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Konu : Kadma Yrinelik giddetle Miicadele
(Genelge-2022/l)

DAGITIM YERLERINE
ilgi: a; Adalet Bakanhlr Ceza igleri Genel Mi.idiirli.ilii,ntin

| 7 . 12.20 19 tarihli v e E.2002 I 99 425 say :/rr,..Ai lenin
Korunmast ve Kadrna Kargr $iddetin Onlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasr" konulu 154/l
srra
sayrh genelgesi.

b) igigleri Bakanh[r'nrn (iller idaresi Genel MiidtrliigU) 0110112020 tarihli ve
$iddetle Miicadele" genelgesi.

I sayrh ..Kadrna ydnelik

c) 01.04.2020 tarihli ve 8.9155 savrh. "Kadrna Ydnelik $iddetle Mticadele" konulu, 2020/2 sra sayrll
genelgemiz.

d) Aile ve Sosyal Hizrnetler Bakanhlr, Kadrnrn Statiisti Genel Mildtirliiltinnn23.06.2021 tarihli ve E13494116-401-378776 saylh "Kadtna Ydnelik giddetle Mucadele" konulu, 2O2llOS srra
sayrlr
genelgesi.

Miidiirlii!il'niin (Kadrn Politikalarr Daire Bagkanlgt)27.07.2021 tarihli ve E13494116401-641710 sayth, "Kadtna Ydnelik giddetle Miicadele iV. Ufiriaf Eylem planr (20212025) konulu yaz's;,.

e) Kadrnrn Statiisii Genel

f) Aile ve Sosyal Hizmetler it tttuaurttigti'niin 09.l2.2021tarihliveE-6g2907g3-4oo-1g363gg sayrh,
"Kadtna Ydnelik $iddetle Miicadele il eylem Plam (2022-2025)- konulu ya^sr.
g) igigleri Bakanh[r'nrn (iller idaresi Genel Miidiirltigu) 0l.o4.2o22tarihli ve E-gg6g40
97-000-27g57
saytlt "Kadtna Ydnelik $iddetle MUcadele 2022Faaliyet Planr" konulu yazrst.

Kadtna y<inelik qiddetle miicadele gok ydnlti, bi.itiinciil bir yaklaym ve toplumun ttim
kesimlerinin ortak ve kararlt miicadelesini gerektirir. Bu kapsamdaki gahgmalann, disiplinler
arasl
bir yaklagrmla yiiriitiilmesi ve ilgili ttim taraflann <inleme, koruma, kowqturma ve politika olugturma
boyutuyla siirecin iginde yer almasr biiyiik rinem arz etmektedir.
Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasmm 10 uncu maddesinde kadrnlarve erkeklerin egit haklara sahip
oldu[u, Devletin eqitlilin ya$ama gegmesini sa[lamakla yiiktimlti oldu[u; 4l inci maddesinde iie
Devletin, ailenin huzur ve refahr igin gerekli tedbirleri alacalr hiiktim altrna ahnmrqtrr.
813/2012 tarihli ve 6284 sayrh Ailenin Korunmasr ve Kadma Kargr
$iddetin flnlenmesine
Dair Kanun; rrk, renk, cinsiyet, tabiiyet, dil, din, statii, medeni hal, engei durumu, hastalk gibi
herhangi bir aynm g<izetmeden giddete u[rayan veya uframa tehlikesi bulunan ttim kadrnlar
gocuklar, diler aile bireyleri ve tek taraflr rsrarh takip maldurlanm korumayr
amaglamaktadrr.
Kanun ile korunan kigiler hakkrnda ahnabilecek koruyucu tedbirler ile giddet uygulayan
ve
uygulama ihtimali bulunan kigiler hakkrnda ahnabilecek dnleyici tedbirler .1r. iu teOUiJerin
hangi
makamlarca ahnabilece[i hususlan aynntrlan ile diizenlenmiqtir.
Kanun kapsamrnda, giddetin cinlenmesi ile koruyucu ve d,nleyici tedbirlerin etkin bir
bigimde
uygulanmasrna ycinelik giiglendirici ve destekleyici danrgmanlk, iehberlik, y6nlendirme
ve izleme
hizmetlerinin verildili, gerekli uzman personelin gdrev yaptrpr
$iddet 6nlem! ve izleme tvtert ezteri
($ONIM) ihdas edilmigtir. Ayrrca Kanunun 16 ncr maddesi gergevesinde Kanun
htikiimlerinin yerine

getirilmesinde kurumlar arasr koordinasyonun Aile
tarafindan gergekle gtirilmesi hiiktim altma almmr qtr.
Aktent Mahallesi H'seyin okan Merzeci

ve
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6284 sayh Kanunun yi.iriirlti[e girmesinin ardrndan; Kadrn Konukevleri Agrlmasr ve iqletilmesi
Hakkrnda Ycinetmelik 5 Ocak 2013 tarihinde, Kanunun Uygulama Y<inetmelili lS O;ak 2013
tarihinde, $iddet Onleme ve izleme Merkezleri Hakkrnda Ydnetmelik 17 lvrart 2016 tarihinde
yiiriirlti[e girmi qtir.

6284 sayrh Kanunun etkin uygulanmasr, kadrna y<inelik giddetle miicadelede kurumsal olarak
sorumluluklann belirlenmesi ve uygulamadan kaynaklanan aksakhklann giderilmesi amacryla 17
Aralrk 2019 taihinde Adalet Bakanhg tarafindan "Ailenin Korunmast ri Kodrro Kary
Sidaenn
Onlenmesine Dair Kanunun lJygulanmasl " konulu 154/l sayrh genelge, 0l Ocak 2020 taihinde ise
igigleri Bakanhlr tarafindan "Kadma Ydnelik $iddetle Mticidele-" gen-etgesi yayrmlanmrqtrr.

Tiirkiye'de kadrna ydnelik giddetle mi.icadelede devletin ilgili kurumlanrun iistlenmesi gereken
sorumluluklan belirleyen ulusal eylem planlannrn hazrlanmasr ve uygulanmasr konusunda ilk olarak
2006117 sayrh Bagbakanhk Genelgesinin "Kadrna Y<inelik $iddet Konusundaki
Q6ziim Onerilerinin
Yaqama Gegirilmesinde Koordineli Qahqmasr Gereken Kurumlar" bdltimiiniin "Hizmet Kurumlan,'
alt baglrlr I I inci maddede: "Kadmdan Sorumlu Devlet Baknnlgt koordinasyonunda battin knmu
kurum ve kuruluSlan, ilniversiteleri, sivil toplum kuruluslartm, 6zel sektdr ve yerel ydnetimleri de
kapsayacak '2006-2010 Kadma Ydnelik giddetin Onlenmesi Eylem Plaru hazrlanmah' ve
uygulamalan takip edilmelidir. " htikmti yer almrgtrr.

ilgili hiikmii gergevesinde gimdiye kadar 3 tane ulusal
eylem planr haztrlanmtq, yiirtirliife konarak uygulama ve izleme-de[erlendirme gahgmalal
2006117 sayrh BaSbakanhk Genelgesi'nin

gergeklegtirilmigtir. Bunlar;
'Kadma Ydnelik Aile igi $iddetle Miicadele Ulusal Eylem Plam (2007-2010)
'Kadma Ycinelik $iddetle Mticadele 2. Ulusal Eylem Plam (2012-2015)
'Kadma Y<inelik $iddetle Miicadele 3. Ulusal Eylem Plam (2016-2020)'dt.

3.Ulusal Eylem Planr do!rultusunda uygulamada 6ne grkan sorunlar ve griztim <inerileri
de[erlendirilerek Aile Sosyal Hizmetler Bakanhlr, Adalet Bakanhfr, igigleri Bakanhfr, Milli E[itim
Bakanlrlr, Safhk Bakanh[r ve Diyanet iqleri Baqkanhlr igbirlilinde 2020-2021yrllarrnr kapsayan
"Kadtna Ytinelik $iddetle Miicadele Koordinasyon Plaru" ilgili Bakanhklar ve Bagkanlk tarafindan
25 Kasrm 2019 tarihindeki Kadrna Ytinelik $iddete Karqr Uluslararasr Miicadele Giini.i etkinlikleri
kapsamrnda imza altrna alman "Kodtne Ydnelik $iddetle Miicadelede Kurumsal isbirti{i ve
Esgiidamtin Artrilmastna Dair Protokol" gergevesinde yiirtirliile girmigtir.
Gerek "Kadtna Y<inelik $iddetle Mi.icadele 3.Ulusal Eylem Plam 2016-2020-, gerekse de
ilimizde kadrna ytinelik giddetle miicadele konusunda etkin hizmet sunulmasr hedefiyle itgiti t<urum
kuruluqlarrn gcirev ve sorumluluklan belirlenerek hazrrlanan "Kadtna Y1nelik $iddetle Macadele il
Eylem Plam (2017-2020) " ve " 2020 - 2021 Kadma Ydnelik giddetle Mt)cadele Koordinosyon plont"
kapsamrndahazrlanan "Kadma Ydnelik $iddetle Mticadele it Eylem Plaru (2020-2021;" etkin bir
gekilde uygulanmrg olup Valilipimizce 0l .04.2020 tarihinde Kadrna Yrinelik giddetle Miicadele
konulu 2020102 saytlt genelge yayrmlanarak ilgili kamu kurumlan ve kuruluglann mevzuata uygun
koordine bir gekilde kadrna ydnelik qiddetle miicadele faaliyetlerini ytiriitmeleri sallanmrgtrr.

