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Sayı:    76889233-010.06.01-8983                                                                              14/09/2020 

Konu: Ailenin Korunması ve Kadına 

           Yönelik Şiddetle Mücadele  

 

GENELGE 

(2020/3) 

 

İlgi:    a) 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 

ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği.  

            b) Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik. 

c) İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü)’nın 01/01/2020 tarihli ve 1 sayılı              

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi, 

d)İçişleri Bakanlığı( İller İdaresi Genel Müdürlüğü)’nın 01/09/2020 tarihli ve 14075 

sayılı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi. 

  

Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddet bütün dünyada ve ülkemizde çözülmesi 

gereken önemli sorunların başında gelmektedir. Aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda 

devletlerin yükümlülükleri bulunmakta ve bu konuda politikalar üretilmesi gerekmektedir. 

Devletimiz bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın belirlediği ilkeler kapsamında 

gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmıştır.  

İç hukukumuzda şiddetle mücadeleye ilişkin standartları düzenleyen ilgide kayıtlı 

mevzuatlar şiddetin önlenmesi ve mağdurun korunması hususunda kurumlararası 

koordinasyonu ve bütüncül bir yaklaşımı öngörmektedir. 

25 Kasım 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde 

imzalanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün 

Arttırılmasına İlişkin Protokol” ile kadına yönelik şiddetle mücadelede öncelikli rol ve 

sorumluluğu bulunan kurumların alacağı tedbirlerin düzenlendiği “Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele Koordinasyon Planı 2020-2021” yürürlüğe girmiştir.  

Gerek “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı 2016-2020” gerekse 

de yürütülmekte olan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı” (2020-2021) 

çerçevesinde, ilgili kurum kuruluşların görev ve sorumlulukları belirlenmiş olup, İlimizde 

kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hızlı ve etkin hizmet sunulması hedeflenmiştir. 

İlimizde kadına yönelik şiddetle mücadele alanında görev ve sorumlulukları bulunan 

kurum ve kuruluşlar ile ilgili tüm taraflar, 2020/3 sayılı Valilik Genelgesi uyarınca ve “İlimiz 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” 

tarafından alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekle yükümlüdür.  
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Komisyon ile ilgili hususlar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:  

A) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme 

Komisyonu: 

İlimizde kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile 

ilgili tüm taraflar; işbu genelgede belirlenen esasların yanında “Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından alınan kararlar 

doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekle yükümlüdürler.  

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Yönetmeliği gereğince oluşturulan “Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu”nun amacı; Şiddet 

Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (ŞÖNİM) ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 

Kanun kapsamında verilen hizmetlerin koordinasyonunu sağlayarak, İl Eylem Planı 

faaliyetlerini yürütmek, ilde şiddeti önleme alanında çalışan tüm kurumlar tarafından toplanan 

verileri değerlendirerek, şiddetin önlenmesi çalışmalarında bulunmak, uygulamadan 

kaynaklanan sorunların giderilmesi ve müdahalenin etkinliğinin artırılması önerilerinde 

bulunmak, geliştirilen çözüm önerilerini değerlendirmek, Komisyonun çalışmalarını ve alınan 

kararlarını izlemek ve takibini yapmaktır.  

Komisyon;  

1. Vali veya Vali Yardımcısının başkanlığında,  

2. Giresun Belediye Başkanı,  

3. Cumhuriyet Başsavcısı,  

4. Aile Mahkemesi Hakimi,  

5. Giresun Üniversitesi Rektörü,  

6. Baro Kadın Hakları Merkezi Temsilcisi,  

7. İl Emniyet Müdürü,  

8. İl Jandarma Komutanı,  

9. Tüm İlçe Belediye Başkanları,  

10. Denetimli Serbestlik Müdürü,  

11. İl Müftüsü,  

12. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü,  

13. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü,  

14. İl Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü,  

15. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü,  

16. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü,  

17. Göç İdaresi İl Müdürü,  

18. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü,  

19. İl Milli Eğitim Müdürü,  

20. İl Sağlık Müdürü, 

21. ŞÖNİM Müdürü,  

22. Kadın Konukevi Müdürü,  

23. Kadın alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerinden oluşur. 
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Konunun hassasiyetine dikkat edilerek kurumların hizmet sunumları; güvenlik, gizlilik, 

saygı, hak temelli yaklaşım ve kadının güçlenmesi ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilir.  

