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Tarih: 12 Kasım 2017  

Yer: 20. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı 

 

Kurultay’ın 2. gününde gerçekleştirilen atölye, Avrupa Birliği desteğiyle Mor Çatı tarafından 

yürütülen Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama Modeli 

Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi’nin aktarımıyla başladı. Projenin amaçları, kapsamı, 

projede tamamlanan ve planlanan aktiviteler hakkında bilgi verildi. Proje’nin temel 

çalışmalarından bir olan veri toplama ve başvuru takip programı tanıtıldı. Bu programın nasıl 

bir yöntemle, hangi ihtiyaçlara ve sorunlara çözüm olarak tasarlandığı, feminist bir veri 

toplama modeli tasarlamak üzere Mor Çatı’da yürütülen tartışmaları aktarmak üzere bir 

atölye çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmada proje kapsamında Mor Çatı ekibinin farklı 

veçheleriyle derinlemesine tartıştığı bazı başlıkların katılımcılarla interaktif biçimde 

paylaşılması amaçlandı. 

Öncelikle atölyenin katılımcıları olarak kadına yönelik şiddet alanındaki veriler dediğimizde 

aklımıza gelen yanıtlar üzerine tartıştık ve bahsettiğimiz alanın sınırlarını tanımladık:  

 Kadına yönelik şiddet alanındaki veriler derken, şiddetin yapısı, türleri, biçimi, sıklığı, 

yaygınlığı, sonuçları ve etkilerinin ele alınması gerektiği konuşuldu. Ayrıca kadınların 

şiddetten uzaklaşmak için talep ettikleri destekler ve verilen/verilmesi gereken destekler, 

hizmetler, tedbirlerin de bu kapsamda ele alınması gerektiği vurgulandı. Son olarak 

şiddetle mücadele eden ve etmekle yükümlü aktörler ile bunların uygulamalarının 

işlevselliğine dair bilgileri de bu kapsamda değerlendirmemiz gerektiği ortaya çıktı.                                                                                                                                 

 

Ardından kadına yönelik şiddetin önlenmesinde veri toplamanın ne tür bir çalışmayı 

gerektirdiği, hangi verileri toplamanın ne işe yarayacağı, veri toplamanın politika üretme ve 

şiddeti önleme çalışmalarındaki rolü, alanda çalışanların veri toplama ve işleme konusundaki 

deneyimlerini tartışmak üzere katılımcılar 6 gruba ayrıldı ve her gruptan aşağıdaki sorulardan 

birini yanıtlaması istendi. Gruplar 20 dakikalık bir iç tartışma sonunda oluşturdukları yanıtları 

diğer katılımcılara sundular. Her grup sunumu ardından diğer katılımcılar ve kolaylaştırıcılar 



sorulara verilen yanıtları toparlayıp özetlediler. Atölye boyunca aşağıdaki 6 soruya birlikte 

yanıt vermeye çalıştık: 

1. Veri toplama şiddetle mücadeleye nasıl katkı sunar? (bu soruyu hem devletin rolünü hem 

de kadın örgütlerinin çalışmalarını akılda tutarak yanıtlamaya çalıştık.) 

 Şiddetin yapısal olarak kadın erkek eşitsizliğine dayandığını ortaya koymaya imkan verir. 

 Şiddetin yapısı, biçimleri, yaygınlığı, etkilerini tespit ederek, toplumsal gerçekliklerden ve 

ihtiyaçlardan hareketle bütüncül mücadele yolları ve politikalar geliştirmeyi kolaylaştırır. 

 Yeni şiddet biçimlerini ya da şiddet türlerindeki değişimleri tespit etmeyi ve bunlar 

özelinde somut politikalar ve mücadele mekanizmaları geliştirmeyi sağlar. 

 Mevcut destek mekanizmalarının iyi işleyip işlemediğini, sosyoekonomik, kültürel ya da 

coğrafi farklılıklara göre desteklere erişimde ve bunların niteliğinde değişim olup 

olmadığını, kadınların ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilmesi ve geliştirilmesi gereken 

koruyucu, önleyici ve güçlendirici destekleri ve tedbirleri tespit etmeyi sağlar.  

 Kaynakların somut ihtiyaçlara göre kullanılmasını sağlar. Örneğin, cinsel şiddete yönelik 

destek mekanizmalarının eksikliği tespit edildiğinde, cinsel şiddet destek merkezlerinin 

açılması, bu alanda çalışacak  personelin eğitimi ve istihdamı için bütçe ayrılması gerektiği 

de ortaya çıkar. 

