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İlgi : a) 24.11.2011 tarih ve 6251 sayılı Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul 
Sözleşmesi). 
b) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği. 
c) Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik. 
ç) İçişleri Bakanlığının 01.01.2020 tarihli ve 23635644-249/1 sayılı Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi. 

 
 
        Aile kurumu, toplumun en küçük birimi olup, toplumsal yapının temeli geleceğimizin 
teminatıdır. Sağlıklı, güçlü ve gelişmiş bir toplumsal yapının devamı içi ve aile kurumunun 
taşıdığı önem ve insan haklarına dayalı hukuk devleti ilkesinin  bir gereği olarak, aile ve aile 
bireylerinin korumalarına yönelik düzenlemelere hem ulusal hem de uluslar arası metinlerde 
yer verilmiştir. 
        2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41 inci maddesinde ailenin Türk 
toplumunun temeli olduğu ve eşler arasında eşitliğe dayandığı belirtilmekte, 1 Ağustos 2014 
tarihinde yürürlüğe giren Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nde de, aile içi ve kadına yönelik şiddetin tüm 
hallerinin, ayrımcılığın ve aile içi şiddetin önlenmesi, şiddete uğrayanlara yardım ve koruma 
amaçlı politikalar oluşturulması öngörülmüştür. 
        Temel insan hakları ve özgürlüklerinin ihlali olan aile içi ve kadına yönelik şiddetle 
toplumun tüm kesimleri ile mücadele edilmesi, 2020-2021 döneminde acil alınması gereken 
önlemlerin kurumlar arası işbirliği ve eşgüdümle uygulanmasının sağlanması amacıyla, 75 
(yetmiş beş) maddeden oluşan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve 
Eşgüdümün Arttırılmasına Dair Protokol"25 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığımız 
himayelerinde; İçişleri Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Adalet 
Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Diyanet İşleri Başkanımızın 
ortak imzasıyla yürürlüğe girmiştir. 



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(6SbQN8-c1KNqu-5yfPt/-Lxclk/-8DrYEbPz) kodunu yazınız. 

 
 

Çarşı Mah. İnönü Cad. Hükümet Konağı 08000 
Telefon No: (466)212 13 93 Faks No: (466)212 17 94 
e-Posta: artvin@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: http://www.artvin.gov.tr 

Bilgi için: Nahide AYIK 
Bilgisayar İşletmeni 

Telefon No:  

        Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ilgili kanun ve yönetmelikler ve "Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında, 
        Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının görev ve sorumluluğunda 
olan konularda/alanlarda, mevzuat ile verilen görev/sorumluluklarının gecikmeksizin 
uygulanması, alınan tedbirlerde etkinliğin artırılması, kurumsal kapasitenin, koordinasyon ve 
işbirliğinin geliştirilmesi, toplumsal farkındalık yaratma, bilinç yükseltme ve eğitim hedeflerine 
yönelik olarak aşağıda belirtilen hususların uygulanması önem arz etmektedir. 
        1- İlimizde oluşturulan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl koordinasyon, İzleme, 
Değerlendirme Komisyonları" toplantılarına görev ve sorumluluk üstlenen tüm birim/kurum 
amirleri bizzat katılacak ve toplantılar 3 ayda bir yapılacaktır. 
        2-"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl koordinasyon, İzleme, Değerlendirme 
Komisyonları" toplantılarına yetkili Cumhuriyet Savcıları ve Aile Mahkemesi hakimleri de 
davet edilecektir. 
        3- İlçelerde toplantılar düzenli olarak Kaymakamlar başkanlığında, ilgili kurum 
amirlerinin katılımıyla yapılacaktır. 
        4- İl/İlçe düzeyinde yapılacak toplantılara üniversite, sivil toplum kuruluşları, kadın 
dernekleri, baro ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının etkin olarak katılması sağlanacaktır. 
        5- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair mevzuat kapsamında 
mülki makamlara ve kolluk birimlerine verilen görev, yetki ve sorumluluklar gecikmeksizin 
yerine getirilecek olup, fiziksel şiddet barındırmasa bile meydana gelen kadına yönelik şiddet 
olayları adli olay olarak değerlendirilerek meydana gelen olaylar, yapılacak olan risk/ tehdit 
değerlendirmesine göre sıralı amirler bilgilendirilecektir. 
        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 süre içinde (2020-2021) aile içi ve kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi, bu kapsamdaki yasal mevzuatın ektin uygulanması vb. konularında; İl Jandarma 
Komutanlığında vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşlara ise; ailenin önemi, erken yaşta 
ve zorla evlilikler, kadına yönelik şiddetin sonuçları ve bu durumun engellenmesine yönelik 
eğitimler verilecektir. 
        7- Aile içi ve kadına yönelik şiddet olgusunun daha çok özel alanda kalması ve bu nedenle 
yaşanan olayların %80'inin kamu birimlerine yansımaması hususu göz önünde bulundurularak 
şiddet öncesi önleyici çalışmaların yapılması için, il/ilçelerde muhtarlar, rehber 
öğretmenler/diğer öğretmenler, aile hekimleri, din görevlileri başta olmak üzere tüm kamu 
görevlilerine gerekli eğitimlerin verilmesi ve kamu görevlilerinin bu hususta etkin rol 
almalarının sağlanması ayrıca beyanlara yansımasa bile şiddet olgusunu çağrıştıran durumlarla 
işleri gereği karşılaşan tüm kamu görevlilerinin bu durumu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü ve bağlı birimlere bildirilmesi hususlarında gerekli uyarıları yapılacaktır. 
        8- Şiddet öncesi önleyici çalışmalar kapsamında il ve ilçelerde Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarının etkinlik ve duyarlılığı arttırılacak ve bütünleşik bilgi sisteminden 
yararlanılması sağlanacaktır. 
        9- Kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadına yardım edebilmek 
amacıyla geliştirilmiş, şiddet gören veya şiddet görme ihtimali bulunan kadınların akıllı 
telefonlar üzerinden yapacakları ihbarları hızlı bir şekilde kolluk birimlerine iletmek amacıyla 
kullanılan Kadın Acil Destek (KADES) Uygulamasının vatandaşa duyurulması ve kullanımının 
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sağlanması amacıyla  İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli 
bilgilendirmeler yapılacaktır.  
        10- Şiddeti uğrayan kadının öncelikli olarak temel ihtiyaçları karşılanacaktır.(Güvenlik, 
yemek, giysi vb.) 
        11-Aile içi ve kadına yönelik şiddet kapsamındaki her türlü ihbar/olay karşısında şiddet 
mağdurunun yazılı veya sözlü müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın genel hükümlere göre 
gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcıları bilgilendirilecektir. 
        12- Kolluk birimlerimiz tarafından müracaat eden kişilerin mevcut risk ve tehdit 
durumunun ortaya konulması amacıyla doldurulan “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olay Kayıt 
Formu” eksiksiz şekilde ve titizlikle düzenlenecektir. 
        13- -Şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde; bu hususta bir talebinin 
olup olmadığına bakılmaksızın mağdurun yaşam hakkının korunmasını sağlamak amacıyla 
6284 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca mülki amirler ile gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde kolluk amirleri tarafından delil veya belge aranmaksızın ve resen koruyucu tedbirlerin 
verilebileceği hususu dikkate alınarak, geçici koruma altına alma tedbiri başta olmak üzere 
gerekli koruyucu tedbirler alınacaktır. 
        14- 6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve 
yerine getirilmesi aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında kesinlikle uzlaşma 
ya da arabuluculuk faaliyetinin yapılamayacağı hususunda gerekli tedbirler alınacaktır. 
        15-- Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve kadın cinayetlerinin 
önüne geçilebilmesi amacıyla “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 
değişikliklerle birlikte 6284 sayılı Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı 
verilenlere   “tabanca, yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları” 
taşıma/bulundurma izni verilmemesi; önceden verilen taşıma/bulundurma silah ruhsatlarına 
