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İlgi :

a) 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6284 sayılı
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun,
b) 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 5393 sayılı
Belediye Kanunu,
c) 18.01.2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6284 sayılı
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin
Uygulama Yönetmeliği,
ç) 05.01.2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kadın
Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik,
d) 17.03.2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Şiddet Önleme ve
İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik,
e) Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı
arasında imzalanan, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve
Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” ile 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele Koordinasyon Planı,
f) İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü)’nın 01/ 01/2020 tarihli ve E.1
sayılı Genelgesi.
GENELGE
2020/2

A) AMAÇ
Aile içi ve kadına yönelik şiddet tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi ilimizde de
çözümlenmesi gereken sorunların başında gelmektedir. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle
mücadelede devletin ayrı bir sorumluluğu bulunması nedeniyle ilgili tüm kamu kurumlarının
bu konuda aktif bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; kadına yönelik şiddet eylemini
ceza hukuku aracılığıyla cezalandırma dışında, kadın şiddete uğradığında güvenliğini sağlama,
şiddete uğramasını önleyici tüm önlemleri alma, hayatını güvenlik içerisinde sürdürebileceği
maddi ve fiziki koşulları oluşturma, şiddete karşı danışma ve yardım olanaklarından
yararlandırma, bu konuda farkındalık çalışmaları yürütme, alınacak tedbirlerle ilgili eylem
planı yürürlüğe koyma gibi birçok önlemin aynı anda alınması gerekmektedir.
Devletimiz tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirlenen ilkeler doğrultusunda,
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 6284 sayılı
Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında
Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur.
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek(0mZGkP-X+4DHA-AxGr/4-8HaR2q-4Vt4BFUS) kodunu yazınız.
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Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede ile ilgili olarak mevzuat ve alınan hukuki
tedbirlerle birlikte esaslı bir sistem kurulmuş olmakla birlikte, mevzuat düzenlemelerinin
sorunun çözümünde yeterli olmadığı göz önünde bulundurularak, bu konuda yükümlülüğü
bulunan tüm kamu kurumları ve kuruluşları ile bu alanda görev alan kamu görevlileri tarafından
kurulan sistemin desteklenmesi ve sorumlulukların titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir.
Aile içi ve kadına yönelik şiddetle topyekün mücadele edilmesi kapsamında; halen
yürürlükte bulunan ve 2016-2020 yıllarını kapsayan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3.
Ulusal Eylem Planı” ile birlikte 2010-2021 yıllarında acil alınması gereken önlemlerin
kurumlar arası işbirliği ve eşgüdümle sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” imzalanmış ve bu
doğrultuda “2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” yürürlüğe
konulmuştur.
Ayrıca bu kapsamda; İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından aile içi
ve kadına yönelik şiddetle mücadelede illerde alınması gereken önlemleri belirten 01/01/2020
tarih ve 23635644-249-E.1 sayılı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu Genelge
yayımlanmıştır.
Bu genelgenin amacı; İlimizde aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik
olarak, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve
bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında
Yönetmelik, “2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” ve ilgili
düzenlemelerle verilen görev ve sorumlukların gecikmeksizin uygulanması, alınan tedbirlerin
etkinliğinin artırılması, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi, bu konuda
toplumsal farkındalığın artırılması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarca alınacak tedbirleri
ve yapılacak uygulamaları açıklamaktır.
B) GENEL ESASLAR
1- Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının etkin olarak uygulamasının
sağlanması ve yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla yapılacak olan Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyonu” toplantıları
Vali başkanlığında her üç ayda bir (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) ayların ikinci haftası “; İl
Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl
Müdürü, İl Millî Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Göç İdaresi İl Müdürü, İl Nüfus ve
Vatandaşlık Müdürü, İl Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü, ŞÖNİM ve Konukevi
Müdürleri katılımıyla yapılacak, toplantılara ihtiyaca göre ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşları, üniversite ve STK temsilcileri ile Cumhuriyet Başsavcısı, yetkili Cumhuriyet
Savcıları ve Aile Mahkemesi Hâkimleri de davet edilecektir.
