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Giriş  

Eşit Haklar için İzleme Derneği tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 

Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı tarafından desteklenen Dezavantajlı Grupların 

Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında sivil toplum örgütleri temsilcilerine 

yönelik olarak 25-26 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara’da Veri Toplama ve Belgeleme Eğitimi 

düzenlenmiş olup, eğitmenliği Feray Salman gerçekleştirmiştir.  

 

Veri Toplama Eğitimi ile sivil toplum örgütlerinin dezavantajlı grupların (kadınlar, etnik 

ve/veya dini azınlıklar, mülteciler, engelliler, LGBTİ+lar vb.) adalete erişiminin 

güçlenmesinde etkili savunuculuk yapabilmelerine katkı sağlaması hedeflenmiştir. Eğitim ile 

alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin elde ettikleri verileri alanda etkin şekilde kullanmaları, 

bu veriyi toplama ve belgeleme konusunda destek almaları, bu kapsamda veri okuryazarlığının 

artırılması, veriyi toplama ve belgeleme konusunda kapasitenin artırılması, farklı veri toplama 

ve belgeleme metotları hakkında bilgi paylaşımı yapılması ve böylece örgüt kapasitelerini 

geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca eğitimde veri toplama pratiklerinden somut örnekler 

sunularak hak temelli çalışmalarda yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri de tartışılmıştır.  

 

Eğitime davet edilen sivil toplum örgütleri proje illeri (Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve 

Mardin) ve çevre illerde faaliyet gösteren hak temelli çalışan sivil toplum örgütleri olup, 

katılımcılar; çalışma alanları, il dağılımı, cinsiyet gibi hususlar göz önünde bulundurularak 

belirlenmiştir. Seçilen örgütlere davet maili gönderilmiş ve davet üzerine örgütlerin 

belirledikleri katılımcılar tarafından hazırladığımız eğitim kayıt formu doldurulmuştur. Bu 

form 33 kişi tarafından doldurulmuşsa da eğitime 30 temsilci katılmıştır.  

 

Eğitim kayıt formunda katılımcılara temsil ettikleri STÖ’lerin öncelikli çalışma alanları, veri 

toplama ve belgeleme faaliyeti gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri, ayrımcılıkla ilgili veri 

toplama deneyimleri olup olmadığı, veri toplama ve belgelemeye ilişkin örgüt kapasiteleri veri 

toplamada kullandıkları yöntemler, veri toplama ve belgelemeye ilişkin karşılaştıkları 

problemler ve eğitimden beklentilerine dair dair sorular yöneltilmiştir. Katılımcılar tarafından 

verilen cevaplar Rapor’un ‘Katılımcı Analizi’ başlıklı bölümünde analiz edilmiştir. 

 

Rapor’un ‘Toplantı Notları’ bölümünde ise iki günlük toplantı süresince Eğitmen Feray Salman 

tarafından aktarılan konular, gerçekleştirilen sunum içeriği ve toplantı sırasında yürütülen 

tartışma ve yorumlar aktarılmıştır. 

 

Son olarak ‘Sonuç’ bölümünde katılımcılar tarafından eğitim sonunda doldurulan ‘Eğitim 

Değerlendirme’ formları ile iletilen eğitime dair yorum ve değerlendirmeleri özetlenmiştir. Bu 

formlar ile sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim amacının 

gerçekleştirilmesi hakkında, eğitimin katılımcıların beklentilerini karşılayıp karşılamadığı ve 

katılımcıların kısa vadeli değerlendirmeleri gibi hususlarda bilgi edinilmeye çalışılmıştır.  
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1. Katılımcı Analizi 

1.1 Katılımcı Sivil Toplum Örgütleri 

 

İnsan Hakları Derneği      Adana  

Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği    Adana 

Roman Hakları Derneği     Ankara 

Engelli Kadın Derneği     Ankara 

Altı nokta Körler Derneği     Ankara 

İnsan Hakları Derneği      Antalya 

Biz LGBTİ İnisiyatifi       Antalya 

Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği   Antalya 

Antalya Barosu Kadın Hakları Merkezi   Antalya 

Rengarenk Umutlar Derneği     Diyarbakır 

Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği   Diyarbakır 

Dayanışmanın Kadın Hali Derneği    Diyarbakır 

Süryani Dernekler Federasyon    Mardin 

Hayata Destek Derneği      Mardin 

İnsan Hakları Derneği      Mardin  

İnsan Hakları Derneği      Batman  

Anka Üreten Kadın Derneği     Mersin 

Yaşam Bellek Özgürlük     Eskişehir 

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği     İstanbul 

 

Eğitmen: Feray Salman 
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1.2. Katılımcılar hangi alanda çalışıyor? 

 

Katılımcıların temsil ettikleri sivil toplum örgütlerinin hangi alanda çalıştıklarına ilişkin soruya 

verilen cevaplar incelendiğinde %42’lik büyük bir oranla insan hakları cevabının verildiği, 

bunu %12’lik oranda engelli haklarının, %9’luk oranlarla mülteci ve çocuk haklarının takip 

ettiği gözlemlenmiştir. Din ve inanç özgürlüğü ve medeni siyasal haklar alanında çalıştığını 

belirten örgüt temsilcisi ise bulunmamaktadır.  

 

 

Grafik 1 

1.2 Katılımcıların veri toplama ve belgeleme konusundaki deneyim ve kapasiteleri 

Eğitim kayıt formu yanıtlarında katılımcılardan 14’ü daha önce veri toplama ve belgeleme 

faaliyeti gerçekleştirdiğini belirtirken 16’sı daha önce veri toplama ve belgeleme faaliyeti 

gerçekleştirmediğini ifade etti.  

 

“Ayrımcılıkla ilgili veri toplama konusunda herhangi bir deneyiminiz oldu mu?” şeklindeki 

soruya ise 22 katılımcı ‘Hayır’ cevabı verirken 11 katılımcı bu konuda deneyimi olduğunu 

belirtti. 

 

Bu sorulara verilen yanıtlar sivil toplum örgütlerinin veri toplama ve belgeleme konusunda 

deneyimlerinin ve konuya ilişkin örgüt kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiğini ve bu eğitime 

duyulan ihtiyacı bir kez daha doğruladı.  

 



Adalete Erişim – Veri Toplama ve Belgeleme, Ankara, 25 – 26 Haziran 2022 

 

6 

 
 

Grafik 2 

Örgüt kapasitelerine ilişkin belirli başlıklar altında yöneltilen ve ‘’yetersiz, çok yetersiz, 

ortalama, yeterli ve oldukça yeterli’’ yönünde 5 seçenek sunulan soruya katılımcılar tarafından 

verilen cevaplar incelendiğinde, ‘yetersiz’ ve ‘çok yetersiz’ yönündeki cevapların Veri 

Toplama kapasitesine ilişkin %36,36, Veri Kalitesi ve Doğrulama kapasitesine ilişkin %29,04, 

Veri Temizleme kapasitesine  ilişkin %40,63, Veri Analizi kapasitesine ilişkin %33,33, Veri 

Görselleştirme kapasitesine ilişkin olarak ise %31,26 olduğunu gördük. Yukarıda yer verilen 

grafikte görüldüğü üzere ‘ortalama’ cevabı ağırlıkta olsa da ‘yetersiz’ ve ‘çok yetersiz’ 

cevaplarının da azımsanmayacak ölçüde olduğunu söylemek mümkün.  

 

 
Grafik 3 
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Katılımcıların veri toplamada en sık kullandıkları yöntemlerin başında gelen Görüşme 

tekniğini, ikinci sırada Gözlem tekniği takip etmekte. Katılımcıların en az kullandıkları veri 

toplama yöntemi veri yakalama, veri kazıma olurken, %9,09’u bu yöntemlerden hiçbirini 

kullanmadıklarını belirtmişlerdir.  

1.3 Kendi İfadeleriyle Katılımcıların Eğitimden Beklentileri 

Eğitim kayıt formunda katılımcılara eğitimden beklentilerini ve eğitim sonrasında edindikleri 

bilgileri ne şekilde kullanmayı planladıklarına ilişkin açık uçlu bir soru yönelttik. 

Katılımcıların bu soruya  verdikleri yanıtlar kendi ifadeleriyle şu şekildeydi: 

 

“Yaşanan hak ihlallerini daha derli toplu bir şekilde ortaya koyma noktasında faydalı 

olacağını düşünüyorum.” 

“Kurum içerisinde yürüteceğimiz arşivleme ve raporlama sürecinde güçlendirici ve 

destekleyici bir etki yaratması. Veri toplama yöntemlerinin doğru ve sağlıklı yapılması 

yönünde deneyim elde etmeyi amaçlamaktayım.” 

“Öncelikle yürütmekte olduğumuz mevcut projede bize yeni bir bakış açısı  kazandıracağına 

inanıyoruz. Veri toplama ve işleme konusunda yeni edineceğimiz yollar ile projemizde daha 

hızlı ve sistemli yol alabileceğimizi düşünüyoruz.” 

“Bu eğitimin, bizler gibi hak ihlalleri alanında çalışan kurumların çalışma alanında  en 

önemli ayağını oluşturan veri toplama ve belgeleme işinin doğru ve sistematik bir biçimde 

yapılacak olması bizlere  her anlamda katkı sunacak olması temel beklentimdir. Sonrasında 

ise almış olduğumuz bilgiler ışığında çalışma alanında daha verimli ve efektif olmayı 

hedefliyoruz.” 

“Eğitimle izleme çalışmalarında yeni perspektifler kazanmak ve örgütle de elde edilen 

deneyim ve bilgi aktarımını yapmak.” 