İhtiyaç duyulması halinde Komisyon listedeki kurum/kuruluşlarda değişiklik yapabilir ve 

listede yer almayan kurum/kuruluşları toplantılara davet edebilir.  

Komisyon; üç ayda bir toplanır, Giresun İl Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlerin 

yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlardaki uygulayıcılardan Teknik Kurul oluşturur, onaylar 

ve duyurur, İl Eylem Planı'na bağlı olarak yıllık faaliyet planlarını onaylar ve duyurur, planın 

uygulanmasında kurumlararası eşgüdümü sağlar, ilerlemeyi değerlendirir ve duyurur. 

Uygulamadaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini değerlendirir ve gerekli tedbirleri alır, gerekli 

durumlarda alt komisyonlar/çalışma grupları oluşturur. İl Eylem Planı’nın hazırlanması ve 

uygulanmasında ilgili paydaşların etkin katılımını sağlayacak tedbirleri alır. 

B. Teknik Kurul 

Teknik Kurul; yerel yönetimin, merkezi yönetimin taşra teşkilatının, sivil toplum 

kuruluşlarının, baro ve üniversitenin temsilcilerinden oluşur. İl’deki ihtiyaca göre Kurula; 

odalar, birlikler, meslek örgütleri ve özel sektörün temsilcileri dâhil edilebilir. Kurulda cinsiyet 

dengesi gözetilerek, her kurumdan bir asil ve bir yedek sorumlu belirlenir. Kurul, Komisyon’un 

çalışmalarını desteklemek üzere aşağıdaki görevleri yerine getirir. 

1) İl Eylem Planı'na ilişkin yıllık faaliyet planı hazırlar ve onay için Komisyon'a sunar. 

2)Yıllık faaliyet planlarının uygulanmasında izleme ve eşgüdümü sağlayarak, planın 

uygulanmasına ilişkin ilerlemeyi raporlar ve Komisyon’a sunar.  

3) İl Eylem Planı’nın son yılına ait faaliyet planı hazırlanırken, bir sonraki eylem planının 

üretilmesi için gerekli faaliyetleri aynı şablonu kullanarak hazırlar ve yıllık plana ekler.  

4) Uygulamadaki sorunları tespit eder ve çözüm önerilerini Komisyon’a iletir. 

5)Teknik Kurul, ayda bir salt çoğunlukla toplanır. Sekretaryası ŞÖNİM tarafından 

yürütülür.  

6) Üye kurum ve kuruluşların Teknik Kurul’a atayacağı temsilcilerin (kadına yönelik 

şiddetle mücadele kurum sorumlularının): kurum/kuruluşta en az bir yıldır çalışıyor olması, 

tercihen kadına yönelik şiddet, kadın hizmetleri, çocuk hizmetleri vb. birimlerde görev alan 

veya geçmişte bu gibi birimlerde görev almış olması, tercihen toplumsal cinsiyet eşitliği ve 

daha özelde kadına yönelik şiddet konusunda -örgün veya yaygın- eğitim almış olması, tercihen 

stratejik planlama, izleme, değerlendirme ve raporlama konularında deneyim sahibi olması 

koşullarını sağlaması gerekir. 

 7) Görevlendirme en az bir yıl süreyle yapılır. Görevlendirmede devamlılığın esas olduğu 

göz önünde bulundurulur. Kurum sorumlusunun çalışmaları için gerekli kaynak (malzeme, 

ekipman, lojistik, bütçe vb.) temsil edilen kurum/kuruluş tarafından sağlanır.  

8) Kurum/kuruluş sorumluları bağlı oldukları kurum/kuruluş adına Teknik Kurul 

toplantılarına katılarak, bilgi ve görüş sunarlar. Bağlı oldukları kurum/kuruluşun Eylem 

Planı’nda üstlendiği sorumluluklar çerçevesinde uygulamaları takip ederler, kurum/kuruluşun 

yöneticilerine gerekli bilgilendirmeyi yaparlar ve varsa sorunların çözümüne yönelik çalışmalar 

yürütürler. 
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9) İl Eylem Planı faaliyetleri kapsamında bağlı bulundukları kurum/kuruluşun 

uygulamalarına ilişkin verileri toplayarak, üç ayda bir performans göstergelerine uygun, 

istatistiki değer içeren şekilde hazırlayacakları raporu ŞÖNİM’e sunarlar. 