2- “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme
Komisyonu” toplantı gündemi İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından Aile
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği halinde
hazırlanacaktır.
3- “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme
Komisyonu” toplantılarında alınan kararların takibi AÇSH İl Müdürlüğü koordinasyonunda,
ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl
Teknik Kurulu” tarafından yapılacak ve sonuçların Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl
Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantılarına sunumu sağlanacaktır.
4- “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme
Komisyonu” ilçe düzeyinde kaymakamın başkanlığında, her üç ayda bir (Ocak-NisanTemmuz-Ekim) ayın birinci haftası ilgili kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenecek,
ilçelerdeki komisyon toplantılarında üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri,
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama
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baro, vb. kurum ve kuruluşların etkin katılımları sağlanacak, yapılan toplantılarda alınan
kararlar en geç 3 işgünü içerisinde Valiliğimize gönderilecektir.
5- İlçelerde yapılacak koordinasyon toplantılarının gündemi Kaymakamlık Yazı İşleri
Müdürlüğü tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmet
Merkezleri ile işbirliği halinde hazırlanacak ve toplantılarda alınan kararların takibi yine aynı
Müdürlük tarafından sağlanacaktır.
6- İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından öncelikli olarak asayiş
birimleri, polis merkezleri ve karakollarda görev yapan kolluk görevlilerinden başlamak üzere
personelin tamamının iki yıllık (2020-2021) süre içerisinde aile içi ve kadına yönelik şiddetin
önlenmesi, bu konudaki yasal mevzuatın etkin uygulanması vb. konularda hizmet içi eğitime
tabi tutulacak, bu kapsamda hizmet içi eğitim uygulama planı ve sonuçları her ayın birinci
haftası sonuna kadar Valiliğimize gönderilecektir.
7- AÇSH İl Müdürlüğü tarafından, İldeki tüm görevli sosyal hizmet uzmanlarının kadına
yönelik şiddet konusunda yürütülecek çalışmalarda görev almasının sağlanması hususunda
sistem geliştirilmesine yönelik tedbirler,
8- AÇSH İl Müdürlüğü (ŞÖNİM ve ASDEP) görevlileri tarafından; Aile Danışmanlığı,
Aile Sosyal Destek Programı gibi uygulamalardan yararlananlar arasından kadına yönelik
şiddet vakalarının tespitine ve müdahaleye ilişkin süreçler gözden geçirilecek, ilgililerin sosyal
hizmet modellerinden yararlanmaları sağlanacaktır.
9- Şiddet önleyici çalışmalar kapsamında, il merkez ve ilçelerde Kaymakamlıklar
tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımütevelli heyet üyeleri ile vakıf
görevlilerinin etkinlik ve duyarlılığı artırılacak, yapılacak yardımlarda bütünleşik bilgi
sisteminden yararlanılacak, vakıflara yardım için başvuranlara bu konuda farkındalık artırıcı
bilgilendirme yapılacak, yapılacak yardımlarda müracaat sahiplerinin şiddet kapsamında
hakkında işlem tesis edilip edilmediğine dikkat edilecektir.
10- Kaymakamlıklar tarafından, Acil Destek (KADES) Uygulamasının ilçe düzeyinde
vatandaşa duyurulması ve kullanımının sağlanması konusunda gerekli bilgilendirmeler
gerçekleştirilecek, iyi uygulama örnekleri yaygınlaştırılacaktır.
11- İlgili tüm birimler tarafından, Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele etmek,
şiddet mağduru ile şiddet uygulayana ilişkin tüm bilgiler ile koruyucu ve önleyici tedbir
kararlarını görebilmek, tedbir kararlarının ihlal edilmesi halinde mevzuatta belirtilen yetki ve
sorumlulukların yerine getirilebilmesi için ilgili personelin harekete geçmesini sağlamak üzere
oluşturulan UYAP/POLNET/JABS/ŞÖNİM ortak portalının kullanımı sağlanacak, bu sistemin
kullanımı ile ilgili personele eğitim verilecektir.