ilgili kamu kurum ve kuruluglannrn, sivil toplum kuruluglanrun, sendikalann, uluslararasr
kuruluglann, iiniversitelerin, medya temsilcilerinin katkr ve katrhmlan ile KSGM koordinasyonunda
Kadrna Y<inelik $iddetle Mticadele 4. Ulusal Eylem Plarn (2021- 2025) hazrrlanmrg ve 30.06.2021
tarihinde ytirtirlii[e girmigtir.
2021-2025 yrllanm kapsayacak eylem planmrn 5 ana hedefi bulunmaktadrr. Bunlar;
. Adalete Eriqim ve Mevzuat,
. Politika ve Ko.ordinasyon
. Koruyucu ve Onleyici Hizmetler
. Toplumsal Farkrndahk
. Veri ve istatistik
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"$iddete stfir tolerans" ilkesi do!rultusunda kadrna y<inelik her tiirlii qiddeti <inlemek
amacryla
yeni ddnemin giddetle mticadele yol haritasr 28 strateji ve 227 faaliyet geklinde yaprlandrnlmrgtrr.
4.Kadrna Y<inelik $iddetle Miicadele Ulusal Eylem Planmrn 2.4.1. faaliyetine istinaden,
22-24
Kastm tarihleri arasr "2022-2025 Yrh Kadrna Ydnelik giddetle Miicadele il iylem planr
ealigtayr,,,
diizenlenerek"2022-2025 Yrh KY$ Miicadele il Eylem Plam" ve "ig fakvimi/planlan',
tti,n puydul
kurumlkuruluqlann ortak gahgmasryla olugturulmug Makam oluru O9.lZ .2021taihinde alnarak
ilgili
tiim kurum ve kuruluglara bildirimi yaprlmrqtrr.

"$iddete Srfir Tolerans ilkesi" ile "Kadma Ydnelik Her Tiirlii
$iddeti Onleme" amacrnl
gergeklegtirmeye y<inelik olarak hazrrlanan il Eylem Plam 4 temel hedefe itigt in stratejiler
ve her bir
strateji kapsamrnda da belirlenen 93 faaliyetten olugmaktadr. Her bir faaliyete iligkin siitunlar:
Faaliyet Adr................ : Faaliyet kapsamrnda ne yaprlacalrm krsaca tanrmlamaktadrr.
Sorumlu Kurum.......... Eylem Plam do!rultusunda yaprlacak faaliyeti bizzat ytiriitmek,
siiresinde sonuglandrrmak ve raporlamaktan sorumlu
kurum/kuruluglar yer almaktadrr.

Ilgili Kurum

P

Eylem Plam do[rultusunda ig birli[i iginde yaprlacak faaliyetlerin
kendi sorumluluk alaruna giren krsmrnr yi.iriitecek, sorumlu
kuruluqla ig birlili yaparak somut destek verecek kurum/kurulug
yer almaktadrr.

erformans Gri stergesi Faaliyetin gergekleqtirilmesine iligkin temel gdstergeler yer
almaktadrr.

S{ire..........

Faaliyetin tamamlanmasr igin <ingdriilen siireyi gdstermektedir.

Disiplinler arast bir konu olan dtinyada ve iilkemizde yaqanan geligmelere g<ire si1rekli yeni
tedbirler almmast gereken kadrna ytinelik giddetle mi.icadele gergevesind e 2022 yrlnda atrlmasr
gereken adtmlar, ilgili birimler arasmda teknik dtizeyde ytirtitiilen gahgmalar sonucunda belirlenmig
ve hazrrlanan"2022 Faaliyet Plant" Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, igigleri, Milli Elitim ve Saglk
Bakanlrklan ile Diyanet iqleri Bagkanhlr tarafindan 23 Mart2022 ta;1hinde imzalan* Ui. protokille

kamuoyuna duyurulmugtur.

Kadrna y<inelik giddetle miicadelede kahcr ve etkin bir bagannrn elde edilmesi; 4.Ulusal Eylern
Planr (2021-2025) ve 2022 Faaliyet Planrnda belirtilen etkinliklerin ilgili kurum ve komisyonlar
tarafindan zamanmda ve eksiksiz gekilde yerine getirilmesiyle miimktin olacaktrr. Bu kapsamia;

A. Kadrna
Komisyonul

Yiinelik $iddetle Miicadele it Koordinasyon, izleme ve Deferlendirme

ilimizde kadrna ydnelik giddetle mi.icadele alamnda gahgan k*g kurum ve kuruluglan ile ilgili

ttim taraflar, igbu genelgede belirlenen esaslann yarunda $iddet Onleme ve izleme Merkezieri

Y<inetmeli[i gerelince olugturulan "Kadtne Yanelik $iddette M,i)cadele il Koordinasyon, izleme ve
De{erlendirme Komisyonu" tarafrndan altnan kararlar do[rultusunda galgmalanm si.irdiirmekle
y0kiimliidiirler.
Komisyonun amacl; goNittt ve diler kurum ve kuruluglar tarafindan verilen hizmetlerin
koordinasyonunu sallayarak, il Eylem Planr faaliyetlerini ytiriitmek, ilde giddeti <inleme alanrnda
gahgan ttim kurumlar tarafindan toplanan verileri delerlendirerek qiddetin rinlenmesi galgmalannda
bulunmak, uygulamadan kaynaklanan somnlarrn giderilmesi ve miidahalenin etkinli$inin artrnlmasr
dnerilerinde bulunmak, geligtirilen gdziim dnerilerini delerlendirmek, komisyonun galqmalannr ve
ahnan kararlannr izlemek ve takibini yapmaktrr.
Komisyon;
1. Vali veya Vali Yardrmcrsrnrn bagkanhgrnda,
Akkent Mahallesi Httseyin okan Merzeci Bulvarr No:662
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2. Biiyrikgehir Belediye Baqkam,
3. Cumhuriyet Baqsavcrsr,
4. l.Aile Mahkemesi Hdkimi,
5. Mersin Universitesi Rektdrti.
6. Tarsus Universitesi Rektorti,
7. Toros Universitesi Rektdrti,
S. Qag Universitesi Rektdrti,
9. Mersin Barosu Kadrn Haklarr Merkezi Temsilcisi,
10. il Emniyet Miidiirti,
I l. il Jandarma Komutanr,
12. Sahil Giivenlik Akdeniz B<ilge Komutanr,
13. Akdeniz Belediye Baqkanr,
14. Erdemli Belediye Bagkanr,
15. Mezitli Belediye Bagkanr,
16. Silifke Belediye Bagkanr,
17. Tarsus Belediye Bagkam,
18. Toroslar Belediye Bagkanr,
19. Yenigehir Belediye Bagkanr,
20. Denetimli Serbestlik Miidiirii,
21. Adli Destek ve Mapdur Hizmetleri Mi.idiirii,
22. il Miiftiisii,
23. Aile ve Sosyal Hizmetler il Miidiirii,
24. Qahgma ve iq Kurumu il Mtidtirti,
25. Sosyal Yardrmlapma Dayarugma Vakfi Miidtirii,
26. Sosyal Giivenlik Kurumu il Mtidtirti,
27. Qevre, gehircilik ve iklim De[iqikli[i il Mtidtirti,
28. il G<ig idaresi Mtidiirii,
29. il Niifus ve Vatandaghk Mtidilrii,
30. il Milli Egitim Miidiirii,
3t. il Saghk Miidririi,
32.11Afetve Acil Durum Miidiirii
33. $ONIM Miidririi,
34. Qukurova Kalkrnma Ajansr Temsilcisi,
35. Mersin Kadrn Konukevi Mtidiirii,
36. Mersin 2. Kadrn Konukevi Miidtirii,
37. Btiytikgehir Belediyesi Kadrn ve Aile Hizmetleri Miidtirti,
38. Tarsus Belediyesi Kadrn ve Aile Hizmetleri Miidiirii,
39. Kadrn alamnda gahgan sivil toplum kuruluglan temsilcilerinden olugur.

Konunun hassasiyetine dikkat edilerek kurumlann hizmet sunumlan; gtivenlik, gizlilik, saygl,
hak temelli yaklaqrm ve kadrnm gtiglenmesi ilkeleri do!rultusunda gergeklegtirilir.
ihtiyag duyulmasr halinde Komisyon listedeki kurumlkuruluglardadefigiklik yapabilirve listede
yer almayan kurum/kuruluglan toplantrlara davet edebilir.

