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DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve
tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi
amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Aile içi ve kadına yönelik şiddetin
önlenmesi, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasamızın başta yaşam hakkı olmak üzere, temel hak ve
özgürlüklerinin korunmasına ilişkin hükümlerinin, özelde de Anayasamızın 41 inci maddesinde yerini
bulan ailenin, kadının ve çocuğun korunmasına ilişkin tedbirleri alma yükümlülüğünün bir gereğidir.
Bakanlığımız tarafından 2019 yılı Aralık ayında 154/1 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması” konulu Genelge hazırlanarak yayımlanmıştır. Yine,
154/1 sayılı Genelgeyi tamamlayıcı nitelikte, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 6284 sayılı
Kanunda öngörülen koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının tek elden değerlendirilmesi ve etkin
takibinin sağlanabilmesi amacıyla 2020 yılı başında tüm adliyelerde 6284 sayılı Kanun kapsamında
görevli ihtisas (tedbir) mahkemeleri belirlenmiş ve faaliyete geçirilmiştir.
Bununla birlikte, konuyla ilgili olarak hâkim ve savcı adayları ile kaymakam adayları ve kolluk
personeline yönelik eğitimler verilmekte, yine diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar
yürütülmektedir. Bu kapsamda, kolluk birimleri tarafından kullanılmakta olan ve vaka ile ilgili risk
durumunun belirlenmesi ile alınması gereken acil önlemlerin alınması ve adli mercilere vakayla ilgili veri
sunulmasını sağlayan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu"nun
güncellenmesi çalışmalarına dahil olunmuş, ayrıca elektronik kelepçe uygulamasının Ülke genelinde
yaygınlaştırılması ile ilgili olarak ikincil mevzuatın oluşturulması çalışmalarına katkı sağlanmıştır.
Öte yandan, 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren 63 sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde suç
mağdurlarına sağlanan hizmet ve yardımlara ilişkin esaslar düzenlenmiş, bu hizmetlerin yerine
getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir. Anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
5 inci maddesinde de mağdura veya aile bireylerine yönelik bir saldırı ihtimalinin bulunması halinde, bu
kişilerin başvurusu üzerine suçun tekrarının veya başkaca bir suçun işlenmesinin önlenmesi için gerekli
tedbirlerin alınması gerekliliğine işaret edilmiştir.
Bu kapsamda 25-26 Kasım 2020 tarihlerinde Ankara'da, aile içi ve kadına karşı şiddet soruşturma
bürolarında görevli Cumhuriyet savcıları, tedbir mahkemesi hâkimleri, ilgili birim ve kurum
temsilcilerinin katılımlarıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele Çalıştayı" düzenlenmiştir.
Çalıştayda uygulayıcılar tarafından, 6284 sayılı Kanunda öngörülen tedbirlere ilişkin UYAP ekranlarının
kullanımı ile ilgili bazı hususlar dile getirilerek bilgi istenilmekle; UYAP ekranları ile ilgili talep edilen
bazı ekranların hali hazırda mevcut olduğu, bazı ekranların ise nasıl kullanılacağı hususunda tereddütler
bulunduğu anlaşılmıştır.
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Bu nedenle, 6284 sayılı Kanunda öngörülen tedbirlerin verilmesi, sisteme kaydı ve bazı bilgilerin
sorgulanması ile ilgili UYAP ekranlarının kullanılması konusunda kullanıcıların bilgilendirilmesi
gerektiği değerlendirilmiş olup, söz konusu ekranların ayrıntılı olarak nasıl kullanılacağı hususunda
hazırlanan ve 6284 sayılı Kanuna göre koruma kararı verilmesine ilişkin ekran görüntülerini içeren
UYAP ekranı kullanma kılavuzu ekte gönderilmiştir.
