
2017 yılı Ocak-Aralık ayları arasında Mor Çatı’nın dayanışma merkezinden 1001 kadın ve çocuk 
destek aldı ve bu kapsamda onlarla dayanışma merkezinde toplam 2115 görüşme yapıldı. İletişime 
geçenlerin %82’si (824 kişi) kadınların kendisiydi. Güvenlik, iletişim sorunları gibi sebeplerle 
doğrudan kendisi için başvuramayan kadın ve çocuklar adına ise 177 kişi başvurdu.

2017 yılında Mor Çatı’dan destek alan 1001 kişiden 711’i yaş bilgisini paylaştı. 
Buna göre destek alanların yaşları 0 ile 77 arasında değişmektedir. Mor 
Çatı’ya en çok 25-34 yaş aralığındaki kadınlar başvurdu. Mor Çatı’dan destek 
alanların 45’i çocuktu. Bunların %35’i 10 yaş ve altında, %65’i 10 yaşın 
üstündeki çocuklardı.

Kadınların %63’ü (491 kişi) kocasından şiddet gördüğün dair bilgi verdi. 
Bunların %90’ı şiddet uygulayanın sadece kocası olduğunu belirtirken, 
%10’u sadece kocası tarafından değil kocanın akrabası, arkadaşı, kadının 
akrabası, çocuğu, babası tarafından da çoklu şiddete maruz bırakıldığını 
belirtti. Bunun dışında şiddet uygulayanların %6’sı (47 kişi) eski koca, %3,5’i 
(28 kişi) partner, %6,5’i (51 kişi) eski partner, %10’u (78 kişi) ise kadın veya 
çocukların babasıydı. 

Kadınların 676’sı kendilerine uygulanan şiddet türlerinden 
birinin psikolojik şiddet olduğunu belirtmiştir ve buna göre 
kadın ve çocukların en sık maruz kaldığı şiddet biçimi psikolojik 
şiddettir. 443 kadının paylaşımında fiziksel şiddete ilişkin 
veriler ortaya çıkmıştır. Cinsel şiddete maruz kaldığına dair 
bilgi veren 172 kadın ve çocuk olmuştur. 45 kadın ısrarlı takibe 
maruz bırakıldığını belirtmiştir. Kadına yönelik erkek şiddeti, 
kadınları kontrol etmek, cezalandırmak, güç göstermek, öfke 
boşaltmak ve erkek egemen sistemin devamlılığını sağlamak 
için kullanılan bir araçtır. Fiziksel, psikolojik, cinsel ve 
ekonomik şiddetle birlikte, yeni dönemle ortaya çıkan dijital 
şiddet, flört şiddeti, ısrarlı takip şiddet türleri sebebiyle de 
destek almak isteyen kadınlar bulunmaktadır. Kadınların 
deneyimleri ve anlatıları şiddet türlerinin çoğunlukla bir 
arada uygulandığını göstermektedir.

Yapılan görüşmelerde, medeni durumuna ilişkin bilgi alabildiğimiz 658 kadından 
%62’si (405 kişi) resmi nikahlı evliydi, %4’ü (29 kişi) ise dini nikahlıydı. 115 Kadınların 
%17’si (115 kişi) evlenmemiş olduğunu, %15’i (100 kişi) ise boşanmış olduğunu 
belirtmiştir.
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Bir defasında beni o kadar çok dövdü ki nefes alamaz hale geldim. Büyük 
kızım o hengamede polis çağırdı. Onu alıp götürdüler koruma ve uzaklaştırma 
kararı çıkardılar. Bu karara rağmen her gün eve gidip gelmeye ve hatta şiddet 

uygulamaya devam etti. Karakolu arayıp tekrar şikayet etmeye korktum çünkü polisler 
beni değil onu koruyor gibi geliyordu. Uzaklaştırma kararının hiçbir caydırıcılığı yoktu. Eve 
gelip kontrol etmiyorlardı. Ben de polisi aramaya zaten korkuyordum çünkü beni tehdit 
ediyordu.’’ (Gül)