“Kişisel hayatımda hukuk alanında çalışmalara destek olmak ve dernek çalışmalarında 

verilere ulaşabilmek.” 

“Yeni başladığım İHD Diyarbakır Şubesi Dökümantasyon biriminde iş yükümlülüğünde 

bulunan raporlamayı daha iyi yapmak beklentisiyle eğitime başvuruyorum. Eğitim sonra 

daha çok veri toplama ve belgeleme bilgisiyle işimin başında olmayı planlıyorum.” 

“Bu eğitim sonucunda, Merkez nezdinde yapacağımız belgeleme çalışmalarında daha 

nitelikli bir şekilde veri toplamayı, topladığımız verileri daha bilimsel şekilde işlemeyi 

hedefliyorum. Veri toplamanın nitelikli bir şekilde yapılıp işlenmesi, Merkez tarafından 

düzenlenen raporların niteliğini arttıracaktır.” 

“Bu eğitim sonucunda elde etmiş olduğumuz deneyim ve tecrübeleri kurumuzda kapasitenin 

geliştirilmesi ve somut çalışmalarda kullanılması için çalışmalar yürüteceğiz.” 
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“Öğrendiğimiz bilgileri sahada kullanabiliriz ve dernek üyelerine aktarabiliriz diye 

düşünüyorum.” 

“Veri toplama neticesinde raporlamanın nasıl yapılacağı konusunda bir katkı sunacağı 

kanaatindeyim.” 

“Özellikle saha araştırmalarında kullanılabilecek yöntem ve metodlarla ilgili bilgi 

düzeyimin gelişmesini bekliyorum. Bu eğitimde edindiğim bilgilerle, gönüllü olarak 

çalıştığım RUMUD'da İzleme faaliyetlerinde aktif rol almak ve tüm sürece katkı sunmayı 

planlıyorum.”  

“Veri ve raporlama sonrası sonuç alıcı olabilmek.”  

“Güvenli veri kaynaklarına erişim, bu kaynaklardan veri toplama ve elde edilen bilgileri 

analiz edebilme kabiliyeti kazanmayı amaçlıyorum.”  

“Eğitim sonrası parçası olduğun izleme çalışmasını geliştirmeyi hedefliyorum.” 

“Veri toplama konusunda detaylı bilgi edinmek, veri toplama alanında yol ve yordamı 

öğrenmek, verileri belgeleme ve analiz etme konusunda bilgi edinmek. Edinilen bilgileri 

özellikle çalıştığım çocuk hakları alanında kullanmak, çocukların yaşadığı alanlarda ve 

okullarda yaşadığı sorunları öğrenebilmek, veri toplama/analiz etme konularında edindiğim 

bilgileri proje yazmak üzere kullanabilmek.” 

“Toplumdaki bireyler arasındaki eşitsizliğin farkındalığına vararak dezavantajlı grupların 

adalete daha kolay, hızlı ulaşmasını sağlamak. Doğru ve sağlıklı verilere erişme ve 

belgeleme hususunda bireysel ve örgütsel çalışmalar yönünden deneyim kazanma.”  

“Bu eğitim sonucunda veri toplama stratejisinde yaşadığımız sıkıntıları düzeltme şansımız 

olacaktır. Daha kaliteli ve düzenli veri toplama çalışmalarımızda kolaylık yaşamayı 

planlıyoruz. Yine aynı zamanda veri toplamada izlediğimiz yanlış yol ve yöntemleri düzeltme 

imkanımız olacaktır.” 

“Veri toplama ve analizi üzerine kişisel kapasitemi ve örgütsel kapasitemi geliştirmeyi 

planlıyorum.” 

”Yeni bir kuruluş oldugumuz icin veri toplama ile ilgili fazla tecrubemiz olmadigi icin bu 

egitime ihtiyac duyuyoruz. Yeni projelerimiz icin onemli.” 

”Biz henüz yeni bir kuruluşuz ve her türlü desteğe ihtiyacımız var. Henüz bir gençlik grubu 

bünyesindeyiz ancak alacağımız eğitimlerle büyük bir organizasyon olma yolunda 

ilerleyeceğiz. Projelerimiz için veri toplama ve belgeleme işlemlerimiz olduğundan dolayı 

bu eğitime ihtiyacımız var.kuruluşumuz insan hakları alanında çeşitli projeler tasarlıyoruz.”  

”Doğru veri elde etmeyi bilmek çok önemli. Elde edilen verileri de doğru analiz etmek ve 

gerekli yerlerde kullanabilmekte önemli. Ayrıca elde edilen verilerin analizi sonucunda 
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doğru istek ve ihtiyaçları tespit etmekte kolaylaşacaktır. Bu eğitim sonucunda 

öğrendiklerimizi çalışma grubumuzun istek ve ihtiyaçlarını doğru tespit etmek ve buna göre 

faaliyetler gerçekleştirmek istiyoruz.”  

”Veri toplama ve belgeleme ile ilgili çok az bir bilgiye sahibim. Gönüllüsü olduğum derneğe 

eğitim sonrası bu konuda daha fazla bilgi sağlamak istiyorum.”  

”Sivil toplum alanında yeni yeni çalışmaya başlayan bir avukatım ve özellikle bu izleme, 

raporlama alanında yeterli olmadığımı düşünüyorum. Bu nedenle de bu alanda açılan 

eğitimlere katılıp örgütümün kapasitesini güçlendirmeyi umut ediyorum.” 

”Bundan sonra yapmayı planladığımız ve 2022-2024 stratejik planımıza aldığımız 2 

izleme,belgeleme ve  raporlama çalışması var, bu çalışmalara daha yetkin olarak 

katılabileceğim. Eğitim sırasında paylaşılan materyalleri de örgüt içinde 

yaygınlaştıracağım, deneyimlerimi paylaşacağım.” 

”İzleme yaparken, izleme üzerine proje yürütürken eğitimde edindiğimiz bilgileri kullanmak 

istiyoruz. Daha profesyonel şekilde verileri sunmak ve görselleştirmek istiyoruz. "Veri 

yakalama, veri kazıma" gibi ilk defa duyduğumuz teknikleri öğrenmek istiyoruz.”  

1.4 Özetle 

Eğitim kayıt formlarında verilen cevaplar ve katılımcı profili incelendiğinde formu dolduran 

sivil toplum örgütü temsilcilerinin büyük çoğunluğu bakımından veri toplama ve belgeleme 

eğitiminin hem kişisel çalışmaları hem de temsil ettikleri sivil toplum örgütlerinin yürüttükleri 

çalışmalar açısından önemli olduğu, bu alandaki çalışma kapasitelerinde büyük ölçüde 

eksiklikler olduğu ve eğitimden edinecekleri bilgileri kendi örgütlerinde paylaşıp gelecek 

çalışmalarında bu eğitimden edindikleri bilgiler ışığında veri toplama ve belgeleme 

faaliyetlerine devam edecekleri gözlemlenmiştir. 

2. TOPLANTI NOTLARI 

2.1  25 HAZİRAN CUMARTESİ 

2.1.1 Birinci Oturum: İnsan Haklarının İzlenmesi ve İzleme Araçları 

a. Tanımlar 

 

İzleme: Uzun bir zaman diliminde verili bir durumda insan hakları standartlarının Devlet 

tarafından uygulanıp uygulanmadığının yakından gözlemlenmesi 

 

Bilgi Toplama: Bir olaydaki ihlalin tanımlanması süreci, ve bu ihlallere ilişkin bilginin 

oluşturulması. (tahkikat/inceleme/soruşturma olarak da adlandırılır)  

 

Belgeleme: Bir dizi olayla ilişkili olarak tahkikat sonuçlarının sistematik olarak kayıt altına 

alınması süreci. Verinin yapılandırılması, verinin organize edilmesi. 
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Raporlama: Daha önceki üç sürecin bulgularının yazılı hale getirilmesi: bulunan olguların 

tanımlanması, analiz, sonuçlar ve tavsiyeler. Raporun belirli bir hedef grubu olmalıdır. 

 

b. Temel İnsan Hakları 

 

İnsan hakları evrenseldir, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi ya da başka görüş ya da duruş, 

ulusal ya da etnik köken, toplumsal köken, özellik ya da başka bir statüden bağımsız olarak 

herkes tarafından kullanılırlar. 

 

İnsan hakları ilkeleri tüm insanların eşit olduğunu ve bu nedenle haklarından eşit biçimde 

yararlanabilmelerinin koşullarının sağlanması gerektiğini söyler. 

 

c. Türkiye’nin Taraf Olduğu BM Sözleşmeleri  

● Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi 

● Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi 

● Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 

● Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası 

Sözleşme 

● Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 

● Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme 

● İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı 

Sözleşme 

● Çocuk Hakları Sözleşmesi 

 

ç. Neden İzlemek Gerekir? 

 

● Hükümetlerin uluslararası standartları uygulamasına yardımcı olmak için; 

● Uluslararası standartların benimsenmesi ve uygulanması için hükümetler üzerinde 

baskı yapabilmek için; 

● Yasal eylemleri yürütebilmek için (örneğin dava açmak); 

● Hükümetlere baskı yapmak ve /veya kamu farkındalığını artırmayı hedefleyen açıklama 

yapmak ya da kampanya yürütmek için; 

● Mağdurlara yardım edebilmek için; ve 

● Potansiyel çatışma alanlarına ilişkin erken uyarıda bulunabilmek için. 