Komisyon; i.ig ayda bir toplanrr, Mersin il Eylem Plam kapsamrndaki faaliyetlerin
yiiriiti.ilebilmesi amacryla ilgili kurumlardaki uygulayrcrlardan Teknik Kurul oluqturur, onaylar ve
duyurur, il Eylem Plant'na balh olarak yrlhk faaliyet planlannr onaylar ve duyurur, plamn
uygulanmasmda kurumlar arast eggtidiimti sallar, ilerlemeyi de[erlendirir ve duyurur, uygulamadaki
sorunlara iligkin gdztim <inerilerini delerlendirir ve gerekli tedbirleri alr, gerekli durumlarda alt
komisyonlar / gahgma gruplan olugturur, il Eylem Plam'run hazrrlanmasr ve uygulanmasrnda ilgili
paydaglann etkin katrhmrm sallayacak tedbirleri alrr.
Akkent Mahallesi H0seyin Okan Merzeci Bulvan No:662 33160 - yenigehir / Mersin
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B. Teknik Kurul;
Teknik Kurul; yerel ytinetimin, merkezi y<inetimin taqra tegkilatrmn, sivil toplum kuruluqlanmn,
barolann ve tiniversitelerin temsilcilerinden oluqur. itaen ihtiyaca g6re kurula odalar, birlikler ve
meslek <irgiitleri ve <izel sektortin ternsilcileri dihil edilebilir. Kurulda cinsiyet dengesi g<izetilerek,
her kurumdan bir asil ve bir yedek sorumlu belirlenir.

Kurul, Komisyon'un galtgmalannt desteklemek iizere agaprdaki g<irevleri yerine getirir:

il Eylem Plant'na iliqkin yrlhk faaliyet planr hanrlar ve onay igin Komisyon'a sunar.
2. Yrlhk faaliyet planlarrmn uygulanmasrnda izleme ve eqgiidiimii saflayarak,
f.

plarun

uygulanmasrna iliqkin ilerlemeyi raporlar ve komisyona sunar.
3. il Eylem Plant'run son yrlma ait faaliyet plam hazrrlarurken, bir sonraki eylem planmm
iiretilmesi igin gerekli faaliyetleri aym qablonu kullanarak hazrlar ve yrlhk plana ekler.
4. Uygulamadaki sorunlan tespit eder ve gdziim <inerilerini Komisyon'a iletir.
5. Teknik Kurul, ayda bir salt go[unlukla toplamr. Sekretaryasr $ONIM tarafindan yiiriiti.iliir.
6. Uye kurum ve kuruluglann Teknik Kurul'a atayacalr temsilcilerin (kadrna ydnelik giddetle
mticadele kurum sorumlulannrn) kurum/kurulugta en azbir yrldrr gahgryor olmasr, tercihen kadrna
y<inelik giddet, kadrn hizmetleri, gocuk hizmetleri vb. birimlerde g<irev alan veya gegmigte bu gibi
birimlerde gdrev almrg olmast, tercihen toplumsal cinsiyet egitlili ve daha <izelde kadrna ytinelik
giddet konusunda tirgiin veya yaygrn efitim almrg olmasr, tercihen stratejik planlama, izleme,
delerlendirme ve raporlama konulannda deneyim sahibi olmasr ve tercihen gdntilliik esasma g6re
grirevlendirmenin yaprlmasr koqullannr sa$lamasr gerekir.

yrl siireyle yaprlrr. Gdrevlendirmede devamhhlm esas oldulu gciz
tintinde bulundurulur. Kurum sorumlusunun gahqmalan igin gerekli kaynak (malzeme, ekipman,
lojistik, btitge vb.) temsil edilen kurum/kuruluq tarafindan saflamr.
7. G<irevlendirme en az bir

8. Kurum/kurulug sorumlulan baph olduklan kurumlkurulug adrna Teknik Kurul toplantrlanna

kattlarak, bilgi ve gdriiq sunarlar. Ba[h olduklan kurum/kurulugun Eylem Plam'nda iistlendili
sorumluluklar gergevesinde uygulamalan takip ederler, kurum/kurulugun y<ineticilerine gerekli
bilgilendirmeyi yaparlar ve varsa sorunlann g<iziimiine yrinelik gahgmalan ytirtitiirler.

il

eylem Planr faaliyetleri kapsamrnda ba[h bulunduklan kurumlkurulugun uygulamalanna
iligkin verileri toplayarak, iig ayda bir performans g<istergelerine uygun, il eylem Planr'nda yer
verilen faaliyetlerin izlenmesine iliqkin Bakanhk tarafindan belirlenen bir "raporlama formatr"
gergevesinde ve istatistiki deler igeren gekilde hazrrlayacaklan raporu, Kadmm Statiisti Genel
Miidi.irliiliine iletilmek tizere 96Nitr,t' e sunarlar.
ilgili kuruluqlann sorumlulu[undaki faaliyetlere iligkin gergeklegtirilenler resmi yazr ile talep
edilecek ve yukarrda bahsi gegen yasal dayanaklar ve ilgili politika dokiimanlan temelinde ve
belirtilen gahgma ilkeleri do!rultusunda, ilimizde giddetin dnlenmesi ile qiddet maldurlannrn
korunmast stirecinde hizmet sunan kurum ve kuruluglar, ilgili mevzuat ile ulusal ve yerel
diizenlemeler gergevesinde agafrda yer alan sorumluluklanm yerine getireceklerdir.
9.

C.

Miilki Amirler;

1. Kadrna y<inelik giddetle miicadelede gdrev alan kuruluqlann hizmet sunumunun
kolaylaqtrnlmast igin personel sayrsr ve idari kapasite yerel imkdnlar d6hilinde arttrnlacak, yeterli
personel ve arag tahsisi saplanacaktrr.

2. $iddetle miicadele alamnda deneyimli (kuruluq mtidiirti, sosyal gahgmacr, psikolog, kolluk
g<irevlisi, salhk personeli vb.) personelin gcirev yerinin srk degigmesini <inlemek igin gerekli tedbirler
ahnacaktrr.
Akkent Mahallesi Huseyin Okan Merzeci Bulvarr No:662 33 160 - Yenigehir / Mersin
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 8l 12
e-Posta: yaziisleri@mersin.gov.tr intemet Adresi: http:/lwrilw.mersin.qov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hsO l.kep.tr

5t15

Bilgi igin: Kenan YILDIRIM
$ef
Telefon No:

3. Komisyon toplantrlanrun

ildeki tist dtizey y6neticilerin katrhmr ile diizenlenmesi. etkin

kararlar ahnarak sonuglanrun izlenmesi saflanacaktrr.

4. ilge diizeyinde komisyonun etkinli[i sa[lanarak, kaymakamlar baqkanllrnda paydaq/ilgili
kurum amirlerinin katrhmr ile dtizenli toplantrlar yaprlacaktrr.
5. Kadrna Ydnelik $iddetle Mticadele Ulusal Eylem Planlan, Koordinasyon planr ile il Eylem
Plantrun ilgili kurum ve kuruluglar tarafindan etkin bir gekilde uygulanmasr igin diizenli oiarak
izlenmesi ve delerlendirilmesi sallanacaktrr.

6. il dtizeyinde kadrna y<inelik qiddetin rinlenmesinde, toplumsal farkrndahk ve birlikte
miicadelenin sa[lanmasl amactyla bilinglendirme ve farkrndahk gahgmalanna alrrlk verilecektir.
7.

Kanun kapsamrnda giddet ma[durlanna ydnelik koruyucu tedbirlerin, delil veya belge

aranmakszrn ahnabileceli hususu dikkate almacaktr.

8. $iddete uSrayan kadrna ve beraberindeki gocuklara uygun bir bannma yeri sallanacaktrr.
Kadrn konukevlerine geqitli nedenlerle yerleqtirilemeyecek kadrn ve gocuklannrn kamuya ait bir
sosyal tesise yerleqtirilip hizmet modeli belirleme iglemlerinin Valilik, kamu kurumlan ve
belediye lerce yiiriitiilmesi sallanacaktrr.
9. Kadrna y<inelik giddetle mi.icadele gahgmalannrn giddetle miicadelede do[rudan hizmet
sunmayan ttim kurum kuruluqlar tarafindan sahiplenilmesi ve ilgili kurumlarda kiminle iletiqim
kurulaca$rnrn bilinmesi agrsrndan odak birimler olugturulacaktrr. Sdz konusu birimler, kuruluglannda
sunulan her hizmet igin kadrna ytinelik giddeti rinleme bakrgrmn yerlegtirilmesi ve bu konudaki
ihtiyaglann tespit edilmesinde temas noktasr olacaktrr. 56z konusu birimler kadrn alanrndaki
geliqmeleri daha yakrndan ve etkin bir gekilde takip edecektir.