12- İlçe Nüfus Müdürlükleri tarafından, 6284 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin altıncı
fıkrası kapsamında korunan kişi ile birlikte diğer aile bireylerinin kimlik ve adres bilgilerinin
tüm kurumlara ait resmi kayıtlarda “Gizli Tutulması”na ilişkin kararların etkin ve hızlı
uygulanmasının temini ve evrak dolaşımını ortadan kaldıracak şekilde elektronik ortamda
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kurulan altyapı kapsamında oluşturulacak
sistem dâhilinde girişleri yapılacaktır.
14- Kolluk birimleri tarafından, Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele etmek
amacıyla hâkim tarafından verilen “Teknik Yöntemlerle Takip” tedbir kararı kapsamında
kullanılan “Elektronik Kelepçe Uygulaması”nın yerine getirilmesi ile ilgili olarak personele
gerekli eğitimler verilecektir.
15- İlimizde sadece AÇSH İl Müdürlüğü tarafından işletilen kadın konukevinin
kapasitesinin yetersiz olması ve ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle 5393 sayılı Belediye
Kanunu hükümleri gereğince, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe
Belediyeleri tarafından kadın konuk evleri açılması kapsamında yürütülen işlemler
hızlandırılacaktır.
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16- İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 6284 sayılı Kanun
kapsamında yürütülen tüm işlemlerin il/ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması için
oluşturulan birimler tarafından yerine getirilmesi sağlanacak, bu konuda Cumhuriyet Savcılığı
ve mahkemeler ile çalışan kolluk personelinin yeri mümkün olduğunca değiştirilmeyecektir.
17- İl Emniyet Müdürlüğü/İl Jandarma Komutanlığı tarafından; asayiş alanında görev
yapan kolluk görevlilerinin, kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle
mücadele konularını kapsayan Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitim Seminerlerine katılımları
sağlanacaktır.
18- İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşlara;
ailenin önemi erken yaşta ve zorla evlilikler, kadına yönelik şiddetin sonuçları ve bu durumun
engellenmesine yönelik eğitimler verilecektir.
C) UYGULAMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
a) Şiddet Olayı Öncesi Alınacak Tedbirler:
1- Mülki makamlar ve kolluk birimleri tarafından, ailenin korunması ve kadına karşı
şiddetin önlenmesine dair mevzuat kapsamında verilen görev, yetki ve sorumluluklar
gecikmeksizin yerine getirilecektir.
2- Kadına yönelik şiddet uygulayanlara karşı önleyici tedbirlerin etkin şekilde uygulanması
için AÇSH İl Müdürlüğü (ŞÖNİM) tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı (Denetimli Serbestlik
Müdürlüğü), İl Emniyet Müdürlüğü/İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında
etkin bir işbirliği sağlanacaktır.
3- ŞÖNİM 7/24 saat esasına göre faaliyet gösterecek olup imkânlar dâhilinde personel ve
idari kapasitesi desteklenecek, ayrıca ŞÖNİM’de 7/24 esasına göre kolluk personeli
görevlendirilecektir.
4- İl Emniyet Müdürlüğü/İl Jandarma Komutanlığı tarafından; aile içi ve kadına yönelik
şiddetle mücadele kapsamında polis merkezi ve jandarma karakollarında eğitimli personelin
görevlendirilmesi sağlanacaktır.
b) Şiddet Olayı Sonrası Yapılacak İşlemler:
1-Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarına dair başvuru ve ihbarlar üzerine yapılan
işlemlerde; şiddet mağdurunun yaşam hakkı ile fiziksel ve ruhsal bütünlüğünün korunması
hakkı her şart altında ön planda tutulacaktır.
2- Kolluk birimlerince, kadına yönelik şiddet olayları ile ilgili ihbar, şikâyet veya haber
alındığı andan itibaren konu kriminal bir vaka olarak ele alınarak adli/önleyici kolluk görevi bir
arada ve gecikmeksizin yürütülecek, soruşturmanın etkinliği açısından her türlü bilgi, belge ve
delil zamanında, eksiksiz ve ayrıntılı bir şekilde toplanacaktır.
