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Sayı : 79458510-010.04-                                  …/08/2017 

Konu    : Kadına Yönelik  Şiddetle Mücadelede  

               Hizmetler 
 

  

 

İÇ GENELGE 

( 2017/2020) 

 

 Bu Genelge’nin amacı, 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.  

 İlimizde kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışan kurum ve kuruluşlar ile 

ilgili tüm taraflar 2017/..... sayılı Valilik Genelgesi ile esasları belirlenen Sakarya Kadına 

Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından 

alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekle yükümlüdür. 

             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 aĢağıdaki 

temel çalıĢma ilkeleri doğrultusunda gerçekleĢtirilir.  

 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 ) 

ġiddet gören kadına ilk müdahaleyi yapan birimler (Kolluk güçleri, ġÖNĠM, 

Sağlık birimleri vb.) aĢağıdaki çalıĢma 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 
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gerçekleştirilebilmesi için öncelikleri ivedilikle değerlendirilmeli ve kendini güvende 

hissetmesi sağlanmalıdır:    

 Kadının temel ihtiyaçlarını öncelikli olarak karşılamak (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. 

 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) 

Konu ile ilgili çalıĢan kurumlar, kadına yönelik Ģiddetle mücadelede alanında 

hizmet üretirken Genelge ekinde yer alan iĢ akıĢ Ģemalarını baz alarak iĢleyiĢlerini 

sürdürmekle yükümlüdür. 

 

 

Buna göre;  

 Şiddet konusunda kentteki koordinasyonu Bakanlığı adına Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğüne bağlı olarak yürüten Sakarya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, İldeki 

koordinasyonun planlamasında ve uygulamasında sorumlu olarak, Ek 1’deki iş akış 

şemasına uygun olarak çalışmakla yükümlüdür.  

 Şiddet mağduru kadın ile ilk görüşmeyi yapan ve güvenlik ile ilgili hizmetlerin icracısı 

olan Sakarya İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ile ilgili birimleri, Ek 2’deki iş akış 

şemasına uygun olarak çalışmakla yükümlüdür.  

 Kentteki mücavir alan dışında kalan bölgelerde şiddet mağduru kadın ile ilk 

görüşmeyi yapan ve güvenlik ile ilgili hizmetlerin icracısı olan Sakarya İl ve İlçe 

Jandarma Komutanlıkları ile ilgili birimleri Ek 3’deki iş akış şemasına uygun olarak 

çalışmakla yükümlüdür.   

 Şiddet mağduru ve şiddet uygulayana yönelik sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü Kamu 

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili birimleri Ek 

4’deki iş akış şemasına uygun olarak çalışmakla yükümlüdür.  

 Şiddet mağduru ve şiddet uygulayana yönelik sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü İl Halk 

Sağlığı Müdürlüğü ve Aile Hekimlikleri Ek 5’deki iş akış şemasına uygun olarak 

çalışmakla yükümlüdür.  

 Yukarıda adı geçenler ve bunların dışında kalan kurumlar, 2016-2020 Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planına uygun olarak yapılmış olan yıllık planlardaki 

faaliyetleri zamanında yerine getirmekle yükümlüdür. 

 

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim. 

 

 

 

                            Ġrfan BALKANLIOĞLU 

                        Vali 
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EKLER: 

1- ŞÖNİM Hizmet Süreci 

2- Emniyet Uygulama Süreci 

3- Jandarma Uygulama Süreci 

4- Acil Sağlık Hizmeti ile 2. ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşu Hizmet Süreci 

5- 1. Basamak Sağlık Kuruluşu Hizmet Süreci 

 

 



ŞÖNİM Hizmeti Süreci
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Phase

B

ŞÖNİM’e bizzat/
kolluk nezaretinde 

barınma talebi 
veya barınma 

tedbir kararıyla ile  
başvuruda bulunur

Tedbir 
ihtiyacı/

talebi var 
mı?

hayır

evet

Meslek Elemanı, mesleki görüşmeyi yaparak ihtiyaç/talep tespit 
eder, verilecek hizmetler hakkında müracaatçıyı bilgilendirir. 
Hizmet modelini geliştirir. Görüşme sonunda müracatçının 
dilekçesini ve gerekirse aydınlatılmış rızasını alır. İhtiyaç ve 
talepleri doğrultusunda gerekli raporları hazırlar. (başvuru 
formu, değerlendirme formu, aydınlatılmış rıza dilekçesi)

evet

hayır

Meslek Elemanı, 
müracaatçıyı stüdyo 

tipi KKE’ye yönlendirir, 
ilde yoksa alternatif 

barınma yöntemlerini 
planlar

evet

Barınma 
ihtiyacı/

talebi var 
mı?