Yukarıda bahsi geçen yasal dayanaklar ve ilgili politika dokümanları temelinde ve belirtilen 

çalışma ilkeleri doğrultusunda, ilimizde şiddetin önlenmesi ile şiddet mağdurlarının korunması 

sürecinde hizmet sunan kurum ve kuruluşlar, ilgili mevzuat ile ulusal ve yerel düzenlemeler 

çerçevesinde aşağıda yer alan sorumluluklarını yerine getireceklerdir. 

C. Uygulamaya İlişkin Genel Esaslar: 

 

1. Mülki Amirler; 

a) Kadına yönelik şiddetle mücadelede görev alan kuruluşların hizmet sunumunun 

kolaylaştırılması için personel sayısı ve idari kapasite yerel imkânlar dâhilinde arttırılacak, 

yeterli personel ve araç tahsisi sağlanacaktır.  

b) Şiddetle mücadele alanında deneyimli (kuruluş müdürü, sosyal çalışmacı, psikolog, kolluk 

görevlisi, sağlık personeli vb.) personelin, görev yerinin sık değişmesini önlemek için gerekli 

tedbirler alınacaktır.  

c) Komisyon toplantılarının İl’deki üst düzey yöneticilerin katılımı ile düzenlenmesi, etkin 

kararlar alınarak, sonuçlarının izlenmesi sağlanacaktır. 

ç) İlçe düzeyinde Komisyon’un etkinliğinin sağlanması için Kaymakamlar başkanlığında 

paydaş/ilgili kurum amirlerinin katılımı ile düzenli toplantılar yapılacaktır.  

d) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları, Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele Koordinasyon Planı ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının ilgili 

kurum ve kuruluşlar tarafından etkin bir şekilde uygulanması için düzenli olarak izlenmesi ve 

değerlendirilmesi sağlanacaktır.  

e) İl düzeyinde kadına yönelik şiddetin önlenmesinde, toplumsal farkındalık ve birlikte 

mücadelenin sağlanması amacıyla bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarına ağırlık 

verilecektir.  

f) Kanun kapsamında şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu tedbirlerin, delil veya belge 

aranmaksızın alınabileceği hususu dikkate alınacaktır. 

g) Şiddete uğrayan kadına ve beraberindeki çocuklara uygun bir barınma yeri sağlanacaktır. 

Kadın Konukevlerinde çeşitli nedenlerle yerleştirilemeyecek kadın ve çocuklarının kamuya ait 

bir sosyal tesise yerleştirilip hizmet modeli belirleme işlemlerinin Valilik, kamu kurumları ve 

belediyelerce yürütülmesi sağlanacaktır.  

h) İl dışına gitmek isteyen kadınlar ile ev kurmak isteyen kadın ve çocuklarına yol parası, ev 

kirası ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 

tarafından geçici maddi yardım verilmesi sağlanacaktır. 

2) Kolluk Kuvvetleri; 

a) Şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde; mağdur haklan konusunda 

bilgilendirilmesi, risk değerlendirilmesi konusunda üst derecede hassasiyet gösterilmesi, bu  
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hususta bir talebinin olup olmadığına bakılmaksızın mağdurun yaşam hakkının korunmasını 

sağlamak amacıyla; 6284 sayılı Kanun'un 3’üncü maddesi uyarınca mülkî 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 tedbirlerin alınması,  

b) Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Mevzuat kapsamında Mülkî 

Makamlara ve kolluk birimlerine verilen görev, yetki ve sorumlulukların gecikmeksizin yerine 

getirilmesi ile kanun kapsamında verilen yetki doğrultusunda kolluk kuvvetleri kanalı ile Mülkî 

Amirden alman barınma tedbir kararları (gerekirse kamu misafirhaneleri de kullanılabilir, ücreti 

ŞÖNİM veya SYDV tarafından ödenir) ile geçici koruma kararlarının, Aile, Çalışma Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü’ne (ŞÖNİM) ve ilgili kurumlara gecikmeye mahal verilmeden 

bildirilmesi,  

c) 6284 Sayılı Kanun'un uygulama Yönetmeliği'nin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında 

“korunan kişi ve beraberindeki çocukların hayati tehlikesinin bulunması halinde konukevi, ilk 

kabul birimi veya diğer tesislere güvenli bir şekilde yerleştirilmesine kolluk tarafından refakat 

edilir” ibaresi uyarınca kolluk görevlilerince mağdurlara “Genel Adli Muayene Raporu" 

alınarak AÇSHİM’ye (ŞÖNİM ) ulaştırılması. 

