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ilgi ya4nz ile istanbul Siizlelmesi gereli kadrna yitnelik tiddet alamnda kolluk
giiglerinin egiiimi ile ilgili Genel Miidiirliililniizce herhangi bir gahqma yaprLp yaprlmadt$ ve

lomiya itq[in igigleri Bakanhlr ile program, resmi gitriigme/yazrlma yaprltp yaprlmadlgl'

elitim programr,-igerik ve takvimi ile ilgili tiim ilgili idari karar, resmi yazqma, bilgi ve idari

belgelerin paylaqrlmasr istenilmi$tir.- 
fotio ile ilgili olarak Genel Miidiirliigiimiizce ataglda belirtilen gahqmalar

yapllmrstlr.
Kolluk, kendisine yaprlan ihbar veya likayet iizerine genel hiikiimler dolrultusunda

gerekli iglemlere baglamak'igin dncelikle Cumhuriyet savcrsrm bilgilendirir, aldl$ talimatlar

iogrultusunda iglemiere balla!, intikal eden her olay hakkrnda gecikmeksizin en seri vasltalarla

SiJdeti Onleme ve izleme Merkezi (gdNiNo/Aile ve Sosyal Politikalar II Miidiirliigii

Kaoun kapsammda;
MuU.i u-mt yetkisinde olan ve $iddet magduruna ydnelik aLnan koruyucu

tedbirlerden, kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki gocuklara, bulundulu yerde veya baqka

bir yerde uygun bannma yiri tugl-.utt ve hayati tehlikesinin bulunmau hdlinde, ilgilinin

tut"Ui iir".in-" veya resen gegici koruma alttna alnmast tedbirleri, gecikmesinde salimca

bulunan hdllerde, ilgili kollui amirince alu akta, bu karar en ge' tedbirin allndl4 tarihi takip

eden ilk iggi.inii igiride miilki amirin onayrna sunulmaktadr.
H'i<imin yetkisinde olan ve qiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan ki$ilere

ydneiik alnan it;leyici tedbirlerden, $iddet rnagduuna y6nelik' olarak -giddet teMidi' hakaret'

aqalrlama veya kiigiik diisiimeyi igeren siiz ve davraorglarda bulirnmamasma' mii$terek

kon"uttan veya bulundu$u yirden-derhal uzakla$flnlmasr ve mi'i$terek konutun korunan kiiiye

tahsis edilmesine, korunan kiSilere, bu kigilerin bulunduklarr konuta, okula ve i$yerine

yakla$mamasrna ve gerekli gdriilmesi hAlinde korunan ki;inin, giddete uEramarnri olsa bile

yuk,nianou, tamklarina ve kiqisel iligki kurulmasrna iligkin -haller . sakh kalmak iizere

go"utla.tou yaklagmamasr tedbirleri, gecikmesinde saktnca bulunan hAllerde ilgili kolluk

arnirince allnmakta, bu karar en geg tedbirin almdl$ ta hi takip eden ilk ifgiinii iqinde hakimin

onayma sunulmaktadu.
Onleyici tedbir kararlarrnn ye ne getiilip getirilmedili karar. siiresince kolluk

tarafindan kontrol edilmekte ve so asnda tedbir kararlarrna aykurhgn tespit edilmesi halinde

bu husus hakkmda tutanak tutularak Cumhuriyet Baqsavcrhlrna gdnderilniektedir'

6284 sayrh Kanun'un l4'iincii maddesine istinaden; Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanhgr tarafrnian kadrna karqt giddetin dnlenmesi ile koruyucu ve drrleyici tedbirlerin etkin

oluruk r;:yguturr-utrna yonelik distek ve izleme hizmetlerinin verilmesi amacryla 14 ilde

i,q.auou, 
';,k-u, 

Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbaku' Gaziantep, iitanbul, izmir, Malatya'

intersin, Sams,-, $anhurfa ve Tnbzon) pilot uygulama kapsamrnda kuulan "$iddet Onleme

ve izleme Merkezierinde ($ONIM)" ilgili kurumun talebi iizeine, 03'05 2013 tarihi itiba yle