İKB Hizmeti 
Süreci

KKE Hizmeti 
Süreci

Verilecek 
hizmet türü?

diğer

Can güvenliği 
riski var mı?

Görevli 
Personel, 

kolluk 
refakati 

verilmesini 
sağlar

evet

hayır

Müracaatçı 
12 yaşından 

büyük erkek/
engelli 

çocuğa sahip 
mi?

hayır

Eğitim hizmeti

Görevli Personel, 
müracaatçı ile 

görüşerek kaydını 
alır, ilgili birime 

naklini sağlar 
(başvuru formu)

Tedbir 
Süreci

İlgili Meslek Elemanı, müracaatçının okuma-yazma, kişisel gelişim, meslek 
edindirme kurslarına (belediye, HEM vb.) katılması için yönlendirme yapar. 

Varsa beraberindeki çocukları için kreş/eğitim hizmeti alınmasını sağlar. 
Varsa çocuklar için eğitim tedbiri alınmasını sağlar. Müracatçı için okulla 

ilgili gerekli yazışmaların (lise, üniversite, açık öğretim) yapılmasını 
sağlar.(şönim müdahale takip planı (yetişkin/çocuk))

Meslek 
elemanı ile 
görüşme 

imkanı var 
mı?

hayır

İKB Hizmeti 
Süreci

KKE Hizmeti 
Süreci

ŞÖNİM’e bizzat 
danışmanlık 

talebi ile  
başvuruda 

bulunur

Meslek Elemanı, müracaatçı 
ile görüşerek, birlikte 

müdahale planı oluşturur
(şönim müdahale planı 

(yetişkin/çocuk))

evet

Meslek Elemanı, ilgili 
formlar ve üst yazıyla 

mahkeme/mülki 
amirden 6284 sk’ya 

tedbir talebinde bulunur 
(tedbir istem formu)



ŞÖNİM Hizmeti Süreci
ŞÖ

N
İM

/İ
l M

ü
d

ü
rl

ü
ğü

M
ü

ra
ca

at
çı

Phase

B

Hukuki danışmanlık hizmeti

İş ve meslek danışmanlığı hizmeti

Psiko-sosyal destek hizmeti

sosyo-ekonomik destek hizmeti

Sağlık 
hizmeti

Verilecek 
hizmet türü?

Verilecek 
hizmet türü?

diğer

Meslek Elemanı, müracaatçıyla süreç 
görüşmelerini yürütür. Tespit edilen 

ihtiyaç/talepler doğrultusunda 
müdahale planı hazırlar, uygulanmasını 

sağlar, gerekli takibi yapar.(şönim 
müdahale takip planı (yetişkin/çocuk))

Şönim 
Takip 
Süreci

Verilecek 
hizmet türü?

Verilecek 
hizmet türü?

Psikolog, tespitler doğrultusunda 
müracaatçıya psikolojik danışmanlık 
sağlar. Gerekli hallerde psikiyatriye 

yönlendirir. (Psikolojik destek paketi 
dokümanı)(şönim müdahale takip 

planı (yetişkin/çocuk))

yok

Meslek Elemanı, müracaatçının SED, 
SYDV ve belediyelerden sağlanan ayni 
ve nakdi yardımlardan yararlanması 

için yönlendirme yapar. (şönim 
müdahale takip planı (yetişkin/çocuk))

diğer

Sağlık Personeli/Görevli Personel, ilgili 
birimlerle  (hastane vb.) işbirliği yaparak 

müracaatçıya ve varsa beraberindeki 
çocuklarına gerekli sağlık hizmeti almasını 
sağlar, GSS işlemini yapar. (sağlık formu) 

şönim müdahale takip planı (yetişkin/çocuk)

Görevli Personel, müracaatçıya 
İŞKUR personeli tarafından işe 

yerleştirme/danışmanlık/mesleki 
eğitim hizmeti verilmesini sağlar 

(şönim müdahale takip planı 
(yetişkin/çocuk)

Verilecek 
hizmet türü?

diğer

Avukat, müracaatçıya hukuki 
danışmanlık verir. Gerekirse adli 

yardım alımı için yönlendirir. 
(Hukuki danışmanlık formu), 
(şönim müdahale takip planı 

(yetişkin/çocuk)

diğer



ŞÖNİM Takip Süreci
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ME, 
müraccatçıya 

ulaşmaya 
çalışır.

ME, 
müraccatçıya 

ulaşarak 
durumuna 
ilişkin bilgi 

alır

İlgili İldeki ME, KKE 
ayrılış evrakları 

ŞÖNİM’e gönderilen 
müraccatçıya 

ulaşmaya çalışır.

Müracaatçıy
a ulaşılabildi 

mi?

hayır

evet

Müraccatçı 
için tedbir 

ihtiyaç/talebi 
var mı?