 Kurumların ve mücadele mekanizmalarının düzenli olarak izlenmesini böylelikle, 

kurumsal standartların oluşmasını, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği sağlar. 

 Uygulamaların sistemli biçimde izlenmesine olanak vererek kadınların ihtiyaç duydukları 

desteklere erişmekte yaşadığı zorlukların tespit edilmesini sağlar. Kadın örgütlerine bu 

zorlukların giderilmesine yönelik politik taleplerini sunacağı somut bir zemin sunar. Hak 

taleplerimizde bizi güçlendirir. 

 Şiddeti önlemeye ve cinsiyet eşitliğini sağlamaya dair kanunların uygulamalarına ve kamu 

nezdinde bilinirliğine dair izleme yapmaya olanak verir ve kanundaki ya da 

uygulamalardaki eksiklerin giderilmesi için yaptığımız politik çalışmaları güçlendirir. 

 Kadın örgütleri olarak kendi çalışmalarımızı değerlendirmemizi, artıları ve eksikleri 

görebilmemizi,  ihtiyaç analizi yaparak sunduğumuz destekleri iyileştirmemizi ve 

çeşitlendirmemizi sağlar. 

 Kadına yönelik şiddetin uluslararası boyutta ele alınması ve önlenmesine yönelik 

uluslararası iş birliği kurulabilmesine zemin oluşturur. 

 

2. Kadına yönelik şiddetle mücadelede sorumlu aktörlerin veri toplama konusundaki 

sorumlulukları ve çalışmaları nelerdir? 

Bu alanda veri toplamakla yükümlü aktörler; kamu kurumları (ASPB ve ona bağlı birimler, 

polis, yargı, sağlık kurumları vb.), yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve kadın 

örgütlenmeleridir. Üniversitelerdeki nüfus, kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları gibi 

bölümlerin bu alanda araştırmalar yapması gereklidir.  



Ayrıca İstanbul Sözleşmesi madde 10 ve 11’de imzacı devletlerin bütüncül politikalar 

üretmek için veri toplama ve koordinasyon(eşgüdüm) kurumu kurmasına ilişkin 

sorumlulukları belirtilmiştir: 

 Şiddeti önleme ve bununla mücadeleye yönelik politika ve tedbirlerin koordinasyonu, 

uygulanması, izlenmesi ve değerlendirmesinden sorumlu bir koordinasyon kurumu 

kurulmalıdır. (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bu rolü üstlenmiştir.) 

 Koordinasyon kurumu şiddet vakalarıyla ilgili birleştirilmemiş istatiksel veriyi düzenli 

aralıklarla toplamalıdır.(Bunlar polis, sağlık verileri, adli veriler, ŞÖNİM’ler, 183, 112 ve 

diğer başvuru birimlerinin elde edebileceği verilerdir.) 

 Şiddetin yapısal nedenleri ve bunların etkileri, şiddet olayları, ceza oranlarının yanı sıra, 

Sözleşme’nin uygulanması için alınan tedbirlerin etkililiğini incelemek üzere, devletler bu 

alandaki araştırmaları desteklemelidir. 

 Devletler şiddetin yaygınlığını ve nasıl bir eğilim içinde olduğunu değerlendirmek üzere 

düzenli aralıklarla araştırma yapmaya gayret etmelidir. 

 Taraflar uluslararası işbirliğini harekete geçirmek ve bu alanda uluslararası standartların 

yerleşmesini sağlamak üzere toplanan bilgileri Sözleşme’nin uygulamalarını izleyen 

uzmanlar grubuna sunmalıdır. 

 Devletler toplanan bilgilerin kamuoyunun erişimine açık olmasını sağlamalıdır. 

 Kamu kurumları dışında yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri de 

kadın yönelik şiddet alanında veri toplamada sorumluluk sahibidirler.  

 

Türkiye’de devlet kurumlarının bu alanda veri paylaşmakta son derece gönülsüz oldukları, 

erkek şiddetine ilişkin verilerin tutulup tutulmadığı, tutuluyorsa nasıl tutulduğu ve bu 

verilerden çıkan sonuçların somut politikayı belirlemekte kullanılıp kullanılmadığının 

bilinmediği atölye boyunca pek çok kez dile getirildi. Kadın örgütleri pek çok bilgi edinme 

başvurusu yaptıklarını ancak bunlara detaylı ve bilgilendirici yanıtlar verilmediğini aktardılar.  