 

d. Yükümlülüklerin İzlenmesi 

 

1) Saygı Gösterme(ihlal etmeme) yükümlülüğü: Bir kişinin, ya da grubun bütünlüğünü ihlal 

eden ya da özgürlüklerini ihlal eden herhangi bir şeyin yapılmasından çekinmek. Devletin, tüm 

organlarının ve kuruluşlarının, 

- kişi ya da grup bütünlüğünü ihlal etme ya da  

- özgürlüklerini kısıtlama sonucu doğurabilecek şeyleri yapmaktan kendini 

alıkoymasıdır. 
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Örnekler (icraata dayalı fiiller): 

- Yargısız infazlar (kişinin yaşam hakkına saygı duyma yükümlülüğünün ihlali) 

- Keyfi tutuklama (kişinin özgürlük hakkına saygı duyma yükümlülüğünün ihlali) 

- Sendikalaşmanın yasaklanması (grubun örgütlenme özgürlüğüne saygı duyma 

yükümlülüğünün ihlali) 

- Belli bir dinin vecibelerinin yerine getirilmesinin kısıtlanması (kişilerin din 

özgürlüğüne saygı duyma yükümlülüğünün ihlali) 

 

2) Koruma yükümlülüğü: Bir kişinin ya da grubun haklarının diğerleri tarafından ihlal 

edilmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak. Devletin ve organlarının, 

- kişinin ve/veya grup haklarının başkaları tarafından ihlal edilmesini önlemek için 

gerekli tedbirleri alması 

- özgürlüklerin ihlal edilmesinin önlenmesi. 

Örnekler (İhmali Fiiller) 

- Belirli bir grubun, örneğin etnik bir grubun diğerine saldırması durumunda harekete 

geçmede başarısızlık. (Sivas olaylarında olduğu gibi) 

- Şirketleri onurlu bir ücret ödemeye zorlamada başarısızlık. 

 

3) Sağlama (yerine getirme) yükümlülüğü: İnsan hakları enstrümanlarında tanınmış olan ve 

sadece kişisel gayretlerle güvence altına alınamayacak ihtiyaçların her kişi bakımından 

yeterince karşılanması için fırsatların/olanakların mevcut hale getirilmesi. Devletin, kendi 

hukuksal güvenceleri altında olan her kişinin, 

- insan hakları sözleşme ve belgelerinde tanımlanmış olan ve 

- kendi başına kişisel gayretlerle güvence altına alınamayacak olan gereksinimlerini 

gidermede fırsat sahibi olmasının güvence altına alınması için gerekli tedbirleri alması. 

Örnekler (İhmali Fiiller) 

- Temel sağlık bakım sisteminin oluşturulmasında başarısızlık 

- Temel eğitim düzeyinde parasız eğitim sisteminin uygulanmasında başarısızlık 

 

Devlet dışı kurum ve kişiler tarafından gerçekleştirilen icraata dayalı fiiller 

 

Devlet dışı varlıklar tarafından işlenen fiillerin türü listelenir, bu fiilleri önlemede ya da bu 

fiillerle mücadele etmedeki başarısızlığı nedeniyle Devlet insan hakları ihlali nedeniyle 

sorumlu kılınır. 

 

Kişi/Grup Özgürlüklerine karşı eylemler: 

- Silahlı grupların sivilleri öldürmesi 

- Uluslararası şirketlerin toplulukları yerinden etmesi 

- Bir tarafın diğerine karşı işlediği müessir fiiller 

- Özel koruma görevlilerinin protesto gösterisi yapanlara karşı fiziki saldırıda bulunması 

 

 

Devlet dışı kuruluşların ekonomik, sosyal ve kültürel haklar alanında bazı eylemleri vardır: 

- Yasalarda belirlenmiş olandan daha düşük düzeyde ücret vermek 
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- İşçilerin işe alımlarında ayrımcı politikalar uygulamak 

- Kirleticileri doğaya serbestçe bırakmak 

 

e. İzlemenin Unsurları 

 

● İzleme uzun bir zaman sürecine yayılır. 

● İzleme için büyük miktarda veri toplanması veya alınması gerekir. 

● Bir durumun yakından gözlemlenmesi, gelişmelerin sürekli ya da periyodik olarak 

incelenmesi ya da araştırılması ve belgelenmesi yoluyla gerçekleştirilir. 

● Söz konusu olay ya da durumun objektif biçimde değerlendirilmesinde, özellikle neyin 

yanlış olduğunun belirlenmesinde, standart ya da normlar referans olarak kullanılırlar. 

● Bir durumun mevcut standart ya da normlara göre konumunun belirlenmesi için araç 

ya da aygıtlar kullanılır. 

● İzlemenin ürünü, genel olarak duruma ilişkin bir rapordur. 

● Rapor sonrasında yapılacak faaliyetler için bir temel oluşturan bir durum 

değerlendirmesi içerir. 

 

 
 

Şekil 1: İnsan Hakları Olaylarının Belgelenmesi ve Raporlanmasında Kullanılan Araçlar ve 

Teknikler 

2.1.2 İkinci Oturum: İzleme Türleri, İzlemenin Amaçları & Üçüncü Oturum: Durum İzleme 

ve Vaka İzleme 

1) Temel İzleme Yöntemleri 
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a. Gösterge Temelli Yöntem 

 

Bir gösterge bir şeyin nerede olduğunu, nereye doğru gittiğini ve hedeften ne kadar uzak 

olduğunu gösterir. Göstergeler: 

a) Sonuç Göstergesi (Örneğin: Ölüm oranı) 

b) Süreç Göstergesi (Örneğin: Çocuk hastalıklarına karşı bağışıklık kazanmış çocukların 

oranı) olabilir. 

 

Bir kıyaslama noktası belirli bir gösterge kullanılarak ulaşılması gereken seviyeyi gösterir. 

(Örneğin: 5 yaş altındaki çocukların %90 bağışıklık kazandı) 

 

b. Olay Temelli Yöntem 

 

Öldürmeler, kaçırmalar, işkence, alıkonulma gibi görünür insan hakları ihlalleri için insan 

hakları örgütleri tarafından yıllardır kullanılmaktadır. Olayların tahkikatını ve olaydaki hangi 

fiilin ne tür bir ihlale yol açtığını belirlemeyi içerir. Bu fiiller aşağıdakileri içerir: 

a) İcrai fiilleri (Örneğin: Alıkonulan kişinin dövülmesi, bir işçi önderinin öldürülmesi) 

b) İhmali fiilleri (Örneğin: Bir işçi liderinin öldürülmesini önlemedeki başarısızlık) 

 

 
 

Şekil 2: Bilgi Sistemi 

 

2) İnsan Hakları Savunucularının İzleme, Bilgi Toplama ve Belgeleme Yapmasının 

Nedenleri 

 

a. Acil Destek Sağlamak İçin 
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Yakalama, tutuklama, zorla kaybetme, işkence ve benzer durumlarda mağdurlar ve yakınları 

barolardan/insan hakları örgütlerinden destek isteyebilirler. 

Destek, mağdurun bulunduğu yerleri (polis karakolları, askeri kamplar veya diğer gözaltı 

merkezleri gibi) tespit etmek ve kişinin güvende olup olmadığını ortaya çıkarmak, adalete 

erişimini sağlamak şeklinde olabilir. 

Bu tür ihlallere ilişkin bilgi oluşturmak ve doğrulamak mağdurlara destek sağlamak için hayati 

öneme sahiptir. Örnekler: 

Bkz. http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=4540 

 

b. Telafi ve Onarım Aramak için 

 

İnsan hakları ihlalleriyle ilgili bilgi toplamanın yaygın bir nedeni, mağdurların mağduriyetini 

giderecek mekanizmaları çalıştırmak ya da failleri sorumlu kılacak hukuki araçları harekete 

geçirmektir.  

İnsan hakları ihlallerinin izlenmemesi ve belgelendirilmemesi sonuçta insan hakları ihlallerinin 

göz ardı edilmesine ve cezasız kalmalarına neden olmaktadır. 

Ayrıca, mağdurlar için tıbbi ve diğer gerekli rehabilitasyon çalışmaları sunmak için de bilgi 

toplanmasına ihtiyaç vardır. 

 

c. Politikaları Değiştirmek 

 

İnsan haklarının ihlali ile ilgili araştırmalar, uluslararası standartlarla tutarlı olmasını sağlamak 

üzere bir ülkenin yasalarını ve uygulamalarını değiştirmek ve devletlerin sözleşme 

yükümlülüklerine uymaları için hükümetlere baskı yapmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. 

Böyle bir hedefe, kesin veriler, tarafsız varsayımlar ve bunları uluslararası standartlara 

bağlamadan ulaşılamaz. 

 

ç. Yetkililerin Davranışlarını ve Tutumlarını Değiştirmek 

 

İnsan hakları savunucuları ayrıca, politika yapıcılar, hakimler, yerel yöneticiler, ordu, güvenlik 

ve polis memurları, vb. görevlilerin insan haklarına ilişkin davranışlarını, tutumlarını ve 

düşüncelerini etkilemeyi veya değiştirmeyi de amaçlamaktadır. 

Böylesi bir değişim ancak doğru ve tarafsız bilgiye dayanıyorsa daha etkili olacaktır. 

 

d. Kamuoyunun Farkındalığını Artırmak 

 

İnsan hakları ihlallerinin yayınlanması ayrıca halkın ihlallere karşı duyarlılığını artırmak, 

ayrıca ihlallerin önlenmesi için bilinçlendirilmesi anlamına da gelir. 

İhlalleri durdurmak amacıyla uluslararası mekanizmaların dikkatini çekmek için de 

kullanılabilir. 

Etkili olabilmesi için yayınlanan raporlar, insan hakları standartlarını esas alan bilgilere 

dayanmalıdır. 
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3) İnsan Hakları ile İlgili Olaylarda İzleme İşlevini Yerine Getirirken Dikkat 

Edilmesi Gereken Prensipler 

 

Zarar Vermeme: İnsan hakları savunucularının eylemi veya eylemsizliği, mağdurların, 

tanıkların veya temas kurdukları diğer kişilerin güvenliğini veya yapılmaya çalışılan tespit 

işlemini tehlikeye atmamalıdır. İnsan hakları savunucuları, bir tanığın veya başka bir bireyin 

güvenliği konusunda gerçekçi olmayan garantiler sunmamalı, yanlış umutlar vermekten 

kaçınmalıdır. 

 

Bağımsızlık: Araştırmayı yapan insan hakları örgütlerinin (üyelerinin ve çalışanların) 

bağımsız hareket etmesi gerekmektedir. İnsan hakları savunucuları herhangi bir hükümetten ya 

da başkaca bir siyasal otoriteden, insan hakları ihlallerine adı karışmış kişi veya kuruluşlardan 

talimat almadıklarını ya da talimatları uygulamadıklarını, işlevlerini yerine getirirken onlardan 

etkilenmediklerine ilişkin teminatta bulunmalıdır. 

 

Tarafsızlık: İnsan hakları savunucularının görevleri, kendilerine verilen yetkiye ve 

uygulanabilir uluslararası normlara dayanmalı ve tüm tarafların ihlal ettiği iddia edilen ihlaller 

eşit titizlik ve titizlikle araştırılmalıdır. İnsan hakları savunucuları, herhangi bir taraf bir tarafla 

diğerinin üzerinde yer alabileceğine dair algılardan kaçınmalıdır. 

 

Şeffaflık: İnsan hakları savunucuları, çalışmalarına veya personelinin, bilgiye ve onunla 

işbirliği yapan kişilerin güvenliğine zarar vermeden mümkün olduğunca, yetkisi, metodolojisi 

ve çalışmaları hakkında kamuya açık olmalıdır. 

 

Nesnellik: İnsan hakları savunucuları, ilgili tüm bilgileri ilgili kaynaklardan toplamak, 

toplanan tüm bilgileri nesnel olarak değerlendirmek ve sonuçlarını toplanan bilgilere 

dayandırmak zorundadır. Sadece önyargısız ve tarafsız bir şekilde toplanan bilgiler dikkate 

almalıdır. 

 

Gizlilik: İnsan hakları savunucuları, kendileri ile iş birliği yapan kişilerin ve topladığı bilgilerin 

gizliliğine saygı göstermekle yükümlüdür. Görüşülen kişilere, sağladıkları bilgilerin insan 

hakları raporlaması veya başka amaçlarla kullanılmasına izin verip vermedikleri sorulmalıdır. 

Mağdurların, tanıkların ve diğer bilgi sağlayan kaynakların kimlikleri de dahil olmak üzere 

kaydedilen bilgilerin gizliliğini korumak için özel önlemler alınmalıdır. 

 

Güvenilirlik: İnsan hakları savunucuları, mağdurların, tanıkların ve bilgi sağlayan diğer 

kişilerin güvenini kazanmalıdır. Bunun için, verilen bilgilerin nasıl korunacağı ve kullanılacağı 

(kimlerle paylaşılacağı), güç ve olanaklar ölçüsünde yapılabilecekler açıkça ve anlaşılır 

biçimde anlatılmalı, kişilerin onayı alınmalıdır. Gerçekleşmesi olası olmayan herhangi bir söz 

vermemeli ve verdiği sözleri yerine getirmelidir. 

 

Görünürlük: İnsan hakları savunucuları, özellikle saha araştırmaları yaparken görünür 

olmalıdır. Bu, yetkililerin hak savunucularının çalışmasından haberdar olmasını sağlar ve 

mağdurlar ile tanıkların bu bilgi ışığında savunuculara daha kolay yaklaşmalarına olanak verir. 
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Ayrıca, görünür olmak daha ileri insan hakları ihlallerini de caydırıcı bir etki yaratabilir. Ancak, 

insan hakları savunucuları görünürlüğün kendileriyle iş birliği yapmak isteyen kişiler için risk 

oluşturabileceğinin farkında olmalı ve uygun önlemleri almalıdır. 

 

Bütünlük: İnsan hakları savunucuları, tüm mağdurlara, tanıklara ve iş birliği yapan diğer 

kişilere dürüst ve saygılı davranmalıdır. Kamu idaresi ve olası failler ile ilişkilerinde saygılı 

olmalıdır. İnsan hakları savunucuları, araştırma yönteminin, bilgi toplama, değerlendirme ve 

analiz etme sürecinin bütünlüğünü korumalıdır. 

 

Profesyonellik: İnsan hakları savunucuları, insan hakları ile ilgili her bir göreve gerekli bilgi, 

titizlik ve yetkinlikle profesyonel bir şekilde yaklaşmalıdır. 

 

Tutarlılık: İnsan hakları savunucuları, kaynağından bağımsız olarak aldığı her bilgiyi 

incelemeli ve analiz etmelidir. Derinlemesine ve kapsamlı bir inceleme tamamlanıncaya, olası 

tüm bilgi kaynakları araştırılıncaya ve incelenmekte olan durumun net bir şekilde anlaşılmasına 

kadar bu sürece devam etmelidir. 

2.1.3 Dördüncü Oturum: İzlemede Standart Formlar 

 

1) Standart Formlar ve Kontrollü Sözlüklerin Kullanılması 

 

Form üzerinde bilgilerin kaydedileceği boş alanlar olan bir sayfadır. Form kağıt üzerinde 

olabileceği gibi, bir kelime işlemci sayfası ya da bir veri tabanı programının veri giriş sayfası 

olabilir. Alanlar üzerine bilgilerin girilebileceği boşluklardır. Boş bir formun doldurulması bir 

kayıt oluşturulması demektir. 

 

Standart form, belirli sayıda alanı olan, önceden belirlenmiş bir biçimde düzenlenmiş, her alana 

veri girişi için kuralları olan bir formdur. 

 

Standart formlar izleme faaliyetleri için önemli araçlardır. En yaygın biçimde araştırmalarda 

anket ve mağdurlarla ilgili bilgilerin, maruz kaldıkları ihlallerin ve ilgili diğer bilgilerin 

belgelenmesinde kayıt formları olarak kullanılırlar. 

 

2) Kontrollü Sözlük 

 

Bir kontrollü sözlük dokümantasyon görevlilerinin bir olayın özellikleri ya da bir belgenin 

içeriği gibi kavramları temsil etmek için kullandığı terimlerin bir listesidir. 

 

Listede bulunan terimlerin mümkün olduğunca kapsayıcı ve karşılıklı olarak dışlayıcı 

(kesişmeyen) olması için bir çaba harcandığında bu liste kontrollü olarak adlandırılır. 

 

Kontrollü bir sözlüğün derlenmesi önemlidir, böylece olayları ve kişileri sınıflandırmak için 

tutarlı bir referans aracı elde edilmiş olur. Veri analizini kolaylaştırır. 
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Bir mikro kavram dizini standart formdaki belli bir alan için kullanılan kısa bir kontrollü 

sözlüktür. 

 

2.2  26 HAZİRAN PAZAR 

2.2.1 Birinci Oturum: Veri Toplamanın Önemi 

Günümüz küresel dijital ikliminde akıllı telefonlar şiddetin görüntülerini belgeleyebilir, 

dağıtabilir, çoğaltabilir. Uydular ve dronlar uzak mesafelerdeki afetlere yönelik 

değerlendirmeler yapıp, raporlar verebilir. Toplanan sosyal medya verileri, siyasi protestolar 

hakkında gerçek zamanlı bir farkındalık sağlayabilir. Tüm bu olumlu tabloya rağmen; 

teknolojik fayda, riskler/ zararlar açısından bakıldığında kendi içinde zorluklar ve fırsatlar 

yaratabilmektedir. Bu teknolojiler, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek ve yetkinin kötüye 

kullanımını önlemek için sorumlu bir şekilde nasıl kullanılabilir? Hak odaklı veri sistemi ve 

kullanımı nasıl sağlanır? 

 

Sivil toplum örgütleri ve kalkınma ajansları, artan kurumsal ihtiyaçlara karşılık yeni veri odaklı 

yaklaşımlar geliştirmektedirler. Veriler her zaman bu sektörler için önem taşırken aynı 

zamanda dijital ve ağ teknolojilerinin yapısı veriyi toplama, depolama, analiz etme yönünden 

giderek daha da hızlanmaktadır. Ancak bu hız, kullanıcıları için olumlu birçok getirisinin 

yanında hızla yenilenen teknolojilerin, insan ve toplum hayatını nasıl etkileyeceğine dair henüz 

bir netice sunmamaktadır. Örneğin; veri görselleştirme kapsamında yapılan tüm bu çabaların, 

çevremizi nasıl etkileyebileceğini henüz bilmiyoruz. Hayatımızın sosyal, finansal yönlerini 

değiştiren teknolojilerin aynı zamanda adalete hitap etme potansiyeline sahip olup olmadığı da 

bilinmemektedir. Bu kapsamda; hak odaklı veri toplamak ve görselleştirmek, kesişen endişeler 

arasında dünyada/Türkiye’de hak odaklı veri politikaları geliştiren kurumların nasıl 

çalıştıklarını görmemizi sağlayabilir. 
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2.2.2 İkinci Oturum: Veri Elde Etme ve Bilgi Toplama Yöntemleri 

 

1) İnsan Hakları İhlallerini Araştırma Süreci 

 

 
Şekil 3: İnsan Hakları İhlallerini Araştırma Süreci 

 

 

a. Ön Araştırma 

 

Meydana gelen olaylarla ilgili ön bilgi toplamak ve bu olayların kronolojisini geliştirmek 

araştırma planlarının ve araştırma metodolojisinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. 