10.6284 sayrh Kanunun "5/l-(b)" ve "5/l-(c)" maddeleri gerefince hakkrnda dnleyici tedbir
karan bulunanlara zorunlu hallerde mtilki amirin uygunluk onayl somasl (giddet uygulayan kiqinin
maddi gelirinin olmamasr, engel durumu, sa[hk durumu) altematif bannma yeri (Valilile ba[h
kurumlann sosyal tesislerinde) sa[lanmasrna ydnelik tedbirler ahnacaktrr.
Afet, acil durum, salgm hastahk vb. durumlarda mapdurlann hizmetlere erigim ve sunulan
hizmetten faydalanma bigimi deliqiklik gcisterebilir. Bu siiregte giddetle mticadele kapsamrnda
hizmet sunan kurum ve kuruluglann hizmetlerini, stiregte ortaya grkabilecek ihtiyaglar do!rultusunda
ve maldurlarrn hizmetlere erigim ve faydalanmasrnda herhangi bir aksakh$a mahal vermeyecek
gekilde yeniden dtzenlemeleri gereklidir. Bu baglamda gerekli hukuki ve idari tedbirler
gecikmeksizin ahnacaktrr.
11.

12. Kadrna ycinelik giddetle topyekiin miicadeleyi saplamak igin kamuoyu farkrndahlrnr
yiikseltecek, medya iletiqimini sallayacak, toplumun gegitli kesimlerinin (muhtarlar, <i!retm"rrl.r,
sanatgtlar, sporcular vb.) destelini alacak gegitli kampanya ve gahqmalar koordine edilecektir.
13. Faaliyet Planrnrn

D.

il

Emniyet

takibinin yaprlarak di.izenli gekilde raporlanmasr sallanacaktrr.

Miidiirlii[ii

ve

il

Jandarma Komutanhlrncal

1.6284 sayrh Kanun kapsamrnda kolluk birimlerine gelen maldura y<inelik ig ve iglemler
kigilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri, frziki kogullan uygun ortamlardabu alanda e[itim almrg,
tercihen kadrn personel tarafindan gergeklegtirilecektir.
2. Hakkrnda tedbir karan ahntp ahnmadr[rnaya da kiginin tedbir talebi olup olmadrfrna
bakrlmaksrztn "Aile igi ve Kadrna Karqr $iddet Olaylan Kayrt Formu" her vaka igin eksiksiz gekllde
doldurulacaktrr. Gi.incel telefon numarasr ve ulaqrlacak ikinci kiginin numarasr mutlaka yazrlacaktrr.
3. Hakkrnda dnleyici tedbir karan verilen giddet uygulayamn gegmig sug ve mtikerrer giddet

kayrtlarr kolluk birimleri tarafindan analiz edilerek, vaka bazh gahgrlacak, riskli durumlarda tedbir
kararlanrun uygulanmasr titizlikle takip edilecektir.
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4. Koruma tedbirlerinin etkinlili agtsmdan giddet maldurunun daha rince baqka gikayetinin,
sorugturma ve/veya davasmm bulunup bulunmadr[r mutlaka kontrol edilecek, ritrg"l"o giddet
vakalanmn tespit edilmesi halinde giipheli hakkrnda mtikerrer olaylarla orantrl koruma tedbirlerine
bagvurulmasr hususunda yetkili makamlann dikkati gekilecektir.
5.

Maldurun hayati tehlikesinin bulunmasr halinde, talebinin bulunup bulunmadrlrna

bakrlmaksrnn 6284 sayrh Kanunun 3 tincti maddesi uyannca gegici koruma altma alma tedbiri de
ddhil olmak tizere ya$ama hakkrmn korunmasmr sallamak amacryla gerekli iglemler yiirtittilecektir.
6. Hakkrnda bannma yeri sa[lanmasrna yrinelik karar verilen magdur, ivedilikle gONiM'e
ulaqtrnlacaktrr. $ONIV tarafindan talep edilmesi halinde il igi veya il -drgr nakillerinde magdura
kol luk birimleri tarafindan refakat edilecektir.
7. 6284 sayrh Kanun kapsamrnda haklannda tedbir karan verilenlere "tabanca, yivsiz av
tiifekleri, spor ve nigan ttifek ve tabancalan" tagtma/bulundurma izni verilmeyecek, <inceden verilen
taqtma./bulundurma silah ruhsatlanna istinaden tabanca ve tiifekleri olanlann haklanndaki tedbir
karan kaldrnhncaya kadar tabanca ve ttifekleri muhafaza altrna almacaktr.
8. 6284 sayrh Kanun kapsammda koruyucu veya cinleyici tedbir kararlannm almmasr ve yerine
getirilmesi agamastnda qiddet malduru ile giddet uygulayana uzlaqma ya da arabuluculuk
rinerilmeyecektir.
9. Kadrna ydnelik giddet olaylan ile ilgili ihbar, gikdyet ve haber ahndrpr andan itibaren konu
kriminal bir vaka olarak ele almtp, adli/dnleyici kolluk grirevi bir arada ve gecikmeksizin yiiriitiilecek,
soruqturmanm etkinlili agtsmdan her tiirlii bilgi, belge ve delil zamarunda, eksiksiz ve aynntrfi bir

gekilde toplanacaktrr.

Adli makamlann6284 sayrh Kanun kapsamrnda aldr[r tedbir kararlan Tebligat Kanunu'nun
2 nci maddesi kapsamrnda kolluk vasttasr ile tebli! edilecek ve kararlar ivedilikle yerine getirilecektir.
10.

11.Kadrna y<inelik qiddet fiilleri nedeniyle tutuklu veya hiiktimlii bulunan gahrslann firar,
tahliye veyaizne aynlma durumlannda giddet ma[durlanna yrinelik koruyucu/onleyici tedbirler ilgili
kurumlarla koordine sa[lanarak ivedilikle almacaktrr.
12. il-ilge diizeyinde okul-aile birlipi toplantrlan, halk elitim kurslan ile festival, q6,len, spor
mi.isabakalan vb. genig katrhmh etkinlikler ve kadrnlanmrzrn yo[unlukla bulundu[u diler alanlarda

Kadrn Acil Destek Uygulamasrmn (KADES) ile ilgili stantlar agrlarak farkrndahklann en tist diizeye
gtkarrlmast, vatandaqa duyurulmasr ve kullanlmlnln sallanmasr konusunda gerekli bilgilendirme
yaprlacaktrr.

kolluk g<irevlileri ile Milli Savunma Bakanhlr ve Jandarma
Genel Komutanltsr biinyesinde vatani gcirevini yapmakta olan erbag ve erlere yrinelik kadrna ydnelik
giddetle mi.icadele, erken yagta ve zorla evlilikler gibi konularda diizenli olarak e[itim ve
13. Asayig alamnda gcirev yapan

bilgilendirme gah gmalan gergekleqtirilecektir.
14.6284 sayrh Kanunun l2 nci maddesi ile dtizenlenen "teknik ydntemlerle takip" uygulamasr
iilke geneline yaygrnlagtrnlarak etkin qekilde uygulanmasr igin gerekli tedbirler ahnacaktrr.
15. Kadrna Ydnelik $iddetle Miicadele il izleme ve Delerlendirme Komisyonunun tig ayhk
periyotlarla yapacaprtoplantrlarda il Emniyet Miidiirliigii, il Jandarma Komutanhsrile Aile ve Sosyal
Hizmetler il Vtiatirtti[i.i <irnek vaka sunumu yapacaklardrr.
16. Yerel

TV kanallannda KADES uygulamasr tarutrmrna ydnelik video gristeriminin yaprlmasr

sa[lanacaktrr.
17.

Ytiksek/gok yiiksek risk grubu igerisinde degerlendirilen qiddet vakalanrun takibi igin

yerelde ilgili kurumlarrn temsilcilerinden bir risk yrinetim ekibi olugturulacak ve risk y6netim ekibine
bir kolluk personeli gdrevlendirilmesi sa[lanacaktrr.
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E. Aile ve Sosyal Hizmetler

it tvttiOiirttigii;

1. $iddetle m0cadelede ulusal mevzuatrn deSerlendirilmesi amacryla Kadrna

Yrlnelik $iddetle
Miicadele il Koordinasyon izleme ve Delerlettdir-" Komisyonu altinda Mevzuat eahqma Alt
Komisyonul Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler il vtiatirttifti, Mersin Aile Mahkemeleri, Mersin
Cumhuriyet Bagsavcthpr Aile igi $iddet ve Kadrna Kargr $iddet Savcrh[r, Mersin il Emniyet
Mtidtirli.igti, Mersin il Jandarma Komutanhlr, Mersin it tr,titti Elitim Miidiiliigii, Mersin il Saglrt<
Miidi.irliigii, Mersin Barosu Kadrn Haklarr Merkezi temsilcilerinin katrhmryla olugturulacaktrr.
Gerekli bulunmasr halinde ilgili meslek kuruluglan, iiniversiteler ve STK temsilcileri komisyon
toplantrlarrna davet edilecek, komisyonun sekretaryasr Mersin $ONiM tarafindan yiiri.ittilecektir.
Kadrna Y<inelik $iddet izleme Komitesi altrnda olugturulan Mevzuat Qahgma Ait Komisyonu
tarafindan hazrrlanacak rapor dtizenli gekilde izleme Komitesi'ne sunulacak ve ihtiyag duyulan
diizenlemeler tarafl arla paylagrlacaktrr.
2. Kadrna ydnelik giddetle miicadele kapsamrnda gONiV ile kadrn konukevlerinin kurumsal
kapasitesi imkdnlar gergevesinde artrnlarak, buralarda gerekli elitimi almrg yeteri kadar personel
istihdam edilecektir.
3. $iddet vakalannt daha hrzh gekilde tespit etmek ve giddet malduruna daha hrzh ulagabilmek

il ve ilgelerde bulunan SHM biinyesinde $iddetle Miicadele irtibat Noktalan
oluqturulmugtur. S<iz konusu birimlerde giddet maldurunun ihtiyag duydu[u destek ve rehberligi
uzmanlaqmrg bigimde sunabilmek ve 6284 sayrh Kanun kapsamrndaki iq ve iqlemleri etkin gekilde
takip edebilmek amacryla iq stiregleri geliqtirilecek ve uygulanacaktrr. Bunun yail sra s<iz konusu
amacryla

birimlerde gtirev yapan personelin mesleki miidahale kapasitesini artrrmak iizere elitim
pro gramlanna dtzenli olarak katrhmlarr sallanacaktrr.