istinaden tabanca ve tüfekleri olanların haklarındaki tedbir kararı kaldırılıncaya kadar tabanca 
ve tüfeklerinin muhafaza altına alınmasına yönelik gerekli işlemler yürütülecektir. 
        16- Koruma tedbirlerinin etkinliği açısından, şiddet mağdurunun daha önce başka 
şikâyetinin, soruşturma ve/veya davasının bulunup bulunmadığının mutlaka kontrol edilerek, 
süregelen şiddet vakalarının tespit edilmesi halinde şüpheli hakkında mükerrer olaylarla orantılı 
olarak koruma tedbirlerine başvurulması hususunda yetkili makamların uyarılacak, 
ŞÖNİM’lerde görev alan ilgili uzmanlar tarafından vakanın ayrıntılı analizinin yapılarak 
kollukla iş birliği içerisinde dava takibi yapılacaktır. 
        17-Kolluk birimlerine gelen mağdur kadınlara yönelik iş ve işlemlerin, mahremiyete ve 
gizliliğe özen gösterilerek, imkanlar ölçüsünde mağdur kadınların kendilerini rahat 
hissedebilecekleri, üçüncü kişilerin bulunmadığı, fiziken uygun ortamlarda, mağdura yaklaşım 
ve uygun iletişim yöntemleri başta olmak üzere çocuk ve kadının insan hakları, kadın -erkek 
eşitliği ile 6284 sayılı Kanun kapsamındaki yetki ve sorumluluklar konularında eğitim almış 
kadın personel tarafından gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 
        18- Kadına yönelik şiddet olayları ile ilgili ihbar, şikayet ve haber alındığı andan itibaren 
konunun kriminal bir vaka olarak ele alınıp adli/önleyici kolluk görevinin bir arada ve 
gecikmeksizin yürütülmesi, soruşturmanın etkinliği açısından her türlü bilgi, belge ve delilin 
zamanında, eksiksiz ve ayrıntılı bir şekilde toplanması sağlanacaktır. 
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        19-Kadına yönelik şiddet vakalarında kolluk birimlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde 
görev ve sorumlulukları kapsamında yapılması gereken işlemlere ilişkin “kontrol çizelgesi” 
hazırlanması ve her olay için yapılan iş/işlemlerin bahse konu çizelgeye uygun ve eksiksiz 
yapılıp yapılmadığının kontrolü sağlanacaktır. 
        20-Kolluğa müracaat eden kadınların ŞÖNİM’ler tarafından verilebilecek destek 
hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi ve şiddet mağdurunun bu hususta bir talebi olması halinde 
kolluk tarafından ŞÖNİM’lere götürülmesi sağlanacaktır. 
        21- -Şiddet mağdurları ve şiddet uygulayanlara yönelik ilgili makamlar tarafından 
verilecek koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının doğru belirlenebilmesi için muhakkak Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 6284 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca 
ayrıntılı “sosyal araştırma raporu” talep edilecek, bu raporun gecikmeksizin düzenlenmesi için 
süreçler sıkı şekilde takip edilerek, gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 
        22- “Çocuğun yüksek yararı” ilkesi gereğince kolluk birimlerimiz tarafından 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 kapsamında gerekli tedbirlerin alınması hususunda yetkili makamlar mutlaka 
bilgilendirilecektir. 
        23-6284 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci 
fıkrası kapsamında önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmediğinin muhakkak 
kolluk tarafından kontrol edilecektir.  
        24- -Kolluk tarafından yapılan 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 "Şiddet Önleme Merkezi" tarafından 
imkanlar ölçüsünde uzman görevlendirilmesi sağlanacaktır. 
        25-Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele etmek adına şiddet uygulayanlar için 
verilen uzaklaştırma kararlarının yanı sıra önleyici diğer tedbirlerden olan öfke kontrolü ile 
rehabilitasyon programlarına ve stresle başa çıkma eğitimlerine de gerekli yönlendirmelerin 
yapılacak ve ilgili uzman personel marifetiyle destek hizmeti sağlanacaktır. 
        26-Adli makamlarca Tebligat Kanununun 2 nci maddesi kapsamında kolluk vasıtası ile 
tebligat yapılmasına ilişkin kararların ivedilikle yerine getirilmesi sağlanacaktır. 
        27-Aile içi ve kadına yönelik şiddet kapsamında tutuklu veya hükümlü şahısların takibinin 
ilgili kurumla koordine kurularak yapılması, firar ya da tahliye bilgisi alındığı andan itibaren 
şiddet mağdurlarını korumaya yönelik koruyucu/önleyici tedbirlerin ivedilikle alınması 
sağlanacaktır. 
        28-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, Kadın 
konukevi hizmetinden yararlanan mağdureler için Psikiyatrist hekim görevlendirilmesi İl 
Sağlık Müdürlüklerince,  manevi rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi için bayan din 
görevlilerinin görevlendirilmesi İl/İlçe Müftülüklerince, şiddet mağduru kadınların ekonomik 
anlamda sıkıntı yaşamaması için iş-kur kapsamında istihdam edilmeleri konusunda 
işbirliğinin  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.  
        29-8 Mart Dünya kadınlar günü, 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü, 
etkinliklerine tüm resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımı ve bilgilendirme 
toplantılarının düzenlenmesi,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 
sağlanacaktır.   
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         Bu kapsamda, çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve 
kararlı mücadelesini gerektiren  aile içi ve kadına yönelik şiddeti önleme konusunda 
yükümlülüğü bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile bu alanda 
görev alan kamu görevlileri tarafından da bu sistemin desteklenmesi ve sorumlulukların 
gecikmeksizin yerine getirilmesi, 
        Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının konu ile yaptığı çalışmaların üçer aylık dönemlerde 
yapılacak olan Kadına Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kurula 
sunulması hususunda; 
         
        Bilgi ve gereğini önemle rica ederim. 
 
 
 
 Yılmaz DORUK 

Vali 
 

 
 