d) Kolluk kuvvetlerine müracaat eden kadınların ŞÖNİM tarafından verilebilecek destek 

hizmetleri ve hakları hakkında bilgilendirilmesi ve şiddet mağdurunun bu hususta bir talebi 

olması halinde kolluk kuvvetleri tarafından AÇSHİM'ye (ŞÖNİM) götürülmesi,  

e) Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat doğrultusunda, fiziksel şiddet barındırmasa bile 

meydana gelen kadına yönelik şiddet olaylarının adlî olay olarak değerlendirilmesi ve bu 

kapsamda meydana gelen olayların yapılacak risk/tehdit değerlendirmesi ile birlikte sıralı 

amirlere de bildirilmesi,  

f) "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu”nun olay bazında risk/tehdit 

değerlendirmesini daha iyi ortaya koyarak, uygulayıcılara yön verme niteliğini artıracak ve 

meydana gelen mükerrer ve müstakil olayların sağlıklı takibini yapmaya imkân verecek şekilde 

içerik ve şekil olarak daha bilimsel standartlarda olması için ivedilikle çalışma yapılması,  

g) Kadına yönelik şiddet olayları ile ilgili ihbar, şikâyet ve haber alındığı andan itibaren 

konunun adlî/önleyici kolluk görevinin bir arada ve gecikmeksizin yürütülmesi, soruşturmanın 

etkinliği açısından her türlü bilgi, belge ve delilin zamanında, eksiksiz ve ayrıntılı bir şekilde 

toplanması, ayrıca ihtiyaç duyulan kararların alınabilmesi için gecikmeye mahal vermeden ilgili 

mercilere bildirilmesi. 

h) 6284 sayılı Kanun'a ilişkin uygulama Yönetmeliği'nin 35’inci maddesinin 5’inci fıkrası 

kapsamında önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmediğinin muhakkak suretle 

araştırma, ziyaretler ve inceleme yapılarak kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilmesi, bu 

kontrollerde aykırılık tespit edilmesi halinde zorlama hapsine esas teşkil edecek bilgi, belge ve 

delillerin tüm detayları ile toplanarak konu hakkında tutanak tutulması ve sonrasında 

Cumhuriyet Başsavcılığı ve AÇSHİM (ŞÖNİM) ile yazılı olarak paylaşılması, şiddet  

uygulayana da karara uymaması halinde zorlama hapsine tabi tutulmasına ilişkin karar 

verilebileceğinin bildirilmesi,  
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ı) Kolluk birimlerine gelen mağdur kadınlara yönelik iş ve işlemlerin, mahremiyete ve gizliliğe 

özen gösterilerek imkânlar 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, 

i) 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 kontrolünün sağlanması,  

j) “ 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 makamların mutlaka 

bilgilendirilmesi,  

k) 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 işlemlerin yürütülmesi,  

3) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü; 

a) Doğrudan gelen şikâyet ve ihbarların niteliğine göre; kolluk kuvvetlerine, Mülkî Amir'e, 

Cumhuriyet Başsavcılığı'na veya Hâkim'e gecikmeksizin bildirilmesi, ayrıca sözlü yapılan 

şikâyet ve ihbarların da derhal tutanağa geçirilerek talep halinde barınma yeri ile ihtiyaç 

halinde; ekonomik, psiko-sosyal ve hukuki destek sağlanması,  

b) AÇSHM (ŞÖNİM) tarafından 6284 sayılı Kanun kapsamında tedbir kararlarının izlenmesi, 

eğitim ve meslekî destek hizmeti sağlanması ve kurumlar arası koordinasyon sağlanması, 

c) Kurum tarafından belirlenen irtibat kişisinin bilgilerinin ilgili kurumlar ile paylaşılarak her 

an ulaşılabilirliğinin sağlanması,  

d) 6284 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinde de ifade edildiği üzere; şiddet veya şiddet uygulanma 

tehlikesinin varlığı halinde her birey bu durumu resmî makam veya mercilere ihbar edebilir. Bu 

bağlamda; söz konusu ihbar ve şikâyetlerin nasıl yapılacağı ile ilgili olarak, başta kamu 

çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılması, bu maksatla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon. İzleme ve 

Değerlendirme Komisyonu" üyesi kurum/kuruluşların aktif katılımı ve desteği ile AÇSHİM 

