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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) 

Kabul edildiğine Dair Kanun 

b) 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 

 C) 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanunun Uygulama Yönetmeliği 

d) Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik 

 

Bu Genelge’nin amacı, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 

Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi(İstanbul Sözleşmesi),  6284 Sayılı 

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile Kanunun Uygulama 

Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşların görev ve 

sorumluluklarını belirleyerek İlimizde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda etkin bir 

hizmet sunulmasını sağlamaktır. 

İl Eylem Planının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi sürecinde Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun çalışmalarını 

teknik düzeyde desteklemek üzere, Komisyon’a bağlı olarak kurulan ve ilgili kurum ve 

kuruluşların görevlendirdiği kurum sorumlularından oluşan Teknik Kurul 20/09/2018 tarihinde 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanmış, İl Eylem Planı 

taslak üzerinde görüşme yapılmış ve taslak uygun görülerek teknik kurulca kabul edilmiştir. 

05.12.2018 tarihinde Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Bedir DEVECİ 

başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme 

Komisyonu 2018 yılı II. Toplantısı yapılmıştır. Gündem maddesi olarak Teknik Kurul 

tarafından kabul edilen İl Eylem Planını taslak kabulü görüşülmüştür. Toplantı sonucunda İl 
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Eylem Planı tüm taraf kurumların onayı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe konması 

kararlaştırılmıştır. 

Bu kurumlar şiddeti; kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar 

görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna 

yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal 

veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü 

tutum ve davranış olarak kabul eder ve çalışmalarını bu yönde planlar.  

Kurumların hizmet sunumları, konunun hassasiyetine dikkat edilerek aşağıdaki 

temel çalışma ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilir. 

 Güvenlik 

 Gizlilik 

 Saygı 

 Eşitlikçi ve Hak temelli yaklaşım 

 Toplumsal Cinsiyete duyarlı bir bakış açısı (Şiddete Maruz kalan kadını 

yaşadıklarından dolayı sorumlu gören ve suçlayan yaklaşımlarından uzak olarak) 

 Kadını güçlendirme ( Kadına kendi hayatına ilişkin kararları verebilmesi için gereken 

desteği sağlama ) 

Şiddet gören kadına ilk müdahaleyi yapan birimler (Kolluk güçleri, ŞÖNİM, 

Sağlık birimleri vb.) aşağıdaki çalışma esasları doğrultusunda ve en kısa sürede hizmet 

üretir. 

Güvenli Ortamın Sağlanması İçin; 

Şiddete maruz kalan ilk başvuruda halen şiddetin etkisinde, akut ve travmatize bir 

durumda olabilir. Çaresiz, güvensiz hissedebilir, aşırı korkmuş, tedirgin ve panik halde olabilir. 

Kadın çocuklarını bırakarak evden ayrılmak zorunda kalmış olabilir ve onların güvenliğinden 

endişe ediyor olabilir. Bu durumda kadınla sağlıklı görüşme gerçekleştirilebilmesi için 

öncelikleri ivedilikle değerlendirilmeli ve kendini güvende hissetmesi sağlanmalıdır: 

 Kadının temel ihtiyaçlarını öncelikli olarak karşılamak (Güvenlik, yemek, giysi vb.) 

 Kadının yakınlarına ulaşma isteği, paniği var ise öncelikli olarak bu durumu 

değerlendirmek (Güvenlik riski yaratmayacağından emin olunduktan sonra görüşme 

sağlanması). 

 Kadınla bireysel görüşmede sakin ve güven verici bir yaklaşım sergilemek aceleci 

davranmamak. 
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 Kadının kendini ifade etmesine olanak sağlamak, sorgulanıyormuş duygusu 

oluşturmamak. 

 Kadınla görüşme yaparken varsa çocuklarına bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri 

için uygun bir odada refakatle oyun oynayabileceği bir ortam sağlamak. 

 Kadının yaşadığı travma nedeniyle, kendini ifade etmekte zorlandığı ya da paylaşımda 

bulunmak istemediği durumlarda bilgi almak için zorlayıcı davranmamak. 