Ben önceden eski eşimin çocuğu almaya geldiğinde bana zarar vermesinden 
çok korkardım, şimdi kapıma geldiğinde uyguladığı şiddet sebebiyle çocuğu 
göstermediğimde suçlu duruma düşmediğimi biliyorum.” (Sevgi)

Başta şiddeti sonlandıran 
benim. Yani bu net bir şeydir... 
Ondan uzak olduğum için, 

beni bulmadığı için... Diğer bir tabirle yani 
ben dayak yemiyorum, çocuklarım dayak 
yemiyor. Ona uzak olduğumuz için. Yani 
yakınında olsak, bilse yerimizi ya da aynı 
evde yaşamaya devam etsek yine aynı 
şey olacak. Bunu sonlandıran benim. 
Uzaklaşarak, kendimi kaybettirerek, 
izimi kaybettirerek. En başta karar 
alarak. Yani bu kararı alarak... Bir atak 
yapmak benim hep içimde vardı. Ama 
korku da vardı… Ben bir tane telefon 
almıştım küçük. Gizli almıştım onu. İki 
yıl, üç yıl boyunca onu gizli kullandım. 
Onu gizli kullandım işte Mor Çatı’yı orda 
gördüm. Hep şey yapıyordum, bakıyordum 
ne yapabilirim, nasıl gidebilirim. O 
telefondan araştırmaya başladım. Mor 
Çatı’yı, Gökkuşağı’nı, bunları orada 
tanıdım. Sizin makaleleriniz vardı onları 
orada okudum.”(Lale)
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Eğer ben bir süre Mor Çatı’da kalmasaydım, direkt ailemin yanına gitseydim 
daha güvensiz olabilirdim. Şu an mesela oradan aldığım destek beni daha güçlü 
hissettiriyor. Biliyorum ki kötü bir şey olsa, eğer onlar kabul ederse ve kontenjan 

olursa tekrar geri dönebilirim. Ama geri dönmek istemiyorum çünkü orayı biliyorum, kendim 
için artık daha farklı şeyler yapmak istiyorum. Oranın olması bana güven veriyor, bütün hayatım 
boyunca da verecek. Kreş desteği olmasaydı ayaklarım yere bu kadar sağlam basamazdı. 
Çalışamazdım tabii ki onunla bağlantılı olarak. Ve bu kadar kendimi iyi ifade edip bir şeyleri 
düzeltemezdim... Dedim ya, kreş, iş ve öncesinde Mor Çatı olmasaydı ve maddi destek tabii 
devletten olmasaydı her şey çok daha zor ve sizinle az evvel karşılaştığımdaki emin duruşum 
değil, daha kırılgan duruşum olurdu. Ama şimdi artık değil. Çünkü kendimdeki gücü fark 
ettim. Ona muhtaç olmadığımı, çünkü şu anki her şeyi kendim yapıyorum. Evet, ailemden 
barınma, maddi ve manevi destek alıyorum ama kreşe ben götürüp ben getiriyorum, kendim 
işe gidiyorum, bir para kazanıyorum.”(Zeynep)

Sığınağa gelmeden önce Mor 
Çatı Dayanışma Merkezinde 
sığınakların yerinin gizli 