 

3. Hangi verileri topluyoruz? 

Uluslararası Sözleşmeler şiddetin önlenmesi ve mücadele amacıyla toplanacak verileri asgari 

bir ölçüte bağlıyor: Mağdur ve failin cinsiyetleri, yaşları, şiddet tipi, mağdur ile fail arasındaki 

ilişki(eş, eski eş, partner, akraba vb.) ve yaşadıkları yer. 

Bunun yanı sıra toplanacak verileri aşağıdaki şekilde gruplayabiliriz: 

 Başvuru takibi açısından gerekli bilgiler (iletişim bilgisi, tercümana ihtiyaç olup olmadığı 

vb.) 

 Demografik bilgiler (yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, coğrafi bölge, eğitim, engellilik 

vb.) 



 Güvenlik planına ilişkin bilgiler (failin kim olduğu, fail ile kadın arasındaki bağ, failin 

mesleği ve yaşadığı yer, fail hüküm giymiş mi, çalışıyorsa kamuda mı özel sektörde mi 

çalışıyor vb.) 

 Şiddete ilişkin bilgiler (şiddet türü, ne zaman başladığı, belgelenip belgelenmediği, 

kadının şiddetle baş etme yöntemleri mücadele etme yöntemleri neler oldu vb.) 

 Dayanışma bilgileri (talep edilen destekler/hizmetler, verilen destekler/hizmetler, kadının 

kaynakları, planları, amaçları vb.) 

 Kurumları izleme ve uluslararası ölçekte kadına karşı şiddetle mücadele politikalarının 

belirlenmesi için gerekli bilgiler (Daha önce bir kuruma başvurdu mu, kurumlarda 

karşılaşılan zorluklar ve kötü uygulamalar, iyi ve yaygınlaştırılması gereken uygulamalar 

vb.) 

 

4. Verileri nasıl topluyoruz? 

 

Kadınlarla çalışırken paylaştıkları bilgilerin gizli tutulacağı konusunda onları bilgilendirmeye, 

söylediklerinden dolayı yargılamamaya, onlarla eşit ilişki kurmaya, onlar adına karar 

vermemeye, travmalarını yeniden yaşatmamak için yaşadıklarını defalarca anlattırmamaya 

dikkat etmeliyiz. Destek verdiğimiz dilden başka bir dilde konuşuyorsa tercüman sağlamalıyız. 

Hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamalıyız. Kadına yönelik şiddete ilişkin bir araştırma 

çerçevesinde veri toplamıyorsak, çalışmamızın önceliğinin veri toplamak değil kadınlarla 

dayanışmak olduğunu akılda tutmalıyız.  

 

Ayrıca dayanışma merkezlerinde ve sığınaklarda veri toplama yöntemimizi oluştururken 

aşağıdaki soruları yanıtlamaya çalışmak bize yol gösterebilir: 

 Bu bilgiye ihtiyacımız var mı? Neden? 

 Başvuranların bu soruyu cevaplayıp cevaplamama seçeneği var mı? 

 Bu bilginin nerelerde kullanılacağını biliyor mu?  

 Bu bilginin nerelerde kullanılabileceğiyle ilgili söz hakkı var mı? 

 Bu soruları cevaplamak başvuranlara neler hissettiriyor?   

 Analizi kim yapıyor? Bilgi kime ait? Kim bu bilgilere erişebiliyor? 

 Toplanan bilgi anlamlı mı? Başvuran açısından? Çalışmaları destekleyen fon kuruluşları 

açısından? Toplum açısından? 

 Farklı nüfus grupları için aynı tür araçları kullanmak anlamlı mı? 

 Başvuranların bilginin kullanımında söz hakkı olmasını nasıl sağlayabiliriz?  

 

5. Bu verileri nasıl işlemeliyiz? 

 Verileri sınıflandırarak çalışmalıyız. 

 Elde ettiğimiz verileri anonimleştirdikten sonra nicel ve nitel analize tabii tutarak raporlar 

hazırlayabiliriz.  Örneğin, nitel analiz yöntemleri kullanılarak kadınların güçlenme 

süreçlerine ilişkin çalışmalar yapılabilir. 



 Dönemsel faaliyet raporları yayınlayabiliriz. 