4. Kadrna ydnelik giddetle miicadele 4.Ulusal Eylem Plarunrn 3.2.4.faaliyetinde "il dtizeyinde
niifusu 100 bini gegen tiim belediyelerin konukevi agmasma ydnelik gahgmalar ytirttiilecektir."
denmekte olup Mersin ilinde kadrn konukevi kapasitesinin yetersiz olmasr nedeniyle Belediye
Kanunu gere[ince konukevi/sr$rnma evi agma yasal sorumlulu[u altrnda bulunan belediyeler
tarafindan konukevi/sr[rnma evi agrlmasr yriniinde gerekli bilgilendirme ve rehberlik gahgmalarr
ytiriitiilecektir.
miilki idare amirleri ve kolluk birimleri bagta olmak iizere hizmet birimlerine
iletilen ttim bagvurularda giddet malduru bireylere hzh ve kolay erigimin sallanmasrna ycinelik
5. Yargr mercileri;

gerekli tedbirlerin almmasmr sa[layacaklardrr.
6. Kanunun 15 inci maddesi uyannca yargl mercileri tarafindan iletilen mesleki inceleme
taleplerinin (Sosyal Aragtrrma Raponr/Sosyal inceleme Raporu) kargrlanabilmesi igin il MiidiirliiEti
koordinasyonunda, $ONIM ve Sosyal Hizmet Merkezleri arasrnda gerekli iq bdliimti hrzla
yaprlacaktrr.

7.6284 saylt Kanun kapsamrnda inceleme gergeklegtirilirken, maldur ve gevresi biitiinctil bir
bakrg agrsryla deperlendirilecek ve kigi ihtiyag duyabilecegi di[er sosyal hizmet mi.idahalesi hakkrnda
bil gilendirilecektir.
8. Kadrna ydnelik velveya aile igi giddet vakalarrna mtidahale srasmda qiddet malduru velveya
giddete tamkhk etmig gocu[un durumu 5395 sayrh Qocuk Koruma Kanunu gergevesinde
de[erlendirilecektir.
9. Barrnma ihtiyacr bulunan ve $ONIV tarafindan Kanun kapsamrnda delerlendirmesi yaprlan,
ancak akrl ve ruh salhlr yerinde olmadrpr gdzlemlenen veya bedensel engeli nedeniyle stirekli
bakrma ihtiyag duyan engelli kadrnlar, 2017102 sayrh Engelli Bireylerin Acil Yerlegtirilmesi
Hakkrnda Genelge gereli bekletilmeksizin durumlanna uygun engelli bakrm ve rehabilitasyon
merkezlerine yerleqtirilecektir.
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10.

Bannma ihtiyacr bulunan

ve $ONivt tarafindan 6284 sayrh Kanun kapsamrnda

de$erlendirilmesi yaptlan, ancak altmrg yag iizeri kadrn ya da gebe oldu[u tespit edilen magdurlar,
ivedilikle durumlanna uygun sosyal hizmet kuruluglanna yerlegtirilecektii.

Cinsel giddet ma[durlanna iligkin kollukta gergeklegtirilecek ig ve iglemlerde ihtiyag
duyulmasr halinde refakat edilmesi sa[lanacako mevzuatrn uygulanmasmda aksaklla mahal
vermemek tizere meslek elemanlarr arasmdan konuya iliqkin icapgr listesi olugturularak, ma[durun
ikincil cirselenmesini dnleyici gerekli tedbirlerin almmasr sa[lanacaktrr.
I 1.

12. Gergeklegen giddet vakalanna

iligkin yazrh, g<irsel ve iqitsel medya ile internet ortammda
grkan haberler takip edilerek mesleki inceleme bagta olmak tizere gerekli iglemler gizlilik ilkesine
riayet edilerek gergeklegtirilecek ve hrzh bilgi akrqr sallanacaktrr.
13.6284 sayrh Kanunun uygulanmasrnda g6,rev alan kurum ve kuruluqlann personeli bagta
olmak izere muhtarlara ycinelik kadrn-erkek egitli[i, kadrna ydnelik qiddetle mi.icadele-, ilgili mevzuat
ve erken yagta evliliklerle miicadele konulannda elitim gahgmalan gergeklegtirilecektir.
Kadrna ydnelik giddetle miicadelede, ulusal diizeyde benimsenen politikalann yerele
uyarlanarak etkin uygulanmasr oldukga dnemlidir. Yereldeki belirleyici ve yrinlendirici iol ve
sorumluluklan kapsamrnda yerel y<inetimlerde gdrev yapan ydneticilere kadma yrinelik giddetle
mticadele farkrndahk seminerleri gergeklegtirilecektir.
14.

15.

il ve ilge di.izeyinde

sosyal hizmet sunumunda grirevli tiim meslek elemanlarr ile Aile Sosyal
Destek Programr (ASDEP) personeline; kadma, gocupa ve aile bireylerine ydnelik qiddetle mticadLle
alanrnda sistematik hizmet igi e[itim verilmesi safilanacaktrr.
16. ASDEP hane ziyaretleri esnasrnda hanelerde tespit edilen kadrna y<inelik giddet vakalan ve

risk fakttirleri cincelikli olarak ilgili kuruluqlara bildirilerek gerekli miidahalenin zamamnda ve etkin
olarak yaprlmasr sallanacaktrr.

17. Kadrna ytinelik giddetle mi.icadelede elitim ve farkrndahk gahqmalan, koruyucu hizmet
sunumuna iligkin mevzuat gergevesinde sunulan hizmetler ve uygulamada kargrlagrlan sorunlarr
gtizmek igin ilgili kurum kuruluglarla yaprlacak gahqmalann resmi olarak yiirtiti.ilmesi igin gerekli
alanl arda i q birli[i protokol leri imzalanacaktrr.

Kadrna ycinelik giddetle miicadelede hizmet sunan sivil toplum kuruluglanmn alan
deneyimlerini, dnerilerini dinlemek, fikir ahgveriqinde bulunmak amacryla ylhk "Deneyim paylaqrm
18.

Toplantrlan" dtizenlenecektir.
19. ASHB'ye ba[h hizmet sunan ALO 183 Sosyal Destek Hattr'mn qiddet ma[durlanna daha
etkili, hzlt ve sistematik hizmet sunumunu sa$lamak amacryla kapasitesinin ve kamuoyunda

bilinirliginin artrnlmasr igin gerekli tedbirler ahnacaktr.

it Mini E[itim Miidiirtiifii;
1. E[itim igeriklerinin kadrna ytinelik

F.

giddet, eqitlik, olumlu iletigim gibi konularda duyarh
olmastrun yamnda bu dersleri veren dlretmenlerin ve okul ydneticilerinin de ilgili konulara duyarl
olmast <inemlidir. Bu nedenle baqta rehber <i[retmen/psikolojik danrgmanlar olmak iizere ttim
cilretmenlere ve okul ydneticilerine ycinelik elitim, seminer ve farkrndahk gahgmalan
gergeklegtiri lecektir.
2. Rehber <ilretmenler ve di$er tilretmenler tarafindan rilrenci velilerinden giddete marvz
kaldrlr tespit edilen kiqiler hakkrnda Cumhuriyet Savcrhlrna ve $flNiM'e bildirimde bulunulacak,
kiqilere haklan ve bagvuru mekanizmalan hakkrnda bilgilendirme yaprlacaktrr.
3. $iddet <iykiisti oldu[u ydniinde emareler taqlyan bireylere yasal haklan
mekanizmalarr hakkrnda bilgilendirme yaprlacaktrr.

ve

bagvuru

4. Krz d$renciler bagta olmak iizereotiim dlrencilerin okula devam durumlan titizlikle izlenecek.
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devam sorunu olan dlrenciler tespit edilecek
yiiriitiilecektir.

ve

sorunun giderilmesi

igin gerekli

iglemler

5. 6284 sayrh Kanun kapsamtnda hakkrnda 8/6 gizlilik karan olan maldurlar ve beraberindeki
gocuklann, <irgiin ve yaygm e[itim hizmetlerinden yararlanrken herhaigi bir gecikme ya
da
aksakhkla karqrlagmamasr igin gerekli tedbirler almacaktrr.
6' Okullarda psikolojik danrgman ve rehber <ilretmenler ya da psikolojik danrgma ve rehber
tilretmen bulunmayan okullarda bu okullarrn bafh bulundulu Rehbeilik ve Aragfirma Merkezinde
gahgan e[itici elitimi alan psikolojik danrgmanlar ile rehber cigretmenler tarafindan
velilere y6nelik

aile iqi ve kadrna ydnelik qiddetle miicadele
gergekle gtiri lecektir.

konulannda bilgilendirme galgmalarr

7. Halk elitim merkezlerinde kadrnlara ydnelik farkh branqlarda kurslar agrlmasr sallanacak,
kayrt ve devam iglemlerinde giddet ma$durlanna dncelik tamnacaktrr.
8. Kadrn konukevlerinde agrlacak kurslara katrlacak konuklann hakkrnda gizlilik karan verilmig
olanlann, kurs merkezine yaprlan kayrtlannda kimlik bilgilerinin saklanmisrna yrinelik gerekli
tedbirlerin ahnmasr sa[lanacaktrr.

