 210 
women who stayed in a women shelter in 2013 and left the shelter at 
the same year. The data were collected using a personal information 
survey generated by the researchers. The results of the study were 
analysed using the SPSS statistical soft ware package.
Findings: The average age of 210 participants in the survey is 31.44 
(sd:10.56). Only 4.8% of participants have professions; 55.1% of 
the participants experienced their first association before the age of 
18 years. 31.9% of them had chronic health problems. 38.1% of the 
participants have no social security. An other finding is that if they 
have  more income, they come to  shelter less.
Conclusion: The level of income and education of women and their 
spouses is extremely important in ensuring a sustainable 
continuation of the family system. The social policies made and 
implemented must ensure that educational level is increased and 
that job acquisition must be given  more importance regardless to 
education level.  Final remark is that creation of awareness on 
alcohol and substance addiction carry  a vital role.
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çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da 
karş ı lanmak sure t iy le  geç ic i  süreyle  
kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır 
(Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi 
Hakkında Yönetmelik). 

Kadın sığınma evleri, kadınlara öncelikle can 
güvenliği, kendini toparlamak için zaman ve 
hayatlarına daha uzun vadeli ve geniş açıdan 
bakabilmeleri için ihtiyaç duydukları emniyetli 
bir ortam sağlamaktadır. Sığınma evinde kalma 
süresi, kadının ilk kabul birimine kabul 
tarihinden itibaren altı aydır. Kalış süresi, 
kadınların güçlenme süreci değerlendirilerek 
gerekli hallerde uzatılabilmektedir. Kadın 
sığınma evlerinde gerek kadınlara gerekse 
ailelerine ve varsa çocuklarına yönelik mesleki 
çalışmalar yürütülmektedir (T.C. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, 2014).

Ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığına bağlı 90, belediyelere bağlı 32, 
STK'lara bağlı 1 olmak üzere toplam 2190 
kapasite ile toplam 123 kadın sığınma evi 
bulunmaktadır (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
2014).

Kadına yönelik şiddet evlilik yaşantısında sık 
tekrarlanma eğilimi olan bir davranış kalıbıdır. 
Bir kez eşinden şiddet görmüş bir kadının tekrar 
aynı davranışla karşılaşma olasılığı yüksektir. 
Ancak kadın bu gerçeği bilse bile eşinin yanında 
kalmaya devam edebilir ya da kadın sığınma 
evine sığındıktan bir süre sonra tekrar eşinin 
yanına dönebilir. İşte kadını böyle bir 
kısırdöngüye iten sebeplerin neler olduğunun 
meslek elemanları tarafından bilinmesi şiddetin 
önlenmesi açısından son derece önemlidir 
(Mavili Aktaş, 2006). Bu bakımdan bu 
araştırmada, kadınların kadın sığınma evine 
gelme nedenlerinin eğitim durumu ve gelir 
durumuna göre dağılımının incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM
Bu araştırma, olasılığı bilinmeyen örneklem 
türlerinden kartopu örnekleme yöntemi 
kullanılarak yapılan tarama modelinde 
tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın 
çalışma grubunu 2013 yılında Konya'da kadın 

yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılması 
için gerekli önlemlerin tüm tarafların işbirliği ile 
uygulamaya konulmasıdır. Bu doğrultuda yasal 
düzenlemeler, toplumsal farkındalık ve zihinsel 
dönüşüm, kadının sosyo-ekonomik konumunun 
güçlendirilmesi, koruyucu hizmetler, tedavi ve 
rehabilitasyon hizmetleri, sektörler arası işbirliği 
olmak üzere 6 temel alanda iyileştirmeler 
hedeflenmiştir (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
2012). 