3- Kolluk birimleri ve ilgili kurumlar tarafından, aile içi ve kadına yönelik şiddet
kapsamındaki her türlü ihbar/olay karşısında şiddet mağdurunun yazılı veya sözlü müracaatı
olup olmadığına bakılmaksızın genel hükümlere göre işlemlerin yapılması amacıyla ilgili
Cumhuriyet Savcıları bilgilendirilecektir.
4- Kolluk birimlerince, fiziksel şiddet niteliğinde olmasa bile kadına yönelik şiddet
olayları adli olay olarak değerlendirilecek ve bu kapsamda meydana gelen olaylar yapılacak
risk/tehdit değerlendirmesi ile birlikte sıralı amirlere bildirilecektir.
5- Kolluk birimlerine başvuran mağdur kadınlara yönelik iş ve işlemler; mahremiyete ve
gizliliğe özen gösterilerek, mağdur kadınların kendilerini rahat hissedebilecekleri, üçüncü
kişilerin bulunmadığı, mümkün olduğunca fiziki olarak uygun ortamlarda, mağdura yaklaşım
ve uygun iletişim yöntemleri başta olmak üzere çocuk ve insan hakları, kadın-erkek eşitliği ile
6284 sayılı Kanun kapsamındaki yetki ve sorumluluklar konularında eğitim almış kadın
personel tarafından gerçekleştirilecektir.
6- Kolluk birimleri tarafından, “çocuğun yüksek yararı” ilkesi gereğince aile içi şiddete
konu olaylarda vakanın özelliğine göre ailedeki çocukların psikolojisi, sosyal yaşamı, eğitim
hayatı, ebeveynleri ile ilişkisi vb. konulara ilişkin olarak 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
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kapsamında gerekli tedbirlerin alınması hususunda yetkili makamlar mutlaka
bilgilendirilecektir.
7- Kolluk birimleri tarafından, müracaat eden kişilerin mevcut risk ve tehdit durumunun
ortaya konulması amacıyla doldurulan “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt
Formu”nun eksiksiz bir şekilde ve titizlikle düzenlenmesi sağlanacak ve bu konuda personele
eğitim verilecektir.
8- Kolluk birimlerince, kadına yönelik şiddet vakalarında ilgili mevzuat çerçevesinde görev
ve sorumlulukları kapsamında yapılması gereken işlemlere ilişkin “Kontrol Çizelgesi”
tutulacak ve her olay için yapılan iş/işlemlerin bu çizelgeye uygun ve eksiksiz olarak yapılıp
yapılmadığı kontrol edilecektir.
9- Kolluğa müracaat eden kadınlar ŞÖNİM tarafından verilebilecek destek hizmetleri
hakkında bilgilendirilecek ve şiddet mağdurunun bu hususta bir talebi olması halinde kolluk
görevlileri tarafından ŞÖNİM’e götürülecektir.
9- Kolluk tarafından, aile içi ve kadına yönelik şiddet konulu müracaatlar ile ilgili olarak
ŞÖNİM’e bilgi verilecektir.
10- Kolluk görevlileri ve ilgili kurumlar tarafından, şiddet mağdurunun daha önce başka
şikayetinin, soruşturma ve/veya davasının bulunup bulunmadığı mutlaka kontrol edilecek,
süregelen şiddet vakalarının tespiti halinde şüpheli hakkında mükerrer olaylarla orantılı koruma
tedbirlerine başvurulması hususunda yetkili makamların dikkatinin çekilmesi sağlanacaktır.
11- Şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde; mağdurun yaşam hakkının
korunmasını sağlamak amacıyla, bu hususta bir talebinin olup olmadığına bakılmaksızın 6284
sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca “mülki amirler ve gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde kolluk amirleri tarafından delil veya belge aranmaksızın ve resen koruyucu tedbirlerin
verilebileceği” husus dikkate alınarak geçici koruma altına alma tedbiri başta olmak üzere
gerekli koruyucu tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
12- Kolluk Birimleri tarafından, hakkında önleyici tedbir kararı verilen şiddet failinin
geçmiş suç ve mükerrer şiddet kayıtları dikkatlice analiz edilerek vaka bazlı çalışılacak, riskli
durumlar belirlenerek ek tedbirlerle takibi titizlikle yapılacak, sonuçları ilgili makamlara
sunulacaktır.