ME, edindiği bilgi doğrultusunda 
tedbir ihtiyacı/kaldırılması/

değiştirilmesi/süresinin 
uzatılmasına yönelik Tedbir 

İstem Formu doldurur. Mülki 
Amir/ Aile Mahkemesinden ilgili 

kararları talep eder

evet

Müraccatçı 
diğer 

hizmetlerden
yararlanmak 
istiyor mu?

ME, müracaatçının talep ettiği hizmetler 
(mesleki hukuki, psikolojik danışmanlık 
vb.) için gerekli yönlendirmeleri yapar/

hizmet almasını sağlar. (Psiko-Sosyal 
Destek Birimi KKE Ayrılan Kadına Yönelik 

İzleme Formu) doldurur.

ME, dilekçe/
tutanak 

hazırlar, takip 
formu doldurur, 
dosyayı kapatır

hayır

evet

hayır

Müracaatçı 
farklı ilde mi 

yaşıyor?

hayır

Müracaatçı 
yabancı 

uyruklu mu?
e

evet

GP, bulunduğu 
ildeki ŞÖNİM/

ASPİM’le gerekli 
yazışmaları 

yaparak dosya 
takip için 
devreder.

hayır

GP, gizlilik ve 
güvenlik 

ilkesini dikkate 
alarak İl Göç 

Müdürlüğüne 
bilgi verir

Tedbir 
Süreci 

ME, 
dosyayı 
kapatır

evet

GP, müracaatçının bağlı 
bulunduğu polis merkezine üst 
yazı ile bildirim yaparak 6284 

sayılı kanunun 10/3’üncü maddesi 
gereği kişiye ulaşılarak 

durumunun değerlendirilmesi ve 
ŞÖNİM’e bilgi verilmesi talep eder

Kolluk 
biriminden 
müracaatçı 
hakkında 

ulaşım bilgisi 
geldi mi?

hayır

Şönim Hizmeti 
Süreci

KKE Hizmeti Sür.

İKB Hizmeti Sür.

Sağlık Süreci 
(Aile Hekimliği)

Tedbir Süreci



Tedbir Süreci
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Phase

ŞÖNİM Hizmeti Süreci

ŞÖNİM Takip süreci

İKB Hizmeti Süreci

KKE Hizmeti Süreci

Tedbir talebi 
kabul edldi 

mi?

Avukat/
Meslek 
Elemanı 

(ME), redde 
ilişkin 

değerlendir
me yapar

h
Ret kararı 

uygun mu?

ME, 
müracaatçıyı 
bilgilendirir

e

Avukat/ME, 
müracaatçıyı 

bilgilendirerek, 
yeni bilgi ve 
belgelerle 

mahkemeye 
itirazda bulunur

hayır

itiraz kabul 
edldi mi?

hayır

Şönim 
Takip 
Süreci

ME, tedbir 
kararını sisteme 
kaydedilmesini 

sağlar ve tedbirin 
niteliğine göre 

gerekli işlemleri 
başlatır

evet

evet

Koruyucu 
tedbir türü?

ME, 
müracaatçıyı 
bilgilendirir, 

İKB veya 
KKE’ye 

yönlendirir

Barınma Tedbiri (3/1-a)

İKB Hizmeti 
Süreci

KKE Hizmeti 
Süreci

Koruyucu 
tedbir türü?

diğer

Görevli Personel 
(GP), mülki amir 
onayı ile ŞÖNİM' 

e bildirilen 
kararları veri 

sistemine işler

 Geçici Maddi Yardım (3/1-b)

diğer

ME, müracaatçıya 
5 iş günü içinde 

ŞÖNİM' e 
başvurması için 
iadeli taahhütlü 

davetiye gönderir

Müracaatçı 
başvuru 
yaptı mı/

karar 
uygulaması 
istedi mi?

ME, 
müracaatçıya 
kararla ilgili 

bilgilendirme 
yapar. Görüşme 
formu doldurur.

Geçici 
Maddi 
Yardım 
Süreci

ME, müracaatçının 
yazılı beyanını alır. İlgili 

mülki amire/Aile 
Mahkemesine kararın 

iptali için kişinin 
dilekçesi, karar örneği 

ve üst yazı ile talep iletir

evet

hayır

ME, 
müracaatçı 

diğer 
ihtiyaçları 

doğrultusunda 
periyodik 

olarak görüşür

B



Tedbir Süreci
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GP, mülki 
amir onayı 

ile ŞÖNİM' e 
bildirilen 

kararlar veri 
sistemine 

işler

Koruyucu 
tedbir türü?

Psikolojik Mesleki
Hukuki Danışmanlık (3/1-c)

ME, müracaatçıya 
5 iş günü içinde 

ŞÖNİM' e 
başvurması için 
iadeli taahhütlü 

davetiye gönderir

Müracaatçı 
başvuru 
yaptı mı/

karar 
uygulaması 
istedi mi?