 Kadın örgütleri ve başvuru alan tüm kurumlar verdikleri destek/hizmeti değerlendirerek 

ihtiyaç analizi raporları hazırlayabilir ve bu analizler doğrultusunda verdiği 

destek/hizmetlerin niteliğini değiştirmesi sağlanabilir. 

 Kadına yönelik şiddetten sorumlu kurumların politikaları ve uygulamaları takip edilerek 

izleme raporları hazırlayabiliriz. 

 

Saydığımız çeşitli raporlama çalışmaları önleme, koruma, destek mekanizmalarının ihtiyaçlara 

göre geliştirilmesinde ve bütüncül politikalar üretilmesinde rol oynayabilir. 

6. Başvurucuların gizliliği ve güvenliği nasıl sağlanmalı? 

Verilerin saklanması, korunması ve paylaşılmasına yönelik yapılacak tüm çalışmalarda ilk 

olarak başvuranların gizlilik ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik ilkeler ve yöntemler 

belirlenmelidir. 

 Gizlilik ve güvenlik 3 seviyede ele alabiliriz:  

 Kadınlar ve çocukların güvenliği ve yasal sorumluluklarımız sebebiyle kişisel bilgiler hiçbir 

şekilde paylaşılamaz.  

 Kurumlar başvuru takibi ve destek sunmak için bu bilgileri kullanabilir ancak doğrudan 

paylaşamaz ve anonimleştirerek saklanmasıyla sorumludur. 

 Bu bilgiler ancak anonimleştirilerek ve istatistiki bilgi olarak kamu ile paylaşılabilir. 

 

Dayanışma merkezi çalışmaları ve/veya kadına yönelik şiddet çalışmaları için oluşturulacak bir 

veri tabanının güvenliğinin sağlanması, kadınlar ve çocukların gizliliğinin riske a lmaması için 

bazı önlemler almak ve planlamalar yapmak mümkündür: 

 Başvurucuları bilgilerinin tutulacağına dair bilgilendirin ve başvuruculardan yazılı ya da 

sözlü, süre sınırlaması belirten bir izin alınmalı. 

  Veriler elektronik ortamda tutuluyorsa şifrelenmiş bir biçimde tutulmalı. Kişisel bilgileri 

kaydetmek yerine ID numarası atamak gibi yöntemler kullanılmalı. Görüşme formlarının 

güvenli bir ortamda saklandığından emin olunmalı.  

 Elektronik veri programlarında kullanıcıların verilere erişimi ilgili olduğu alanlarla 

sınırlanmalı ve verilere erişim seviyeleri açıkça belirlenmeli. 

 Veri tabanını geliştiren ya da sunucu servisini sağlayan kişi ya da şirketin piyasadan 

çekilmesi gibi durumlara dair önceden plan geliştirilmeli. 

 Kişilere ait verilerin 3. taraflarca mahkeme yoluyla talep edildiği durumlarda hizmet 

alınan bilişim şirketleriyle ne yapmaları gerektiğini belirten bir gizlilik sözleşmesi 

imzalanmalı. 

 Başvurucuların kimliklerinin tespit edilmesini sağlayacak hassas kişisel verilerin 

korunmasına önem verilmeli ve yasal mevzuata göre adı soyadı, iletişim bilgileri gibi 

veriler için anonimleştirme çalışması yapılmalı. 



 Güvenlik açığı oluştuğu durumlarda kadınların ve çocukların güvenliğinin riske girmemesi 

için izlenecek çözüm yolları önceden planlanmalı. 

 Veri güvenliğinin ve başvurucuların gizliliğinin sağlanması konusunda kullanıcılara 

eğitimler düzenlenmeli.  

 Mükerrer veri girişi olmamasına dikkat edilmeli.  

 Veri paylaşımı konusunda asgari standartlar belirlenerek kurumların bu doğrultuda veri 

paylaşması sağlanmalı. 

 

Atölye boyunca kadın örgütleri ve kamu kurumlarında çalışan kadınlar olarak kadına yönelik 

şiddet alanında veri toplama konusunda deneyimlerimizi paylaştık, hangi konularla ilgili veri 

topladığımızı, kurumlarda verileri saklama ve işlemeye dair kullandığımız yöntemleri anlattık. 