13- Şiddet mağdurları ve şiddet uygulayanlara yönelik ilgili makamlar tarafından verilecek
koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının sağlıklı ve doğru bir şekilde alınabilmesi/verilebilmesi
için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 6284 sayılı Kanunun 15 inci maddesi
uyarınca ayrıntılı “Sosyal Araştırma Raporu” talep edilecek, bu raporun gecikmeksizin
düzenlenmesi hususu ve süreci Valilik tarafından sıkı bir şekilde takip edilecektir.
14- Kolluk görevlileri ve ilgili kurumlar tarafından, 6284 sayılı Kanun kapsamında
koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi aşamasında şiddet
mağduru ile şiddet uygulayan arasında kesinlikle uzlaşma ya da arabuluculuk faaliyetinin
yapılamayacağı hususu göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacaktır.
15- ŞÖNİM’de görev alan uzmanlar tarafından, şiddet öyküsü olan ve boşanma davasına
dönüşen vakalarda, boşanma sürecindeki mükerrer şiddetin önlenmesi açısından vakanın
ayrıntılı analizi yapılarak kollukla işbirliği içerisinde davanın takibi yapılacaktır.
16- Mülki amirlikler ve kolluk birimleri tarafından, “6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar
ile Diğer Aletler Hakkında Kanun” ile “2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan
Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun”da
yapılan değişiklikler dikkate alınarak, 6284 sayılı Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı
verilenlere “tabanca, yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları” taşıma ya da
bulundurma izni verilmeyecek, önceden verilen taşıma/bulundurma ruhsatlarına istinaden
tabanca ve tüfekleri olanların haklarındaki tedbir kararı kaldırılıncaya kadar tabanca ve
tüfeklerinin muhafaza altına alınmasına yönelik işlemler hassasiyetle yerine getirilecektir.
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek(0mZGkP-X+4DHA-AxGr/4-8HaR2q-4Vt4BFUS) kodunu yazınız.
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17- Kolluk birimleri tarafından, 6284 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin
35 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip
getirilmediği muhakkak kontrol edilecek, bu kontrollerde tedbirlere aykırılık tespit edilmesi
halinde zorlama hapsine esas teşkil edecek bilgi, belge ve deliller tüm detayları ile toplanarak
konu hakkında tutanak tutulacak ve sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı ve ŞÖNİM’le yazılı
olarak paylaşılacaktır.
18- ŞÖNİM tarafından, kolluğun yaptığı kontroller sırasında 6284 sayılı Kanunun 15 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ilgili amir hüküm kapsamında tedbir
kararlarının kişiler üzerindeki etkisinin izlenmesi için imkânlar ölçüsünde uzman
görevlendirilmesi sağlanacaktır.
19- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından; kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele etmek
amacıyla, şiddet uygulayanlar için verilen uzaklaştırma kararlarının yanı sıra önleyici diğer
tedbirlerden olan ve ilgili uzman personel marifetiyle destek hizmeti sağlanan öfke kontrolü,
rehabilitasyon programları ve stresle başa çıkma programlarının Sağlıklı Hayat Merkezleri
personelince yürütülmesi, programların topluma tanıtılması ve yaygınlaştırılması sağlanacak,
bu konuda AÇSH İl Müdürlüğü (ŞÖNİM) ile işbirliği halinde gerekli yönlendirmeler
yapılacaktır.
20- İl Emniyet Müdürlüğü/İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı
ile koordinasyon sağlanarak, Denetimli Serbestlik altında bulunan ve öfke yönetimi konusunda
ihtiyaçlarının olduğu tespit edilen yükümlülerin; bireysel ve grup çalışmaları yöntemiyle
gerçekleştirilen öfke yönetimi içerikli programlara ve ilgili konularda gerçekleştirilecek
seminerlere katılımları sağlanacaktır.