ME, 
müracaat-
çının yazılı 

beyanını alır

evet

hayır

GP, mülki amir 
onayı ile 
ŞÖNİM' e 
bildirilen 

kararlar veri 
sistemine işler

Geçici koruma altına alınması (3/1-ç)

GP, kararın ŞÖNİM' 
in talebi üzerine 

verilmesi halinde, 
şiddet mağdurunun 

ikametgahına en 
yakın kolluk 

birimine bildirir. 

GP, mülki amir 
onayı ile 
ŞÖNİM' e 
bildirilen 

kararları veri 
sistemine işler

 Kreş Yardımı (3/1-d)

ME, müracaatçıya 
5 iş günü içinde 

ŞÖNİM' e 
başvurması için 
iadeli taahhütlü 

davetiye gönderir

Müracaatçı 
başvuru 
yaptı mı/

karar 
uygulaması 
istedi mi?

ME, müracaatçıya kararla 
ilgili bilgilendirme yapar. 

6284 sayılı kanun 
kapsamında verilecek 

hizmetleri anlatır. 
Görüşme formu doldurur.

ME, müracaatçının 
ihtiyacı/talebi 
doğrultusunda 

istediği bölgedeki 
kreşlerle bağlantı 

kurulmasını sağlar.

evet

ME, 
müracaat-
çının yazılı 

beyanını alır

ME, müracaatçı 
diğer ihtiyaçları 
doğrultusunda 

periyodik 
olarak görüşür

hayır

Koruyucu 
tedbir türü?

diğer
Koruyucu 

tedbir türü?
diğer

ME, müracaatçıya kararla ilgili 
bilgilendirme yapar. 6284 sayılı 

kanun kapsamında verilecek 
hizmetleri anlatır. Görüşme 

formu doldurur. İhtiyaç/talep 
doğrultusunda hizmete ilişkin 

gerekli yönlendirme yapar

GP, kollukça 
yapılan takibin 

neticesine 
ilişkin raporların 

ŞÖNİM'e 
iletilmesini 

ister.

ME, çocuğun kreşe 
kaydedildiği tarihten itibaren, 

fiilen hizmet aldığı süre için 
aylık periyotlar halinde, kreş 

hesabına fatura karşılığı 
ödeme yapılmasını sağlar

diğer

ME, müracaatçı 
diğer ihtiyaçları 
doğrultusunda 

periyodik 
olarak görüşür

B

C



Tedbir Süreci
ŞÖ

N
İM

/A
SP

İM
M

ü
ra

ca
at

çı

Phase

ME, müracaatçıyla görüşüerek 
şiddet riskinin devam edip 

etmediği, tedbir kararına ihtiyaç 
duyup duymadığı sunulan diğer 

hizmetlerden yararlanıp 
yararlanmak istemediğini belirler. 

Tedbir Takip Formu doldurur

Müracaatçı 
için tedbir 

ihtiyaç/talep 
var mı??

İlgili İldeki GP, 
ilgili evrakları 

ŞÖNİM’e 
gönderilen 

müraccatçıya 
ulaşmaya 

çalışır.

Müracaatçıy
a ulaşılabildi 

mi?
h

evet

ME, tedbir 
kararlarının 

süresi bitmek 
üzere olan 

müraccatçıya 
ulaşmaya 

çalışır.

Müracaatçı 
farklı ilde mi 

yaşıyor?
hayır

Müracaatçı 
yabancı 

uyruklu mu?

evet

e

GP, bulunduğu 
ildeki ŞÖNİM/

ASPİM’le gerekli 
yazışmaları yaparak 

dosya takip için 
devreder.

hayır

GP, yabancı kimlik 
numarasının bulunup 

bulunmadığı kontrol eder, 
yok ise İl Göç Müdürlüğü 
ile iletişime geçer. Ayrıca 

şiddete ilişkin işlemler için 
kolluk ile iletişime geçer.

ME, 
müracaatçının 
yazılı beyanını 
alır, dosyayı 

kapatır

hayır

evet

ME, müracaatçı 
diğer ihtiyaçları 
doğrultusunda 

periyodik 
olarak görüşür

ME, tedbir 
istem formu ile 
mahkemeden 

tedbir 
talebinde 
bulunur

GP, müracaatçının bağlı 
bulunduğu polis merkezine üst 

yazı ile bildirim yaparak 6284 sayılı 
kanunun 10/3’üncü maddesi 

gereği kişiye ulaşılarak durumunun 
değerlendirilmesi ve ŞÖNİM’e bilgi 

verilmesini talep eder

Kolluk 
biriminden 
müracaatçı 
hakkında 

ulaşım bilgisi 
geldi mi?

ME, 
dosyayı 
kapatır

h

evet

C