Efitim Miidiirliiklerinden elitim alan kadrnlar ile Milli Egitim Miidiirliiltine ba!1
okullarda elitim alan cilrencilerin kadrn velilerinin KADES uygulamasr - hakkrn-cla
9. Halk

bilgilendirilmesinin sa[lanmasr, bu kigilerin KADES uygulamasrm akrlfi telefonlanna yiiklemeleri
sallanacaktrr.
10. $iddetsiz toplumun teqviki, insan haklan, gocuk haklan ve bu haklann korunmasr gibi
konularda farkrndahk yaratmaya yrinelik ddiillii resim, giir, kompozisyon yangmalan, mtinazaralar
vb. diizenlenecektir.

C.

it

Sagtrk

Miidiirliilii

ve Sa[hk Kuruluglarr;

l. Aile hekimlifi,

hastaneler ve salhk merkezlerinde tespit edilen giddet vakalarrnda, bireylere
haklan ve baqvuru mekanizmalan hakkrnda bilgilendirme yaprlacak, gerek duyulan sosyal hiimet,
-gONifrl'e
kolluk, adli vs. miidahalenin yaprlmasmt teminen Cumhuriyet Savcrlilma ve
ivedilikle
bildirimde bulunulacak ve takibi sallanacaktrr.

2. Kadna ydnelik giddet sonucu olugan bulgular eksiksiz teghis edilecek, giddet malduru bireyin
ihtiyag duydu[u trbbi bakrm ve psikolojik destek titizlikle sunulacak, mapdurun <irselenmemesi igin
gerekli tedbirler ahnacaktr.

Tiim sa$hk kuruluqlannda giddet vakasr Kadrna Yrinelik $iddet Kayrt Formu diizenli ve
eksiksiz bigimde doldurulacak ve ilgili birimlerle paylagrm sallanmasrna devam edilecektir.
3.

4. Cinsel giddet maldurlarrna ytinelik salhk kuruluglannda gergeklegen trbbi ve adli muayene
siirecinde ikincil travma ve <irselenmeyi <inleyecek pekilde gerekli tiim tedbirler almacaktr.

5.6284 sayrh Kanun kapsamrnda hakkrnda 8/6 gizlilik karan olan ma[durlann, sa[1k
hizmetlerinden yararlamrken herhangi bir gecikme ya da aksakhkla kargrlagmamasr igin g"..tti
tedbirler altnacak, maldurlann gizlilik kararlan ile ilgili iq ve iglemleri il Saglk MtidtirligtiSaflrk
Hizmetleri Bagkanhgr tarafindan yiiriitiilecektir.

6.

6284 saytlt Kanunun "Hdkim Tarafindan Verilecek Onleyici Tedbir Kararlan" alt baghlrnda

yer alan 5. maddesinin (h) bendinde " Korunon kisilerin bulunduklart yerlerde alkol ya da uyuqtirucu
veya uyqnct madde kullanmamafl ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kisilere ,i iunlqrm
bulunduklart yerlere yaHasmamast, badmlil$mm olmast hdlinde, hastaneye yatmak ddhil, muayene
ve tedavisinin sa{lanmost" 71e,5. maddenin (r) bendinde " Bir sa{l* latruluSuna muoyene veya tedavi

igin basvurmafl ve tedavisinin sa{lanmast" gerektigi belirtilmekte olup 6284 Sayrl kanunun
Uygulama Y<inetmelili'nin 27 ve 28. maddelerinde "Hakhnda tedbir knian verilen-kisinin sa{l*
Akkent Mahallesi Huseyin Okan Merzeci Bul"a'No,662 33J60
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kurulusunda tedaviyi reddetmesi halinde durum tutanakla tespit edilerek
ivedilikle Cumhuriyet
Bagsavcilt{tna ve $ONiM'e bildirilir. " denmektedir. Hakkrnaaa)g+ sayrh kanun
kapsamrnda saglk
tedbiri uygulanan kigilerin, salhk tedbirini ihlal etmeleri halinde il sajtrt Mtidiirltilunce
ilgili .f,ile
Mahkemesine, Aile igi $iddet Savcrhlrna ve gONiM Miidtirlilliine bifii verilecektir.
7. Kadrn konukevinden hizmet alan, ancak

kimlili yanrnda olmayanlkayrp olan maldurlann
salhk hizmetlerinden yararlanmasr igin konukevi tarafindan yaprlan Uitairim ve beyanlar dikkate
ahnarak gerekli kolayhk sallanacaktrr.
8. Kadrn konukevlerinden hizmet alan qiddet ma[duru kadrnlar

ve beraberindeki gocuklann

salhk hizmetlerine. erigiminin kolaylaqtrnlmasr, muayene ve tedavilerinde 6ncelik

raporlann hrzhtanzim edilmesine iliqkin gerekli diizenlerneler yaprlacaktrr.

tanrnmasr,

9. Aile hekimlerine y<inelik kadrnrn giiglenmesi, kadrn saphlr ve kadma y6nelik giddetle
mticadele konulannda sistematik efitimler di.izenlenecek, e[iti- progtu-lanrun etki analizleri
gergekl egtiri lecektir.
10. Hastaneler btinyesinde <izellikle acil servis, krize miidahale birimi, trbbi sosyal
hizmet birimi
ve psiko-sosyal destek merkezlerinde gtirev yapan personelin giddetle mticadelede uzmanlaqmalanna

yrinelik diizenli elitim programlan gergeklegtirilecektir.

11. il Saghk Mtidiirliili.ine ba[h kuruluglann reklam billboardlannda ve reklam ekranlannda
KADES uygulamasr tamilmr videosunun gdsterilmesi sallanacaktrr.

Toplum SaShSr Merkezleri, Aile Salhpr Merkezleri, Salhkh Hayat Merkezleri, G<igmen
g<irev yapan salhk gahqanlanlarafindan kadrna y6nelik giOA.t
ma[durlan ile potansiyel maldurlara yonelik; kadrna ydnelik qiddet tiirleri, kadrna y6netk giddetin
sonuglan, insan ticareti sugu ve insan ticaretiyle miicadele ve baqvuru mekanizmalan konulannda
bil gilendirme gahgmalan gergeklegtirilecektir.
12.

Sa[hlr Merkezleri vb. birimlerde

ff. il

GOg

idaresi Miidiirtiifii;

1.6284 sayrh Kanun kapsamrnda giddet malduru gldugu delerlendirilen yabancr uyruklu
kadrnlann kolluk birimi, adli merciler, sa$hk birimleri ve gONitrA'lerdl yuriitiilen igiemleri srrasrnda
gerekli terctiman deste[i 7124 esasryla sallanacaktrr.
2. Yabancr uyruklu kadrnlann giddet malduru olarak kolluk veya
$ONiM'e bagvuru yapmalal
durumunda kaydr kontrol edilerek durumu defierlendirilecektir.
3. Yabancr uyruklu kadrnlara ycinelik gONiV ile i9 birli[i igerisinde toplumsal cilgekli
programlar hazrrlanarak yiiriitiilmesi sallanacak ve degerlendirme galgmalan yaprlacaktrr.

4. $iddet ve istismaramaruz kalan veya kalma riski ile karqr kargrya olan miilteci, srlmmacr ve
insan ticareti malduru kadrn ve gocuklann, sunulan hizmetlere erigimieri saplanacaktrr. Hirhangi
bir
gekilde giddet ve istismara marulz kalmrg kadrn ve gocuklara ycinelik rehabilitasyon ve psiko-s|syal

destek programlarr geligtirilecek ve uygulanacaktrr. Gegici korunan veya uluslararasr koruma
statiisii
ya da baqvuru sahibi kadrn ve gocuklann haklan ve haklanna eriqim konulannda bilinglendirilmeleri

sa[lanacaktrr. Gegici korunan veya uluslararasl koruma stattisii ya da bagvuru sahibi kadm ve
gocuklarrn haklan ve haklanna eriqim konulanyla ilgili personele elitim verilerek personelin
bu
konuda bilinglendirilmeleri sa[lanacaktrr.

i. it Xiifus ve Vatandaghk Miidiirliifii;

l. 6284 sayrh Kanunun 8/6 nct fikrast kapsamrnda verilen gizlilik kararlanrun mevzuatta yer
alan diizenlemeler gergevesinde kigiye yaprlacak tebligatlarda gONiU'e ait adres bilgilerinin
kullanrlmasrna ycinelik iglemler ivedilikle gergeklegtirilecektir.
2. Korunan kiginin ntifus kaydrna iqlenen gizlilik gerhi, tedbir karan siiresinin sona ermesini
takip eden on beqinci gtin MERNIS veri tabanrndan silinecektir.
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3. Gizlili[e iligkin tedbir karanmndefiqtirilmesi veya kaldrnlmasr halinde gerekli iqlemler
ntfu s miidtirliigi tarafindan gecikmeksizin gergekle gtirilecektir.

ilgili

4. Personele kadrna ydnelik giddetle mi.icadele, yasal mevzuat ve bagvuru mekanizmalanna
iligkin sistematik hizmet igi egitimler di.izenlenecektir.