"Polis irtibat Gatrevlisi" gdrevlendirilmigtir'
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6284 sayrh Ailenin Korurrmsl ve J(adma Kar$r $iddetin dnlenmesine Dair Kanun
kapsammda hakim tarafindan verilen "Kimlik ve Ilgili Diger Bilgi ve Belgelerin
Degi$tirilmesi" tedbir kararlan lgitleri BakanhF Emniyet Cenel Miidiirlngn sorumlululunda
ve koordinesinde ilgili kuum ve kuruluqlarla birlikte yiiriittilm€ktedir. Bu ip ve itlemlerinin
standart hale getirilebilmesi amacryla "Kimlik ve ilgili Diger Bilgi ve Belgeledn
Deliqtirilmesi Usul v.e Esaslan" hazulanrn$tr.

Aile igi ve kadrna kargr giddet olaylarrndaki risk durumunu belirlemek iqin kullan an,
"Aile I9i ve Kadrna Kargr $iddet Olaylan Kayrt Formu" giincellenerek daha kullantglt hale
getirilmi$tir.

Aynca 6284 sayrh Kanun kapsammda alnan koruyucu ve itnleyici tedbirle n allnmasr
srrasrnda hazrlanan evraklafln standart hale getirilmesi ve maldurlann tahkikat yiiriiten
birimlerde uzun siire bekletilerck ikincil malduriyet yagamalanrun dnlenebilmesi amacryla
dijital ortamda matbu formlar olu$turulmu$tur.

2014 yrhnda ve 2015 yll $ubat ve Mart aylarrnda, "6284 sayrh Kanun ve Uygulamasr"
konusunda, "Mukayyit Egitimi" kapsamnda tiim.polis merkezlednde gahgan ifade alan
personele, 2014 yrhnda a1'rrca "Polis Merkezi Amirleri Egitimi" kapsamrnda da tiim polis
merkezi amirlerine elitim verilmigtir.

AlTupa Konseyi'nil destegiyle, 2-5 Haziut 2014 tarihl€d arasrnda izmir ilinde 30
ilden gelen aile igi ve kadma ka$r liddet alanmda galtgan personelin kahhmryla "Aile igi
$iddet" konulu gahgtay ile Avrupa Birlili TAIEX Ofisi destegiyle. 24-28 Kasm 2014 tarihle
arasrnda Ankara ilinde 41 ilde gelen aile igi ve kadrna karqr qiddet alanmda gall$an personelin
katrhmryla "Kadrn Haklal ve Aile iqi $iddet" konulu seminer diizenlenmigtir.

Aynca Avrupa Birligi'ne Kahhm dncesi Yardrm Aracr (lPA) kapsamtnda, Aile ve
.Sosyal Politikalar Bakanhfr Kadrmn Statiisii Genel MiidiirliiEti'niin yiidittiigii ve Emniyet
Genel MiidiirliiEii'nce paydag kurum olarak desteklenen "Aile i9i $iddetle Miicadele igin
Kadrn Konukevleri Teknik Yardrm Projesi" kapsammda 500 elitici personel yetistirilerek 2015
ve 2016 yrh igerisinde, aile igi ve kadrna kar$l $iddet ala nda gtjrev yapan Polis Merkez
Amirlifi, Asalg Resmi Ekipler, 155 Haber Merkezi, Toplum Destekli Polislik ve Koruma
$ube MiidiirliiEiinde gah$an 140.000 personele hizmet igi egitim verilmesi, eEiticilef ve eEitime
katrlan penonel igin kitapglklar ile miiracaatta bulunan maldurlan bilgilendirici bro;iirler
haarlanmasr plar anrnaktadr.

Aynca istenilen istatistiki vcrilerin; 6284 Say t Kanunun ls-inci maddesinin 1.
fikrasrmn (a) bendi gereEince, Aile ve Sosyal Politikalar Bakar r&ndan talep edilmesini,

Rica ederim.
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