Gazeteler ve diğer yayınlar, haber ajansları, televizyon istasyonları web siteleri, STÖ raporları, 

hükümet raporları, sosyal medya ve var ise uluslararası ya da bölgesel insan hakları 

mekanizmalarının raporları gibi açık kaynaklar, arka plan bilgisi toplamak için çok değerlidir. 

 

b. Araştırma Planı 

 

Araştırma planları, araştırılacak konuları, bilgi toplama metodolojisini ve sahada ne 

yapılacağını tanımlar ve çeşitli görevleri kimin gerçekleştireceğini tanımlar. Araştırma planları 

aşağıdakileri içerir: 
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● Hangi ihlallerin (uluslararası insan hakları hukuku ve / veya uluslararası insancıl 

hukuk), araştırılacağını açıkça belirtmek; 

● Hangi bilgilerin zaten bilindiğini ve hangi bilgilerin toplanması gerektiğini belirlemek; 

● Kimin davranışının araştırmaya konu olduğunu, Devlet veya Devlet olmayan varlıklar 

veya bireyleri veya her ikisini birden belirlemek; 

● Potansiyel bilgi kaynaklarını (ör. Tanıklar ve mağdurlar) tanımlamak; 

● Bilgi toplama metodolojisini tanımlamak (örneğin, yüz yüze görüşmeler, belge 

toplamak); 

● Bilgileri kimin toplayacağını tanımlamak; 

● Mağdurları, potansiyel tanıkları ve kaynakları ve diğer ilgili güvenlik hususlarını 

korumak için alınacak tedbirleri belirlemek; 

● Gerçekleştirilecek saha görevlerini (nerede, ne zaman, kim?) ve gerekli kaynakları ve 

ekipmanı özetleyin. 

 

c. Kanıt Toplama (Fact-Finding)Planı 

 

Kanıt toplama planı, gerçekleştirilmesi gereken kanıt toplama görevlerini veya faaliyetlerini ve 

bunların tamamlanması için gereken zaman çerçevesini belirler. Plan şunları belirtmelidir: 

 

● Araştırmanın veri gereklilikleri; 

● Bu gereksinimleri karşılamak için hangi bilgiye ihtiyaç duyulur; 

● Bu bilgilerin kimden toplanacağı; 

● Nasıl toplanacak; 

● Kim toplayacak; ve 

● Ne zaman toplanacak. 

 

En uygun bilgi toplama yönteminin seçimi; toplama kolaylığı, mağdur, tanık ya da kaynak ve 

/ veya araştırmacıların karşılaşacağı risk(ler), kaynağa erişim, aciliyet ve kaynak mevcudiyeti 

gibi bir dizi konuya bağlı olacaktır.  

 

ç. Bilginin Kayıt Altına Alınması 

 

Belgesel, fotoğraf, video veya benzeri bilgiler toplandığında, kaynağın adı, toplayan kişinin adı 

ve toplanma tarihi de dahil olmak üzere her bilgi parçasına ilişkin resmi bir kaydın olması 

önemlidir. Kayıt, araştırmacının bilgi ve kaynakla ilgili gözlemlerini veya görüşlerini de 

kaydetmesini sağlayacak bir «bilgi raporu» şeklinde olabilir. 

 

«Bilgi raporları», araştırmayı yapan örgütün veri tabanında elektronik formatta olmalı ve 

ihtiyaç duyanların erişimine izin vermelidir. Bilgi raporları, bilgilerin daha sonra 

değerlendirilmesine ve analiz edilmesine yardımcı olabilecek önemli bilgiler sağlar. 

 

2) Bilgi Kaynakları 
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Herhangi bir araştırma sırasında, birincil kaynaklar (mağdurlar, tanıklar, araştırmacıların 

gerçeklerin gerçekleştiği yerlerde doğrudan gözlemler ve failler tarafından iddia edilen 

beyanlar gibi) ve ikincil de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan bilgi toplanmaktadır. Bilgi 

çeşitli biçimlerde gelir: sözlü tanıklık, belgeler, video materyalleri, fotoğraflar, kişisel 

gözlemler, uydu görüntüleri vb. 

 

İnsan hakları örgütlerinin geniş ve çeşitli kaynaklara erişmesi ve bunları kullanması önemlidir. 

Kaynak seçiminin, ihlallerin kapsamlı bir şekilde tanımlanmasını ve analiz edilmesini ve erkek 

ve kadınları farklı şekilde nasıl etkilediğini ortaya çıkaracak biçimde yapılmasına özel dikkat 

gösterilmelidir. Bilginin kaynağına ve türüne bağlı olarak, insan hakları örgütleri, bilgilerin 

kimde olduğunu ve bunları toplamak için hangi yöntemin kullanılacağını belirlemelidir. 

 

Mağdurlar ve tanıklar: Mağdurların ve tanıkların ifadeleri, soruşturma için mevcut olan en 

değerli bilgiyi oluşturmaktadır. 

 

Failler: Failler, genellikle ulaşılması zor olan zengin bir içeriden bilgi kaynağı olabilir. Bazı 

durumlarda, failler iddia ettikleri gibi, bu tür eylemlere katılmadıkları veya dikkatlerini 

kendilerinden uzaklaştırdıkları için gruplarındaki diğer kişiler tarafından işlenen ihlaller 

hakkında bilgi vermeye istekli olabilirler. Failler, ihlallere karışan varlıkların hiyerarşisi ve 

komuta yapısı hakkında bilgi vermeye istekli olabilirler ve hikayelerini doğrulamak için belge 

veya başka materyaller (örneğin video) sağlayabilirler. 

 

Araştırmacılar, hakkında iddiada bulunulan bir failin söylediği her şeyi değeri kabul etmek 

konusunda dikkatli olmalı ve başkaları tarafından sağlanan bilgilere benzer şekilde bilgileri 

doğrulamak için başka kaynaklar bulmalıdır. Ayrıca, soruşturmayı yanlış yönlendiren ve 

dikkati araştırılan olaylardan uzaklaştıran kişiye karşı da dikkatli olmalıdırlar. 

 

Video Materyalleri ve Fotoğraflar: Yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekme özelliğine sahip 

cep telefonları artık her yerde mevcut ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından 

meydana gelen olayları yakalamak için kullanılan ortak bir araçtır. 

 

Bu görüntüler, özellikle erişimin zor veya imkansız olabileceği durumlarda araştırmacılar için 

ilginç ve önemli bilgiler sunar. Yaygın olarak bildirilmeyen olaylarla ilgili bilgi sağlayabilir 

veya çeşitli videolar uluslararası medyada yaygın olarak bildirilen olaylarla ilgili farklı bakış 

açıları sağlayabilir. 

 

Videolar ve fotoğraflar araştırmacılara ilginç ipuçları sunmakla birlikte ciddi riskler de taşır. 

Uzman analizi de dahil olmak üzere yeterli kaynaklar olmadan, özgünlüklerini ve 

gerçekliklerini belirlemek zordur. Görüntüler değiştirildi mi? Olay gerçekten meydana geldi 

mi? Görüntülerdeki kişiler aslında tasvir edilen eylemleri gerçekleştirdi mi? Bu nedenle 

malzemenin bağımsız bir şekilde doğrulanması esastır.  

 

Onları soruşturmacılara sağlayan tanıkların çektiği videolar ve fotoğraflar, tanık ifadelerinin 

önemli bir şekilde desteklenmesini sağlayabilir. Eğer zaman ve koşullar izin verirse, 



Adalete Erişim – Veri Toplama ve Belgeleme, Ankara, 25 – 26 Haziran 2022 

 

21 

araştırmacının fotoğrafları veya videoları tanıkların huzurunda görmesi ve içeriklerini 

açıklamalarını istemesi önemli olacaktır. 

 

Resmi belgeler: Otopsi raporları, mahkeme kayıtları, askeri personel kayıtları, resmi basın 

açıklamaları ve kamuya açık konuşmalar da dahil olmak üzere bir dizi resmi belge 

araştırmacılar tarafından toplanabilir. Genel bir kural olarak, orijinal belgeler toplanmamalı, 

daha ziyade kopyalanmalı veya fotoğraflanmalı ve bu tür kopyalar / fotoğraflar ayrıntılı bir 

bilgi raporuyla saklanmalıdır. Araştırma ile ilgili konular veya olaylarla ilgili tüm resmi 

belgelerin bir değeri vardır. Araştırmacılar, araştırmayı yanlış yönlendirecek şekilde 

tasarlanmış sahte belgelere karşı koruma sağlamalıdır. 

 

Uydu görüntüleri: Uydu görüntüleri, belirli bir olay sırasında sahada neler olduğu hakkında 

bilgi sağlayarak araştırmalar için çok değerli olabilir. Uydu görüntüleri asıl olayın nasıl ortaya 

çıktığını gösteremese de önemli bağlamsal bilgiler sağlarlar. “Önce” ve “sonra” görüntülerinin 

karşılaştırmalı bir analizi, örneğin hasarın derecesi, faillerin varlığı ve bölgedeki araç türleri 

hakkında bilgi sağlayabilir. Bağımsız ve tarafsız bir kaynaktan elde edilen bu bilgiler mağdur 

ve tanık ifadelerini destekleyebilir.  