J. Qahgma ve iq Kurumu

l. $ONIM

il Miidiirliigi;

ve konukevinden hizmet alan kadrnlann kayrtlan yaprlarak ig bulma, mesleki e[itim

verrne ve ig damqmanhlr hizmetlerinden rincelikle faydalanmasr sa[lanacaktir.

2. $iddet ma[duru kadrnlara; istihdama katrhm ve ig edinmelerine ydnelik mevcut kurslar,
kontenj anlar ve uygulamalarda <incelik tanryacak tedbirler almacaktr.
3. Personele; qiddetle miicadele, yasal mevzuat ve bagvuru mekanizmalanna iligkin sistematik
hizmet igi elitimler diizenlenecektir.

K. Sosyal Giiventik

il VfiiOiirtiiEii;

l. 6284 sayrh Kanun kapsammda hakkrnda 8/6 gizlilik karan olan ma[durlar ve beraberindeki
gocuklann, sosyal giivenlik hizmetlerinden yararlanrrken herhangi bir g"iikm" ya da aksaklkla
kargrlagmamasr igin gerekli tedbirler almacaktr.
L. ir MiiftiiliiEii;
1' Kadrna y<inelik giddetle miicadele, erken yagta ve zorla evliliklerle miicadele konulannda
farkrndahk artrma faaliyetleri gergeklegtirilecek, vaazve hutbelerde bu konulara yer verilecektir.

2'Kadna y<inelik giddeti dofuran zihin kahplanrun ortadan kaldrnlmasrna ydnelik sahih dini
bilgiler do!rultusunda vatandaqlann aydrnlatrlmasrna ydnelik etkinlikler diizenlenecektir.
3. Diyanet iqleri Bagkanlt[t'run tiger ayhk vaaz ve hutbe planlamalarrnda, Ulusal Eylem planr
kapsamrnda kadrna y<inelik ve aile igi qiddetin, aile biitiinltilti iizerine zararlan ile erken yaqta ve

zorla evliliklerin krz gocuklanmn haklan iizerine olumsuz etkileri konusunda vatandaglar

bil gilendirilecektir.

4. Kadrna ydnelik qiddete neden olan kahp yargrlann ve yanhg bilgilerin ortadan kaldrnlmasrnda
din g<irevlilerinin aktif rol almast amacryla dncelikle Diyanet igleri Bagkanllr'nda grirev yapan din
gdrevlilerine kadrna y<inelik giddetle mticadele konusunda e[itim seminerleri dtizenlenecektii.
5. Diyanet iqleri Bagkanhlr ile ASHB arasrnda 13 Kasrm 2018 tarihinde imzalanan protokol
gergevesinde Diyanet iqleri Bagkanltlt'run uzman personeli tarafindan ig birli[i halinde belirlenen
usul ve esaslar do!rultusunda kadrn konukevlerinde manevi destek ve dini rehberlik hizmetleri
sunulmaya devam edilecektir.

M. Mersin Barosu Bagkanhfr;
1- $iddete maruz kalan ve qikdyetgi olan maldurlarrn maddi durumlanmn yetersizligi halinde
baro biinyesinde bulunan Adli Yardrm Btirosu tarafindan iicretsiz awkat ivedilikie tayin eJilecektir.

2.Bato biinyesinde 6284 sayrh Kanun kapsamrndaki bagvurulara iliqkin ayrr bir adli yardrm
listesi oluqturulmasr ve sdz konusu maldurlara konuya iligkin bilgi ve birikim sahibi ve miimkiin
oldulu kadar kadrn avukatlann destek sunmasrna iligkin gerekli tedbirler ahnacakfir.
3' Baro biinyesinde gtirev yapan ve dzellikle kadrna ydnelik giddet maldurlanna ycinelik srklkla
hukuki destek ve adli yardtm sunan avukatlara, belli arahklar ile kadrna ytinelik giddet, uluslararasr
ve ulusal mevzuat htikiimleri, giddet mafdurlanna yaklagrm vb. konularda hizmet igi elitim
faaliyetleri gergekleqtirilecektir.
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N. Universiteler ile Kadm Qahqmalanna iliqkin Aragtrrma ve Uygulama Merkezleri;
l. Kadrna ytinelik giddetle miicadele konusunda il diizeyinde detayl politika oluqturma ve
analize imkan t*q akademik ara$tlrma ve gahqmalar gergekiegtirilecek, sdz konusu galqmalarda
ilgili kurum ve kuruluglardan destek safilanacaktrr.
2. Universitede dlrencilere y<inelik; giddetle mticadele, yasal mevzuafi ve
bagvuru
mekanizmalarr konulannda farkrndahk artrrrcr gahgmalar planlanalak, ilgili kurumlardan
deste[i sallanacaktrr.
"giti.i
3. ilgili kurumlar tarafindan gergeklegtirilecek
akademisyenlerin katkr ve katrhmlan sallanacaktrr.

elitim ve farkrndahk galqmalanna

4. $iddet malduru ile temas halinde olan kamu kurum ve kuruluqlan
-faktiltelerinin
i9 birliEi iginde yiiriitecekleri

uzman

ile iiniversitelerin hukuk

destek gahqmalarrmn faydal

olacagr

de$erlendirilmektedir. Bu gergevede, mevcut hukuk destek uygulamalarr geiigtirilecek ve
yaygrnlaqtrnlacak, <i[renci ve avukatlann bu uygulamaya kafihmr tegvik edilece( iiniversitelerde
hukuk destek uygulamasrna iligkin uzmanlagma desteklenecektir.
5.Y:tz d$rencilerin; iiniversite kampiisiine ulagrmda ve kampiis iginde kendini daha rahat ve
giivende hissettili, egitlile ve yaqadrklan sorunlara duyarh, qoziim iireten bir iiniversite anlayrqrmn
hdkim olmasma iliqkin gerekli gahqmalar yaprlacaktrr.
6. Universitelerde kadrna ycinelik qiddet konusunda seminer, panel, atdlye galgmasr
gergeklegtirilecek, kadrna y<inelik qiddetle miicadele anlayrgrnm gtindande tutulmasr amacryla
<i[renci etkinlikleri desteklenecek, dlretim elemanlan tarafindan rilrencilere yrinelik farkrndalk
gahqmalan gergeklegtirilecek ve giddetsiz bir kamptis anlayrgr desteklenecektir.
7. KADES uygulamast tantttm videolarrnrn tiniversite kamptisii billboardlannda ve reklam
panolannda gdsteriminin yaprlarak i.iniversite dprencilerinin KADES uygulamasr hakkrnda
bilgilendirilerek, krz <ilrencilerin KADES uygulamasrnr akrlh telefonlanna yiiklemeleri

sallanacaktrr.

O. Sosyal Yardlmlaqma ve Dayanrqma Vakrflarr;
1. SYDV'ler aracrltstyla tespit edilen giddet vakalanrun ilgili birimlere bildirimi ile hrzh ve etkin
qekilde ydnlendirilmesine yrinelik kurumsal kapasite artmlacaktr.

2. 6284 sayrh Kanun kapsamrnda konukevi ve $ONIM hizmetlerinden yararlanan magdurlann
ekonomik olarak giiglendirilmesi igin gerekli maddi destek saplanacaktrr.
3. $iddet maldurlarrrun kurumsal hizmet siirecinde olugan acil ihtiyaglanmn ivedi olarak
il drgrna gitmek isteyen kadrnlar ile sosyo-ekonomik yardrm isteyen kadrn ve
gocuklarrna yol parasr ve temel ihtiyaglannrn kargrlanmasr igin gegici maddi yardrm verilmesi
sa$anacaktrr.
karqrlanmasrna ytinelik

4. ilimizde hizmet veren tig kadrn konukevinin Yenigehir ilgesinde olmasr, yenigehir
Kaymakamh$r Sosyal Yardrmlagma ve Dayanlgma Vakfi biitgesinin de talep edilen kira yardrmr
miktanna yetmemesi nedenleriyle kadrn konukevinde bannma hizmeti alyorken kira yardrmr ile
kendi evini tutmak isteyen kadrnlara kira yardrmrrun Mersin ili Sosyal yardrmlagmu.,o. buy-rg-u
Vakfinca da yaprlmasr saflanacaktrr.
5. 6284 sayrlt Kanun kapsamrnda hakkrnda 816 gizlilik karan olan maldurlar ve beraberindeki
gocuklann sosyal yardtm hizmetlerinden yararlamrken herhangi bir gecikme ya da aksaklkla
karqrlaqmamasr igin gerekli tedbirler ahnacaktr.
6. Hakkrnda6284 sayrh Kanun kapsamrnda.Sl6 gizlilik karan bulunan kadrnlann nakdi yardrm
taleplerinin MERNIS kayrtlannda gririinen $ONiVf iiierinden defiil, ikamet ettikleri adres iizerinden
deferlendirilmesi saglanacaktr.

