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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 05/01/2021 tarihli ve 6-10564 sayılı yazısı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgi sayılı yazısıyla; 6284 sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun "Teknik yöntemlerle takip" kenar
başlıklı 12 nci maddesi kapsamında kullanılan elektronik kelepçe uygulamasının, şiddet uygulayan
kişilerden gelecek tehlikenin bertaraf edilerek şiddet mağduru kadınların can güvenliklerinin sağlanması
ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişilerin şiddet mağduru kadınlara yaklaşmadan gerekli
tedbirledir alınmasını sağlayan önemli bir teknolojik altyapı olduğu,
Uygulamada ilgili kolluk birimi tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne
bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) bildirilen ve buradaki komisyonda görevli ŞÖNİM
müdürü, sosyal hizmet uzmanı ve ilgili kolluk (polis ve jandarma) temsilcisi tarafından yapılan
değerlendirme sonrasında ildeki ilgili mahkemeye sunulan rapor ile birlikte 6284 sayılı Kanun
kapsamında "teknik yöntemlerle takip" kararı talep edildiği,
Bugüne kadar "Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul,
İzmir, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun ve Trabzon" olmak üzere 15 ilde haklarında "teknik
yöntemlerle takip" kararı verilen kişilerin izlemesinin kısıtlı sayıdaki kelepçe ile yapıldığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet verecek olan
"Elektronik İzleme Merkezinde" 81 il ve ilçelerinde polis ve jandarma bölgesini kapsayacak şekilde 2021
yılı Ocak ayında faaliyete geçmesinin planlandığı belirtilerek,
6284 sayılı Kanun kapsamında "teknik yöntemlerle takip" kararı verilebilmesi ve "elektronik
kelepçe" ile şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilerin takibinin yapılarak, başka kadın
cinayetlerinin önlenmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla
belirtilen hususların Cumhuriyet başsavcılıkları ile ilgili mahkemelere duyurulması talep edilmiştir.
Bilindiği üzere, 6284 sayılı Kanunda 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 esaslar düzenlenmiştir.
Kanunun "Teknik Yöntemlerle Takip" kenar başlıklı 12 nci maddesinde de Kanun hükümlerine
göre verilen tedbir kararlarının uygulanmasında hâkim kararı ile teknik araç ve yöntemler
kullanılabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda şiddetin tekrarlanma riskinin fazla olduğu ve diğer
tedbirlerin mağduru korumada yetersiz kalacağının değerlendirildiği durumlarda önemli ve caydırıcı
işlevi bulunan bu uygulamanın kullanılması şiddetin önlenmesi ve şiddetle etkin mücadele edilebilmesi
açısından son derece önemlidir.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Uygulamada, Bakanlığımızın 154/1 sayılı Genelgesinde de işaret edildiği üzere; aile içi ve kadına
karşı şiddet vakalarında, şiddet mağduru hakkında acil koruma tedbirleri alındıktan sonra, ŞÖNİM'den,
6284 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca; korunan kişilerle ilgili
olarak kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu hakkında
ayrıntılı sosyal araştırma raporu, yine aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca şiddet
uygulayanla ilgili olarak da kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve
psikolojik durumu ile diğer kişiler ve toplum açısından taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal araştırma
raporu hazırlanıp sunulması ya da tedbirlerin uygulanmasının sonuçları ve ilgililer üzerindeki etkilerine
dair rapor hazırlanması istenebilmektedir.
Böylece 6284 sayılı Kanun kapsamında şiddetin önlenmesi ve verilen tedbir kararlarının etkin
olarak uygulanmasının izlenmesi bakımından verilecek destek hizmetleri kapsamında ŞÖNİM'den vaka
ile uyumlu şekilde tedbirlerin talep edilebilmesi açısından elzem olan risk değerlendirme raporunun
hazırlanması istenerek, şiddetin tekrarlanma riskinin fazla olduğu ve diğer tedbirlerin mağduru korumada
yetersiz kalacağının değerlendirildiği durumlarda 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararları
ile birlikte aynı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında teknik yöntemlerle takip (elektronik kelepçe)
uygulamasına karar verilebilecektir.
Öte yandan, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amir, kolluk veya hâkim tarafından
alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbir kararları ivedilikle alındıktan sonra, alınan tedbirlerin
somut vaka için yeterli olup olmadığı ve doğru tedbirlere hükmedilip hükmedilmediğinin
değerlendirilmesi, yine tedbirlerin gözden geçirilmesi veya süresinin uzatılması aşamasında somut
vakaya daha uygun tedbirlerin alınmasına imkân sağlayacak olan sosyal araştırma raporları, nitelikli ve
tekrarlanan şiddet vakaların tespitinde adli mercilere yardımcı olabilecek, teknik yöntemlerle takip gibi
elektronik kelepçe uygulanmasına ilişkin tedbirlerin vakaya uygunluğunun değerlendirilmesi konusunda
da yol gösterici olacaktır.
Bu itibarla;
1- Aile içi ve kadına karşı her türlü şiddetle etkin mücadele edilebilmesi, nitelikli ve tekrarlanan
şiddet vakaların engellenmesi amacıyla 6284 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenen teknik
yöntemlerle takip tedbirinin ve bu kapsamda elektronik kelepçe uygulamasının, Ocak 2021 tarihi
itibariyle tüm il ve ilçelerde, bu kapsamda tüm polis ve jandarma bölgelerinde uygulanabilir duruma
geleceği,
2- Şiddetin tekrarlanma riskinin fazla olduğu ve 6284 sayılı Kanunda öngörülen koruyucu ve
önleyici tedbir kararlarının tek başına mağduru korumada yeterli olmayabileceğinin tespiti durumunda ve
yine verilen tedbir kararlarının uygulanmasının takibi ile etkinliğinin gözden geçirilebilmesi açısından
tedbir kararlarını vermekle görevli hâkimler tarafından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri
ve Sosyal Hizmet merkezlerinden korunan kişi ile şiddet uygulayan kişi hakkında her zaman sosyal
araştırma ve risk değerlendirme raporları istenebileceği,
3- Nitelikli ve tekrarlanan şiddet vakaları başta olmak üzere, 6284 sayılı Kanunda öngörülen
tedbirlerin tek başına mağduru korumada yeterli olmayabileceğinin sosyal araştırma ve risk
değerlendirme raporları ile tespiti halinde, 6284 sayılı Kanunda öngörülen diğer tedbirlerle birlikte
elektronik kelepçe uygulanmasına imkân veren teknik yöntemlerle takip yönteminin uygulanmasına da
karar verilebileceği,
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Hususlarında bilgi edinilmesi ile keyfiyetin ve ekteki duyuru metninin; aile içi ve kadına karşı
şiddet soruşturmalarına bakmakla görevli Cumhuriyet savcılarına, 6284 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.

Ramazan GÜRKAN
Hâkim
Bakan a.
Başkan V.

Ek : İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün
05/01/2021 tarihli ve 6-10564 sayılı yazısı.
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