Bu itibarla;
1- 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi ile ilgili olarak;
a) Kişilerin UYAP sistemindeki kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi için Adalet Bakanlığı
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ile yazışma yapılmasına gerek bulunmadığı,
b) Kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesinin UYAP ekranlarından yapılabildiği,
c) Dosyadaki tarafın kimlik bilgilerinin gizlenmesi için hâkim rolü ile sisteme bağlanılarak "Taraf
Bilgilerinin Güncellenmesi" ekranında "Tarafı Gizle" onay kutusu seçilerek kaydedildiğinde, tarafın
kimlik bilgilerinin sadece hâkim tarafından görüntülenebilmesinin sağlanmış olduğu,
d) Diğer birimlerdeki kimlik bilgilerinin gizlenmesi için ilgili mahkemelerle doğrudan yazışma
yapılarak gizlenmesinin istenmesi gerektiği, tüm birimlerde kayıtlı bulunan taraf bilgilerinin gizlenmesi
için UYAP sisteminde çalışma yürütülmeye devam edildiği,
e) Dosyadaki evrakın gizlenmesi için hâkim rolünde bulunan "Genel İşlemler/Sistem
İşlemleri/Dosya Evrak Yetkilendirme" ekranından, dosyadaki evrakın hangi rol veya kişilerin görmesine
izin veriliyorsa gerekli seçimler yapılmak suretiyle diğer kişilerin görüntülemesinin engellenebildiği,
f) Dosyadaki tarafın adres bilgilerinin gizlenmesi için; hâkim, yazı işleri müdürü veya kâtip rolü
ile sisteme girilerek "6284 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı Verilmesi" ekranında "Tedbir Ekle"
butonuna basılınca, açılan tedbir kararı ekleme küçük ekranında "Mağdur" onay kutusu seçilip "Müşterek
yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi" tedbiri seçilip "Ekle" butonuna basıldıktan sonra,
hâkim onayını müteakip girilen süre sonuna kadar UYAP'ta seçili kişinin adresinin otomatik olarak
gizlendiği, taraf ekranlarındaki adres türlerine "ŞÖNİM adresi" (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) türü
seçilerek kişinin ŞÖNİM adresinin eklenmesi gerektiği,
g) Koruma altına alınan kişi ile ilgili olarak, dosya, kişi ve evrak gizleme işlemlerinin, bizzat
kararı veren mahkeme hâkimi tarafından; adres gizleme işleminin ise kararı veren mahkemede görev
yapan personel tarafından ilgili ekranlar kullanılmak suretiyle yapılması gerektiği,
2- Hukuk mahkemelerinde (aile, tedbir ve asliye hukuk mahkemelerinde) "6284 sayılı Kanuna
Göre Koruma Kararı Verilmesi" talepli dosyalarda taraf sıfatlarının "Mağdur" ve "Aleyhine tedbir talep
edilen" sıfatıyla açıkça dosyaya kaydedilmesi gerektiği, bu kapsamda boşanma davasında koruma kararı
talep edilmesi halinde dosyadan tefrik işlemi yapılmadan esas dosya üzerinden tedbir kararı verilebildiği,
3- Taraflara ilişkin tedbir geçmişi, dosya bilgisi ve adli sicil kaydı sorgulamaları ile ilgili olarak;
a) Dosyaya karar verilmeden önce "Değişik iş" menüsü altında bulunan "6284 sayılı Kanuna Göre
Koruma Kararı Verilmesi" butonu seçilerek açılacak olan ekrandan önceki tedbir talebine ilişkin
araştırmaların yapılabildiği,
b) Dosyanın tarafları ile ilgili önceden verilmiş tedbir kararları mevcut ise uyarı ekranının
açıldığı,
c) Tedbir geçmişi ile ilgili gelen uyarıda "Tamam" butonuna basıldıktan sonra ikinci bir uyarı
ekranı açılarak; "Tarafların Adli Sicil Kaydını Sorgulamak İster Misiniz?" sorusunun sorulduğu, kullanıcı
seçimine bağlı olarak işlemlere devam edilebildiği, "Evet" seçeneği seçildiğinde yeni bir ekrana
yönlendirilerek tarafların tek tek seçimi ile sorgulama ve kaydetme işlemleri yapılabildiği,
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d) Tabloya dosya taraflarının yansıdığı, taraf seçimi yapıldığında tarafın tedbir geçmişi butonunun
aktifleştiği,
e) Tedbir geçmişi ekranlarından "Tüm Kayıtlar/Aktif Olanlar/Pasif Olanlar"ın ayrı ayrı tablo
halinde yansıtıldığı, tamamı için ekleyen birim ve dosyası, eklenme tarihi, tedbir türü, tedbiri kaldıran
