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............... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020)” kapsamında yapılan durum
değerlendirilmesi neticesinde hazırlanan "Acil Faaliyet Planı" doğrultusunda bir kısım uygulamaların
geliştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi öngörülmüştür.
Mücadelede öncelikli rol ve sorumluluğu bulunan kurumların gerçekleştirmesi gereken faaliyetler
somutlaştırılarak 2020-2021 yıllarına dair hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon
Planı” doğrultusunda Bakanlığımız tarafından, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun uygulamaları esnasında yol gösterici olması ve Kanun kapsamında verilen
koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi
amacıyla, 2019 yılı Aralık ayı itibari ile 154/1 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması” konulu Genelge hazırlanarak yayımlanmış ve duyurulmuştur.
Genelge hazırlık çalışmaları sırasında ilgili Bakanlıkların da katkısı alınarak işaret edilen uygulamalar
konusunda mutabık kalınmıştır.
154/1 sayılı Genelgemizi tamamlayıcı nitelikte, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından önemli
bir adım atılmış ve 6284 sayılı Kanun uyarınca 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 belirlenmiştir.
Yine, İçişleri Bakanlığı tarafından 01/01/2020 tarihinde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Genelgesi” yayımlanmış ve tedbir kararlarının tebliği hususunda adli makamlarca Tebligat Kanununun 2
nci maddesi kapsamında kolluk vasıtası ile tebligat yapılmasına ilişkin kararların ivedilikle yerine
getirilmesi istenilmiştir. Tedbir kararlarının kolluk aracılığıyla ivedi şekilde tebliğ edilmesi ile birlikte
tekrarlanan şiddet eylemleri ve tedbir kararlarının ihlali durumunda zorlama hapsine hükmedilebilecektir.
Bu itibarla;
1- Aile içi ve kadına yönelik şiddet vakalarının belirli Cumhuriyet savcıları üzerinden takip
edilmesi, soruşturma ve tedbir geçmişinin mutlaka sorgulanması, mağdurun daha önce başka şikâyetinin
bulunup bulunmadığının kontrol edilerek süregelen şiddet vakalarının tespiti halinde şüpheli hakkında
zincirleme eylemlerle orantılı koruma tedbirlerine başvurulması,
2- Mesai haricinde (gece / hafta sonu / dönüşümlü çalışma vs.) karşılaşılan aile içi şiddet
vakalarının soruşturma işlemlerinin de titizlikle yürütülmesi, nitelikli / tekrarlanan şiddet olgusu
içerenlerin risk değerlendirmesinin dikkatli yapılması hususunda kolluk birimlerinin talimatlandırılması,
3- Nitelikli veya tekrarlanan şiddet vakalarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüklerinden 6284 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca mutlaka sosyal inceleme raporu
istenilmesi,
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4- Talep edilecek koruyucu ve önleyici tedbir kararları belirlenirken, kolluk birimleri tarafından
doldurulan olay kayıt formu ve/veya hazırlanan sosyal inceleme raporunun dikkate alınması, vakaya özel
uygun önleyici tedbir kararlarının (öfke kontrolü, stresle baş etme, madde bağımlılığı tedavisi vb.) da göz
önünde bulundurulması,
5- İçişleri Bakanlığının “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi”nde açıkça işaret edildiği
üzere, 6284 sayılı Kanun uyarınca verilen tedbir kararları vasıf ve mahiyetleri gereği Tebligat
Kanununun 2 nci maddesi gereğince "tehirinde zarar umulan iş" kapsamında değerlendirilmekle, bu
kararların ivedi şekilde kolluk aracılığı ile tebliğinin yapılması,
Keyfiyetin aile içi ve kadına yönelik şiddet soruşturmalarını yürütmekle görevli Cumhuriyet
savcıları ile tedbir mahkemesi hakimlerine de bildirilmesi hususunu bilgilerine rica ederim.
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