 

Uydu görüntüleri, bir olayın meydana gelebileceği tarihi de destekleyebilir. Kesin tarihi 

vermese de, mağdur veya tanık ifadesine destek olabilecek bir tarih aralığı sağlamaya yardımcı 

olurlar. Araştırmacıların alanlara erişimi yoksa, uydu görüntüleri alternatif bir bilgi kaynağı 

sağlar. 

 

Uzman görüşleri: Araştırma yapan insan hakları savunucuları, bir uzman tarafından muayene 

ve analiz gerektirebilecek bir dizi bilgiye rastlayabilir. Örneğin, cinayetleri ve işkenceyi 

araştırırken, işkence vakalarıyla başa çıkma konusunda deneyime sahip bir adli tıp uzmanı, 

işkence gördüklerini iddia ettikleri kişileri, gördükleri yaralanmaların iddialarıyla tutarlı olup 

olmadığını tespit etmek için inceleyebilir. Böyle bir uzman ayrıca bir otopsi raporunun 

yorumlanmasına yardımcı olabilir ve otopsi raporunun tüm yaralanmaları ve ölüm nedenini 

doğru bir şekilde yansıtıp yansıtmadığını değerlendirmek için cesetler veya cesetlerin 

fotoğraflarını inceleyebilir. Çatışma durumlarında, savaş deneyimi olan bir askeri veya balistik 

uzmanı, kullanılan silahların doğasını, bunların doğruluğunu ve sivillere aykırı saldırıları 

önlemek için kullananların yeteneklerini anlama konusunda araştırmacılara yardımcı olabilir. 

 

Sosyal medya: Sosyal medya, bilgiyi iletmenin önemli bir aracı haline gelmiştir ve sivil 

toplum tarafından sıklıkla kullanılan bir araçtır. Sıradan insanlar ağları kullanarak başkalarına 

hayatlarına ve deneyimlerine bir pencere açarlar. Ağlar ayrıca bir çatışmada karşıt gruplar 

tarafından sıklıkla propaganda aracı olarak kullanılır. Bu sitelere fotoğraf ve video yüklemenin 

yanı sıra, bu grupların değerli bilgiler verebilecek etkinlikler hakkında anlatıları da vardır. 

Ancak unutmamak gerekir ki, sosyal medyada yayınlanmış her görüntü, bilgi doğrulanmak 

zorundadır. 

 

Uluslararası ve Bölgesel İnsan Hakları Mekanizmalarının, Hükümetler Arası ve Sivil 

Toplum Kuruluşlarının Raporları: Özel raportörlerin raporları da dahil olmak üzere 
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Birleşmiş Milletler raporları, Avrupa Konseyinin AİHM başta olmak üzere çeşitli organlarının 

hazırladıkları kararlar ve raporlar, uluslararası insan hakları örgütlerinin ve diğer sivil toplum 

örgütlerinin hazırladığı raporlar insan hakları savunucularının izleme faaliyetlerinde 

önceliklerini belirlemesine yardımcı olabilecek ve araştırmalar için değerli ipuçları sağlayacak 

bilgilere sahip olabilir. 

 

3) Bilgi Toplamaya Gitmeden Önce Yapılan Hazırlıklar 

 

Bütünlüklü Bir Risk Değerlendirmesi Yapın 

 

Güvenlikle ilgili olası tüm kaygıları listeleyin: 

● Kendi fiziksel güvenliğiniz ve irtibat kişilerinizin güvenliği 

● Risklere karşı acil eylem planları geliştirin 

● Eğer olay yerine erişiminiz ve orada olmanız tehlike taşıyorsa, araştırmayı sürdürmek 

için alternatif araçlar belirleyin (örn. yereldeki gizli irtibat kişilerinizden, olası tanıkları 

bölgenin dışına çıkarmasını bekleyin.) 

Hazır olun 

● İnsanların size zor sorular sorması veya şüphe uyandırma ihtimali karşısında, 

ziyaretinizin nedenleriyle ve ne yaptığınızla ilgili cevaplar hazırlayın 

● Eğer gerekirse, olay yerine gitmek için yazılı resmi yetkilendirme edinmeye çalışın. 

Kendinizi güçlendirin 

● Araştıracağınız insan hakları ihlallerine ilişkin kanunlar ve standartlar hakkında bilgi 

sahibi olun: Ulusal mevzuat ve uluslararası insan hakları standartları altında tam olarak 

neyin yasaklandığını bulun. 

Olguları elde edin 

● Olayla ilgili bildiğiniz herşeyi listeleyin. 

● Söz konusu yer veya bölge ve ihlalin kendisi hakkında bildiğiniz her şeyi listeleyin. 

● Kendinize şu soruları sorun: Olayla ilgili neler biliyorsunuz? Hangi bilgiler eksik? Ne 

çeşit deliller noksan? 

● Söz konusu görevle ilgili tüm hedeflerinizi listeleyin. 

Uzman tavsiyesi alın 

● Olay yerine gitmeden önce, gerekli tüm bilgileri veya uzman tavsiyesi alın; örn. adli 

pataloglara, avukatlara vb. danışın. 

Görüşme biçiminizi hazırlayın 

● İddiaları değerlendirmek için gerekli veri ve olgulardan oluşan bir kontrol listesi yapın. 

● Kontrol listesini, onların da eklemelerini almak için konu üzerinde çalışan veya benzer 

vakalarla önceden uğraşmış kişilere/konuyla ilgili uzmanlara gösterin: Genellikle yeni 

sorular ekleyebilirler, uygun olmayan soruları silebilirler vb. 

 

4) İrtibat Kurulan Kişiler ve Maddi Kanıtlar Listesi  

 

(Araştırılan ihlalin niteliğine ve yerel koşullara bağlı olarak düzenlenmek üzere) 
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Bireyler ve/ veya Gruplar Maddi Kanıtlar  

● Mağdurlar 

● Görgü tanıkları 

● Diğer tanıklar 

● Akrabalar 

● Topluluk liderleri 

● Dini kurumlar 

● Avukatlar 

● Gazeteciler 

● Tıp personeli 

● İnsan hakları yerel aktivistleri 

● Siyasi partilerin, meslek örgütlerinin, 

sendikaların, etnik grupların vb. 

üyeleri 

● İlgili yerel kamu idaresi (yönetici ve 

çalışanları) 

● Savcılar 

● Diğer kolluk/adli temsilciler 

 

● Hastane ve/ veya otopsi kayıtları 

● Mahkeme kayıtları 

● Polis kayıtları 

● İddia olunan ihlallere ilişkin resmi 

onaylar veya cevaplar 

● Bağımsız araştırma organlarının 

raporları 

● Arkada bırakılan silah ve cephaneler, 

kurşun kovanları 

● Ölen kişi tarafından bırakılan yazılı 

belgeler 

● Fotoğraflar, videolar vb. 

● Vücuttaki yaralar ve yara izleri 

● Yapılmış resmi açıklamalar 

● Alınmış idari kararlar 

 

5) Bilgi Toplama Yöntemleri 

 

a. Saha Ziyaretleri 

 

Saha ziyaretleri, meydana gelen bir olayın yerinde araştırılması, ilgili olaylarla ilgili bilgileri 

ortaya çıkarmak için her zaman değerli bir yöntemdir. Aynı zamanda bir kaynağın 

araştırmacıya ne söylediğini doğrulama yöntemidir. Araştırmacıların, sahaya gitmeden önce 

mümkün olduğunca saha ve olay hakkında ön bilgi toplamaları önemlidir, böylece ne 

arayacaklarını daha iyi bilirler. 

 

Araştırmacılar, sahanın ayrıntılı bir incelemesini yapmalı ve haritalar veya eskizler çizerek ve 

gözlemlerinin ayrıntılı notlarını alarak, fotoğraf çekerek ve video kaydederek temel 

özelliklerini mümkün olduğunca doğru bir şekilde belgelemelidir. 

 

b. Mülakatlar 

 

Mülakat, bilgi toplamak için kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir. Bazı mülakatlar ihlaller 

hakkında ilk elden bilgi edinmeyi amaçlarken, bazı mülakatlar ise toplanan bilgileri 

doğrulamayı amaçlayabilir. Mülakat yapılan kişilere zarar verme riskini önlemek için 

mülakatlar için planlama ve hazırlık yapması gerekmektedir. 
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Örneğin, kadın tanıklar veya cinsel şiddet mağdurları ile kimin görüşme yapacağı, alınması 

gereken tedbirlerle ilgili olarak kimlerle görüşülmesi gerektiği önceden belirlenebilir (erkek, 

kadın, çocuk, yaşlı, kırsal alanda ya da kentsel alanda yaşayanlar gibi). 

 

! İddiaları değerlendirmek için gerekli olan verilere ve olgulara ilişkin bir kontrol listesi 

oluşturun. 

2.2.3 Üçüncü Oturum: Raporlama ve Veri Analizi 

 

1) Raporlama 

 

Raporlama, insan hakları izleme faaliyetinin temel bir unsurudur. Raporlama; 

● Bilgiyi kayıt altına almayı, 

● İzleme ve olguların yerinde incelenmesi faaliyetlerinin (fact finding) bulgularını 

sunmayı, 

● Bir insan hakları sorununa ilişkin kaygıları ifade etmeyi, 

● Görev sahipleriyle ilişkiye girmeyi, 

● Olumlu yönde değişiklikler için savunuculuk yapmayı ve  

● Düzeltici eylem için tavsiye önermeyi içerir. 