 Kadınla sağlıklı görüşme yapmanın mümkün olmadığı durumda en kısa sürede ikinci 

bir görüşme planlama yapmak, bu süreçte oluşabilecek acil durumlar ve ihtiyaca yönelik 

karar almak. 

Risk Faktörlerinin Belirlenmesi İçin; 

Şiddete maruz kalan kişi görüşme esnasında içinde bulunduğu durumun, güvenlik 

risklerinin farkında olmayabilir, yaşadığı travmanın etkisiyle kendini ifade edemiyor olabilir. 

Yapılan görüşmenin önceliği kadının can güvenliğinin sağlanmasına yönelik hizmetlerin 

planlamasını yapmaktır. Bunun için araştırılması gereken risk faktörleri şunlardır: 

 Şiddet uygulayan kişinin daha önceden şiddet uyguladığına dair sabıkası olup 

olmadığının saptanması (eşi, eski eşi, sevgilisi, çocukları, diğer aile bireyleri vb.), 

 Şiddet uygulayan kişinin daha önceden aile dışında, işyerinde hizmet sunanlara veya 

yöneticilere karşı şiddet uygulamış olması, 

 Kadının boşanmış olması veya eşinden ayrı yaşaması(Ayrılma ve boşanma durumunda 

çocuklar özellikle risk altındadır. Şiddet uygulayan eş, çocuklara kötü davranacağı veya 

onları öldüreceği konusunda kadını tehdit edebilir), 

 Kadının hamile olması, 

 Kadının bir engelinin olması, 

 Şiddet uygulayan kişinin silah taşıması veya kullanması, 

 Şiddet uygulayanın psikiyatrik tanısının olması ve tedaviyi reddetmesi, 

 Şiddet uygulayan kişinin alkol veya madde kullanımının olması, 

 Şiddet uygulayan kişinin kadını ölümle tehdit etmiş olması, 

 Şiddet uygulayan kişinin aşırı kıskançlık ve sahiplenme durumunun olması, 

 Israrlı takip durumunun olması (eşlerin ayrılmasından çok uzun zaman sonra bile riski 

artırır), 

 Şiddet uygulayan kişinin, davranış değiştirme konusunda gönüllü olmaması, mahkeme 

veya kolluk tarafından verilen kısıtlama emrine uyum göstermemesi, 
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 Olası hızlandırıcı faktörler(Kadın yeni bir işe başladığında, yardım aradığında veya 

ayrılmak istediğinde bu durum şiddetin aniden artmasına yol açabilir. Ancak, burada 

önemli olan, bu faktörlerin şiddeti hızlandırabileceği konusunda kadını bilgilendirmek 

ve bu bilgilendirmenin kadının güçlenmesinde çok önemli olduğunun farkında 

olmaktır) 

Son Hususlar 

 İlimizde ailenin korunması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu tür şiddet ile 

mücadele edilmesi ile ilgili hususların uygulanmasına dair yapılacak tüm işlemler ve hizmetler; 

insan haysiyeti ile temel hak ve hürriyetler dikkate alınarak, bu genelgede belirtilen hususlar 

esas alınmak sureti ile yürütülecektir. Ayrıca bu kapsamda yapılacak iş ve işlemlerde ulusal ve 

uluslararası yargı kuruluşları ve diğer kuruluşlar nezdinde oluşabilecek problemlere mahal 

verilmemesi önem arz etmektedir. 

 Bu Genelge ile 2018/2021 Adıyaman İl Eylem Planı derhal yürürlüğe konacak, 

yürürlüğe müteakip İl Eylem Planında yer alan kurum ve kuruluşlara yazılı olarak derhal tebliğ 

edilecektir. Genelge özel sektörün faaliyet alanına giren hususlarda kamu kurum ve 

kuruluşlarının kendi kontrol ve denetimi altında bulunan özel sektör birimlerine duyurularak 

uygulamaların titizlikle takip ve kontrolü sağlanacaktır. 

 

 

        Aykut PEKMEZ 

                  Vali 
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