Kadına yönelik şiddete dair literatürde yer alan 
araştırmalara bakıldığında, bir araştırmada, 
kadınların en çok eşlerinden gördükleri şiddet 
nedeniyle kadın sığınma evlerine başvurdukları 
görülmektedir (Damka, 2009). Başka bir 
çalışmada, araştırmaya katılan kadınların 
%35'inin en az bir kez eşinin fiziksel şiddetine 
maruz kaldığı ve kadınların aileye eşlerinden 
daha çok para getirmesinin fiziksel şiddet riskini 
iki kat artırdığı belirtilmektedir (Altınay ve Arat, 
2007). Bunun yanında kadın sığınma evinde 
yaşayan ve şiddet gördüğü eşiyle birlikte yaşayan 
kadınlar üzerinde yapılan bir araştırmada her iki 
gruptaki kadınların da ruhsal belirti ile ilgili 
yakınmalarının yüksek düzeyde olduğu 
saptanmıştır (Gezen ve Oral, 2013). Ayrıca 
çocukluk döneminde cinsel ve fiziksel kötü 
muameleye maruz kalmanın, kadınların 
yetişkinlik dönemlerinde de kötü muamele içeren 
ilişki yaşama olasılığını arttıran faktörlerden 
olduğu bildirilmektedir (Griffing ve diğerleri, 
2005).   

Leone ve diğerlerine göre (2004) ekonomik 
kaynaklardan yoksun olan kadınların şiddet 
görme olasılığı diğerlerinden fazladır, ancak orta 
ve üstü sosyo-ekonomik gelir düzeylerinde de 
şiddet görülebilmektedir. Bunun yanında kişisel 
gelirinin oluşu kadını şiddetten koruyan bir 
özellik olmasına rağmen bütünüyle koruyucu bir 
işleve sahip değildir (Jewkes, 2002). 

Dünyada modern anlamda ilk olarak 1970'li 
yıllarda, Türkiye'de ise 1990'lı yılların başlarında 
açılmaya ve hizmet vermeye başlayan kadın 
sığınma evleri; fiziksel, duygusal, cinsel, 
ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete 
uğrayan kadınların, şiddetten korunması, psiko-
sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, 
güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa 
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Tablo 2'de görüldüğü gibi kadın sığınma evinden 
hizmet alan kadınların büyük bir çoğunluğu 
(%95,2) ev kadınıdır ve gelir getirici herhangi bir 
meslekleri bulunmamaktadır. Mesleği olanların 
ise garson, tekniker, kuaför, muhasebeci ve 
terzilik gibi işlerde çalıştığı görülmektedir. 
Araştırmamıza benzer şekilde Sezgin (2007) 
tarafından yapılan çalışmada kadın sığınma 
evinde kalan kadınların tamamına yakınının 
herhangi bir işte çalışmadığı belirtilmektedir. O 
halde, meslek sahibi olmamak ve gelir getirici bir 
işte çalışmamak eşiyle sorunlar yaşayan ya da 
şiddet gören kadınların kadın sığınma evlerine 
daha fazla başvurmalarına neden olabilmektedir. 

Tablo 3'e göre kadın sığınma evinden hizmet alan 
kadınların ilk beraberlik (resmi ya da gayrı resmi) 
yaş ortalamalarının 19 olduğu, en küçük evlilik 
yaşının 12, en yüksek evlilik yaşının ise 35 
olduğu görülmektedir. 
Analizler incelendiğinde kadınların %63,6'sının 
18 yaşın altında ilk beraberliklerini yaşadıkları 
görülmüştür. 

sığınma evinde kalmış ve sığınma evinden 
ayrılmış 210 kadın oluşturmaktadır. Veriler 
araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi 
anketi kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 
kullanılarak analiz edilmiş ve verilerin analizinde 
betimleyici istatistikler ve chi-square testi 
kullanılmıştır.  

BULGULAR
Kadın sığınma evinde kalmış ve sığınma evinden 
ayrılmış 210 kadının, kadın sığınma evine gelme 
nedenlerinin eğitim durumu ve gelir durumuna 
göre dağılımının incelendiği bu çalışmada 
bulgular,  kadınların sosyo-demografik 
özellikleri, eğitim ve gelir durumuna göre kadın 
sığınma evine geliş nedenleri ve eşlerin sosyo-
demografik özellikleri olmak üzere üç başlık 
altında verilmektedir.    

Kadınların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Tablo 1'e göre araştırmaya katılan ve kadın 
sığınma evinden hizmet almış kadınların yaş 
ortalaması 31,44'tür. En küçük yaş 13, en büyük 
yaş ise 87'dir. 
Koepsell, Kernic ve Holt'un (2006) çalışmasında 
genç yaşta olan kadınların ilişkilerini daha fazla 
s o n l a n d ı r m a  e ğ i l i m i n d e  o l d u k l a r ı  
belirtilmektedir. Kadın sığınma evine başvuran 
kadınların yaşlarının küçük olması bu eğilimle 
açıklanabilir.  