Bu alanda kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi ve devlettin bu alandaki sorumluluklarını 

yerine getirmesi için neler yapabileceğimizi konuştuk. Ayrıca dijital imkanları nasıl daha etkili 

biçimde kullanabileceğimiz üzerine tartıştık: 

  Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği: 2000’lerin ortalarında çalışmalarımız için 

özel bir yazılım yaptırdık. Ancak zaman içinde özel yazılımların bakımı, barındırması ve 

güncellenmesinin ayrıca uğraşılması gereken bir iş olduğunu ve çok kolay olmadığını 

gördük. Bu sebeple daha sonrasında internet tabanlı veri tabanı programı Zoho’yu 

kullanarak, kendi ihtiyaçlarımıza göre düzenledik ve verilerimizi buraya taşıdık. Bu 

programa 1000 ya da 10000 veriye kadar ücretsiz veri giriliyor. STK’lar daha fazla veri 

girişi yapmak isterse aylık 15 dolar ödeyerek kullanılabiliyor. Böyle bir sistemi mobil 

olarak kullanabiliyorlar. Uluslararası ve çok kullanıcılı bir platform olduğu için veri 

güvenliği konusunda ciddi önlemler almak gerekebilir. (Zoho hakkında daha fazla bilgi 

edinmek için: https://www.zoho.com/creator/online-database-software.html ) 

 

 AKDAM: Dijital imkanlara STK’lar olarak ulaşamıyoruz, gönüllü gücümüz ve kaynaklarımız 

bunları kullanmak için yeterli olmuyor. AKDAM’da başvurulardan yıllık veriler 

çıkarabilmek için KADAV’la yürüttüğümüz proje kapsamında SPSS kullanmaya başladık. 

Ancak SPSS’i yalnızca bir kişi kullanabiliyor. Formlarımızda hem nicel verileri hem de nitel 

verileri girdiğimiz alanlar var. Ancak hepimizin yetenekleri farklı ve herkes eşit biçimde 

kullanamıyor. Genelde aylık raporlar yapıp sonra onları yıllık rapora çeviriyoruz. Yıllık 

faaliyet raporumuzda grafikler yapıp verilerimizi istatistiksel olarak çıkarıyoruz. OHAL 

öncesinde veri girişlerini bilgisayara yapıyorduk ancak şimdi güvenlik kaygıları sebebiyle 

bilgisayara veri girişi yapmayı bıraktık. 

 

 Kadın Dayanışma Vakfı: Görüşme yaparken not tutup ardından aldığımız bilgilere göre 

matbu formu doldurup bunları SPSS’e giriyoruz. Tek tek SPSS’e girmek çok zor oluyor. 

OHAL sonrası dosyaların güvenli biçimde saklamak üzerine biz de düşünmeye başladık. 

Mevcut sistemimizde başvuranlar tekrar arayınca dosyalarına ulaşmak çok zor oluyor.  

 

https://www.zoho.com/creator/online-database-software.html


 Kapatılan kadın örgütlerindeki ve kayyım atanan belediyelere bağlı danışma 

merkezlerindeki başvuru dosyalarının tamamına kolluk el koydu ve sonrasında bazı 

kadınların bilgilerinin deşifre olduğunu gördük. Kadınlara karşı sorumluluğumuzu yerine 

getirecek koşullarımız olmadığı için güvenliği sağlayamadığımız için veri tutmamaya karar 

verdik. 

 

 Veri toplama konusunda tamamen bağımsız olmalıyız ve bizim gibi devlet de bize 

başvuran kadınların gizliliği ve güvenliği konusunda hassas olmalı. Bize başvuran 

kadınların bilgilerini kamu kurumları dahil olmak üzere kimseyle paylaşmamalıyız, bizi 

buna zorlamamalılar.  

 

 Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi: Elimizdeki istatistiklere ilişkin pek çok soru geliyordu. 

Bunun sonucunda verileri işlemek ve paylaşmak konusunda valilikten genel izin aldık. 

Artık her ay aylık olarak ne tür çağrılar geldiğine dair bilgileri web sitesine koyuyoruz. 

Kadına yönelik şiddet, istismar bilgilerine de sahibiz ancak bunları kamuya 

açıklayamıyoruz yalnızca İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında paylaşabiliyoruz.  

 

 HarassMap dijital imkanları tartışmak için iyi bir örnek olabilir. Mısır’da cinsel tacizi ve 

buna müdahaleyi raporlamaya yarayan ve bir haritalamaya olanak tanıyan bir web sitesi. 