21- Hakim tarafından 6284 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (h) ve (ı) fıkraları
kapsamında; şiddet uygulayan kişilere yönelik verilen “alkol veya uyuşturucu ya da uyarıcı
madde kullanmama ve bağımlılık halinde hastaneye başvurmak/yatmak, muayene ve tedavi
olmak” tedbirleri ŞÖNİM tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde
yerine getirilirken kolluktan yardım istenildiğinde ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde gereği
yapılarak işlem süreçleri yakından takip edilecektir.
22- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından; Kadın Konukevlerinde kalan kadınların ve çocukların
sağlık hizmetlerine erişimini sağlayacak gerekli tedbirler alınacaktır.
23- Adli makamlarca verilen Tebligat Kanununun 2 inci maddesi kapsamındaki kolluk
vasıtası ile tebligat yapılmasına ilişkin kararlar ivedilikle yerine getirilecektir.
24- Aile içi ve kadına yönelik şiddet kapsamında tutuklu ve hükümlü şahısların takibi ilgili
kurumla koordine kurularak yapılacak, firar veya tahliye bilgisi alındığı andan itibaren şiddet
mağdurlarını korumaya yönelik koruyucu/önleyici tedbirler ivedilikle alınacaktır.
D) EĞİTİM VE FARKINDALIK OLUŞTURMA
a) Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Yapılacak Çalışmalar:
1-İlçe düzeyinde sosyal hizmet sunumunda görev alan meslek elemanları ile Aile Sosyal
Destek Programı personelinin kadına yönelik şiddetle mücadele alanında eğitim alması
sağlanacaktır.
2- Aile içi ve kadına yönelik şiddetin daha çok özel alanda kalması ve bu nedenle olayların
büyük oranda kamu birimlerine yansımaması hususu göz önünde bulundurularak; kamu
görevlilerinin bu hususta etkin rol almalarını temin etmek, şiddet olgusunu çağrıştıran
durumlarla işleri gereği karşılaşan tüm kamu görevlilerinin bu durumu Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl/İlçe Müdürlüğüne bağlı birimlere bildirmesini sağlamak üzere; muhtarlar, rehber
öğretmenler/diğer öğretmenler, aile hekimleri, din görevlileri başta olmak üzere tüm kamu
görevlilerine eğitimler verilmek üzere ilgili kurumlarla işbirliği halinde formatör eğitimcilere
yönelik eğitimler düzenlenecek, eğitimlerin düzenlenmesinde Kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğü ile işbirliği yapılacaktır.
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama
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3- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesinde kamuoyunun farkındalığının
artırılması kapsamında vatandaşlara yönelik seminerler düzenlenecek, bu seminerlerin
düzenlenmesinde İlçe Kaymakamlıkları, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye
Başkanlıkları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri), İl Müftülüğü,
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapılacaktır.
4- İl Müftülüğü ile işbirliği halinde, Aile Danışmanlığı Sisteminin yaygınlaştırılması, aile
kurumunu güçlendiren konularda aile bireylerinin bilgilendirilmeleri ve bu çalışmalara
özellikle erkeklerin katılımının teşviki sağlanacaktır.
5- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesinde kamuoyu farkındalığının
artırılması amacıyla, İldeki işçi ve işveren kuruluşları ve sendika üyelerine yönelik seminerler
düzenlenecektir
6- İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile işbirliği halinde, aile içi ve
kadına yönelik şiddetin önlenmesinde farkındalık oluşturulması amacıyla üniversite
öğrencilerine seminerler verilmesi sağlanacaktır.
b) İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yapılacak Çalışmalar:
1- Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele, şiddet ve çocuğa yönelik şiddet/ihmal ve
istismarla etkin mücadele amacıyla eğitici eğitimi almış PDR öğretmenleri tarafından
okullarda görevli tüm yönetici ve öğretmenlere eğitim verilmesi sağlanacaktır.