(ŞÖNİM) tarafından broşür, materyaller, kamu spotu ve benzeri bilgilendirici duyurular 

hazırlanması. 
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 e) Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat eden kişilerin ayrıntılı beyanları alındıktan sonra 6284 

Sayılı Kanun'un 15'inci maddesi uyarınca; vaka hakkında uygun koruyucu, önleyici tedbir 

kararlarının alınması için ayrıntılı sosyal inceleme raporu talep edilmesi durumunda AÇSHM 

koordinesinde, ŞÖNİM ve Sosyal Hizmet Merkezleri Kadın Birimleri tarafından gerekli 

çalışmaların yapılması,  

f) Şiddet öyküsü olan ve boşanma davasına dönüşen vakalarda, boşanma sürecindeki mükerrer 

şiddetin önlenmesi açısından AÇSHM koordinesinde, ŞÖNİM'de ve Sosyal Hizmet Merkezleri 

Kadın Birimlerinde ilgili uzmanlar tarafından vakanın ayrıntılı analizinin yapılarak kolluk 

kuvvetleri ile iş birliği içerisinde dava takibinin yapılması,  

g) Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele etmek adına şiddet uygulayanların önleyici 

tedbir kararlarının yanı sıra destekleyici hizmetlerden olan öfke kontrolü ile rehabilitasyon 

programlarından faydalanmalarını sağlamak üzere ilgili mahkemeden tedbir kararı talep 

edilmesi, şiddet uygulayanlara yönelik rehabilitasyon ve öfke kontrolü hizmetlerinin sunulması 

için İl Sağlık Müdürlüğü'ne yönlendirilmesi ve ilgili uzman personel marifetiyle destek hizmeti 

sağlanması, 

4) İl Sağlık Müdürlüğü; 

a) Şiddet uygulayanların önleyici tedbir kararlarının yanı sıra destekleyici hizmetlerden olan 

öfke kontrolü ile rehabilitasyon programların yapılması, tedavisinin sağlanması ile ilgili uzman 

personel marifetiyle destek hizmetlerinin “2020-2021 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 

Koordinasyon Planı" gereğince sağlıklı hayat merkezlerinde sürdürülmesi,  

b) Hâkim tarafından 6284 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin (h) ve (ı) fıkraları kapsamında; 

şiddet uygulayan kişilere yönelik verilen alkol veya uyuşturucu ya da uyarıcı madde 

kullanmaması ve bağımlılık halinde hastaneye başvurmak/yatmak, muayene ve tedavi olmak 

tedbirleri, ŞÖNİM tarafından ilgili kurum veya kuruluş ile koordine içinde yerine getirilirken 

kolluk kuvvetlerinden yardım istenildiğinde ilgili kurumlarla işbirliği içinde gereği yapılarak 

işlem süreçlerinin yakından takip edilmesi, 

c) Genel adlî muayene raporlarının ayrıntılı ve bilgisayar ortamında hazırlanması, sağlık kurum 

ve kuruluşlarında çalışan personelin bu konuda eğitime tabî tutulması. 

d) Kadın Konukevinden hizmet alan kadınların sağlık kuruluşlarında muayene olmalarında 

öncelik hakkı verilmesi ve gizlilik kuralları çerçevesinde işlemlerinin yürütülmesi. 

5) İl Milli Eğitim Müdürlüğü; 

a) Rehber öğretmenler ve diğer öğretmenler tarafından öğrenci velilerinden şiddete maruz 

kaldığı tespit edilen kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına ve ŞÖNİM’e bildirimde 

bulunulacak; kişilere hakları ve başvuru mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

b) Şiddet öyküsü olduğu yönünde emareler taşıyan bireylere yasal hakları ve başvuru 

mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

c) Kız öğrenciler başta olmak üzere, tüm öğrencilerin okula devam durumları titizlikle 

izlenecek, devam sorunu olan öğrenciler tespit edilecek ve sorunun giderilmesi için gerekli 

işlemler yürütülecektir. 
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d) İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm eğitimcilere kadına yönelik şiddetle 

mücadele, yasal mevzuat ve başvuru mekanizmalarına ilişkin sistematik hizmet içi eğitimler 

düzenlenecektir. 

e) 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında 8/6 gizlilik kararı olan mağdurlar ve beraberindeki 

çocukların, örgün ve yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir gecikme ya da 

aksaklıkla karşılaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

f) Okul Aile Birliği vasıtasıyla velilere yönelik aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele 

konularında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

g) Halk eğitim merkezlerinde kadınlara yönelik farklı branşlarda kurslar açılması sağlanacak, 

kayıt ve devam işlemlerinde şiddet mağdurlarına öncelik tanınacaktır. 

6) Göç İdaresi İl Müdürlüğü;  

a) Yabancı uyruklu kadınların şiddet mağduru olarak kolluk kuvvetlerine veya ŞÖNİM'e 

başvuru yapmaları durumunda kadının, 6458 sayılı Kanun uyarınca kaydı olup olmadığı kontrol 

edilerek gerekli kayıt işlemlerinin yapılması iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi,  

b) Kurum ve kuruluşlar (Alo 183/İl  Göç İdaresi Müdürlüğü/kolluk birimleri/STK'lar) 

tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne (ŞÖNİM ) yönlendirilen şiddet 

mağduru yabancı uyruklu kadınlardan, 6458 sayılı Kanun uyarınca gerekli kayıt işlemleri 

yapılmış, ikamet izni verilmiş ve hakkında 6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu veya 

önleyici tedbir kararı alınanlar hizmetlerden yararlandırılır. Başvuru sahibi şiddet mağduru 

yabancı uyrukluların koruyucu ve/veya önleyici tedbir kararının bulunmaması halinde kolluk 

birimlerine yönlendirilmesi,  

c) Şiddet mağduru olmayan, yalnızca barınma ihtiyacı ile başvuru yaptığı değerlendirilen 

yabancı uyruklu kadınların İl Göç İdaresi Müdürlüğünce iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi,  

d) Şiddet mağduru olan ve haklarında 6284 sayılı Kanun kapsamında tedbir kararı bulunan 

yabancı uyruklu kadınlara yönelik ŞÖNİM/Kadın Konukevi hizmet sürecinde, talep edilmesi 

halinde İl Göç İdaresi Müdürlüğünden tercüman desteği sağlanması. 

7) İl Müftülüğü; 

a) Kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konularında 

farkındalık artırma faaliyetleri gerçekleştirilecek, vaaz ve hutbelerde bu konulara yer 

verilecektir. 

b) Kadına yönelik şiddeti doğuran zihin kalıplarının ortadan kaldırılmasına yönelik Diyanet 

İşleri Başkanlığının uygulamaları doğrultusunda sahih dini bilgilerle vatandaşların 

aydınlatılmasına yönelik etkinlikler düzenlenecektir. 

c) İl Müftülüğü bünyesinde görevli personele; kadına yönelik şiddetle mücadele, yasal mevzuat 

ve başvuru mekanizmalarına ilişkin sistematik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. 

8) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü; 

a) Korunan kişi hakkında gizlilik kararı verilmesi halinde; ilgili karar, AÇSHM (ŞÖNİM) 

tarafından gizlilik kararının uygulanacağı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne ilgilinin nüfus 

kaydına işlenmek üzere bildirilir. Gizlilik şerhinde kararı veren mercinin adı, kararın tarih ve  
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sayısı bulunur. Bu durumda korunan kişilerin resmî başvuru, iş ve işlemlerinin yapılması 

sırasında adres beyanı istenilmemesi ve gizlilik kararı verilen kayıtların sadece elektronik 

ortamda tutulması, 

b) Korunan kişinin nüfus kaydına işlenen gizlilik şerhi, tedbir kararlarının süresinin sona 

ermesini takip eden 15"inci gün MERNİS veri tabanından silinir. Gizliliğe ilişkin tedbir 

kararlarının değiştirilmesi veya kaldırılması halinde ise İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 

tarafından kararın gecikmeksizin yerine getirilmesi, 

9) Giresun Üniversitesi Rektörlüğü; 

a) "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” kapsamında Giresun Üniversitesi Kadın Çalışmaları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından, konuyla ilgili risk analizi ve akademik 

çalışmalar yapılması, 

10) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü;  

a) ŞÖNİM veya Kadın Konukevlerinden hizmet alan kadınlara işe yerleştirmeye yönelik 

düzenlenen meslek kurslarında ve girişimcilik destek programlarında öncelik verilmesi, 

11) İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlıkları; 

a) Kadın Konukevi'nde barınmakta olan kadınlara yönelik kurslarda veya bireysel çalışmalarda 

ihtiyaç duyacakları materyallerin imkânlar ölçüsünde temin edilmesi, ürettikleri ürünlerin 

değerlendirilmesinde yardımcı olunması,  

b) Özellikle barınma ihtiyacı nedeniyle konukevi hizmetinden yararlanan ve kuruluşta kısa 

süreli kalması nedeniyle hakkında harçlık ödemesi düzenlenemeyen kadınların yol gideri, 

fotoğraf ve kimlik çıkarma gibi acil ihtiyaçlarının karşılanması için 3294 sayılı "Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Teşvik Kanunu” gereğince gerekli yardımların yapılması, 

c) 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında 8/6 gizlilik kararı olan mağdurlar ve beraberindeki 

çocukların, sosyal yardım hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir gecikme ya da aksaklıkla 

karşılaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

12) İlçe Kaymakamlıkları;  

a) İlçe düzeyinde yapılacak bütün çalışmaların takip edilmesi, koordinasyonun sağlanması ve 

bu Genelge doğrultusunda iş ve işlemlerin yakından takip edilmesi, sağlanacaktır.  

13) Giresun Barosu; 

a) Şiddet uygulayan kişiden şikâyetçi olmak isteyen, ancak maddi durumu avukat tutmaya 

uygun olmayan kadınlar, Baro bünyesinde bulunan Adli Yardım Bürosu'na başvurarak 

kendilerine ücretsiz avukat tayin edilmesini talep edebilirler. Kadınların mevcut yasal haklar 

konusunda bilinçlendirilmelerini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmalıdır. 

14) Denetimli Serbestlik Müdürlüğü;  

a) Denetimli serbestlik altında bulunan ve madde bağımlılığı olan ve/veya öfke kontrolü 

konusunda ihtiyaçları olduğu tespit edilen yükümlülere yönelik bireysel ve grup ölçekli 

programlar hazırlanarak, yükümlülerin katılımı ve izlenmesi sağlanacaktır.  
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b) Personele şiddetle mücadele, yasal mevzuat ve başvuru mekanizmalarına ilişkin sistematik 

hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. 

15) İl/İlçe Belediyeleri; 

a) 5393 sayılı Belediyeler Kanunu kapsamında nüfusu 100 bini aşan belediyeler konukevi açma 

sorumluluklarını yerine getirecektir. 

b) Kadının güçlenmesine yönelik destekleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, kadınların 

meslek edinmesine yönelik kurs imkânları artırılarak belediye sınırları içerisinde mağdur 

kadınların kurslara katılımına ilişkin çalışmalar yürütülecektir. 

c) Belediyeler tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme 

sağlanması, farkındalık artırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla işbirliğinde ortak çalışmalar, 

gerçekleştirilecektir. 

16) Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı; 

Kadına yönelik şiddet ve kadının güçlenmesine yönelik ilgili kurumlar tarafından 

gerçekleştirilen  faaliyetlere teknik ve mali destek sağlanacaktır. 

17) İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar;  

Bu genelgede adı geçmeyen, ancak Komisyon kararı ile belirlenen kurum kuruluşlar, 

verilen sorumlulukları karar doğrultusunda yerine getireceklerdir. 

 

Yukarıda yer alan esaslar dikkate alınarak, çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve 

toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektiren aile içi ve kadına yönelik  

şiddeti önleme konusunda yükümlülüğü belirtilen tüm kurum ve kuruluşlar, sivil toplum 

kuruluşları ile bu alanda görev yapan kamu görevlileri; üstlenilen görev ve sorumluluklarını, 

uygun yönlendirme, eğitim ve rehberlik faaliyetlerini eksiksiz ve titizlikle yerine getirecek, 

gerçekleştirdikleri çalışmalar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirilecektir.  

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim. 

 

Enver ÜNLÜ 

                                                                                                                                  Vali  

 

 

 

 

 

 

 



 

TC  

GİRESUN VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 
 

 

11 
 

 

Dağıtım 

Giresun Belediye Başkanlığına 

Kaymakamlıklara 

Giresun Barosu Başkanlığına 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne 

Giresun Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne 

Giresun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına 

Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne 

Giresun İl Jandarma Komutanlığına 

Giresun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 

Giresun İl Sağlık Müdürlüğüne 

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

Giresun İl Müftülüğüne 

Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 

Giresun İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 

Giresun İl Göç İdaresi Müdürlüğü 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine 