Yaş Grupları  n % 

18 ve altı  8  3,8 

19 -24  

25 -29  

30 -34  

35 ve üstü  

Cevap vermeyen  

                    53 

                    36 

42 

67 

 4 

                   25,2 

 17,1 

  20,1 

  31,9 

    1,9 

Toplam                    210 100 ,0  

 

Tablo 1: Kadınların Yaş Gruplarına Göre 
Dağılımı (Konya, 2014) 

Yaş Ortalaması  

Minimum  

Maksimum  

M edian  

Standart Sapma       

  31,4  

13  

87  

30  

10.56  

  

 

Tablo 2: Kadınların Meslek Sahibi Olma 
Durumlarına Göre Dağılımı (Konya, 2014)

Meslek Durumları  N  %  

Ev kadını  200  95,2  

Diğer *    10    4,8  

Toplam  210  100 ,0  

 * Diğer: Garson, tekniker, kuaför, muhasebeci, terzi. 

Tablo 3: Kadınların Eşleri İle İlk Beraberlik 
Yaşlarına Göre Dağılımı (Konya, 2014)

Yaş Grup ları  N  %  

18 ve altı  109    51,9  

19 -24  

25 -29  

30 -35 ve üstü  

Cevap vermeyen  

  70  

 14  

   5  

 12  

  33,3  

    6,7  

    2,4  

    5,7  

Toplam  210  100 ,0  

 

 

İlk Beraberlik Yaş ortalaması      19 .07  

Minimum  12  

Maksimum  35  

M edian  18  

Standart sapma        4.04  
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Kadınların Eğitim ve Gelir Durumuna Göre 
Kadın Sığınma evine Geliş Nedenleri

Tablo 6'ya göre eğitim durumu ilkokul ve altında 
olan kadınların %57,1'inin eşiyle yaşadığı 
sorunlar nedeniyle, %42,9'unun da eşinden 
şiddet görmesi nedeniyle kadın sığınma evine 
geldiği görülmüştür. Ortaokul ve üstü eğitim 
durumunda olan kadınların ise çoğunluğunun eşi 
ve ailesi ile yaşadığı sorunlardan dolayı kadın 
sığınma evine geldiği saptanmıştır (%76,6).  
Yapılan χ² analizi sonucunda eğitim durumuna 
göre kadınların kadın sığınma evine geliş 
nedenleri arasında oluşan farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu bulunmuştur χ²(sd=1, 
n=210)=5,083, p<.05. Buna göre eğitim seviyesi 
düşük olan kadınların daha çok eşlerinden 
gördükleri şiddet nedeniyle kadın sığınma evine 
geldikleri görülmektedir.  

Literatürde kadınların eğitim düzeyinin 
eşlerinden gördükleri fiziksel ve ekonomik şiddet 
prevelansında farklılık oluşturduğu (Tanrıverdi 
ve Şıpkın, 2008) ve kadınların eğitim düzeyi 
arttıkça, eşleri veya birlikte oldukları kişiler 
tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz 
kalma oranının azaldığı belirtilmektedir (T.C. 
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
2009). Ancak psikiyatri kliniğine başvuran 
hastalar üzerinde yapılan başka bir çalışmada 
kadınların eğitim durumu ile şiddete maruz 
kalması arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 
saptanmıştır (Vahip ve Doğanavşargil, 2006). 

Tablo 4'de görüldüğü gibi araştırmaya katılan ve 
kadın sığınma evinden hizmet alan kadınların yaş 
ortalamalarının küçük olmasına rağmen kendi 
ifadelerine göre %31,9'unun yaşam kalitesini 
etkileyecek derecede önemli bir sağlık sorunu 
bulunmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda, şiddete maruz kalan 
kadınlarda yüksek kaygı, depresyon, uyku ve 
yeme bozuklukları gibi sorunların yoğun bir 
şekilde yaşandığı belirtilmektedir (Batı, 2007; 
Humphreys ve diğerleri, 2001). Dolayısıyla 
şiddete maruz kalan kadınların yoğun yaşadığı 
psikolojik sorunların genel sağlık durumları 
üzerinde olumsuz etkisi olduğu söylenebilir.