 

Yapılan alan/olgu araştırmasının sonunda oluşturulacak Raporun yapısı olabildiğince erken bir 

aşamada, araştırmanın/ziyaretin amaç belirleme ve planlama aşamalarında ele alınarak 

şekillendirilmelidir. 

● Yapılan alan/olgu araştırması elde edilen tüm bilgi ve belgelerin analizidir. 

● İhlallerin ve sorumluların tespit edilmesini, görünür hale gelmesini sağlar. 

● İçerdiği tespit, tavsiye ve talepler ile verili durumun değişmesini hedefler. 

 

2) Rapor Türleri 

 

a. İç Raporlar 

 

Alanda faaliyet gösterenlerin bilgiyi kendi aralarında paylaşıma sokmak için ya da alandaki 

insan hakları savunucusunun bağlı olduğu örgütün yönetimine bilgiyi aktarmak için kullanılır. 

Tipik olarak, bu raporlar aşağıdakileri kapsar: 

● Mağdurlarla ve/veya mağdur yakınlarıyla, olayların tanıklarıyla, suçlanan faillerle veya 

diğer bilgi kaynaklarıyla yapılan bireysel görüşmeleri/röportajları içeren raporlar 

● Meydana gelen bir olay ya da soruşturma süreci ile ilgili raporlar 

● Ani olarak ortaya çıkan acil durumlarla baş edebilmek ve ne yapılacağına karar 

verilmesi için hazırlanan raporlar 
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b. Görüşme Raporları 

 

Görüşme raporları, bir görüşme sırasında bir bireyin (mağdur, tanık, iddia edilen fail veya 

başka bir kaynak) verdiği bilgilerin yazılı hale getirilmiş belgeleridir. Raporlar, bilgilerin doğru 

bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak için görüşme yapıldıktan sonra mümkün olduğunca 

erken bir tarihte hazırlanmalıdır. İnsan hakları örgütleri her bir görüşme ile ilgili bilgileri tek 

tek sisteme girmelidir. 

● Görüşme raporlarında yer alan bilgiler, diğer raporları destekleyici niteliktedir. 

● Görüşme raporları gizli bilgiler içerdiğinden, normal olarak yalnızca özel olarak 

belirlenmiş personel ile paylaşılır. 

● Raporda yer alan anlatım, görüşülen kişi tarafından verilen bilgiye mümkün olduğu 

kadar sadık olmalı ve durumdan haberdar olmayan herkesin bilgiyi en iyi şekilde 

anlayabilmeleri ve kullanabilmeleri için gerekli olan ayrıntı düzeyine sahip olmalıdır. 

● Mülakat raporları normalde üçüncü tekil kişi ağzından yazılmalı (ör. “Dedi ki...”) ve 

mümkün olduğu kadar, görüşülen kişinin gerçekleri, ihlalleri ve ilgili kişileri nasıl 

açıklıyor ise öyle kullanılmalıdır. 

 

c. Kamusal Alana Açık Olan Raporlar 

 

Genellikle bu raporları hazırlayan kuruluşların temel hedefleri, belirli savunuculuk stratejisinin 

hayata geçmesidir. Temel olarak bu raporlar aşağıdakileri kapsar: 

● İnsan hakları durumuna ilişkin olarak tematik bir konu veya belirli bir konudaki 

araştırma raporları 

● Birleşmiş Milletler organlarına ve mekanizmalarına raporlar 

● Avrupa Konseyi organlarına ve mekanizmalarına raporlar 

 

3) Raporların Temel İçerikleri 

 

Tüm insan hakları raporları, türüne bakılmaksızın aşağıdakileri içermelidir: 

● Hedef kitleye yönelik anahtar mesajları içermeli; 

● Raporlar kendinden emin olmalı ve kapsamlı ve doğru bilgiye dayanmalı 

● Basit ve nesnel bir dilde ve açık ve tutarlı bir tarzda hazırlanmalı 

● İzleme faaliyeti tamamlandıktan hemen sonra üretilmeli 

● Kontrol prosedürleri yerine getirildikten sonra yayınlanmalı 

 

4) Raporların Yöntemi 

 

İnsan hakları raporları aşağıdaki yönteme ilişkin standartları uygulamalıdır: 

● Bilginin gizliliğine ve bilgilendirilmiş onama saygı gösterilmeli; 

● Olgular ve analizlerin her biri net bir şekilde tanımlanmalı; kanıtlarla desteklenmeli 

● Toplumsal cinsiyet analizi içermeli ve toplumsal cinsiyete duyarlı dil kullanılmalı 

● Birkaç somut, uygulanabilir ve zaman bağlı tavsiyeleri içerecek biçimde eylem odaklı 

olmalı 

● Raporu hazırlarken kullanılan bilgi toplama ve analiz etme yöntemleri açıklanmalı 
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5) Genel Raporlama İlkeleri 

 

a. Amaç ve hedef kitle 

İnsan hakları raporları bir dizi farklı gerekçelerle üretilebileceği için, raporu hazırlayanlar 

beklenen etki de dahil olmak üzere raporun başarmasını düşündükleri temel hedeflerini 

tanımlayabilmelidirler. 

Rapor hazırlayanların sunmak istedikleri mesajları doğru ve zamanında yapabilmeleri için 

hangi içerik, biçim, ayrıntı düzeyi, dil ve stil ile sunulacağını, raporun temel mesajlarını, hedef 

grubunu, raporun yayınlanma zamanını önceden belirlemeleri gerekir. 

 

b. Doğruluk ve Titizlik 

İnsan hakları raporları, üzerinde uzlaşılmış standartlara göre toplanmış olan bilgi ve kanıtlara 

dayalı olarak doğru ve kesin olmalıdır. Genel bir prensip olarak raporlar hazırlanırken hedef 

grubun ele alınan konu hakkında ön bilgisinin olduğu varsayımını yapmamak gerekir. 

Raporlar, daha önceki raporlara ya da diğer belgelere bakmayı en aza indirgeyecek biçimde 

kendi başına bütünlüğü ve derinliği olacak biçimde hazırlanmalıdır. Raporu hazırlayanlar, 

insan hakları durumunu ya da sorununu doğru bir biçimde tasvir etmek için hedefledikleri 

grupların anlayacağı biçimde doğru ve tutarlı bir biçimde ayrıntıları ve bilgiyi sunmalıdır. 

 

c. Raporun Stili 

Raporlar, öznel öğelerden, jargon ve gereksiz sıfat kullanımlarından uzak olmalı, basit ve 

tarafsız bir dilde yazılmalıdır. Raporlar, anlaşılır, kesin ve iyi organize edilmiş olmalıdır. 

İnsan hakları savunucuları, olayları ya da insan hakları sorunlarını tanımlarken tarafsız bir dille 

yazmalı, “raporun önyargılı olduğuna” ilişkin bir algının oluşmasına yol açacak siyasi, 

olduğundan daha farklı anlama gelebilecek ya da duygusal bir dil kullanmamalıdır. 

 

İpuçları: 

● Bir olguyu ya da bir fikri net bir biçimde ifade edin 

● Sunulan bilgi ya da altı çizilmesi istenen konunun cümlenin ya da paragrafın başında 

açıkça belirtildiğinden emin olun. 

● Pasif cümle yerine aktif cümle kurun 

● Kısa cümleler ve paragraflar kullanın 

● Tekrarları ve gereksiz kelimeleri ayıklayın 

● Uygun bir dil kullanın - çok fazla sıfat, zarf veya jargondan (örneğin avukatlık jargonu) 

kaçının 

● Kısaltmalardan ve kısa adlar kullanmaktan kaçının, bunları kullanmanız gerekiyorsa, 

mümkün olduğunca az kullanın ve daima açıklayın. 

● Toplumsal cinsiyete duyarlı dil kullanın 

● Farklı kaynaklardan yararlandığınızda, doğrudan alıntı kullanın. 

 

ç. Tutarlılık 

İnsan hakları raporları, insan hakları bilgisine, terminolojisine (örneğin, isimlerin ve yerlerin 

standartlaştırılmış yazımı, ihlallerin niteliği), veri derleme, sunum ve analiz ile tutarlı 



Adalete Erişim – Veri Toplama ve Belgeleme, Ankara, 25 – 26 Haziran 2022 

 

27 

yaklaşımlar kullanılarak hazırlanmalıdır. Bu bakımdan örgütlerin raporlama rehberleri ve 

formatları üretmeleri kolaylık sağlayacaktır. Kullanılacak rapor formatı, raporun amacına 

uygun olmalıdır. 

 

Raporlama sürecine (veri toplama, bileştirme, analiz etme) dahil olan herkesin kullanabileceği 

standartlaştırılmış, kullanılacak terimlere sahip, veri aktarma alanları önceden belirlenmiş bir 

insan hakları veri tabanının kullanımı da tutarlılığı sağladığı için raporlama sürecini 

kolaylaştıracaktır. 

 

d. Zamanlama 

İnsan hakları sorunlarına yönelik hızlı raporlama, sadece konuyu kamu otoriteleri ve diğer ilgili 

tarafların gündemine zamanında getirmek bakımından değil aynı zamanda erken bir uyarı 

sistemi olarak ve gelecekte de aynı ihlalin tekrarlanmasını önlemek üzere pozitif bir etki 

doğuracak eylemliliğe girişmek için de önemlidir. 

 

Halihazırda bilgi taze iken, insan hakları savunucuları yapılmış görüşmeleri, toplanmış bilgi ve 

kanıtları hızlıca bir araya getirmelidir. Bir veri tabanının varlığı, hız açısından pek çok kolaylık 

sağlayabilmektedir. 