birim, kaldırma tarihi, infaz eden birim ve infaz dosya bilgilerinin ayrıntılı şekilde görüntülenebildiği,
f) Tarafların tüm Türkiye'de kayıtlı olduğu dosyaların UYAP sistemi üzerinden sorgulanabildiği,
bu kapsamda hâkim yetkisinde, "Dava Açılış"/"Taraf Vekil İşlemleri"menüsü açıldıktan sonra "Taraf
Vekil İşlemleri"nin açıldığı, bu ekranda taraf seçildikten sonra "Tarafla İlgili Tüm Dosyaları Göster"
butonunun tıklanarak tarafla ilgili tüm dosyaların sekmeler halinde görüntülendiği, istenirse sorgu
sonucunun dosyaya kaydedilebildiği, karşı birimden dosya inceleme talep edilebildiği,
4- Dosyaya kararın kaydı ile ilgili olarak;
a) Değişik iş dosyasına karar numarası verilerek karar kaydı yapıldıktan sonra, tekrar tedbir
ekleme ekranı açıldığı, taraf seçilerek "Tedbir Ekle" seçeneği seçildiğinde açılan yeni ekrandan "Şiddet
Uygulayan" veya "Mağdur" taraflarının her biri için ayrı ayrı tedbir maddesi, tedbir talep eden, tedbir
süresi, yakınlık durumu ve şiddet uygulama nedeni girişi yapılarak "Ekle" butonuna basılarak
kaydedilebildiği,
b) Eklenen tedbirler kaydedilip karar ve üst yazı onay işlemleri tamamlandıktan sonra tedbir
kararının, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen entegrasyon kapsamında ilgili birimlere
gönderildiği, buna ilişkin hatırlatıcı uyarının kullanıcı ekranlarına evrak oluşturma aşamasında kaydetme
işlemi yapılmadan hemen önce verildiği,
c) Başkaca tedbir kararı verilmesi ya da verilen tedbir kararından vazgeçilmesi durumunda
kararın evrak onaylanmamışsa silinebildiği, karar evrakı silindikten sonra tedbir kararının yeniden
hazırlanabildiği,
d) Onay işlemleri tamamlandıktan sonra entegrasyon kapsamında dağıtım yapıldığı için sistemsel
olarak evrakın iptali veya silinmesinin mümkün olmadığı,
e) Verilen tedbir kararının kaldırılması yönünde sistemde aynı ekrandan karar verilmesinin
mümkün olduğu,
5- 6284 sayılı Kanuna göre verilen tedbir kararlarının UYAP sistemine kaydı ile ilgili olarak;
a) 6284 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince, tedbir kararlarına ilişkin verilerin ŞÖNİM'lere
iletilmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile paylaşıldığı,
b) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bildirimlerinden ve yapılan araştırmalar
sonucunda; 6284 sayılı Kanuna göre verilen tedbir kararı evrakına, verilen tedbirlerin tam olarak
yazılmasına rağmen, tedbirlerin UYAP'a veri girişinin eksik veya yanlış yapıldığı, dolayısıyla Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilen veriler ile tedbir kararlarının birbiri ile uyuşmadığı,
c) 6284 sayılı Kanuna göre verilen tedbir kararlarına ilişkin veri girişlerinin tam ve doğru
kaydedilmesinin vakayla ilgili alınması gereken tedbirlerin hızlı ve etkin bir şekilde alınması açısından
önem arzettiği,
d) Tedbir kararlarına ilişkin istatistiki verilerin Bakanlığımız tarafından analiz edilerek, aile içi ve
kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla oluşturulan politika, proje ve faaliyetlerde dikkate alındığı,
bu nedenle verilerin doğru, tam ve eksiksiz olarak UYAP sistemine kaydedilmesinin yürütülen çalışmalar
açısından önemli sonuçlarının bulunduğu,
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Hususlarında bilgi edinilmesi ile keyfiyetin ve ekte sunulan ekran kullanım kitapçığının, aile içi
ve kadına karşı şiddet soruşturmalarını yürütmekle görevli Cumhuriyet savcılarına, 6284 sayılı Kanunda
öngörülen tedbirleri vermekle görevli tedbir mahkemeleri ve bu sıfatla görev yapan aile ve asliye hukuk
mahkemesi hakimlerine, ayrıca belirtilen mahkemelerin verdikleri tedbir kararları ile ilgili itirazları
incelemekle görevli mahkeme hakimlerine duyurulmasını rica ederim.
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