Tablo 5 incelendiğinde araştırmamıza katılan 
b i rey le r in  %38 ,2 ' in in  (n=80)  sosya l  
güvencesinin bulunmadığı, %61,9'unun çeşitli 
sosyal güvenlik sistemlerine bağlı oldukları 
görülmektedir. 

Tablo 4: Kadınların Kendi İfadelerine Göre 
Sağlık Durumunun Dağılımı (Konya, 2014)

Kadınların Sağlık 

Durumu  

N  %  

İyi  143    68,1  

Kötü *   67     31,9  

Toplam  210  100 ,0  

 * Sağlık durumları kötü olanların çok büyük bir 
kısmı tansiyon, kalp, şeker ve psikolojik 
rahatsızlıklara sahiptir. 

Tablo 5: Kadınların Sosyal Güvenlik 
Durumuna Göre Dağılımı (Konya, 2014)

Kadınların Sosyal 

Güvenlik Durumu  

N  %  

Emekli Sandığı   7   3,3  

Bağ -K ur  13   6,2  

Sigorta  57  27,1  

Yeşil  Kart  53  25,2  

Sosyal güvencesi yok  80  38, 2 

Toplam  210                  100 ,0  

Tablo 6: Eğitim Durumuna Göre Kadınların 
Kadın Sığınma evine Geliş Nedenlerinin 
Dağılımı (Konya, 2014)

 
Eğitim 

Durumu

 

Geliş Nedeni  Test 

Değeri 

(χ2)
 

P 

DeğeriEşi ve ailesi 

ile yaşadığı 

sorunlar 

 

Eşinden 

şiddet 

görmesi 

 

Toplam

n

 

%

 

N

 

%

 

n

 

%

 İlkokul 
ve 
altı

 

93

 

57,1

 

70

 

42 ,9

 

163

 

100 ,0

 
5,083

 

,024*
Ortaokul 
ve 
üstü

 

36

 

76, 6

 

11

 

23,4

 

47

 

100 ,0

 Toplam 129 61,4 81 38,6 210 100,0

*p<0.05
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Eşlerin Sosyo-Demografik Özellikleri  

Tablo 8'e göre kadın sığınma evinden hizmet alan 
kadınların %66,2'sinin eşlerinin hiçbir gelirinin 
olmadığı, %22,8'inin 1000 TL ve altında geliri 
olduğu, %11'inin ise 1000 TL'nin üzerinde geliri 
olduğu görülmektedir.

Literatürde genç ve düşük gelirli olmak şiddet 
uygulayan erkeklerin ortak özellikleri arasında 
sayılmaktadır (Damka, 2009). O halde, 
araştırmamızda eşlerin düşük gelire sahip 
olmalarının, kadınların kadın sığınma evine 
başvurmalarına neden olduğu söylenebilir. 

Tablo 9'a göre kadın sığınma evinden hizmet alan 
kadınların %22,9'unun eşlerinin mesleklerinin 
olmadığı görülmektedir. Meslek sorgulaması 
yapıldığında ise mesleği olan 101 kişinin büyük 
bir çoğunluğunun vasıfsız işlerde çalıştığı 
görülmüştür. Güler, Tel, Özkan Tuncay (2005) 
tarafından yapılan araştırmada da benzer şekilde 
kadınların eşlerinin %37,8'inin sürekli bir işi 
olmadığı saptanmıştır. 

Tablo 7'ye göre hiç geliri olamayan kadınların 
%62,6'sının eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle, 
%37,4'ünün eşinden şiddet görmesi nedeniyle; 
geliri 1175 TL'ye kadar olan kadınların 
%54,3'ünün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle, 
%45,7'sinin eşinden şiddet görmesi nedeniyle; 
geliri 1176 TL ve üstünde olanların ise %68'inin 
eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle, %32'sinin 
eşinden şiddet görmesi nedeniyle kadın sığınma 
evine geldiği  görülmüştür.  Sonuçlara 
bakıldığında gelir seviyesi düşük olan kadınların 
daha çok şiddet nedeniyle kadın sığınma evine 
geldikleri görülmekle birlikte yapılan χ² analizi 
sonucunda gelir durumu ve kadın sığınma evine 
geliş nedeni arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır (p>.05).

Literatürde gelir sahibi olma ve ekonomik 
yetersizliğin kadına yönelik şiddeti nasıl 
etkilediği hakkında farklı görüşler mevcuttur. 
Kimi çalışmalarda aile içinde şiddeti artıran 
olayların başında ekonomik yetersizliğin üst 
sıralarda geldiği söylenirken (Güler, Tel, Özkan 
Tuncay, 2005; Erbek ve diğerleri, 2004, T.C. Aile 
Araştırma Kurumu, 1995; Rittersberger Tılıç, 
1998; Damka, 2009) kimilerinde de gelir sahibi 
olmanın kadını bütünüyle şiddetten koruyan bir 
işlevinin olmadığı belirtilmektedir (Jewkes, 
2002). Günay ve diğerleri de (1995) aile içi 
şiddetin sadece düşük sosyoekonomik düzeyde 
olan ailelerin sorunu olmadığını ileri 
sürmektedir. 

Tablo 7: Gelir Durumuna Göre Kadınların 
Kadın Sığınma evine Geliş Nedenlerinin 
Dağılımı* (Konya, 2014)

Gelir Durumu
 (TL/aylık

 
)

 

Geliş Nedeni  Test 

Değeri 

(χ2)

P 

DeğeriEşi ve ailesi 

ile yaşadığı 

sorunlar 

 

Eşinden 

şiddet 

görmesi 

 

Toplam  

n

 

%

 

N

 

%

 

n

 

%

 Hiç geliri 

olamayan

 

87

 

62,6

 

52

 

37,4

 

139

 

100 ,0

 1,508 ,470
1-1175

 

25

 

54,3

 

21

 

45,7

 

46

 

100 ,0

 
1176 ve üstü

 

17

 

68 ,0

 

8

 

32 ,0

 

25

 

100 ,0

 

 

p>0.05 
*Bu tablodaki toplam değer satır (rov) olarak 
hesaplanmıştır. Ekonomik gelir kategorileri 
2013-2014 asgari ücret tutarı dikkate alınarak 
belirlenmiştir.

Tablo 8: Kadınların Eşlerinin Gelir 
Durumuna Göre Dağılımı* (Konya, 2014)

Gelir durumu  (TL) N  %  

Hiç geliri olmayan  139  66,2  

1-1000   48  22, 8 

1001 ve üstü  23  11 ,0  

Toplam  210  100 ,0  

 * Verilerin dağılımında 2013-2014 asgari ücret 
tutarı ve verilerin homojenliğine dikkat edildiği 
için gelir durumu 1000 TL sınır olarak 
belirlenmiştir. 

Meslek Durumları  N  %  

Var  101  48,1  

Yok    48  22,9  

Cevap vermeyenler   61  29 ,0  

Toplam  210  100 ,0  

 

Tablo 9: Kadınların Eşlerinin Meslek 
Durumuna Göre Dağılımı (Konya, 2014) 
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SONUÇ  VE ÖNERİLER
Kadınların kadın sığınma evine geliş 
nedenlerinin eğitim durumu ve gelir durumuna 
göre dağılımının incelenmesi amacıyla 
gerçekleştirilen bu araştırmanın sonucunda, 
araştırmamıza katılan ve kadın sığınma evinden 
hizmet alan 210 kadının eğitim seviyelerinin 
düşük olduğu, düzenli bir gelirlerinin ve 
mesleklerinin olmadığı, yaş ortalamasının küçük 
olmasına karşın sağlık sorunlarının fazla olduğu; 
eşlerinin ise çoğunluğunun (%66,2) gelir getirici 
bir işte çalışmadığı, eğitim seviyelerinin düşük 
olduğu, alkol ve madde bağımlısı oranının 
yüksek olduğu görülmektedir.

Eğitim durumuna göre kadınların kadın sığınma 
evine geliş nedenlerine bakıldığında, eğitim 
seviyesi düşük olan kadınların daha çok 
eşlerinden gördükleri şiddet nedeniyle kadın 
sığınma evine geldikleri görülmektedir. Ortaokul 
ve üstü eğitim durumunda olan kadınların ise 
çoğunluğunun eşi ve ailesi ile yaşadığı 
sorunlardan dolayı kadın sığınma evine geldiği 
saptanmıştır. 

Gelir durumuna bakıldığında da gelir durumu ve 
kadın sığınma evine geliş nedeni arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmamasına rağmen gelir 
seviyesi düşük olan kadınların daha çok şiddet 
nedeniyle kadın sığınma evine geldikleri 
görülmektedir. 

Kadınların gelir durumlarına göre dağılımına 
bakıldığında; “ailesi ile yaşadığı problemler” ve 
“eşinden şiddet görmesi” nedenleriyle kadın 
sığınma evine gelen kadınların büyük bir oranda 
hiçbir gelirlerinin olmadığı görülmektedir.

Araştırmamızın sonucunda şiddetin kadınların 
kadın sığınma evine geliş nedenleri arasında 
önemli bir yer tuttuğu, eğitim ve gelir düzeyinin 
düşük olmasının eşden görülen şiddeti ve 
dolayısıyla kadın sığınma evine başvurma 
oranını artırdığı görülmektedir. Ayrıca sadece 
kadın sığınma evinden hizmet alan kadınların 
eşlerinin özelliklerine bakıldığında onların da 
eğitim seviyelerinin düşük olduğu ve 
çoğunluğunun da gelir getirici düzenli bir işe 
sahip olmadıkları görülmektedir. Ayrıca 
eşlerdeki alkol ve madde bağımlılığı da oldukça 
yüksek düzeydedir.  

Tablo 10 incelendiğinde kadınların eşlerinin 
%29'unun alkol ve madde bağımlısı olduğu, 
%25,3'ünün ise zararlı alışkanlıkları olmadığı 
görülmektedir.  

Literatürde eşlerin şiddete başvurmasında özel 
bir neden olmasına gerek olmadığı belirtilirken 
aile içi sorunlarla birlikte alkol kullanımının 
önemli bir etkisi olduğu belirtilmektedir (Damka, 
2009; Ekizceleroğlu ve Zeyrekli, 2007; Kitiş ve 
Şanlıoğlu, 2007; Mehmet, 2001). 

 
Tablo 11 incelendiğinde eşlerin büyük bir 
çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu %44,3, 
%7,6'sının da herhangi bir eğitim sistemine dâhil 
olmadığı görülmektedir. 

Tablo 10: Kadınların Eşlerinin Zararlı 
Alışkanlık Durumuna Göre Dağılımı 
(Konya, 2014)

Eşlerin Zararlı 

Alışkanlıkları  

N  %  

Alkol ve madde bağımlısı   61  29 ,0  

Sigara   34  16,2  

Zararlı alışkanlığı olmayan  53  25,3  

Cevap vermeyen   62  29,5  

Toplam  210  100 ,0  

 

Tablo 11. Kadınların Eşlerinin Eğitim 
Durumuna Göre Dağılımı (Konya, 2014)

Eşlerin eğitim durumu  N  %  

Oku ryazar değil   7   3,3  

Oku ryazar   9  4,3  

İlkokul  93  44,3  

Or taokul  20    9,5  

Lise  20    9,5  

Üniversite    1   0 ,5  

Cevap vermeyen  60  28,6  

Toplam  210  100 ,0  
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Sonuç olarak; sığınma evlerinin varlığı, şiddete 
uğrayan eğitim düzeyi düşük, herhangi bir geliri 
ve işi olmayan kadınlar açısından daha fazla 
önem taşımaktadır. Gerek kadınların gerekse 
eşlerinin gelir ve eğitim seviyeleri aile sisteminin 
sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması 
açısından son derece önemlidir. Kadına yönelik 
şiddet konusunda yapılan ve uygulanan sosyal 
politikalarda eğitim seviyesini yükseltmeye ve 
eğitim seviyesi gözetilmeksizin meslek 
edindirmeye ağırlık verilmesi, ayrıca alkol ve 
madde bağımlılığı konusunda farkındalık 
geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
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