 

e. Kalite Kontrol Usulleri 

İzleme yapan örgütlerin yapılarına bağlı olarak raporların kalite kontrolü usulleri belirlenebilir. 

Raporların yayınlanmadan önce kontrolden geçirilmesi raporu daha da güvenilir hale 

getirecektir. Bu kontrol, ilgili bilgi ve analizin tam olarak birbirine uyumunu, siyasi olarak 

nazik olan bir konu var ise en uygun sunma biçimin ne olduğunu tanımlamayı ve raporun 

amacına uygun olup olmadığını içermelidir. 

 

 

6) Raporların Dili 

 

Raporun genel niteliğini ve güvenilirliğini arttırmak için, kullanılan dil olguların nesnel olarak 

yansıtılması ve süreçlerinin şeffaf olmasını sağlamak için kullanılan dilin doğru, net ve anlaşılır 

bir tonda hazırlanmalıdır. 

Rapor, toplanan tüm bilgileri adil bir şekilde yansıtmalı ve önyargıdan kaçınmalıdır. Kulaktan 

dolma bilgiler ile, doğrudan kanıt veya bilgiden açıkça ayırt edilmelidir. 

 

7) Analiz 

 

Tüm insan hakları inceleme raporları hem gerçek durumları hem de analizi içermelidir. Analiz, 

izleme faaliyeti sırasında toplanan bilgilere dayanan olguların doğru bir değerlendirmesi ve bu 

olguların uluslararası insan haklarını ya da insancıl hukuk ihlallerini teşkil edip etmediğinin 

ayrı bir analizi ve değerlendirmesini içermelidir. Gerçeklerin anlatısı şu sorulara cevap 

vermelidir: 

 

● Kim kime ne yaptı? 
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● Ne zaman? 

● Nerede? 

● Nasıl? 

● Niye? 

 

Analiz şunları kapsamalıdır: 

 

1. Bilgi toplama yoluyla elde edilen olguların analizi; 

2. Hangi insan hakları standartlarının ihlal edildiğini belirlemek için yasal/hukuki bir 

analiz; ve 

3. Kurumlar veya bireyler olsun iddia edilen faillerin sorumluluklarının analizi. 

 

8) Raporun Yapısı 

 

- Özet 

- Yapılan çalışmanın/ziyaretin tarihi/süresi 

- Çalışmayı/ziyareti yapan heyetin bileşimi, oluşturulma biçimi, görev ve yetkileri 

- Amaç 

- Çalışma yöntemi (bilgilerin nasıl toplandığı ve kontrol edildiği) 

- Siyasi gelişmeleri, toplumsal ve ekonomik veri ve dinamikleri belirleyen bağlam/arka 

plan bilgisi 

- Resmi makamlar, sivil toplum üyeleri, yerel kanaat önderleri ile yapılan görüşmelerden 

edinilen izlenimler 

- İddia edilen ve belirlenen ihlallerin aktarımı 

- Toplanan bilgilerle iddiaların değerlendirilmesi 

- Tespit edilen ihlallerin ulusal ve uluslararası hukuk belgeleri ile analiz edilmesi, 

ihlalinin varlığına dair varılan sonuçlar ve sorumluların belirlenmesi 

- Varılan sonuçların uzman görüş ve değerlendirmeleri ile desteklenmesi 

- Sonuç, öneri ve talepler 

 

9) Rapor Ekleri 

 

- Olaylara dair zaman çizelgesi 

- Haritalar 

- Uydu görüntülerinin incelemesi 

- Devlet ya da ilgili aktörlerle yapılan yazışmaların kopyaları 

- Ziyaret edilen yerlere ilişkin detaylar 

- Karşılaşılan kişi ve kurumların listesi (koruma kaygıları olmayan durumlarda) 

- Kaynakça 
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3.  SONUÇ 

1. Katılımcıların Değerlendirmeleri 

 

Eğitimin son oturumunda katılımcılara ‘Eğitim Değerlendirme Formu’ dağıtılarak eğitimin  

katkısının kısa vadede ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu form 29 katılımcı tarafından 

doldurulmuştur.  

‘Eğitimi yukarıda tanımlanan çerçevede değerlendirdiğinizde, aşağıdaki ifadelerden hangisi 

sizin için en uygun olan durumu ifade eder?’ sorusuna katılımcıların 18’i ‘Eğitimin kapsadığı 

konularla ilgili bilgi ve farkındalığım arttı’ şeklinde, 5 katılımcı ‘Daha önce benzeri çalışmalara 

katılmıştım ancak bu eğitimle ihtiyaç hissettiğim konuları pekiştirdim’ şeklinde, 5 katılımcı ise 

‘Eğitim var olan deneyim ve bilgimi güncellememe yardımcı oldu’ şeklinde  cevap verdi.  

 

Eğitimde  kullanılan örneklerin ve yapılan tartışmaların çalışmalarınıza katkı sağlayacağını 

düşünüyor musunuz? sorusuna katılımcıların  27’si ‘Evet, örneklerden ve tartışmalardan 

oldukça yararlanacağımı düşünüyorum’ şeklinde cevap verirken, iki katılımcı ‘Kısmen, katkı 

sağlayacağını düşünüyorum’ şeklinde cevap verdi.  

 

‘Lütfen aşağıdaki cümleyi size en uygun olacak şekilde tamamlayın. “Veri toplama ve 

belgeleme konusunda…………….” şeklindeki soruya 8 katılımcı ‘Var olan deneyim ve bilgimi 

güncelleme ve katılımcılarla paylaşma fırsatım oldu.’ şeklinde tamamlarken 5 katılımcı 

cümleyi  ‘Daha kapsamlı bir çalışmaya ihtiyacım olduğunu düşündüm.’ şeklinde tamamladı. 

16 katılımcı ise Bilgi ve farkındalığım arttı şeklindeki cümleyi seçti. 

 

Katılımcıların 28’i eğitim sırasında diğer katılımcılarla iletişim kurma ve bilgi alışverişinde 

bulunma fırsatı yakaladıklarını belirttiler.  

 

Eğitim programı ve aktarılan konuları değerlendirdiğinizde bu eğitimin veri toplama ve 

belgeme açısından örgüt kapasitenize katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz? şeklindeki 

soruya 27 katılımcı katkı sağlayacağını düşündükleri yönünde cevaplar verirken iki katılımcı 

bu soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

  

‘Eğitim kapsamına dahil edilmesi gerektiğini düşündüğünüz bir başlık veya konu bulunmakta 

mı? Bulunmaktaysa lütfen belirtiniz.’ şeklindeki soruyu 7 katılımcı cevaplamamış, 10 katılımcı 

dahil edilmesi gerektiğini düşündükleri bir konu ya da başlık bulunmadığını belirtmiştir. 12 

katılımcı tarafından eklenmesi gerektiği düşünülen konu veya başlıklar ise ağırlıkla uygulama 

ve örneklerin arttırılması gerektiği yönünde olmuştur.  

 

‘Eğitim programını genel olarak değerlendirdiğinizde beklentinizi ne kadar karşıladığını 1 ile 

5 arasındaki bir ölçekte değerlendirir misiniz?’ sorusunu katılımcılardan 13 katılımcı 4 puan, 

11 katılımcı 5 puan, 3 katılımcı ise 3 puan ile yanıtladı. 
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‘Eğitmenimizi sundukları katkı ve kolaylaştırıcılık kapasitesini göz önünde bulundurarak 1 ile 

5 arasında bir ölçekte değerlendirir misiniz?’ sorusunu  8 katılımcı 4 puan ile yanıtlarken 21 

katılımcı 5 puan ile yanıtladı.  

 

2. Genel Değerlendirme  

Eğitim Kayıt Formu’nda sorulan örgüt kapasitelerine ve eğitime dair beklentilerine ilişkin 

sorulara verilen yanıtlar ve eğitim sonrasında Eğitim Değerlendirme Formu’nda verilen 

cevaplar incelendiğinde; sivil toplum örgütlerinin veri toplama/belgeleme ve izleme/raporlama 

faaliyetlerine ilişkin kapasitelerinin geliştirilmesine duyulan ihtiyacın varlığı bir kez daha 

doğrulanmıştır. Gerçekleştirilen bu eğitimin kapsamı ve içeriği katılımcıların büyük çoğunluğu 

tarafından yeterli bulunmuş olmakla birlikte, eğitimin daha uzun süreli/kapsamlı/uygulamaya 

dönük olması gerektiğine ilişkin değerlendirmeler bu ihtiyacın eğitim kapsamından daha geniş  

bir alana yönelik olduğuna işaret etmektedir. İzleme ve raporlama yapmak isteyen örgütler 

bakımından bu eğitim bir başlangıç eğitimi olarak değerlendirilmiş ve bu doğrultuda çalışılan 

hedef gruplara yönelik olarak daha derinlemesine çalışmaların planlanması, bu eğitimde ele 

alınan temel bilgiler ışığında sürdürülmesi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır.  

 

Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi projesi kapsamında 

düzenlediğimiz ‘Veri Toplama ve Belgeleme’ eğitimine katılan tüm sivil toplum örgütleri ile 

temsilcilerine ve eğitmenimiz Feray Salman’a teşekkür ederiz.  

 

Proje hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizi aşağıdaki adreslerden takip edebilirsiniz. 

 

www.adaleteerisim.org 

instagram.com/adaleteerisim 

twitter.com/AdaleteErisim 

 

http://www.adaleteerisim.org/