olduğunu, gelirken kimseye bilgi 
vermemem gerektiğini öğrendim. Evinizin 
önünden değil, biraz öteden taksiye 
binmemin iyi olacağını söylediler. Valizlerimi 
ve çocuklarımı alıp evin az ilerisinden 
taksiye bindim, merkeze geldim. Kocamın 
polis arkadaşları ve çevresi çoktu. Sığınakta 
kaldıktan 3-4 gün sonra kocamın Mor 
Çatı’ya ait sığınakta kaldığımı öğrendiğini 
anladım. Evden ayrılırken bindiğim 
taksinin plakasını, taksiye bindiğim yerin 
karşısındaki dükkânın kameralarından 
almış. Polis arkadaşları aracılığıyla taksiyi, 
mobese kameralarından takip ettirerek 
bizi indirdiği yeri öğrenmiş. Taksim’de Mor 
Çatı var demişler nerede kalmış olacağımı 
oradan tahmin yürüterek anlamış. Beni 
devletin polisinin yardımıyla takip etmiş!’’ 
(Mine)
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Mor Çatı 
Verİ toplaMa Modelİ 
Ve BaşVuru takİp SİSteMİ 
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Veri alanlarının ve kategorilerinin belirlenmesi için yürüttüğümüz aktiviteler sonunda farklı formlar hazırlandı 
ve veriler sınıflandırılarak şiddet süreci, toplumsal konum, şiddetten uzaklaşma ve güçlenme süreci, bu 
süreçlerde kurulan ilişkilerin açığa çıkarılacağı bir yapı kuruldu. Bu bağlamda 11 ayrı veri giriş formu hazırlandı. 
Başvuru takibi açısından gerekli bilgiler, demografik bilgiler, güvenlik planına ilişkin bilgiler, ne tür bir dayanışma 
kurulduğuyla ilgili bilgiler ve kurumları izleme (monitoring) ve uluslararası ölçekte kadına karşı şiddetle 
mücadele politikalarının belirlenmesi için gerekli bilgileri toplamak üzere veri alanları oluşturuldu, sınıflandırıldı 
ve formlar içine yerleştirildi. Programda bulunan veri formları şunlardır: 
 

Başvuran formu başvuranın takip edilmesi için gerekli verileri ve sosyal arka 
planına dair genel verileri içerir. 

Başvuru takip ve şiddet Bilgileri formu başvuranın ilk iletişime geçme bilgileri 
(ilk başvuru tarihi, iletişime geçme yolu vb.) ve şiddet bilgilerini içerir. 

dayanışma Bilgileri formu başvuran ile yapılan tüm görüşmelerin kaydı ile 
dayanışma ve desteklere ait verileri (talep edilen destekler, verilen destekler, 
yapılan görüşmelerin kaydı vb.) içerir. 

kişisel Bilgiler formu başvuranın yakın ilişkilerine dair genel verileri (yaşadığı 
yer, medeni durumu, çocuk sayısı vb.), sosyoekonomik durumuna dair verileri 
ve sığınak çalışmasında gerekli olabilecek verileri içerir. 

Güvenlik planı formu başvuran ve şiddet uygulayana dair güvenlik risklerini 
anlamamızı sağlayacak soruların yanıtlandığı ve değerlendirme sonucunun 
belirtildiği yerdir. 

psikolojik destekler formu başvurana sağlanan psikolojik desteğe dair bilgileri 
içerir. Burada toplanan veriler psikolojik destek kapsamındaki görüşme 
kayıtlarını içermez. 

dava formu başvuranın maruz bırakıldığı şiddet bağlamında süren bir davası 
varsa buna dair bilgileri içerir.

6284 Sayılı kanun formu başvuranın Kanun’dan yararlanıp yararlanamadığına 
dair bilgileri (karar çıkartılmış mı?, kime karşı?, hangi koruyucu ve önleyici 
hükümler ne süreyle verilmiş? vb.) içerir. 

Hizmet aldığı kurumlar formu başvuranın kurumunuza başvurmadan önce ya 
da sizin yönlendirmeniz sonucunda başvurduğu kurumlardan nasıl hizmet 
aldığına dair bilgileri içerir. 

Sığınak desteği formu sığınak desteğine dair bilgileri (sığınak kabul tarihi, 
sığınak çalışması süresince yapılan etkinlikler vb.) içerir.

Sığınak Çıkış Süreci formu başvuranın sığınaktan ayrılırken hangi koşullara 
sahip olduğu ve sığınak çalışmasının sonuçlarını değerlendirmeye yarayacak 
bilgileri içerir.