Bu platformda tacizin nerede ne zaman yaşandığı harita üstünde işaretlenerek, 

raporlanabiliyor. Örneğin Kahire’de, şehrin neresinde yoğunluklu taciz var onu 

görebiliyorsunuz. Bu referans alınarak bir cinsel şiddet atlası hazırlanabilir. Ancak buna 

benzer bir çalışma yapılırken mekanların doğrudan suçla ilişkilendirilmesine ve 

soylulaştırılmasına yol açmayacak, kadınların yaşam alanlarının daralmasına ve sokakta, 

belli mekanlarda kendilerini güvensiz hissetmelerine sebep olmayacak bir çalışma 

yapılmalı. Yani tacizin mekânsal işaretlemesi ancak önleyici bir çalışma olarak tasarlanırsa 

etkili olabilir, yalnızca şu mekanlar tekinsiz demek kadınların kamusal alandaki hareket 

kabiliyetlerini kısıtlayıcı bir girişim de olabilir. (HarassMap hakkında daha fazla bilgi 

edinmek için:  https://harassmap.org/en/  ) 

 

Kurultay kapsamında gerçekleştirdiğimiz atölyede veri toplamanın kadına yönelik şiddetle 

mücadele aracı olarak kullanılması bağlamında kadın örgütlerinin yapabileceklerine ve 

devletin sorumluluklarına dair talepler ve öneriler ortaya çıktı:  

 Kamu kurumları ve yerel yönetimler güvenilir bir şekilde uluslararası standartlara uygun 

verileri, kadınları güçlendirme ekseninde toplamalı, bu verileri işleyerek kadına yönelik 

erkek şiddeti ile mücadele politikaları belirlerken dikkate almalı ve belirli aralıklarla kamu 

ile paylaşmalıdır. Kadın örgütleri olarak kamu kurumları ve yerel yönetimlerin verileri 

nasıl tutacağı konusunda belirleyici olmalıyız.  

https://harassmap.org/en/


 Kamu kurumları kadına yönelik erkek şiddetinin boyutlarına, yapısına, sonuçlarına ve 

etkilerine dair düzenli aralıklarla güvenilir araştırmalar yaparak kamu ile paylaşmalıdır.  

 Veri toplama ve alana dair bilgi üretmeleri konusunda kamu kurumları üzerinde baskı 

unsuru olmalıyız.  

 Kurultay bileşeni kadın örgütleri olarak kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerinin kadına 

yönelik erkek şiddeti ile ilgili veri tutma konusunda sorumluluklarını hatırlatıcı çeşitli 

eylemlilikler düzenlemeliyiz. Her ayın bir günü tüm kadın örgütleri bir kuruma faks 

çekerek bilgi edinme başvurusunda ya da başka bir talepte bulunabiliriz. Örneğin 2017 

yılında 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbirlerden yararlanmak için kaç kadın 

başvurdu, kaçına tedbir kararı verildi, verilen tedbirlerin oransal dağılımı nedir? diye 

sorarak kadınların hangi tedbirlerden yararlanabildiği hangilerinden hakları olmasına 

rağmen yararlanamadığını görebiliriz. Kadın örgütleri olarak ortak hareket edersek, 

yaptığımız bilgi edinme başvurularına yanıt alabiliriz. Ayrıca kamu kurumlarına veri 

toplama ve bunları istatistiki bilgi olarak kamu ile paylaşma konusundaki sorumluluklarını 

hatırlatmak için kadın örgütleri olarak hep birlikte yazılı başvuru yapabiliriz. 

 Kadın örgütleri olarak bazı verileri tutmakta ortak tutum belirleyip bu verileri yıl sonunda 

birleştirerek birlikte bir rapor çıkarabiliriz.  

 Kadınların ve çocukların kişisel, gizli tutulması gereken verilerini çıkararak ve 

anonimleştirerek kadına yönelik şiddetin yapısını, etkilerini, yaygınlığını vs. gösterecek 

istatistiki bilgiler ve analizler üretip bunları görselleştirilerek kamu ile paylaşabiliriz. 

Sığınaksız Bir Dünya web sitesi bu raporların yaygınlaştırılacağı ortak platform olabilir. 

 Mor Çatı tarafından tasarlanan Veri Programının kadına yönelik şiddet alanında çalışan 

diğer kadın örgütleriyle daha detaylı biçimde paylaşılması için atölyeler ve faaliyetler 

düzenlenebilir. 

 