2- Şiddetsiz toplumun teşviki ve insan hakları, çocuk hakları ve bu hakların korunması gibi
konularda farkındalık yaratmaya yönelik ödüllü resim, şiir yarışmaları, etüt çalışmaları, gezi
vb. çalışmalar yürütülecektir.
3- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kapsamında okul aile birliklerinin
işlevsel rol alması için okullar düzeyinde çalışmalar yürütülecektir.
c)İl Sağlık Müdürlüğünce Yapılacak Çalışmalar:
1- AÇSH İl Müdürlüğü ile işbirliği halinde ; Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Birimlerinde,
kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konularında halka yönelik
farkındalık artırma faaliyeti kapsamında bilgilendirme yapılması sağlanacaktır.
2- Aile Hekimleri ve Hayat Merkezleri çalışanları başta olmak üzere, sağlık personeline
yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konularını
kapsayan eğitimler düzenlenecektir.
3- AÇSH İl Müdürlüğü ile işbirliği halinde, kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla
evliliklerle mücadele gibi konularda halka yönelik farkındalık artırma çalışmaları yapılacaktır.
d) İl Müftülüğünce Yapılacak Çalışmalar:
1- Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yetiştirilen eğiticiler tarafından İlimizdeki din
görevlilerinden kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele gibi konularda
eğitim almamış olanlara eğitim verilmesi sağlanacaktır.
2- Din görevlileri tarafından, özellikle erkeklerin konuya ilişkin farkındalık kazanmalarına
yönelik ailede hak ve sorumluluklar bağlamında baba olmanın önemine dikkat çekmek
amacıyla “Baba Okulu” seminerleri düzenlenecektir.
3- Şiddeti doğuran anlayışların ortadan kaldırılmasına yönelik sahih dini bilgiler
doğrultusunda halkın aydınlatıldığı bilgilendirmelerin Ekim ve Kasım Aylarında yapılması
sağlanacaktır.
4- “Huzurlu Aile, Güçlü Toplum, Güvenli Gelecek Projesi” kapsamındaki “Evliliğe İlk
Adım” seminerlerinin Müftülük ve Belediyelere nikah için başvuran çiftlere yönelik verilmesi
sağlanacaktır.
5- “Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal Farkındalığın
Sağlanması Projesi” kapsamında paneller, kahvehane sohbetleri, fabrika ziyaretleri ve Cuma
Vaazlarının belli periyotlarla uygulanmasına devam edilecektir.
6- İŞKUR ve Belediyelerin Meslek Edindirme Kurslarında “Aile İçi Şiddetin
Önlenmesinde Dini Referanslar” seminerler verilmesi sağlanacaktır.
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama
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7- Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek planlamaya göre vaaz ve hutbelerde “Kadının
Dokunulmazlığı ve Onuru”, “Çocuğun Dokunulmazlığı ve Onuru” ve “Çocuk, Kadın ve
Yaşlının Haklarına Riayet” gibi konularda halkı bilgilendirme çalışması yapılacaktır.
8- Kur’an Kurslarında eğitim gören kursiyerlere Formatör Eğitimciler tarafından “Aile İçi
Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar” seminerleri verilecektir.
9- Yatılı Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilere Formatör Eğitimciler tarafından
“Ailemde Merhamet İstiyorum” konulu seminerler verilecektir.
10- Yerel Radyo ve TV’lerde “Ailede Merhametin Sağlanması ve Aile Fertlerinin Şiddetten
Korunması” konularında programlar yapılacaktır.
Yukarıda belirtilen tedbirlerin planlanması/uygulanması ve takibi kaymakamlar ile diğer
sıralı/sorumlu amirler tarafından bizzat takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesi hususunda,
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
Aydın BARUŞ
Vali

DAĞITIM :
Gereği:
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Kaymakamlıklara
Malatya İl Jandarma Komutanlığı
Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne
Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğü
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
Malatya İl Sağlık Müdürlüğüne
Malatya İl Müftülüğüne

Bilgi:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(İller İdaresi Genel Müdürlüğü)
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına
ÜNİVERSİTELER
(İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne)
ÜNİVERSİTELER
(Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Rektörlüğüne)
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