No'6@
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7. Kadrn konukevinden hizmet almakta olan maddi durumu yetersiz kadrnlardan,
boganma
aqamastnda mahkeme tarafindan dosya masrafi yiiklenen, fakat dosya masrafim kargriayamayan
kadrnlara dosya masrafi <idenmesi hususunda g"r"[li yardrm yaprlacaktrr.
P. Denetimli Serbestlik
1.

Miidiirliigi;

Denetimli serbestlik altrnda bulunan yiikiimltilerden, risk deferlendirmesi sonucu yiiksek

zarar venne riski indeksi grkan tiim htikiimliilerin, Ofke Grup
Qahgmasive $iddet Onlemeye

Farkrndahk

Elitim Programlanna katrhmlan sallanacaktrr.

iOnelik

2. Personele qiddetle miicadele, yasal mevzuat ve bagvuru mekanizmalanna iligkin sistematik
hizmet igi elitimler dtizenlenecektir.
3. Kadrna ytinelik giddet sebebiyle tutuklu veya htikiimlii bulunanlann izleme ve takibi
etkin
gekilde gergekleqtirilecek, cezaevi mtidiirltiklerinden kogullu yollarla salverilen hiikiimltilerin
denetim siiresi igerisinde takibi sallanacak, cezaevinden herhangi bir sebeple grkmasr ya da firar
etmesi durumlannda durumun ilgili kurumsal mekanizmalara ve giddet magdurlarrnu bilAi.i-i
<inceden gecikmeksizin sa[lanacaktrr.

R. Adli Destek ve Ma[dur Hizmefleri

Miidiirliifii;

1. Mtidiirliigtin
kaynapr kapasitesinin kadrna y<inelik giddetle mi.icadele, kadmrn insan
.insan
haklarr konularrnda bilgi ve farkrndahk diizeylerinin geligtirilmesine yrinelik galqmalar yaprlacak
ve kurumsal kapasite artmlacaktrr.

2. Krnlgan gruplarla

ilgili farkrndahk gahgmalanrun yaprlmasr sallanacaktrr.

3. Adli yardrm ve CMK uygulamalanndan etkin yararlarulmasr amacryla kadrnlara
farkrndalk
gahqmalan gergeklegtirilecektir.
S. Yerel

Yiinetimler;

1.5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun l4/amaddesinde "Bt)yt)lqehir belediyeleri ile nilfusuyilz

binin tizerindeki belediyeler lmdmlar ve gocuklar igin konikeilert aqmai zorundadti. oiger

belediyeler de mali durumlart ve hizmet rinceliklerini de$erlendirerek kadmlar ve gocuklar
igin
konukevleri aqabilirler. " hiikmiine istinaden belediyelerin konukevi agarak hizmet sunma
kapasitelerinin geligtirilmesine iliqkin gahqmalar ytiri.itiilicektir.
2. Kadrna y<inelik qiddetle miicadelede ulusal diizeyde benimsenen politikalann yerele
uyarlanarak etkin uygulanmast oldukga <inemlidir. Yereldiki belirleyici ve y<inlendirici
iol ve
sorumluluklan kapsamrnda yerel ycinetimlerde meclis tiyelerine kadrna y6nelii giddetle m1cadele
farkrndahk seminerleri gergeklegtirilecektir.
3. Yerel ydnetimlere

balh hizmet sunan kadrn damgma, dayamgma ve destek merkezi gibi
birimlerde tespit edilen qiddet vakalanrun ilgili birimlere bildiri-i it. hrzl ve etkin geki"lde
ydnlendirilmesine y<inelik kurumsal kapasite artrnlacaktr.
4. Kadrmn giiglenmesine ydnelik destekleyici faaliyetler gergeklegtirilecek, kadrnlann
meslek
edinmesine ydnelik kurs imkdnlan anrnlarak, belediye srnrrlan igerisindl mafidur
kadrnlann kurslara
katrhmma iligkin gahgmalar ytiriittilecektir.
5. Belediyeler tarafindan kadrna yrinelik qiddetle mticadele konulannda
bilgilendirme
saflanmasr, farkrndahk artnlmasma iligkin ilgili kurumlann ig birlilinde ortak
lalgmalar
gergekle gtiri lecektir.

6' Bannma talebiyle gelen, ancak yer olmadrlr igin konukevlerine almamayan
kadmlar ve
beraberindeki gocuklannrn belediyelerin sosyal tesislerinde kalmalan sallanacaktrr.
7' Kadrn konukevinden hizmet alan veya kadrn konukevinden aynlmrg olan kadrnlann gocuklan
igin iicretsiz kreg imk6nr sallanacaktrr.
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8' Kadrn konukevinden aynlan kadrnlarrn istihdamrna ydnelik gahqmalar yaprlacaktrr.
9' Toplu tagtma ve halk otobiislerine KADES uygulamasmm tarutrmrna
ycinelik afigler
asrlacaktr.
$. Qukurova Kallanma Ajansr;
l'

Kadrna ydnelik giddet

ve

kadrrun giiglenmesine y<inelik

gergekleqtirilen faaliyetlere teknik ve mali destel sa[lanacaktrr.

ilgili

kurumlar tarafindan

2' Kadrna karqr qiddetle miicadele, kadrnm stattistintin yiikseltilmesi, kadmm
bilinglendirilmesi
ve gtiglendirilmesine y<inelik projelerde pozitif ayrrmcrhk yaprlacaktrr.

f. ilgili Diler Kurum ve Kuruluplar;
Bu genelgede adr geqmeyen ancak komisyon karan ile g6rev verilen
kurum ve kuruluqlar verilen
sorumluluklarr yerine getireceklerdir.

Yukarrda yer alan esaslar dikkate almarak, gok ydnli.i, bi.ittnciil bir yaklagrm
ve toplumun tiim
kesimlerinin ortak ve kararlt miicadelesini gerektirln aiie igi ve kadrna y<inelik
qiddeti cinleme
konusunda yiikiimltiliilii belirtilen ti.im kurum ve kuruluqlar, sivil
toplum klruluqlarr ile bu alanda
gdrev yapan kamu gdrevlileri tistlenilen gdrev ve sorumluluklannr,
uygun yrinlendirme, elitim ve
rehberlik faaliyetlerini eksiksiz ve titizlikie yerine getirecek, gergeklegtirdikleri
galgmalan Aile ve
Sosyal Hizmetler il trrttidtirttigiine bildireceklerdir. -

Bilgilerini ve gerelini arzve rica ederim.
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{f ersin Biiyiikqeh ir Belediye Bagkanhgrna

Universitelere
Kaymakamhklara
Mersin il Emniyet Miidiirliiliine
Mersin il Jandarma Komutanhlrna
Mersin Sosyal Yardrmlagma ve Dayanrgma Vakfina
Qukurova Kalkrnma Ajansr Genel SekreterliEine
Mersin Denetimli Serbestlik MiidilrltiEiine
Mersin Aile ve Sosyal Hiznetler it UlAurlugtine
Mersin it uitti Elitim Miidiirli.i[iine
Mersin it Saglrt< Mtidiirliiltine
Mersin il G6q idaresi Miidiirliilii
Mersin it Ntifus ve Vatandaqhk tvttidtirltigti
Mersin Qahqma ve ig Kurumu it Vtudtirltigtine
Mersin il l,ttifttiltigtine
Mersin Adli Destek ve Maldur Hizmetleri Miidtirrtiltine
Mersin Barosu Bagkanh[rna
{!..OS.ZOZZ

gef

: Kenan

l1-.0s.2022 ityazt iqleri Miidiiri.i: Remzi
12<05.2022 Vali Yardrmcrsr :

Bilgi:
igigleri Bakanhlrna
(Iller ldaresi Genel Mildilrlii{i))
Mersin Cumhuriyet Bagsavcr h$rna
Mersin l. Aile Mahkemesi Hakimliline

yILDRnuA<,

KIIYUGOL

AZ
Abdulhamtrt*O*%
Z /

I(nnrrli-oo.'^-.

.05.2022 Aile ve Sosyal Hizmetler it
Aktent Mahallesi H0seyin

Ot<an

Va.: Veysel TOPKAYA

Verz

Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 8l 12
e-Posta: vaziislqri@mersin.gotr.trintemet Adresi: htto://www.mersrn.sov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hsO l.kep.rr
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Bilgi igin: Kenan yILD|RIM
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Telefon No:

