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GİRİŞ

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet toplumumuzda yaygın ve bü-
yük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple ülkemizde 
kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla önleyici ve koruyucu 
nitelikte tedbirlerin alınmasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç 
duyulmuştur. Ulusal düzeyde bakıldığında, kadına yönelik şiddet ve 
aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla yürürlüğe giren ilk kanun, 4320 
sayılı Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun olmuş, böylece aile içi 
şiddet sorunu çeşitli tedbirler ve hükümler çerçevesinde önlenme-
ye çalışılmıştır. Ancak uygulamada yaşanan bazı sorunlar ve son dö-
nemde artan şiddet olaylarının toplumu ve ilgili makamları harekete 
geçirmesiyle birlikte, yeni bir kanun arayışı içine girilmiş, ilgili kamu 
kurum ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ile, 6284 Sayılı Ai-
lenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 
8 Mart 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul 
edilmiş ve 20 Mart 2012 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 6284 sayılı yeni Kanun, detaylı ve geniş kapsamlı 
tedbirleri düzenlemekte ve bu tedbirleri alma yetkisini hakimin yanı 
sıra ilgili kolluk ve mülki amirlere de yüklemiş, böylece tedbirlerin 
kısa sürede alınarak daha etkin bir koruma sağlanması amaçlanmış-
tır.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde ulusal düzenlemelerin yanı 
sıra birtakım uluslararası sözleşmelere yer verilmesi de çok önem-
lidir. İşte son dönemde dikkat çeken ve ülkemizin taraf olduğu söz-
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leşme İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve 
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi’dir. 11.5.2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan 
bu sözleşme ile ülkemiz uluslararası düzeyde kadına yönelik şiddete 
ilişkin mücadele etmeyi ve bu amaçla ilgili tedbirleri almayı taahhüt 
etmiştir.
Gerek 6284 sayılı Kanun gerekse İstanbul Sözleşmesi, kadına yö-
nelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadeleyi etkinleştirmek amacıyla 
önemli birer rol üstlenmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki burada en 
önemli sorun uygulamadır. Temennimiz bu iki düzenlemenin de uy-
gulayıcıları tarafından iyi analiz edilerek somut olaylara en iyi şekil-
de uygulanmasıdır. 

GELİNCİK MERKEZİ
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20 Mart 2012 SALI                  Resmî Gazete                     Sayı : 28239
KANUN

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN
ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
Kanun No. 6284                                                                                                       
Kabul Tarihi: 8/3/2012
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Temel İlkeler ve Tanımlar
Amaç, kapsam ve temel ilkeler
MADDE 1 
(1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama teh-

likesi 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 esas-
ları düzenlemektir.

(2) Bu Kanunun uygulanmasında ve gereken hizmetlerin sunul-
masında aşağıdaki temel ilkelere uyulur:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır.

b) Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulma-
sında temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, 
sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenir.

c) Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararları 
insan onuruna yaraşır bir şekilde yerine getirilir.
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ç) Bu Kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti 
önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbir-
ler ayrımcılık olarak yorumlanamaz.

Tanımlar
MADDE 2 
(1) Bu Kanunda yer alan;
a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
b) Ev içi şiddet: Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı hane-

yi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer 
kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve 
ekonomik şiddeti,

c) Hâkim: Aile mahkemesi hâkimini,
ç) Kadına yönelik şiddet: Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için 

uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile 
kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Kanunda şiddet olarak 
tanımlanan her türlü tutum ve davranışı,

d) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan 
zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanma-
sı muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgür-
lüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel 
alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekono-
mik her türlü tutum ve davranışı,

e) Şiddet mağduru: Bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum 
ve davranışlara doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan veya kal-
ma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme 
tehlikesi bulunan kişileri,

f) Şiddet önleme ve izleme merkezleri: Şiddetin önlenmesi ile ko-
ruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik 
destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi gün yir-
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midört saat esası ile yürüten merkezleri,
g) Şiddet uygulayan: Bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum 

ve davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişileri,
ğ) Tedbir kararı: Bu Kanun kapsamında, şiddet mağdurları ve şid-

det uygulayanlar hakkında hâkim, kolluk görevlileri ve mülkî amirler 
tarafından, istem üzerine veya resen verilecek tedbir kararlarını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Koruyucu ve Önleyici Tedbirlere İlişkin Hükümler
Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
MADDE 3 
(1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki 

tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbir-
lere mülkî amir tarafından karar verilebilir:

a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu 
yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.

b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak 
üzere, geçici maddi yardım yapılması.

c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve da-
nışmanlık hizmeti verilmesi.

ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine 
veya resen geçici koruma altına alınması.

d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalış-
ma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması 
hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından 
büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısı-
nı geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili 
tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.
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(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) 
ve (ç) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alı-
nabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden 
ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından 
kırksekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
MADDE 4  
(1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki 

koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek ben-
zer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) İşyerinin değiştirilmesi.
b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı 

yerleşim yeri belirlenmesi.
c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki 

şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütü-
ğüne aile konutu şerhi konulması.

ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu 
tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının 
anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 
27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümleri-
ne göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları
MADDE 5 
(1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirler-

den birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim 
tarafından karar verilebilir:

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşa-
ğılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunma-
ması.
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b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırıl-
ması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş-
yerine yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı 
varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sı-
nırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış 
olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin 
hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar verme-
mesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız et-
memesi.

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları 
kolluğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu gö-
revi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu 
veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde 
iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmama-
sı, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene 
ve tedavisinin sağlanması.

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve 
tedavisinin sağlanması.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), 
(b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince 
de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip 
eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yir-
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midört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.
(3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 

tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu 
ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre ve-
layet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar 
vermeye yetkilidir.

(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan 
yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre 
nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağduru-
nun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi 
tedbir nafakasına hükmedebilir.

Suçlara ilişkin saklı tutulan hükümler
MADDE 6 
(1) Kişinin silah bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde 

kullanmasının suç oluşturması dolayısıyla ya da fiilinin başka bir suç 
oluşturması nedeniyle;

a) Soruşturma ve kovuşturma evresinde koruma tedbirlerine 
veya denetimli serbestlik tedbirlerine,

b) Mahkûmiyet hâlinde ceza veya güvenlik tedbirlerinin infazına 
ve bu çerçevede uygulanabilecek olan denetimli serbestlik tedbir-
lerine,

ilişkin kanun hükümleri saklıdır.
İhbar
MADDE 7 
(1) Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı hâlinde her-

kes bu durumu resmi makam veya mercilere ihbar edebilir. İhbarı 
alan kamu görevlileri bu Kanun kapsamındaki görevlerini gecikmek-
sizin yerine getirmek ve uygulanması gereken diğer tedbirlere ilişkin 
olarak yetkilileri haberdar etmekle yükümlüdür.
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Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve gizlilik
MADDE 8
(1) Tedbir kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya 

da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları 
en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden 
ya da kolluk biriminden talep edilebilir.

(2) Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak 
şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anla-
şıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk 
görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin de-
ğiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam et-
mesine karar verilebilir.

(3) Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı 
hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, gecikti-
rilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını gerçek-
leştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.

(4) Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya 
tebliğ edilir. Tedbir talebinin reddine ilişkin karar ise sadece koru-
nan kişiye tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili 
kolluk birimi tarafından verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir 
tutanakla derhâl tebliğ edilir.

(5) Tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde, tedbir kararına 
aykırılık hâlinde şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygu-
lanacağı ihtarı yapılır.

(6) Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üze-
rine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri 
veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile koruma-
nın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi ka-
yıtlarda gizli tutulur. Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit 
edilir. Bu bilgileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden 
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veya açıklayan kişi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(7) Talep hâlinde ilgililere kişisel eşya ve belgelerinin kolluk mari-
fetiyle teslimi sağlanır.

İtiraz
MADDE 9
(1) Bu Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı tefhim 

veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile 
mahkemesine itiraz edilebilir.

(2) Hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dos-
ya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması 
hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı dai-
re için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulun-
ması hâlinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile 
asliye hukuk mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en 
yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir.

(3) İtiraz mercii kararını bir hafta içinde verir. İtiraz üzerine verilen 
kararlar kesindir.

Tedbir kararlarının bildirimi ve uygulanması
MADDE 10 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre alınan tedbir karar-

ları, Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlükleri ile verilen kararın niteli-
ğine göre Cumhuriyet başsavcılığına veya kolluğa en seri vasıtalarla 
bildirilir.

(2) Bu Kanun kapsamında ilgili mercilere yapılan başvurular ile 
bu başvuruların kabul ya da reddine ilişkin kararlar, başvuru yapı-
lan merci tarafından Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine derhâl 
bildirilir.

(3) Korunan kişinin geçici koruma altına alınmasına ilişkin koruyu-
cu tedbir kararı ile şiddet uygulayan hakkında verilen önleyici tedbir 
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kararlarının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu veya önleyi-
ci tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da 
tedbirin uygulanacağı yer kolluk birimi görevli ve yetkilidir.

(4) Tedbir kararının, kolluk amirince verilip uygulandığı veya koru-
nan kişinin kollukta bulunduğu hâllerde, kolluk birimleri tarafından 
kişi, Bakanlığın ilgili il veya ilçe müdürlüklerine ivedilikle ulaştırılır; 
bunun mümkün olmaması hâlinde giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili 
tertibinden karşılanmak üzere kendisine ve beraberindekilere geçici 
olarak barınma imkânı sağlanır.

(5) Tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kara-
rın uygulanmasına engel teşkil etmez.

(6) Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Ba-
kanlığa ait veya Bakanlığın gözetim ve denetimi altında bulunan yer-
lere yerleştirilir. Barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hâllerde korunan 
kişiler; mülkî amirin, acele hâllerde kolluğun veya Bakanlığın talebi 
üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya ben-
zeri yerlerde geçici olarak barındırılabilir.

(7) İşyerinin değiştirilmesi yönündeki tedbir kararı, kişinin tabi 
olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili merci veya kişi tara-
fından yerine getirilir.

Kolluk görevleri
MADDE 11
(1) Kolluk görevleri, kolluğun merkez ve taşra teşkilâtında bu 

Kanunda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak, çocuk ve kadının insan 
hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda eğitim almış ve ilgili kolluk 
birimlerince belirlenmiş olan yeteri kadar personel tarafından yeri-
ne getirilir.
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Teknik yöntemlerle takip
MADDE 12
(1) Bu Kanun hükümlerine göre verilen tedbir kararlarının uygu-

lanmasında hâkim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir. 
Ancak, bu suretle, kişilerin ses ve görüntüleri dinlenemez, izlene-
mez ve kayda alınamaz.

(2) Teknik araç ve yöntemlerle takibe ilişkin usul ve esaslar yönet-
melikle düzenlenir.

Tedbir kararlarına aykırılık
MADDE 13 
(1) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şid-

det uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, 
fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın 
ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama 
hapsine tabi tutulur.

(2) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal 
edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsi-
nin süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsi-
nin toplam süresi altı ayı geçemez.

(3) Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet başsavcılığınca 
yerine getirilir. Bu kararlar Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine 
bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezlerin Kurulması, Destek Hizmetleri ve
Kurumlararası Koordinasyon
Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması
MADDE 14
(1) Bakanlık, gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen 
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kadın personelin istihdam edildiği, şiddetin önlenmesi ile koruyucu 
ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve 
izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi gün yirmidört saat 
esasına göre yürüten, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirle-
nen, şiddet önleme ve izleme merkezlerini kurar.

(2) Kurulan merkezlerde şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önle-
yici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik izleme çalışma-
ları yapılır ve destek hizmetleri verilir.

Destek hizmetleri
MADDE 15
(1) Bu Kanun kapsamında şiddetin önlenmesi ve verilen tedbir 

kararlarının etkin olarak uygulanmasının izlenmesi bakımından şid-
det önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek destek hiz-
metleri şunlardır:

a) Koruyucu ve önleyici tedbir kararları ile zorlama hapsinin veril-
mesine ve uygulanmasına ilişkin veri toplayarak bilgi bankası oluş-
turmak, tedbir kararlarının sicilini tutmak.

b) Korunan kişiye verilen barınma, geçici maddi yardım, sağlık, 
adlî yardım hizmetleri ve diğer hizmetleri koordine etmek.

c) Gerekli hâllerde tedbir kararlarının alınmasına ve uygulanması-
na yönelik başvurularda bulunmak.

ç) Bu Kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılmasına yönelik bi-
reysel ve toplumsal ölçekte programlar hazırlamak ve uygulamak.

d) Bakanlık bünyesinde kurulan çağrı merkezinin bu Kanunun 
amacına uygun olarak yaygınlaştırılması ve yapılan müracaatların 
izlenmesini sağlamak.

e) Bu Kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılması için çalışan 
ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

(2) Korunan kişilerle ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkez-
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leri tarafından verilecek destek hizmetleri şunlardır:
a) Kişiye hakları, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve ben-

zeri konularda rehberlik etmek ve meslek edindirme kurslarına ka-
tılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Verilen tedbir kararıyla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşme-
sine yönelik önerilerde bulunmak ve yardımlar yapmak.

c) Tedbir kararlarının uygulanmasının sonuçlarını ve kişiler üze-
rindeki etkilerini izlemek.

ç) Psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardım ve da-
nışmanlık yapmak.

d) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, 
kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu hakkında ayrıntılı sos-
yal araştırma raporu hazırlayıp sunmak.

e) İlgili merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulan-
masının sonuçları ve ilgililer üzerindeki etkilerine dair rapor hazır-
lamak.

f) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
mayı Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca maddi destek sağlanması 
konusunda gerekli rehberliği yapmak.

(3) Şiddet uygulayanla ilgili olarak şiddet önleme ve izleme mer-
kezleri tarafından verilecek destek hizmetleri şunlardır:

a) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, 
kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu ile diğer kişiler ve 
toplum açısından taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal araştırma ra-
poru hazırlayıp sunmak.

b) İlgili makam veya merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbir-
lerin uygulanmasının sonuçları ve ilgililer üzerindeki etkilerine dair 
rapor hazırlamak.

c) Teşvik edici, aydınlatıcı ve yol gösterici mahiyette olmak üzere 
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kişinin;
1) Öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik 

farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen 
eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılmasına,

2) Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığının ya 
da ruhsal bozukluğunun olması hâlinde, bir sağlık kuruluşunda mu-
ayene veya tedavi olmasına,

3) Meslek edindirme kurslarına katılmasına,
yönelik faaliyetlerde bulunmak.
(4) Şiddet mağduru ile şiddet uygulayana yönelik hizmetler, zo-

runlu hâller dışında farklı birimlerde sunulur.
Kurumlararası koordinasyon ve eğitim
MADDE 16
(1) Bu Kanun hükümlerinin yerine getirilmesinde kurumlararası 

koordinasyon Bakanlık tarafından gerçekleştirilir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bu 

Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak kendi görev alanına giren ko-
nularda işbirliği ve yardımda bulunmak ve alınan tedbir kararlarını 
ivedilikle yerine getirmekle yükümlüdür. Gerçek ve tüzel kişiler, bu 
Kanun kapsamında Bakanlık çalışmalarını desteklemek ve ortak ça-
lışmalar yapmak üzere teşvik edilir.

(3) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve 
yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az 
doksan dakika kadınların çalışma yaşamına katılımı, özellikle kadın 
ve çocukla ilgili olmak üzere şiddetle mücadele mekanizmaları ve 
benzeri politikalar konusunda Bakanlık tarafından hazırlanan ya da 
hazırlattırılan bilgilendirme materyallerini yayınlamak zorundadır. 
Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında olmak 
üzere 08.00-22.00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları 
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her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edi-
lir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar aylık doksan dakikalık süreye 
dâhil edilmez. Bu süreler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 
denetlenir. Televizyon kuruluşları ve radyolarda yayınlanacak bilgi-
lendirme materyalleri, Bakanlık birimleri tarafından üniversiteler, 
ilgili meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri 
alınarak hazırlanır.

(4) Bu Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesi sırasında 
kamu kurum ve kuruluşlarının personeli Bakanlık görevlilerine yar-
dımcı olurlar.

(5) Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğinde-
ki meslek kuruluşları, personel ve üyelerinin bu Kanunun etkin bir 
biçimde uygulanması amacıyla Bakanlığın hazırlayıp koordine ede-
ceği, kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda eğitim 
programlarına katılmasını sağlar.

(6) İlköğretim ve ortaöğretim müfredatına, kadının insan hakları 
ve kadın erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler konulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Geçici maddi yardım yapılması
MADDE 17
(1) Bu Kanun hükümlerine göre geçici maddi yardım yapılması-

na karar verilmesi hâlinde, onaltıyaşından büyükler için her yıl be-
lirlenen aylık net asgari ücret tutarının otuzda birine kadar günlük 
ödeme yapılır. Korunan kişinin birden fazla olması hâlinde, ilave her 
bir kişi için bu tutarın yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme yapılır. 
Ancak, ödenecek tutar hiçbir şekilde belirlenen günlük ödeme tu-
tarının bir buçuk katını geçemez. Korunan kişilere barınma yeri sağ-
lanması hâlinde bu fıkrada belirlenen tutarlar yüzde elli oranında 
azaltılarak uygulanır.
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(2) Bu ödemeler, Bakanlık bütçesine, geçici maddi yardımlar için 
konulan ödenekten karşılanır. Yapılan ödemeler, şiddet uygulayan-
dan tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil edilir. Bu şekilde 
tahsil edilemeyenler21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacak-
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi da-
iresi tarafından takip ve tahsil edilir.

(3) Korunan kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti 
hâlinde yapılan yardımlar, bu kişiden 6183 sayılı Kanun hükümlerine 
göre tahsil edilir.

Nafaka
MADDE 18
(1) Bu Kanun hükümlerine göre nafakaya karar verilmesi hâlinde, 

kararın bir örneği, resen nafaka alacaklısının veya borçlusunun yer-
leşim yeri icra müdürlüğüne gönderilir.

(2) Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile bağlantısı olması durumunda, korunan kişinin başvuru-
su aranmaksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya da ücretinden icra 
müdürlüğü tarafından tahsil edilir. İcra müdürlüklerinin nafakanın 
tahsili işlemlerine ilişkin posta giderleri Cumhuriyet başsavcılığının 
suçüstü ödeneğinden karşılanır.

Sağlık giderleri
MADDE 19
(1) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı 

verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık si-
gortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen 
veya genel sağlık sigortası prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlık 
sigortasından yararlanamayan ya da diğer mevzuat hükümleri ge-
reğince tedavi yardımından yararlanma hakkı bulunmayanlar; bu 
hâllerin devamı süresince, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin 
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birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında, ge-
lir testine tabi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır.

(2) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici tedbir kararı 
verilen kişinin aynı zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edil-
mesinin gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde, genel sağlık sigor-
tası kapsamında karşılanmayan rehabilitasyon hizmetlerine yönelik 
giderler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken 
diğer sağlık hizmetlerinin giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertiple-
rinden karşılanır.

Harçlar ve masraflardan, vergilerden muafiyet ve davaya 
katılma
MADDE 20
(1) Bu Kanun kapsamındaki başvurular ile verilen kararların icra 

ve infazı için yapılan işlemlerden yargılama giderleri, harç, posta gi-
deri ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz. Bu Kanunun 17 
ncimaddesi uyarınca yapılan ödemeler gelir vergisi ile veraset ve 
intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğıtlar ise damga 
vergisinden müstesnadır.

(2) Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile birey-
lerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayı-
sıyla açılan idarî, cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargıya 
katılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kadrolar
MADDE 21
(1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli 

ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin eki (I) sayılı cetvelin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-
na ait bölümüne eklenmiştir.
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Yönetmelik
MADDE 22
(1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar altı ay için-

de, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının gö-
rüşleri alınmak suretiyle Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik-
lerle düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler ve atıflar
MADDE 23
(1) 14/1/1998 tarihli ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair 

Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Mevzuatta 4320 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapıl-

mış sayılır.
(3) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 4320 sayılı Kanun 

hükümlerine göre verilen kararların uygulanmasına devam olunur.
Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin faaliyete geçmesi
GEÇİCİ MADDE 1 
(1) Bu Kanunun 14 üncü maddesinde kurulması öngörülen şiddet 

önleme ve izleme merkezleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren iki yıl içinde Bakanlık tarafından belirlenecek illerde pilot uy-
gulama yapılmak üzere kurulur. Kuruluşları tamamlanıncaya kadar 
merkezlerin görevlerinin Bakanlığın hangi birimlerince yürütüleceği 
Bakanlık tarafından belirlenir.

Yürürlük
MADDE 24 
(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
19/3/2012
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 LİSTE
 KURUMU : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
TEŞKİLATI     : TAŞRA
 
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
 

SINIFI            UNVANI               DERECESİ       SERBEST KADRO ADEDİ             TOPLAM

GİH Kuruluş Müdürü  2     10                                        10

GİH Kuruluş Müdürü 3                4                                           4

TH Sosyolog  3            10                                        10

TH Sosyolog  4             10                                        10

TH Sosyolog  5             5                                          5

TH Sosyolog  7         20                                        20

SH Psikolog  3               20                                        20

SH  Psikolog  4             20                                        20

SH  Psikolog  5              20                                        20

SH Psikolog  7             30                                        30

SH Sosyal Çalışmacı       3              10                                        10

SH Sosyal Çalışmacı 4         10                                        10

SH Sosyal Çalışmacı 5          10                                        10

SH Sosyal Çalışmacı 7          15                                        15

SH    Çocuk Gelişimcisi  4        5                                          5

SH    Çocuk Gelişimcisi  5     5                                          5

SH     Çocuk Gelişimcisi   7    10                                        10

SH     Çocuk Gelişimcisi    9     22                                 22

SH  Hemşire           3             4                                          4
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SH  Hemşire      4             15                                        15

SH      Hemşire     7               15                                        15

SH       Hemşire          9               50                                        50

YH     Bakıcı Anne       5          10                                        10

YH    Bakıcı Anne    7              10                                        10

YH   Bakıcı Anne   12          22                                        22

                                                                                  —————                     —————

             TOPLAM                                                             362                                      362
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN
ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN
UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 
(1) Bu Yönetmelik, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi 

bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip 
mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin 
önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler 
hakkında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirler ile bu tedbirlerin 
alınması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2  
(1) Bu Yönetmelik, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin 

Korunması ve Kadına Karşı ŞiddetinÖnlenmesine Dair Kanunun 22 
nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aydınlatılmış rıza: Korunan kişinin kendisi hakkında verilebile-

cek tedbir kararının anlayabileceği bir biçimde sebepleri, aşamaları 
ve sonuçları hakkında açıklama yapılarak bilgilendirilmesi ve özgür 
iradesi ile bu hususların tamamını anlayıp kabul ettiğine dair yazılı 
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beyanını,
b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
c) Gecikmesinde sakınca bulunan hal: Kolluk tarafından yapılacak 

tahkikat ve risk değerlendirilmesi sonucunda, derhal işlem yapılma-
dığı takdirde, şiddet eyleminin önlenememesi, kişinin can güvenliği, 
hak ve hürriyetlerinin korunmasının tehlikeye girmesi, korunan ki-
şinin zarar görmesi, şiddet eyleminin iz, eser, emare ve delillerinin 
kaybolması, şiddet uygulayanın kaçması veya kimliğinin tespit edile-
memesi gibi ihtimallerin ortaya çıkması ve resen veya ilgilinin talebi 
üzerine mülki amirden ya da hâkimden karar almak için yeterince 
vakit bulunamaması halini,

ç) Geçici koruma: Hayati tehlikesi bulunan şiddet mağdurunun 
kolluk tarafından gerektiğinde her türlü teknik cihaz ve donanım-
larla, yirmidört saat esasına göre kesintisiz olarak, şiddet uygulayan 
veya uygulama tehlikesi bulunan kişilerden gelebilecek tehlikeler-
den korunması amacıyla yerine getirilen tedbiri,

d) Genel Müdürlük: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü,
e) Hâkim: Aile mahkemesi hâkimini,
f) Hayati tehlike: Bir kimsenin ölümle sonuçlanabilecek bir şiddet 

olayına maruz kalması ya da kalma ihtimalinin bulunması halini,
g) İhbar ve şikâyet: İhbar, üçüncü kişiler tarafından ilgili makam 

veya mercilere olayın yazılı, sözlü veya başka bir suretle bildirilmesi-
ni; şikâyet, şiddet mağdurunun şiddet veya şiddet tehlikesi halinde 
ilgili makam veya mercilere müracaat etmesini,

ğ) Kanun: 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu,

h) Kolluk: Polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerini,
ı) Kolluk amiri: Hakkında tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim 

yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağı yerdeki Jandarma 
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Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığıtarafından atamalarındaki usule göre konu ile yetkili ve 
görevli kolluk biriminin komutanını/amirini,

i) Konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik veya sözlü istis-
mara veya şiddete uğrayanların, şiddetten korunması, psiko-sosyal 
ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönem-
de şiddet mağdurlarının varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da 
karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve konukevi, sı-
ğınmaevi, kadın sığınağı, kadınevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açı-
lan yatılı sosyal hizmet kuruluşunu,

j) Korunan kişi: Tedbir kararı kapsamında korunan şiddet mağdu-
runu ve varsa beraberindeki çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı 
ısrarlı takip mağdurunu,

k) Koruyucu tedbir kararı: Kanun kapsamında belirtilen merci-
ler tarafından korunan kişi hakkında olayın niteliği dikkate alınarak 
hükmedilecek tedbirlere ilişkin kararı,

l) Müdürlük: Aile ve Sosyal Politikalar il veya ilçe müdürlüğünü,
m) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açı-

dan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuç-
lanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da 
özgürlüğün keyfîengellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya 
özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya 
ekonomik her türlü tutum ve davranışı,

n) Şiddet mağduru: Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde uyruğuna 
bakılmaksızın, Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davra-
nışlara doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalan ya da kalma teh-
likesi bulunan kişiyi veşiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi 
bulunan kişiyi,

o) Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM): Şiddetin önlen-
mesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulan-
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masına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, 
yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli 
personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam 
edildiği,çalışmaların yedi gün yirmidört saat esasına göre yürütül-
düğü merkezi,

ö) Şiddet uygulayan: Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve 
davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişiyi,

p) Önleyici tedbir kararı: Kanunda belirtilen merciler tarafından 
şiddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişi hakkında, 
olayın niteliği dikkate alınarak hükmedilecek tedbirlere ilişkin kararı,

r) Şikâyet mercileri: Kolluğu, mülki amiri, Cumhuriyet başsavcılığı-
nı, hâkimi, Bakanlığın ilgili birimlerini,

s) Tedbir kararı: Kanun kapsamında, şiddet mağduru ve şiddet 
uygulayan hakkında hâkim, mülkî amir veya kolluk tarafından, talep 
veya ihbar üzerine ya da resen verilecek kararı,

ş) Tek taraflı ısrarlı takip: Aralarında aile bağı veya ilişki bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın, şiddet uygulayanın, şiddet mağduru-
na yönelik olarak, güvenliğinden endişe edecek şekilde fiziki veya 
psikolojik açıdan korku ve çaresizlik duygularına sebep olacak biçim-
de, içeriği ne olursa olsun fiili, sözlü, yazılı olarak ya da her türlü 
iletişim aracını kullanarak ve baskı altında tutacak her türlü tutum 
ve davranışı,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İhbar ve Şikâyet
İhbar ve şikâyet
MADDE 4
(1) Kişinin, şiddete uğraması veya şiddete uğrama tehlikesi altında 

bulunması halinde herkes durumu yazılı, sözlü veya başka bir suretle 
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ilgili makam ve mercilere ihbar edebilir. Şiddet veya şiddete uğrama 
tehlikesinden haberdar olan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ise durumu derhal, şikâyet 
mercilerine bildirmek zorundadır.

(2) Şiddet mağduru, şiddet veya şiddete uğrama tehlikesine ma-
ruz kalması halinde durumu şikâyet mercilerine yazılı, sözlü veya 
başka bir şekilde bildirebilir.

(3) Şikâyet mercileri Kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksi-
zin yerine getirmekle yükümlüdür.

(4) Müdürlük veya ŞÖNİM’e yapılan şikâyet ve ihbarlar, bunlar 
tarafından olayın özelliğine göre, kolluğa, mülki amire, Cumhuriyet 
başsavcılığına veya hâkime gecikmeksizin bildirilir.

(5) Sözlü yapılan şikâyet ve ihbarlar derhal tutanağa geçirilir.
Yapılacak işlemler
MADDE 5 
(1) Kolluk, kendisine yapılan ihbar veya şikâyet üzerine genel 

hükümler doğrultusunda gerekli işlemleri yapar. Gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde Kanun kapsamında almış olduğu koruyucu 
ve önleyici tedbirleri onaylanmak üzere tedbirin niteliğine göre 
mülki amire veya hâkime sunar. Kolluk, kendisine intikal eden her 
olay hakkında gecikmeksizin en seri vasıtalarla ŞÖNİM’e bilgi verir.

(2) Cumhuriyet başsavcılığı, yapılan ihbar ve şikâyet üzerine ev-
rakın bir örneğini ivedilikle olayın niteliğine göre uygulanabilecek 
olan koruyucu veya önleyici tedbir hakkında karar verilmek üzere 
hâkime veya mülki amire gönderir.

(3) Mülki amire yapılan ihbar veya şikâyet üzerine Kanunun 3 
üncü maddesinde belirtilen koruyucu tedbirlerden birine, birkaçı-
na veya uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir. Ayrıca 
mülki amir olayın niteliğine göre şikâyet veya ihbarı, kolluğa veya 
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Cumhuriyet başsavcılığına bildirir.
(4) Hâkim veya mülki amir tarafından verilen kararlar ivedilikle 

ŞÖNİM’e bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tedbir Kararları
Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
MADDE 6 
(1) Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki 

tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer 
tedbirlere delil veya belge aranmaksızın mülkî amir tarafından 
ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlilerinin başvurusu üzerine 
ya da resen karar verilebilir:

a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu 
yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması,

b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak 
üzere, geçici maddi yardım yapılması,

c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve da-
nışmanlık hizmeti verilmesi,

ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine 
veya resen geçici koruma altına alınması,

d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalış-
ma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması 
hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından 
büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısı-
nı geçmemek ve belgelendirilmek şartıyla Bakanlık bütçesinin ilgili 
tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.

Barınma yerinin sağlanması
MADDE 7 
(1) Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, 
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Bakanlığa ait veya Bakanlığın gözetim ve denetimi altında bulunan 
yerlerde; barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hâllerde ise mülkî 
amirin, acele hâllerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde 
güvenli nakli sağlanıncaya kadar geçici olarak barındırılır.

(2) Korunan kişi varsa beraberindeki çocukları ile birlikte ŞÖNİM 
tarafından Bakanlığa bağlı veya Bakanlığın denetimi altında bulunan 
barınma yerlerine güvenli nakli sağlanıncaya kadar, bedeli ödene-
rek ve geçici barınmanın sağlandığı yer kolluğu tarafından kişinin 
güvenliği sağlanarak sosyal tesis, yurt ve benzeri yerlerde geçici ola-
rak barındırılır. Barınma ve iaşe giderleri, ŞÖNİM tarafından ödenir. 
Korunan kişinin yerleştirildiği yere ilişkin bilgiŞÖNİM’e bildirilir. ŞÖ-
NİM kişinin talebini de dikkate alarak uygun ilk kabul birimi veya 
konukevi hizmeti verilecek yeri belirler ve korunan kişinin buraya 
yerleştirilmesini sağlar.

(3) Korunan kişi ve beraberindeki çocukların hayati tehlikesinin 
bulunması halinde konukevi, ilk kabul birimi veya diğer tesislere 
güvenli bir şekilde yerleştirilmesine kolluk tarafından refakat edilir. 
ŞÖNİM tarafından il içi ve il dışı nakillerde ulaşım için araç tahsis edi-
lir ve ulaşım giderleri ile korunan kişinin zorunlu giderleri karşılanır.

(4) Barınma yeri sağlanması tedbirinin kolluk amirince uygulandı-
ğı veya korunan kişinin kollukta bulunduğu hallerde, kolluk tarafın-
dan kişi ŞÖNİM’e ivedilikle ulaştırılır. Bunun mümkün olmaması ha-
linde barınma ve iaşe giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden 
karşılanmak üzere kendisine ve beraberindekilere geçici barınma 
imkânı, ikinci fıkrada belirtilen şekilde sağlanır.

(5) Mülki amirin veya kolluk amirinin kararı ile kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait barınma yerlerine getirilenşiddet mağduru, başka 
herhangi bir karar veya onay aranmaksızın barınma yerine derhal 
kabul edilir.
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(6) Resen hakkında barınma yeri sağlanması tedbirine karar ve-
rilen kişinin barınma yerinde kalmak istememesi halinde aydınlatıl-
mış rızası alınarak kalmak istediği yere ŞÖNİM tarafından ulaştırılır. 
Kişinin hayati tehlikesinin bulunması halinde kolluk refakati talep 
edilir.

Geçici maddi yardım yapılması
MADDE 8 
(1) Korunan kişi hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca geçici 

maddi yardım yapılır.
(2) Tedbir kararı, ilgiliye tefhim veya tebliğ edilir ve yerine getiril-

mek üzere ŞÖNİM’e gönderilir.
(3) Geçici maddi yardım kararı ile on altı yaşından büyükler için 

her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının otuzda birine kadar 
günlük ödeme yapılır. Korunan kişinin birden fazla olması hâlinde, 
ilave her bir kişi için bu tutarın yüzde yirmisi oranında ayrıca öde-
me yapılır. Ancak, ödenecek tutar hiçbir şekilde belirlenen günlük 
ödeme tutarının bir buçuk katını geçemez. Korunan kişilere barın-
ma yeri sağlanması hâlinde bu fıkrada belirlenen tutarlar yüzde elli 
oranında azaltılarak uygulanır.

(4) Geçici maddi yardım, korunan kişinin kimlik numarası ve 
banka hesap numarası beyanına istinaden, kararınŞÖNİM’e tebliğ 
edilmesini müteakiben hazırlanan bordro ile ödenir. Bordro, her 
ayın onbeşinde ve otuzunda düzenlenerek tahakkuk eden meblağ 
ilgililerin banka hesabına yatırılır. Aynı tedbir kararında birden fazla 
kişi hakkında geçici maddi yardım yapılmasına dair karar verilmesi 
halinde bu kişiler aynı bordroda gösterilir ve ödemeler aynı ban-
ka hesap numarasına yapılır. Ödeme evrakına karar örneği eklenir. 
Geçici maddi yardıma dair ödemelere kararın geçerliliği süresince 
devam edilir. Geçici maddi yardım yapılmasının kaldırılmasına ya da 
değiştirilmesine karar verilmesi halinde kararın geçerli olduğu gün 
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üzerinden hesaplanarak ödeme yapılır. Korunan kişiye elden ödeme 
yapılmaz.

(5) Geçici maddi yardımlar için yapılan ödemeler, Bakanlık büt-
çesine, geçici maddi yardımlar için konulanödenekten karşılanır. 
Geçici maddi yardıma ilişkin ödemelerin geri alımı 42 nci maddede 
belirtilen esaslara göre yapılır.

(6) Diğer Kanunlara göre yapılan yardımlar, geçici maddi yardım 
yapılması tedbirine karar verilmesine engel olmaz.

(7) Bu madde kapsamında yapılan ödemeler, gelir vergisi ile vera-
set ve intikal vergisinden, bu ödemeler için düzenlenen kâğıtlar ise 
damga vergisinden istisnadır.

Rehberlik ve danışmanlık hizmeti
MADDE 9 
(1) Korunan kişiye, kişinin psikolojik ve sosyo-ekonomik durumu 

değerlendirilerek, hakları, destek alabileceği kurumlar, meslek 
edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmayı da 
kapsayacakşekilde iş bulma ve benzeri konularda gelişmesi ve uyum 
sağlaması, gerekli olan seçimleri, yorumları, planları yapmasıve 
kararları vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazandırmak ve 
psikolojik destek sağlamak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 
işbirliği içerisinde gerekli hizmetler verilir.

(2) Korunan kişinin hukuki rehberliğe ihtiyacı olması halinde 48 
inci madde ile düzenlenen davalara müdahil olmayı da içeren gerek-
li destek ve danışmanlık hizmeti verilir.

(3) Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde koordinasyon ŞÖNİM ta-
rafından sağlanır.

Geçici koruma altına alınma
MADDE 10 
(1) Mülkî amir veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
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kolluk amiri tarafından, olayın niteliği, şikâyet ve ihbar göz önünde 
bulundurularak şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması 
halinde ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alma 
tedbiri verilir.

(2) Geçici koruma altına alınma tedbir kararının yerine getirilme-
sinden, hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim 
yeri, bulunduğu veya tedbirin uygulanacağı yerdeki kolluk görevli 
ve yetkilidir. Korunan kişi acil durumlarda hemen, diğer hallerde 
ise yirmidört saat öncesinden gideceği yere ilişkin olarak görevli ve 
yetkili kolluğa bilgi verir. Kolluk tarafından korunan kişinin gideceği 
yerdeki kolluk gecikmeksizin haberdar edilir ve tedbir kararıuygu-
lanmaya devam olunur.

(3) Korunan kişinin ne şekilde koruma altına alınacağı, şiddet 
mağduruna yönelik muhtemel tehdit ve risk gözönüne alınarak şid-
det mağduru ve şiddet uygulayanın durumunun değerlendirilmesi 
suretiyle 11/11/2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık 
Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte 
yer alan fiziki koruma tedbirleri hâkim veya mülki amir tarafından, 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk tarafından belirlenir.

(4) Korunan kişiye, geçici koruma kararının kapsam ve içeriği, 
şiddet veya şiddete uğrama tehlikesinin varlığıhalinde arayabilece-
ği telefon numaraları, kolluğun sorumlulukları, hangi durumlarda 
kolluğa bilgi vermesi gerektiği, hangi kolluk biriminin geçici koruma 
hizmetinden sorumlu olduğu ve benzeri hususlar, kolluk tarafından 
açıklanarak tutanağa geçirilir ve tebliğ edilir.

Kreş imkânı sağlanması
MADDE 11 
(1) Çocuk sahibi olan korunan kişinin çalışmaması halinde, çalışma 

yaşamına katılımınıdesteklemek üzere dört ay, çalışması hâlinde 
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ise iki aylık süre ile sınırlı olmak, on altı yaşından büyükler için her 
yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek 
ve belgelendirilmek şartıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden 
karşılanmak üzere kreş imkânı sağlanması tedbiri verilir.

(2) Korunan kişi, çocuğun kamuya ait veya özel kreşe kaydedildi-
ğine veya kreşe devam ettiğine dair belge ile aylık kreş bedelini gös-
terir belgeyi Müdürlüğe ibraz eder. Müdürlük birinci fıkra uyarınca 
gerekli işlemleri yerine getirir ve hizmetin alınması süresi üzerinden 
aylık olarak ödeme yapar. Çocuk bir aydan daha kısa bir süre fayda-
lanmış ise hizmet aldığı gün üzerinden ödeme yapılır.

(3) Kreş bedelinin birinci fıkrada belirtilen tutardan az olması ha-
linde belgedeki tutar, fazla olması halinde ise birinci fıkrada belir-
tilen tutar ödenir. Bu ödemeler Müdürlük tarafından kreşe yapılır.

(4) Kreş imkânı sağlanmasına dair tedbirin suiistimalinin öğrenil-
mesi halinde ödenen meblağ korunan kişiden tahsil edilir.

Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
MADDE 12 
(1) Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak hâkim 

tarafından, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlilerinin ya 
da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine veya resen, şiddetin 
uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaksızın aşağıdaki 
koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya olayın özelliğine göre 
mülki amir tarafından alınabilecek tedbirler de dâhil olmak üzere, 
uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir:

a) İş yerinin değiştirilmesi.
b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı 

yerleşim yeri belirlenmesi.
c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki 

şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütü-
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ğüne aile konutu şerhi konulması.
ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu 

tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının 
anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 
27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılıTanık Koruma Kanununa göre kim-
lik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

İşyerinin değiştirilmesi
MADDE 13 
(1) Hâkim tarafından, korunan kişinin tabî olduğu ilgili mevzuat 

hükümlerine göre, talebinin bulunması halinde veya onayı alınmak 
suretiyle işyerinin bulunduğu il içinde ya da il dışında değiştirilmesine 
karar verilebilir.

(2) Karar hâkim tarafından, korunan kişi bakımından en uygun ko-
şullar göz önüne alınarak yerine getirilmeküzere korunan kişinin iş 
yerine tebliğ edilir.

(3) Karar yetkili kurum veya kişi tarafından yerine getirilir. İş yeri 
değiştirilmesine dair tedbir kararının kaldırılması halinde de karar 
işyerine tebliğ edilir.

Ayrı yerleşim yeri belirlenmesi
MADDE 14 
(1) Hâkim tarafından, korunan kişinin talebi üzerine kişinin evli 

olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yeri 
belirlenebilir.

(2) Hakkında ayrı yerleşim yeri belirlenmesine dair tedbir kararı 
verilen kişinin müracaatı üzerine, nüfus müdürlüğü tarafından kişi-
nin talebine uygun olarak adresle ilgili işlemler yerine getirilir.

Aile konutu şerhi
MADDE 15 
(1) Hâkim tarafından, Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı 
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hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne, aile konutu 
şerhi konulması kararı verilebilir.

(2) Karar, hâkim tarafından ivedilikle yerine getirilmek üzere ilgili 
tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.

Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi
MADDE 16 
(1) Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi tedbiri, hâkim 

tarafından, korunan kişinin hayati tehlikesinin bulunması ve bu 
tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının 
anlaşılması hâlinde, ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayanılarak Tanık 
Koruma Kanunu hükümlerine göre verilen tedbir kararıdır.

(2) Karar, İçişleri Bakanlığınca gereği yerine getirilmek üzere 
hâkim tarafından Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

(3) Cumhuriyet başsavcılığınca bu karar İçişleri Bakanlığına ivedi-
likle gönderilir. Karar üzerine yapılan işlemin sonucu, İçişleri Bakan-
lığı tarafından Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları
MADDE 17 
(1) Hâkim tarafından şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki 

önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer 
tedbirlere karar verilebilir:

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşa-
ğılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunma-
ması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırıl-
ması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş-
yerine yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı 
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varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde kurulması, kişisel ilişkinin 
sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış 
olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin 
hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar verme-
mesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız et-
memesi.

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları 
kolluğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu gö-
revi nedeniyle zimmetinde bulunan silahıkurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu 
veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde 
iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmama-
sı, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene 
ve tedavisinin sağlanması.

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve 
tedavisinin sağlanması.

(2) Hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanu-
nunda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile Türk Medeni 
Kanunu hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki ku-
rulması hususlarında da karar verebilir.

(3) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan 
veya katkıda bulunan kişi ise hâkim, Türk Medeni Kanunu hükümle-
rine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla, şiddet mağdu-
runun yaşam düzeyini gözönünde bulundurarak talep edilmese dahi 
tedbir nafakasına hükmedebilir. Tedbir nafakasının tahsiline ilişkin 
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hususlar 43 üncü maddedeki usul ve esaslara göre yerine getirilir.
Şiddet tehdidinde veya küçük düşürmeyi içeren söz ve 
davranışlarda bulunmama
MADDE 18 
(1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın korunan kişiye karşı 

tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme ve benzeri söz ve 
davranışlarda bulunmamasına ilişkin olarak karar verilebilir.

Uzaklaştırma ve konutun korunan kişiye tahsisi
MADDE 19 
 (1) Hâkim tarafından şiddet uygulayanın, korunan kişi ile birlikte 

oturdukları müşterek konuttan uzaklaştırılarak, konutun korunan 
kişiye tahsis edilmesine ilişkin karar verilebilir.

(2) Mülki amir ya da hâkim, talep edilmesi hâlinde korunan kişi-
ye, şiddet uygulayana ya da bu kişilerin yakınlarına ait kişisel eşya 
ve belgelerin kolluk marifetiyle kendilerine teslim edilmesine karar 
verebilir. Teslim edilecek kişisel eşya ve belgeler, tedbir kararında 
gösterilir.

(3) Bu tedbirin uygulanması, şiddet uygulayanın uzaklaştırıldığı 
konutun kira, elektrik, su, telefon, doğalgaz ve benzeri giderlerini 
karşılamaya devam etmesine engel teşkil etmez. Hâkim şiddet uy-
gulayanın, koruma kararı süresince aile konutunun kira sözleşme-
sini feshetmemesine, kamu konutu tahsisinin kaldırılması yönünde 
talepte bulunmamasına ve bu tür yükümlülüklerinin devamı ile uy-
gun göreceği diğer tedbirlere de karar verebilir.

(4) Kira sözleşmesine ilişkin tedbir kararı kiralayana, kamu konutu 
tahsisinin kaldırılmamasına yönelik tedbir kararı ise ilgili kamu kuru-
muna bildirilir.
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Korunan kişinin bulunduğu yere yaklaşmama
MADDE 20 
(1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın korunan kişiye, konuta, 

okula, işyerine ve korunan kişinin bulunabileceği sair yerlere 
yaklaşmamasına ilişkin karar verilebilir.

Çocukla kişisel ilişki kurulmasının sınırlandırılması
MADDE 21 
(1) Hâkim tarafından daha önce verilmiş, çocukla kişisel ilişki 

kurma kararı varsa kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılmasına 
veya durumun özelliğine göre sınırlandırılmasına ya da tümüyle 
kaldırılmasına ilişkin karar verilebilir.

Yakınlara, tanıklara ve çocuklara yaklaşmama
MADDE 22 
(1) Hâkim tarafından gerekli görülmesi hâlinde, şiddet uygulayanın, 

şiddete uğramamış olsa bile korunan kişinin, yakınlarına, şiddetin 
tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak 
üzereçocuklarına yaklaşmamasına ilişkin karar verilebilir.

Eşyalara zarar vermeme
MADDE 23 
(1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın, korunan kişinin şahsi 

eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine yönelik karar 
verilebilir.

İletişim araçlarıyla rahatsız etmeme
MADDE 24 
(1) Hâkim tarafından, şiddet mağdurunun korunması amacıyla, 

şiddet uygulayanın görsel, işitsel, yazılı, internet ve benzeri iletişim 
araçlarıyla ya da sair surette korunan kişiyi rahatsız etmemesine 
yönelik karar verilebilir.
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Silah teslimi
MADDE 25 
(1) Hâkim tarafından, şiddet mağdurunun korunması amacıyla 

şiddet uygulayana ait silâhların kolluğa teslimine ve tedbir süresinin 
sonuna kadar emanetine yönelik karar verilebilir.

Kamu görevi nedeniyle kullanılan silahın teslimi
MADDE 26 
(1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın, silah taşıması zorunlu 

olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde 
bulunan silahı kurumuna teslim etmesine yönelik karar verilebilir.

(2) Silahı teslim alan kurum amiri, karar süresinin sonuna veya 
tedbirin değiştirildiğine ya da kaldırıldığına dair yeni bir karar veril-
medikçe birinci fıkra hükümlerine göre verilen tedbir kararını uygu-
lamaya devam eder ve silahı hiçbirşekilde iade etmez.

(3) Silahın teslim alınması ve iadesi işlemleri kurum amiri, şiddet 
uygulayan ve bir tanık arasında imzalanan tutanak ile yerine getirilir.

Alkol veya uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmama ve 
bağımlılık halinde muayene ve tedavi
MADDE 27 
(1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın, korunan kişilerin 

bulundukları yerlerde alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde 
kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere 
ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının 
olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin 
sağlanmasına yönelik karar verilebilir.

(2) Hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin, bir sağlık kuru-
luşunda muayene veya tedavi olmasının sağlanması ve sonuçları ile 
tedbirin kişi üzerindeki etkilerinin takibi ŞÖNİM tarafından ilgili ku-
rum veya kuruluş ile koordinasyon içerisinde yerine getirilir. ŞÖNİM 



42

olayın özelliğine göre bu kararın yerine getirilmesi sırasında kolluk-
tan yardım isteyebilir.

(3) Hakkında tedbir kararı verilen kişinin sağlık kuruluşunda teda-
viyi reddetmesi halinde durum tutanakla tespit edilerek ivedilikle 
Cumhuriyet başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bildirilir.

(4) Bu tedbirin uygulanmasına ilişkin giderler, 44 üncü maddenin 
üçüncü fıkrasındaki usul ve esaslara göre karşılanır.

Bir sağlık kuruluşunda muayene ve tedavi
MADDE 28 
(1) Hâkim tarafından şiddet uygulayanın, şiddet eğilimine yol 

açan davranışlarını önlemek amacıyla, sağlık kuruluşuna muayene 
veya tedavisi için başvurması ve tedavisinin sağlanmasına yönelik 
karar verilebilir.

(2) Şiddet uygulayanın muayene ve tedavisinin sağlanmasına ka-
rar verilmesi halinde, illerde il halk sağlığımüdürlüğüne, ilçelerde 
toplum sağlığı merkezine başvurulması zorunludur.

(3) Şiddet uygulayan, illerde il halk sağlığı müdürlüğü varsa ruh 
sağlığı şubesi tarafından, ilçelerde toplum sağlığımerkezi tarafından 
kamuya ait sağlık kuruluşuna sevk edilir. İlgilinin tedaviyi sürdü-
rüp sürdürmediği ve yapılan işlemin sonucu bu birimler tarafından 
ŞÖNİM’e bildirilir.

(4) Hakkında tedbir kararı verilen kişinin sağlık kuruluşunda teda-
viyi reddetmesi halinde durum tutanakla tespit edilerek ivedilikle 
Cumhuriyet başsavcılığına ve ŞÖNİM’e bildirilir.

(5) Bu tedbirin uygulanmasına ilişkin giderler, 44 üncü maddenin 
üçüncü fıkrasındaki usul ve esaslara göre karşılanır.

Kolluk amiri tarafından alınabilecek tedbirler
MADDE 29 
(1) Mülkî amir tarafından alınabilecek barınma yeri sağlanmasına 
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ve geçici koruma altına alınmasına ilişkin tedbirler, gecikmesinde 
sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince de alınabilir. Kolluk 
amiri, evrakı en geç tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk işgünü 
içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırk sekiz 
saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

(2) 18, 19, 20 ve 22 nci maddelerde belirtilen ve hâkim tarafından 
karar altına alınabilecek önleyici tedbirler, gecikmesinde sakınca 
bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince alınabilir. Kolluk amiri evrakı 
en geç tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin 
onayına sunar. Hâkim tarafından yirmi dört saat içinde onaylanma-
yan tedbirler kendiliğinden kalkar.

(3) Tatil günleri sürenin hesabına dâhildir. Sürenin bitimi resmi ta-
til veya hafta sonuna rastlarsa, süre takip eden ilk iş günü sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tedbir Kararlarının Verilmesi, Yerine Getirilmesi ve Diğer Usul 
İşlemleri
Tedbir kararının verilmesi
MADDE 30 
(1) Tedbir kararı ilgilinin talebi, müdürlük, ŞÖNİM veya kolluk 

görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. 
Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, 
mülkî amirden ya da kolluktan talep edilebilir.

(2) Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak 
şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anla-
şılması hâlinde, resen, korunan kişinin, müdürlük, ŞÖNİM veya kol-
luk görevlilerinin talebiüzerine, tedbirlerin süresinin veya şeklinin 
değiştirilmesine ya da aynen devam etmesine karar verilebilir.

(3) Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı 
hususunda delil veya belge aranmaz.Önleyici tedbir kararı, gecikti-
rilmeksizin verilir. Kararın verilmesi, Kanunun amacını gerçekleştir-
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meyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.
(4) Hâkim veya mülki amir tarafından resen, korunan kişi, müdür-

lük, ŞÖNİM veya kolluk görevlileri tarafından yapılan talep üzerine, 
şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin ortadan kalktığının anlaşıl-
ması halinde, kararı veren merci tarafından verilen tedbirlerin kaldı-
rılmasına karar verilebilir. Tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmesi 
halinde bu karar korunan kişiye de tebliğ edilir.

Tedbir kararının tebliği
MADDE 31 
(1) Tedbir kararı, kararı veren merci tarafından korunan kişiye 

ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Bu karar, yerine 
getirilmek üzere görevli olan kurum veya kuruluşa gönderilir.

(2) Tedbir talebinin reddine ilişkin karar, sadece korunan kişiye 
tebliğ edilir.

(3) 29 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında alınan tedbir-
lerin belirtilen sürelerde yetkili merci tarafından onaylanmaması 
halinde tedbir kararının kalktığı korunan kişiye tebliğ edilir, ilgili kol-
luğa bildirilir.

(4) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi 
tarafından alınan önleyici tedbir, şiddet uygulayana bir tutanakla 
derhâl tebliğ edilir ve bu husus hakkında ŞÖNİM’e ve mahkemeye 
bildirimde bulunulur.

(5) Şiddet uygulayana, tedbir kararına aykırı davranması halinde 
hakkında zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verilebileceği ih-
tarı kararda belirtilir. Ayrıca tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlem-
lerinde de bu ihtar yapılır.

Gizlilik
MADDE 32 
(1) Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep 
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üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik 
bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri 
ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, 
tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. Bu bilgileri hukuka aykırı olarak 
başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında 26/9/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Adli işlemlerde, şiddet mağduruna ilişkin gizlilik işlemleri 
Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koru-
ma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hüküm-
leri çerçevesinde yerine getirilir.

(3) Korunan kişiye yapılacak tebligatlarda ŞÖNİM’e ait adres bil-
gileri kullanılır.

(4) Birinci fıkra hükmüne göre bilgilerinin gizli tutulmasına karar 
verilen korunan kişinin, Milli Eğitim Bakanlığı, Merkezî Nüfus İdaresi 
Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, 
kolluk, bankalar, sağlık kurum ve kuruluşları ve benzeri tüm kayıtlar-
daki bilgileri gizli tutulur.

(5) Korunan kişi hakkında gizlilik kararı verilmesi halinde, karar 
ŞÖNİM müdürü aracılığıyla tedbir kararının uygulanacağı yer nüfus 
müdürlüklerinde ilgilinin nüfus kaydına işlenir. Gizlilik şerhinde ka-
rarı veren mercinin adı, kararın tarih ve sayısı bulunur. Bu durumda 
korunan kişilerin resmi başvuru, iş ve işlemlerinin yapılması sıra-
sında adres beyanı istenilmez. Gizlilik kararı verilen kayıtlar sadece 
elektronik ortamda tutulur.

(6) Korunan kişinin nüfus kaydına işlenen gizlilik şerhi, tedbir ka-
rarının süresinin sona ermesini takip edenonbeşinci gün MERNİS 
veri tabanından silinir. Gizliliğe ilişkin tedbir kararının değiştirilmesi 
veya kaldırılması halinde ise nüfus müdürlüğü tarafından karar ge-
cikmeksizin yerine getirilir.
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Mülki amir tarafından verilen kararlara itiraz
MADDE 33 
(1) Kanun hükümlerine göre mülki amir tarafından verilen 

koruyucu tedbir kararına karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 
iki hafta içinde, ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir. 
Aile mahkemesinin bulunmaması halinde 34 üncü maddenin ikinci 
fıkrasında yer alan usule göre işlem yapılır.

(2) Hâkim, verilen tedbir kararının kaldırılmasına veya uygun gö-
rülecek başka bir tedbirle değiştirilmesine veya aynen devamına 
karar verebilir.

(3) İtiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, 
hâkim tarafından gerekli görülmesi halinde ilgililer dinlenebilir. Ka-
rar bir hafta içinde verilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

Hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına ve zorlama hapsi 
kararına itiraz
MADDE 34 
(1) Kanun hükümlerine göre hâkim tarafından verilen koruyucu 

veya önleyici tedbir kararları ile tedbir kararlarına aykırılık dolayısıyla 
verilen zorlama hapsi kararlarına karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden 
itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz 
edilebilir.

(2) İtiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla 
dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen da-
ireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde aile mahke-
mesinin tek dairesi bulunmasıhâlinde asliye hukuk mahkemesine, 
aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin aynı 
hâkim olmasıhâlinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecik-
meksizin gönderilir.

(3) Tedbir kararlarına karşı yapılan itirazı inceleyecek merci, itiraz 
talebinin kabulüne veya reddine, verilen tedbir kararının kaldırılma-
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sına, uygun görülecek başka bir tedbirle değiştirilmesine veya ay-
nen devamına karar verebilir.

(4) İtiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, 
hâkim tarafından gerekli görülmesi halinde ilgililer dinlenebilir.

(5) Asıl dava ile birlikte talep edilen tedbirler hakkında verilen ka-
rarlara karşı, esas davadan bağımsız olarak ikinci fıkrada yer alan 
usule göre itiraz edilebilir.

(6) Zorlama hapsi kararlarına karşı yapılan itirazda da ikinci fıkra-
da yer alan usule göre işlem yapılır.

(7) Karar bir hafta içinde verilir. İtiraz üzerine verilen karar kesin-
dir.

Tedbir kararının ilgili makamlara iletilmesi ve yerine getirilmesi
MADDE 35 
(1) Tedbir kararları, kararın niteliğine göre Cumhuriyet 

başsavcılığına, kolluğa veya müdürlüğe gecikmeksizin en seri 
vasıtalarla bildirilir.

(2) Kanun kapsamında ilgili mercilere yapılan başvurular ile bu 
başvuruların kabul ya da reddine ilişkin kararlar, başvuru yapılan 
merci tarafından ŞÖNİM’e gecikmeksizin bildirilir.

(3) Tedbir kararları, kararın niteliğine göre kamu kurum ve kuru-
luşları tarafından ŞÖNİM ile işbirliği içerisinde ivedilikle yerine ge-
tirilir. Koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine 
getirilmesi aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasın-
da uzlaşma ya da arabuluculuk önerilemez.

(4) Korunan kişinin geçici koruma altına alınmasına, gecikmesin-
de sakınca bulunan hallerde barınma yeri sağlanmasına ilişkin koru-
yucu tedbir kararları ile şiddet uygulayan hakkında verilen önleyici 
tedbir kararlarının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu veya 
önleyici tedbir kararı verilen kişinin yerleşim yeri veya bulunduğu ya 
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da tedbirin uygulanacağı yerdeki kolluk görevli ve yetkilidir.
(5) Önleyici tedbir kararı, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından gö-

revli ve yetkili kolluğa ivedilikle gönderilir ve kolluk marifeti ile uy-
gulanması izlenir. Cumhuriyet başsavcılığınca gerektiğinde tedbir 
kararının başvuruda bulunanlar tarafından kolluğa götürülmesine 
imkân tanınır. Önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip getirilme-
diği karar süresince kolluk tarafından kontrol edilir. Bu kontrol koru-
nan kişinin;

a) Bulunduğu konutun haftada en az bir kez ziyaret edilmesi,
b) İkinci derece dâhil olmak üzere yakınları ile iletişim kurulması,
c) Komşularının bilgisine başvurulması,
ç) Oturulan yerin muhtarından bilgi alınması,
d) Bulunduğu konutun çevresinde araştırma yapılması,
şeklinde yerine getirilir. Tedbir kararlarına aykırılığın tespit edil-

mesi halinde bu husus hakkında tutanak tutulur ve Cumhuriyet baş-
savcılığına gönderilir.

(6) Tedbir kararlarının alınması ve uygulanması için yapılan iş ve 
işlemlerin aşamaları ve sonucu hakkında ilgili kurum tarafından aynı 
gün en geç saat 16.00’ya kadar en seri vasıtalarla ŞÖNİM’e bildirilir.

(7) Korunan kişi, korunduğu yer dışında başka bir yere gitmesi 
gerektiğinde gideceği yer hakkında kolluğa bilgi verir, bu durumda 
dahi hakkında verilen kararın uygulanmasına devam edilir. Korunan 
kişi tarafından tedbir kararına uyulmaması halinde bu husus kolluk 
amiri tarafından bir tutanak ile tespit edilir.

(8) Tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kara-
rın uygulanmasına engel teşkil etmez.

Kolluk görevleri
MADDE 36 
(1) Kolluk görevleri, kolluğun merkez ve taşra teşkilâtında Kanun-



49

da belirtilen hizmetlerle ilgili olarak, kolluk birimlerince belirlenmiş 
olan yeteri kadar görevli tarafından yerine getirilir.

(2) Bu görevliler, özellikle çocuk ve kadının insan hakları ile kadın 
erkek eşitliği konusunda eğitim almışpersonel arasından belirlenir.

Teknik yöntemlerle takip
MADDE 37 
(1) Hâkim, tedbir kararlarının uygulanmasında teknik araç ve 

yöntemler kullanılmasına karar verebilir. Ancak, teknik araçlar 
kullanılmak suretiyle, kişilerin ses ve görüntü kaydı alınamaz, kişiler 
dinlenemez ve izlenemez.

Tedbir kararlarına aykırılık
MADDE 38 
(1) Tedbir kararlarının ihlal edildiğinin kolluk tarafından tespit 

edilmesi halinde tutulan tutanak Cumhuriyet başsavcılığına iletilir. 
Bu tutanak Cumhuriyet başsavcılığı tarafından ivedilikle aile 
mahkemesine gönderilir. Tedbir kararlarının ihlal edildiğinin aile 
mahkemesince tespit edilmesi halinde ise başka bir işleme gerek 
kalmaksızın resen zorlama hapsine ilişkin karar verilebilir.

(2) Tedbir kararının ihlali, tedbire karar veren mahkemenin yargı 
alanı içerisinde olduğu takdirde zorlama hapsi kararı, bu mahkeme 
tarafından verilir. Ancak tedbirin başka bir mahkemenin yargı alanı 
içerisinde ihlal edilmesi halinde, mükerrerliğe neden olmamak açı-
sından kararı veren mahkemeden aynı tedbir hakkında daha önce 
zorlama hapsine karar verilip verilmediği hususunda bilgi istenilir. 
Verilen bilgiye göre ihlal durumu değerlendirilerek karar verilir.

(3) Zorlama hapsine karar verilebilmesi için şiddet uygulayana, 
tedbir kararına aykırı davranması halinde hakkında zorlama hap-
si uygulanacağına dair ihtarın da yer aldığı tedbir kararının tefhim 
veya tebliğ edilmiş olmasıgerekir.
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(4) Zorlama hapsine ilişkin kararlar, duruşma yapılmaksızın verilir. 
Ancak, hâkim tarafından gerekli görülmesi halinde ilgililer dinlene-
bilir.

(5) Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararlarına aykırı 
hareket eden şiddet uygulayana, fiili bir suçoluştursa bile, ihlal edi-
len tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim tarafından 
üç günden on güne kadar zorlama hapsine tâbi tutulmasına karar 
verilir.

(6) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal 
edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsi-
nin süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsi-
nin toplam süresi altı ayı geçemez.

(7) Zorlama hapsi kararları tekerrüre esas olmaz, koşullu salıveril-
me hükümleri uygulanmaz ve adli sicil kayıtlarına işlenmez.

Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması
MADDE 39 
(1) Bakanlık, şiddetin önlenmesi ile şiddet mağduru hakkında 

verilecek koruyucu tedbirler ileşiddet uygulayan hakkında verilecek 
önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik 
güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve 
izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli uzman personelin 
görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, 
çalışmaların yedi gün yirmidört saat esasına göre yürütüldüğü 
ŞÖNİM’i kurar.

Kurumlararası koordinasyon
MADDE 40 
(1) Kanun hükümlerinin yerine getirilmesinde kurumlararası ve 

sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon Bakanlık tarafından gerçek-
leştirilir.
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(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, Ka-
nunun uygulanmasıyla ilgili olarak kendi görev alanına giren konu-
larda işbirliği ve yardımda bulunmak ve alınan tedbir kararlarını ive-
dilikle yerine getirmekle yükümlüdür. Gerçek ve tüzel kişiler, Kanun 
kapsamında Bakanlık çalışmalarını desteklemek ve ortak çalışmalar 
yapmak üzere teşvik edilir.

(3) Kadınların çalışma yaşamına katılımı, özellikle kadın ve çocuk-
la ilgili olmak üzere şiddetle mücadele mekanizmaları ve benzeri 
politikalar konusunda, Bakanlık tarafından üniversiteler, ilgili mes-
lek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak 
bilgilendirme materyalleri hazırlanır veya hazırlatılır. Materyaller, 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel ya-
yın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar tarafından ayda en 
az doksan dakika yayınlanır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17.00-
22.00 saatleri arasında olmaküzere 08.00-22.00 saatleri arasında 
yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Tele-
vizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, 
aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu süreler Radyo ve Te-
levizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir.

(4) Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesi sırasında 
kamu kurum ve kuruluşlarının personeli Bakanlık görevlilerine yar-
dımcı olurlar.

Eğitim
MADDE 41 
(1) Kanunun etkin bir biçimde uygulanması amacıyla tüm 

kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, personel ve üyelerinin Bakanlığın hazırlayıp koordine 
edeceği, kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda 
eğitim programlarına katılmasını sağlar.

(2) İlköğretim ve ortaöğretim müfredatına, kadının insan hakları 
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ve kadın erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler konulur. 
Müfredata eklenen derslerin içeriği Milli Eğitim Bakanlığının ilgili bi-
rimi ile Genel Müdürlük tarafından birlikte hazırlanır.

(3) Ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğrenim öğrencileri, Bakan-
lığın görev alanına giren konularda sosyal sorumluluk projeleri oluş-
turmada ya da mevcut projelerin içerisinde yer alma konularında 
teşvik edilir. Bu öğrencilere mezun oldukları tarihte Bakanlık ile Milli 
Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurumu tarafından hazırlanan 
bir sertifika verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler ve Diğer Hükümler
Geçici maddi yardımlarda rücu
MADDE 42 
(1) Geçici maddi yardımlar için yapılan ödemelerin tahsili için, 

ödeme tutarı, ödemenin yapılacağı yer ile tebliğ tarihinden itibaren 
bir ay içinde ödenmesi hususu şiddet uygulayana tebliğ edilir. 
Ödemenin süresinde yapılmaması halinde bu tutar, 21/7/1953 
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından takip ve tahsil 
edilir.

(2) Korunan kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun ilgili 
müdürlüğe yapılan ihbar üzerine veya kollukta ya da ŞÖNİM tara-
fından kararların uygulanması izlenirken tespit edilmesi halinde, bu 
hususa ilişkin tutanak tutulur ve sosyal inceleme raporu düzenlenir. 
Bu durumda yapılan ödemeler, kendisine ödeme yapılan kişiden 
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

(3) Korunan kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti 
halinde birinci fıkra hükümlerine göre şiddet uygulayandan tahsil 
edilmiş olan tutar kendisine iade edilir.
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Nafaka
MADDE 43 
(1) Kanun hükümlerine göre nafakaya karar verilmesi hâlinde, 

kararın bir örneği, resen nafaka alacaklısının veya borçlusunun 
yerleşim yeri icra müdürlüğüne gönderilir.

(2) Gizlilik kararı bulunması halinde icra müdürlükleri tarafından 
yapılacak işlemlerde 32 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ko-
runan kişinin bilgileri gizli tutulur.

(3) Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin Sosyal Güvenlik Ku-
rumu ile bağlantısı olması durumunda, korunan kişinin başvurusu 
aranmaksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya da ücretinden icra mü-
dürlüğü tarafından tahsil edilir.

(4) İcra müdürlüklerinin nafakanın tahsili işlemlerine ilişkin posta 
giderleri Cumhuriyet başsavcılığının suçüstüödeneğinden karşılanır. 
Ayrıca harç ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz.

Sağlık giderleri
MADDE 44 
(1) Korunan kişinin sağlık giderleri, genel sağlık sigortası 

kapsamında karşılanır. Ancak Kanun hükümlerine göre hakkında 
koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı 
olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu 
kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası prim borcu 
sebebiyle fiilen genel sağlık sigortasından yararlanamayan ya da 
diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardımından yararlanma 
hakkı bulunmayanlar, bu hâllerin devamı süresince, 31/5/2006 
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) 
numaralı alt bendi kapsamında, gelir testine tabî tutulmaksızın 
genel sağlık sigortalısı sayılır.
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(2) Korunan kişinin kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi kararı 
varsa, sağlık hizmetlerinden yararlanırken, başvurusunun gizli tutul-
ması, sıra beklememesi, öncelikli ve en kısa zamanda işlemlerinin 
tamamlanması esastır.

(3) Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici tedbir kararı veri-
len kişinin aynı zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesi-
nin gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde, genel sağlık sigortası 
kapsamında karşılanmayanrehabilitasyon hizmetlerine yönelik gi-
derler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken 
diğer sağlık hizmetlerinin giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertip-
lerinden karşılanır.

Harç, masraf ve vergiden muafiyet
MADDE 45 
(1) Kanun kapsamındaki başvurular ile verilen kararların icra ve 

infazı için yapılan işlemlerden yargılama giderleri, harç, posta gideri 
ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz.

(2) Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yapılan ödemeler, gelir ver-
gisi ile veraset ve intikal vergisinden, buödemeler için düzenlenen 
kâğıtlar ise damga vergisinden müstesnadır.

Davaya katılma
MADDE 46 
(1) Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile 

bireylerine yönelik olarak uygulananşiddet veya şiddet tehlikesi 
dolayısıyla açılan ve herhangi bir şekilde haberdar olduğu idarî, 
cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargıya müdahil olarak 
katılabilir.

Yürürlük
MADDE 47 
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Yürütme
MADDE 48 
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

yürütür.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, 

belediyelere, il özel idarelerine ve sivil toplum kuruluşlarına ait ka-
dın konukevlerinin açılışı, işleyişi, hizmetin çeşit ve niteliği, deneti-
mi, kurumlar arası işbirliği ile çalışanların görev ve sorumluluklarına 
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2
(1) Bu Yönetmelik; 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 6 ncı, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu-
nun 14 üncü, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 22 nci maddeleri 
ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlan-
mıştır.
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Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acil durum plânı: Konukevi çalışanları veya konukevi hizmetin-

den yararlananların ölüm veya ciddi yaralanmalarına, hizmetin dur-
masına, faaliyetlerin aksamasına, binanın fiziksel ve çevresel olarak 
zarar görmesine, yapısının bozulmasına, toplum içindeki itibarının 
düşmesine neden olabilecek yangın, deprem, su baskını, tehlikeli 
madde, toplumsal olaylar, saldırı, sabotaj, patlama gibi istem dışı 
gelişen her türlü olay karşısında yapılacakların yer aldığı plânı,

b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
c) Çalışanlar: Konukevi hizmetlerinin sunumunda görev yapanları,
ç) Değerlendirme komisyonu: Konukevlerinin işleyişi, kadınlar 

ve çocuklara verilecek hizmetleri tespit ve bu hizmetlerin düzenli 
olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulan komisyonu,

d) Genel Müdürlük: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü,
e) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğünü,
f) İlk kabul birimi: ŞÖNİM’e başvuran kadınlar ve beraberindeki 

çocukların geçici kabulleri yapılarak ilk gözlemlerinin yapıldığı, tıbbi 
kontrol ve tedavilerinin sağlandığı, psiko-sosyal ve ekonomik du-
rumlarının incelendiği, iki haftaya kadar kalabilecekleri birimi,

g) Kadın: Konukevi hizmetlerinden yararlanan kadını,
ğ) Kanun: 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve 

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu,
h) Kodlu kimlik kartı: Kanuna göre barınma tedbiri ile beraber, 

kimlik bilgileri ve kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresle-
ri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgilerin 
tüm resmi kayıtlarda gizli tutulmasına dair tedbir kararı verilen şid-
det mağdurlarına ve beraberindeki çocuklarına ŞÖNİM tarafından 
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veri tabanına kaydı yapıldıktan sonra verilen, kodlama suretiyle tan-
zim edilen ve kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak işlemlerde 
kadınların konukevinde kaldıklarına dair belge yerine geçmek üzere 
kullanılan gerektiğinde işlem yapan kurum tarafından ŞÖNİM’den 
bilgilerinin kontrolünün yapılabileceği, kimlik belgesi olarak kullanı-
lamayan, tedbirin sonlanması ile geri alınan belgeyi,

ı) Kolluk: Konukevinin sorumluluk bölgesi içinde bulunduğu polis 
veya jandarma birimini,

i) Konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara 
veya şiddete uğrayan kadınların, şiddetten korunması, psiko-sosyal 
ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönem-
de kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılan-
mak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve kadın konukevi, sığın-
maevi, kadın sığınağı, kadınevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açılmış 
ya da açılacak yatılı sosyal hizmet kuruluşunu,

j) Müdahale plânı: Kadınların karşılaştığı sorunların çözümü ko-
nusunda izlenecek aşamaların belirlenebilmesi amacıyla sorunu ve 
kişiyi tanıma ve tanımlama, veri toplama, durum saptama, değer-
lendirme ve sonuçlandırma aşamalarının görülebileceği plânı,

k) Müdür: Yönetmelik kapsamında açılan konukevlerinin yöneti-
minden sorumlu kişiyi,

l) Sivil toplum kuruluşu: Kâr amacı gütmeyen ve kazanç paylaşma 
amacı dışında kurulmuş dernek ve vakıf gibi özel hukuk tüzel kişile-
rini,

m) Sosyal inceleme raporu: Kadın ve varsa beraberindeki çocuk-
ları ile gerçekleştirilen görüşme ve gözlem sonrasında, bu kişilere ve 
sorunlarına ilişkin geçmişinin sosyal, ekonomik ve sağlık durumları, 
fiziksel, zihinsel, psiko-sosyal özellikleri, aile ve kültür yapılarının de-
ğerlendirildiği, sunulacak sosyal hizmetlerin şekil ve niteliğini, so-
runun çözümünde uygulanacak müdahale yöntemlerini saptamak 
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amacıyla düzenlenen raporu,
n) Şiddet: Kişinin fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar 

görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması 
muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlü-
ğünün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel 
alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik veya 
sözlü her türlü tutum ve davranışı,

o) Şiddet önleme ve izleme merkezi (ŞÖNİM): Şiddetin önlenmesi 
ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına 
yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlen-
dirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin 
görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalış-
maların yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürütüldüğü merkez-
leri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Konukevinin Çalışma Esasları, Açılışı ve Fiziki Özellikleri
Konukevinin çalışma esasları ve temel ilkeler
MADDE 4 
(1) Bakanlık, yörenin ihtiyacına, sosyo-kültürel yapısına göre uy-

gun görülecek il ve ilçelerde konukevi açar. Büyükşehir belediyeleri 
ile nüfusu yüzbini geçen belediyeler ihtiyaca cevap verebilecek nite-
lik ve sayıda konukevi açar. İl özel idareleri ile sivil toplum kuruluşları 
da konukevi açabilir. Gerçek kişiler tarafından konukevi açılamaz.

(2) Konukevi açılış izni verilmesi, denetimi, devri, açılış izinin iptali 
gibi hususların düzenlenmesi Bakanlığın yetkisindedir.

(3) Konukevi işleyişinde bu Yönetmelik kapsamında verilecek des-
tek ve hizmetlerde aşağıdaki hususlara uyulur:

a) İnsan haklarına dayalı, insan onuruna yaraşır, toplumsal cinsi-
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yet eşitliğine duyarlı ve sosyal devlet ilkesine uygunluk esas alınır.
b) Kişiye saygı ve yararlı olma ilkeleri temel alınır.
c) Yapılan çalışmalarda kadın odaklı yaklaşım esastır.
ç) Konukevinde yapılacak işlemlerde kadının beyanı esas olup, 

delil göstermek zorunda bırakılamaz.
d) Konukevinde çalışanlar, kadını korumak gerekçesiyle bu Yönet-

melikle belirlenen kurallar dışında kadının temel hak ve özgürlükle-
rine yönelik herhangi bir sınırlandırma getiremez, kadın adına karar 
alamaz.

e) Kadınlar hakkında yapılacak işlemlerde kadınların bilgilendiril-
mesi esastır. Konukevinde kalan kadınlar aldıkları kararlardan ve ka-
rarların olumlu veya olumsuz sonuçlarından kendileri sorumludur.

f) Kadınların ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan güçlendirilme-
si temel amaçtır.

g) Şiddetsiz yaşam hakkının korunması anlayışıyla faaliyet göste-
rilir.

ğ) Çalışanlar tarafından, kadınlara şiddet uygulayan ya da uygula-
ma ihtimali bulunan kişi ile ilgili herhangi bir uzlaşma teklif edilemez 
ve arabuluculuk yapılamaz.

h) Kanuni hükümler saklı kalmak kaydıyla, konukevinin adresi, 
telefon numarası, kadınların, çocukların ve konukevi çalışanlarının 
kişisel bilgilerinin gizli tutulması esastır. Bütün ilgililer bu gizliliğin 
korunmasından sorumludur.

ı) Konukevindeki faaliyetlere katılmak gönüllülük esasına dayanır.
i) Hizmetlerin yürütülmesinde, kamu kurum ve kuruluşları, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, yerel yöne-
timler, vakıf, dernek ve diğer sivil toplum kuruluşları, gönüllü gerçek 
ve tüzel kişiler ile özel sektörün desteği alınır.
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Açılış başvurusu
MADDE 5 
(1) Konukevi açmak isteyenler, açılış işlemleri için temsilci ya da 

konukevinin açılması ve işletilmesinden sorumlu bir müdür belirle-
yip, açmak istedikleri yerin il müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda 
bulunurlar.

İzin için istenecek belgeler ve aranacak koşullar
MADDE 6 
(1) Konukevi açmak isteyen belediyeler, il özel idareleri ve sivil 

toplum kuruluşlarının konukevinde görevlendirecekleri müdür tara-
fından, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartların karşılandığını 
gösteren ve belgelerin yer aldığı başvuru dosyası üç takım halinde 
hazırlanarak il müdürlüğüne verilir.

(2) Müdür ve çalışanlar için aşağıdaki hususlar aranır:
a) Türk vatandaşı olma.
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olma.
c) Sabıkasız olma.
ç) Kimlik numarası, yerleşim yeri ve adli sicil beyanı ile öğrenim 

durumunu gösterir belge.
(3) Konukevi binası için aşağıdaki belgeler aranır:
a) İlgili idareden alınacak yapı kullanma izin belgesi.
b) Yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye 

raporu.
c) Binanın tapu senedi örneği.
ç) Kira sözleşmesi örneği.
d) Konukevinin fiziksel koşulları, hizmet bölümleri, tefrişi, kapasi-

tesi, personel durumu ve genel olarak hizmete uygunluğu hakkında 
il müdürlüğünce düzenlenecek rapor.
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Açılış izni için yapılacak işlemler
MADDE 7 
(1) İl müdürlüğü tarafından dosya bir ay içinde incelenir, incele-

me sonucunda eksiklik tespit edilirse tamamlanmak üzere ilgiliye 
üç ay süre verilir. Eksikliklerin tamamlanması halinde dosya, onay 
alınmak üzere Bakanlığa gönderilir, aksi takdirde ilgiliye iade edilir. 
Dosyanın iadesi yeni bir başvuru yapılmasına engel değildir.

(2) Bakanlıkça onaylanan başvuru dosyası için düzenlenecek açılış 
izin belgesi ivedilikle il müdürlüğüne gönderilir.

(3) Konukevi, Bakanlık tarafından açılış izin belgesi verildikten 
sonra açılır.

Konukevinin fiziki özellikleri
MADDE 8
(1) Konukevi binasının, resmi kurumlara ulaşımı kolay olan, dış 

güvenliği etkin olarak sağlanabilen, kolluk birimlerine yakın yerler-
de ve dış görünüşü itibariyle bulunduğu mahalde dikkat çekmeye-
cek özellikte bir yapı olmasına özen gösterilir.

(2) Kadın ve çocukların güvenliği açısından avlusu ya da duvar-
la çevrelenmiş bahçesi olan korunaklı müstakil binalar tercih edilir. 
Açılacak konukevleri kiralama yöntemiyle de temin edilebilir.

(3) Konukevi, en az yirmi, en fazla kırk kişi kapasiteli olarak kuru-
lur.

(4) Konukevi fiziki özellikler itibariyle aşağıdaki nitelikleri taşır:
a) Çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak sayı, büyüklük ve dona-

nımda idari bölüm ve bürolar bulunur.
b) Sosyal çalışma görevlisinin konukevine kabulü yapılan kadın ve 

beraberindeki çocuklar ile mesleki çalışmalarını yapabileceği en az 
bir bireysel görüşme odası bulunur. Görüşme odasının aydınlık, fe-
rah olmasına dikkat edilir.
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c) Her kadın için, var ise çocukları ile birlikte kalabileceği bir oda 
bulunur. Bir oda, en fazla iki kadın tarafından paylaşılabilir. Bebekli 
kadınlar için tek kişilik odalar bulunmasına ve odalarda kadınlar için 
ranza sisteminin kullanılmamasına özen gösterilir.

ç) Odalarında banyo ve tuvalet bulunmayan binalarda ortak kul-
lanılacak banyo ve tuvaletler en fazla üç kadın tarafından paylaşıla-
cak sayıda olur. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden itiba-
ren hizmete açılacak konukevlerinde odalarda bağımsız tuvalet ve 
banyo olmasına özen gösterilir.

d) Konukevinin kapasitesine uygun sayı ve genişlikte salon, otur-
ma odası, yemek odası ve kadınlar için etkinlik odası bulunur.

e) Çocuklar için kreş, eğitim ve rehabilitasyon, oyun ve etkinlik 
odaları ile çalışma odaları bulunur.

f) Ayrıca mutfak, kiler, depo, çamaşırhane, kurutma, ütü odası ve 
ihtiyaç duyulabilecek diğer bölümler bulunur.

g) Bina, fiziksel koşulları ve bulunduğu yerin iklimi dikkate alına-
rak ısıtılır ve soğutulur.

(5) Konukevi resmiyetten uzak, yuva sıcaklığı sağlayacak şekilde, 
kadınların ve çocukların rahat etmelerini sağlamak üzere ihtiyaçları 
gözetilerek döşenir.

(6) Kadınlar ve çocuklar, konukevindeki cihazların kullanımı konu-
sunda bilgilendirilir, cihazların ve odada bulunan eşyaların durumu 
bir tutanak altına alınarak kadına teslim edilir. Kadının konukevin-
den ayrılışı sırasında cihazların ve odanın teslim edildiği durumda 
olmasına özen gösterilir.

(7) Konukevi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere hizmete tahsisli bir 
araç bulunur, gerektiği takdirde hizmet alımı yoluyla sürücülü araç 
kiralanabilir.

(8) Konukevi binalarının engelliler için erişilebilir olması sağlanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve Açılış İzninin İptali
Denetim
MADDE 9 
(1) Konukevleri ve ilk kabul birimleri bağlı oldukları idareler tara-

fından ve Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanlığınca en geç iki yılda 
bir denetlenir. İl müdürlüğünce, ilk kabul birimleri ve konukevleri ile 
ilgili olarak her zaman Bakanlıktan denetim istenebilir.

(2) Belediyeler, il özel idareleri ve sivil toplum kuruluşlarına ait ka-
dın konukevlerinin denetimi, ilgili mevzuatları çerçevesinde Ek-4’te 
yer alan form kullanılarak yapılır. Denetim raporunun bir örneği il 
müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

Konukevinin açılış izninin iptali
MADDE 10
(1) Konukevinin açılış izni, aşağıdaki hallerde il müdürlüğünün 

teklifi üzerine Bakanlık tarafından iptal edilir:
a) Açılış izni almadan konukevine kadın kabulü yapılması.
b) Denetimlerde görülen aykırılık ve aksaklıkların 14/9/2012 

tarihli ve 28411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri ile 
düzenlenen süreler içinde giderilmemesi.

c) Kadın veya çocuklarının ihmal ve istismarına ilişkin bir duru-
mun tespit edilmesi.

ç) 4 üncü maddede belirlenen çalışma esasları ve temel ilkelere 
aykırı davranıldığının tespit edilmesi.

d) Açılış şartlarını taşımadığının tespit edilmesi.
e) Amaç dışı faaliyette bulunulması.
(2) Açılış izni iptal edilen konukevinin kapatılması için Bakanlık-
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ça gerekli tedbirler alınır. Konukevinde kalan kadınlar ve çocuklar 
durumlarına uygun başka bir konukevine güvenlikleri sağlanarak 
nakledilir.

İKİNCİ KISIM
Konukevinin İşleyişi
BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Kabul ve Hizmetten Yararlananlar
Konukevine başvuru
MADDE 11 
(1) Konukevine kabulünü isteyen kadınlar il müdürlüğüne, 

ŞÖNİM’e, benzeri görevleri yapan kamu kurum ve kuruluşlarının il-
gili yönlendirici birimlerine veya kolluğa başvurabilirler.

(2) Şiddetten haberdar olan üçüncü kişilerin bildirimleri ihbar ka-
bul edilir.

(3) Kadınların konukevine doğrudan başvuruları kabul edilemez. 
Konukevine kişisel olarak yapılan başvurularŞÖNİM’e yönlendirilir.

(4) Konukevine kabulde kadınlardan herhangi bir belge istenmez. 
Konukevi yönetimi, resmi kimlik belgesi olmayan kadınların kimlik 
belgesi edinme işlemlerine destek olur.

Konukevine kabul
MADDE 12 
(1) Mülkî amir, aile mahkemesi hâkimi veya gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde kolluk amirinin kararı üzerine ŞÖNİM tarafından 
ilk kabul birimine veya konukevine kadın kabul edilir.

(2) ŞÖNİM’e yapılan başvurularda, kadının yazılı talebi alınır ve 
yapılacak değerlendirme sonucunda barınma ihtiyacının olduğu 
tespit edilenler ilk kabul birimine yönlendirilir. Ancak ŞÖNİM tara-
fından, konukevine kabulü uygun görülen kadın ve beraberindeki 
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çocuklar, durumun gerektirdiği hallerde kabul için aranan bilgi ve 
belgeler sonradan tamamlanmak üzere doğrudan konukevine gön-
derilebilir.

(3) Kadınların ilk kabul birimine geçici kabulünün yapılabilmesi 
için gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi.
b) Ön görüşme formu.
c) Kadının konukevi kurallarına uyacağına dair taahhütname.
ç) Kimlik bilgisi beyanı.
(4) ŞÖNİM’ler tarafından doğrudan konukevine kabulü yapılan 

veya ilk kabul biriminde kalanlardan konukevine yerleştirilmesi 
uygun görülen kadınlar ve beraberindeki çocukları, Bakanlık, be-
lediye, il özel idaresi veya sivil toplum kuruluşlarına ait konukev-
lerine yerleştirilirler. Bu suretle yerleştirilen kadınlar, konukevleri 
tarafındanŞÖNİM’in bilgisi dışında, takdir yetkisi kapsamında çıka-
rılamazlar.

(5) ŞÖNİM tarafından geçici kabul ile ilk kabul birimine yerleştiri-
len kadın ve beraberindeki çocukların, konukevine kabulü sırasında 
aşağıdaki belgeler tamamlanır:

a) Sosyal inceleme raporu.
b) Sosyal inceleme raporu sonucuna göre veya ŞÖNİM’in gerek 

gördüğü hallerde kadının bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım isteyen 
bir hastalığı bulunmadığı, ruh sağlığının yerinde olduğu, alkol veya 
madde bağımlısı olup olmadığına dair sağlık raporu.

c) Yapılan mesleki çalışmalara ilişkin raporlar ve müdahale plânı.
ç) Kadının sorunlarının çözümüne yönelik yapılan yazışmalar ile 

gerekli form, tutanak ve diğer belgeler.
d) Konukevine anneleri ile birlikte kabul edilen çocuklarla yapılan 

mesleki çalışmalara ilişkin raporlar.
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e) Gerekli görüldüğü takdirde hayati tehlikesinin bulunup bulun-
madığına dair kolluk tarafından hazırlanan risk değerlendirme ra-
porları.

(6) Konukevinde kalanların düzenli olarak kaydı tutulur ve veri ta-
banına işlenir.

(7) Hakkında gizlilik kararı verilmekle beraber konukevine kabulü 
yapılan kadınlar için ŞÖNİM tarafından kodlu kimlik kartı hazırlana-
rak verilir. Bu kimlik kartı ayrılışlarında geri alınır. Kimlik kartında, 
ilgilinin kimlik numarası, bulunulan ilin kodu, konukevinin kodu, ka-
dına verilecek numara, konukevine giriş tarihi ile başlamak üzere 
tespit edilen bilgiler bulunur ve veri tabanına işlenir. Aynı kadının 
farklı yerlerdeki başvurularında da kadının kendine ait kodu sabit 
tutulur ve kullanılmaya devam edilir.

Konukevi hizmetlerinden yararlananlar
MADDE 13 
(1) Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan bütün kadın-

lar ve beraberindeki çocukları hiçbir ayrım yapılmadan konukevine 
kabul edilir. Ancak;

a) Onsekiz yaşından küçük şiddet mağduru çocuklar, sosyal ça-
lışmacı ile çocuk gelişimci tarafından uygun görüldüğü takdirde il 
müdürlüğü tarafından uygun bir sosyal hizmet kuruluşuna yerleş-
tirilerek yerleştirme işlemi Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 
bildirilir.

b) Onsekiz yaşından küçük kız çocukları anneleri ile birlikte konu-
kevi hizmetinden yararlanabilirler.

c) Oniki yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ile engelli 
çocuğu bulunan kadınlar ise, can güvenliği riski olmamak kaydıyla, 
talep edilmesi ve gerekli olduğuna dair sosyal inceleme raporuna 
istinaden, ŞÖNİM tarafından uygun görülmesi halinde, kira ve ia-
şesi karşılanmak üzere bağımsız bir ev kiralanmak suretiyle barın-
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dırılması yoluna gidilir. Kiralanacak evlerde 6 ncı maddenin üçüncü 
fıkrasında yer alan belgeler aranır. Kiralanacak konutlara ilişkin kira, 
depozit ve diğer cari giderler konukevi bütçesinin ilgili kalemlerin-
den ödenir. Kadınlar ve beraberindeki çocuklar konukevi hizmetle-
rinden bu evde yararlandırılır. Evlerin, konukevine yakın çevreden, 
tercihen mobilyalı ve her bir kişi için en az yirmi metrekare yaşam 
alanı olmasına, bulunduğu ilin rayiç fiyatları üzerinden kiralanması-
na özen gösterilir. Konukevi bulunmayan ilçelerde de ihtiyaca göre 
bu bent kapsamında düzenlenen ev kiralanması yoluna gidilebilir.

ç) İlk kabul biriminde psikiyatrik desteğe ihtiyacı olduğu gözlem-
lenen kadınlar hakkında psikiyatri uzmanından alınacak “toplu ya-
şanılan yerde kalabileceğine dair rapor” doğrultusunda konukevine 
kabulleri yapılır.

d) Bulaşıcı veya sürekli tıbbi tedaviyi gerektirir ağır hastalığı oldu-
ğu tespit edilen kadınların tedaviyi kabul etmeleri durumunda ilgili 
mevzuatları çerçevesinde tedavileri sağlanır. Tedaviyi kabul etme-
meleri durumunda, 29 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 
gereğince işlem yapılır.

e) Altmış yaşından büyük şiddet görmüş kadınlar ile akıl ve ruh 
sağlığının bozuk olduğu gözlemlenen veya zihinsel engelli kadınlar 
uygun sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilerek yerleştirme işlemi 
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.

f) Alkol ve madde bağımlıları, tedaviye başlamaları ve devam et-
meleri koşulu ile konukevine kabul edilirler.

g) Rehabilitasyon ve güçlendirme sürecinde farklı hizmet model-
lerine ihtiyaç duyan kadınlar, Bakanlıkça bu hizmet için kurulacak 
ve içinde hizmete uygun eğitim almış personelin istihdam edileceği 
ihtisaslaşmış konukevlerine yerleştirilirler.

ğ) Öz bakımlarını kendi başlarına yapamayan kadınlar ilgili kuru-
luşlara yerleştirilir.
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h) Bedensel ve zihinsel engelli kadınlar hakkında ilgili kamu ku-
rum ve kuruluşları veya sivil toplum kuruluşlarından destek alınır.

ı) Herhangi bir suç nedeniyle adli mercilerce haklarında arama, 
tutuklama, zorla getirme kararı verildiği veya yakalama emri düzen-
lediği anlaşılan kadınlar derhal kolluk birimlerine bildirilir ve hakla-
rında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Kalış Süresi, Giriş Çıkış Saatleri
Kalış süresi
MADDE 14 
(1) Konukevinde kalma süresi, kadının ilk kabul birimine kabul ta-

rihinden itibaren altı aydır.
(2) Kalış süresi, kadınların güçlenme süreci değerlendirilerek ge-

rekli hallerde uzatılır. Uzatma süresi, sosyal çalışmacı ile çocuğu var 
ise çocuk gelişimcinin görüşü alınarak, değerlendirme komisyonu 
tarafından belirlenir.

(3) Mülkî amir ya da aile mahkemesi hâkimi tarafından hakkında 
barınma tedbiri kararı verilenler kararda belirtilen süre kadar konu-
kevi hizmetlerinden yararlandırılırlar.

(4) Durumun özelliğine göre tedbir kararının, süresinin ya da şek-
linin değiştirilmesi, değerlendirme komisyonunun tespiti ve il mü-
dürlüğünün talebi ile ilgili merciden istenebilir.

Giriş çıkış saatleri
MADDE 15 
(1) Konukevine giriş çıkış saatleri, güvenliği sağlamak amacıyla 

ve bölgesel koşullar ile kadının durumu dikkate alınarak müdürün 
teklifi ve ŞÖNİM’in onayı ile belirlenir. Konukevi hizmetlerinden fay-
dalanan kadın yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla en çok onbeş gün 
süre ile konukevinden ayrı bir yerde kalabilir. Bu süre, konukevi hiz-
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metlerinden faydalanma süresinden mahsup edilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Güvenlik Önlemleri, Ayrılma, Hizmetler ve Değerlendirme Ko-

misyonu
BİRİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Önlemleri ve Tedbir Plânı
Güvenlik önlemleri
MADDE 16 
(1) Konukevi güvenliği için aşağıdaki teknik donanım sağlanır:
a) Dış alanda kayıt yapan geniş açılı kameralar ve monitör, iç alan-

da ise giriş, koridorlar, mutfak ve salonda kayıt yapan kameralar ve 
monitörler.

b) Pencereler için güvenliğin sağlanmasına yönelik parmaklıklar.
c) Acil durumda kullanılmak üzere kolluk birimlerine çağrı yapan 

alarm sistemi.
ç) Yangın alarmı ve söndürme tüpleri.
d) Numarası görünmeyen ve şehirlerarası görüşmelere açık en az 

iki telefon hattı.
e) Çelik kasa.
f) Evrak imha makinesi.
(2) Konukevi güvenliği için aşağıdaki tedbirler uygulanır:
a) Hiçbir dokümanda, materyalde, yazılı ya da görsel basında ve 

bunların internet üzerinden yapılan her türlü yayınında konukevi-
nin dış cephesi, çalışanlar ve yararlanıcılara ilişkin fotoğraflara yer 
verilmez.

b) Yargı yetkisinin kullanıldığı durumlar hariç olmak üzere, hiçbir 
kamu görevlisi konukevinde kalan kadınlara ilişkin kişisel bilgileri ta-
lep edemez.
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c) Hiçbir kamu görevlisi konukevine doğrudan yönlendirme ya-
pamaz.

ç) Konukevine ziyaretçi kabul edilmez.
d) Konukevinin adresi gizli tutulur, yazışmalarda ŞÖNİM’in adresi 

kullanılır.
e) Kamu kurum ve kuruluşları, konukevlerine ve konukevinde ka-

lan kadınlarla çocuklarına ilişkin olarak yürüttükleri her türlü resmi 
yazışmalarında ve bilgi, iletişim ve yayın araçlarının kullanımında 
gizlilik kuralına uygun olarak hareket ederler. Kendi birimlerinde 
gizliliğin ihlal edilmesini önleyecek tedbirleri gecikmeksizin alırlar.

f) Konukevinde kalan ve can güvenliği tehdit altında bulunan ka-
dınlar için 18 inci maddede öngörülen tedbir plânı uygulanır.

g) Konukevi ve kolluk çalışanları konukevi güvenliğine ilişkin bir 
acil durum plânı yapar. Bu plânın uygulanmasında işbirliği ve koordi-
nasyonun sağlanmasına yönelik olarak konukevi yönetimi ile kolluk 
periyodik görüşmeler gerçekleştirir. Tüm çalışanlara ve konukevinde 
kalanlara plân hakkında gerekli bilgilendirme yapılır.

ğ) Konukevinde kadın, çocuk ve çalışanlara kasten zarar verme 
girişiminde bulunan veya kuralları kasten ihlal eden kadınlar hakkın-
da, 29 uncu madde kapsamında işlem yapılır.

h) Hizmet satın alınan kurumlardan, bakım ve onarım gerektiren 
durumlarda görevlendirilecek kişiden ya da firmadan gizlilik ilkesine 
riayet edeceğine dair taahhütname alınır.

ı) Saldırı, yangın ve deprem durumunda yapılacaklara ilişkin acil 
durum talimatları il müdürlüklerince oluşturulur. Kadın ve çocuklar, 
çalışanlar tarafından bu konuda bilgilendirilir.

i) Konukevine silah ve benzeri zarar verici amaçlarla kullanılabile-
cek materyaller alınmaz.

j) Konukevi içerisinde fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı ya da ka-
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mera ile kayıt yapılamaz.
k) Konukevinin içinin gözlenmesini önleyecek tedbirler alınır.
(3) Hakkında konukevine yerleştirme kararı verilen ve yapılan 

değerlendirme sonucunda hayati tehlikesinin olduğu anlaşılan ka-
dınlar ile beraberindeki çocukların, kolluk nezaretinde ivedilikle en 
yakın konuk evine güvenli ulaşımı sağlanır.

Gizlilik ilkesi
MADDE 17 
(1) Konukevi açılırken, gizlilik ilkesine uyulur. Konukevinin adresi, 

telefon numarası gizli tutulur. Konukevini tanıtan tabela asılmaz, te-
mel atma ve açılış töreni düzenlenmez.

(2) Yapılacak yazışmalarda kadınların, çocukların ve çalışanların 
isimleri belirtilmez, gerekli durumlarda üzerinde anlaşmaya varılmış 
kodlar kullanılır.

(3) Kadın ve çocuklar ile gerekli görülen üçüncü kişilerin kimlik 
bilgileri ve adresleri ile önem taşıyan bilgiler tüm resmi kayıtlarda 
gizli tutulur. Gizlilik kuralını ihlal edenler hakkında 26/9/2004 tarihli 
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Konukevinde kalan kadın ve çocuklara yapılacak tebligatlar, 
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 18 inci maddesi 
gereğince ŞÖNİM’e yapılır.

Tedbir plânı
MADDE 18 
(1) Hayati tehlikesi bulunan ve hakkında geçici koruma altına 

alınmasına dair tedbir kararına hükmedilen şiddet mağduru ve be-
raberindeki çocukların korunması amacıyla, 11/11/2008 tarihli ve 
27051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Başsavcılıkları 
ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas 
ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılacak 
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işlemlere esas teşkil etmek üzere, kolluk koordinasyonunda, ŞÖNİM 
veya gerekli görülen hallerde konukevi işbirliği ile bir yıl için hazır-
lanır.

(2) Durumun özelliğine göre bu süre bir yıl daha uzatılabilir. ŞÖ-
NİM veya konukevi tarafından uygulanır. Kolluk tarafından, tedbir 
planı süresince, plan kapsamında yapılan iş ve işlemlerden ŞÖNİM’e 
bilgi verilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Konukevinde Hizmetlerin Sunulması, Yardım ve Çıkarılma
Konukevinde sunulacak hizmetler
MADDE 19 
(1) Konukevi, kadın ve çocuklara doğrudan ya da ŞÖNİM aracılı-

ğıyla ilgili kuruluşlara yönlendirmek suretiyle aşağıda belirtilen alan-
larda destek sunar:

a) Güvenlik.
b) Danışmanlık.
c) Yönlendirme.
ç) Psikolojik destek.
d) Hukuki destek.
e) Tıbbi destek.
f) Geçici maddi yardım.
g) İş bulma konusunda destek.
ğ) Kreş.
h) Mesleki eğitim kursu.
ı) Grup çalışmaları.
i) Çocuklar için burs.
j) Sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler.
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Nöbet
MADDE 20 
(1) Nöbet sistemi, konukevlerinde güvenliğin ve hizmetin sürek-

liliğini sağlamak amacıyla, hizmetin özelliğine ve yedi gün yirmidört 
saat esasına göre müdür tarafından düzenlenir.

(2) Konukevi çalışanları düzenlenecek nöbet çizelgesi doğrultu-
sunda gece de görev yaparlar.

Beslenme
MADDE 21 
(1) Konukevindeki kadınlar ve çocuklara üç ana öğün verilir, ço-

cuklara iki ara öğün daha verilir.
(2) Doktor tarafından özel diyet uygulaması önerilen kadın ve 

çocuklara özel diyet uygulanır. İzin, hastalık ve diğer nedenlerden 
dolayı bir günden fazla konukevinden ayrılmış bulunanların, ayrıl-
dıkları günlere ait istihkakları tabeladan çıkarılır.

(3) Konukevinin yemek ihtiyacı, mamul yemek alımı yolu ile de 
karşılanabilir.

Çocuklar
MADDE 22 
(1) Konukevi hizmetinden yararlanan çocuğun, konukevine en ya-

kın okula, ŞÖNİM tarafından verilen kodlu kimlik kartına istinaden, 
gizlilik ilkesine bağlı kalınarak kesin kaydı yapılır. Çocuğun yerleşim 
yeri adresi olarak aksine bir hüküm bulunmaması halinde ŞÖNİM 
gösterilir.

(2) Okul öncesi çocukların gelişimi ve eğitimi, konukevi tarafından 
okul idaresi ile işbirliği yapılarak takip edilir.
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Harçlık ve yardım
MADDE 23 
(1) Harçlık, ilk kabul birimi veya konukevi hizmetlerden yararlanan 

ve geliri bulunmayan kadınlara ve çocuklara, Kanun kapsamında ge-
çici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde sos-
yal inceleme raporlarına dayanılarak müdürün teklifi ve ŞÖNİM’in 
onayı ile Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen orana göre ödenir.

(2) Harçlık, konukevi tarafından hazırlanacak bordroya göre, imza 
karşılığında her ayın birinci günü peşin olarak ödenir. Ayın onun-
cu gününe kadar konukevine kabul edilen kadın ve çocuklarına tam 
harçlık, daha sonra kabul edilenlere ise kaldıkları gün sayısı üze-
rinden hesaplanacak harçlıkları ödenir. İşe yerleştirilen kadınların 
harçlıkları, maaşlarını alıncaya kadar kesilmez.

(3) Bu ödemeler için ilk kabul birimi ya da konukevine kabulü 
yapılan kadın ve çocuk sayısının, aylık ortalaması üzerinden yapıla-
cak hesaplama sonucunda elde edilen meblağ tutarınca konukevi 
müdürlüğüne avans açılır. Yapılacak ödemeler bu avans üzerinden 
yapılır.

(4) Konukevinde kalan kadınların öğrenim gören çocukları ile çe-
şitli nedenlerle öğrenimine devam etmeyen ve ücretli olarak bir iş-
yerinde çalışmayan çocuklarına, Bakanlığa bağlı çocuk yuvaları ve 
yetiştirme yurtlarında kalan çocuklara verilen miktar kadar hiçbir 
kesinti yapılmaksızın net harçlıkları verilir.

(5) Harçlıklar, belediye, il özel idaresi ve sivil toplum kuruluşları-
na bağlı konukevlerinde kalan kadınlara ve beraberindeki çocuklara 
ise;

a) Bakanlığa ait konukevlerinde Bakanlık bütçesinden,
b) Belediyelere ait konukevlerinde belediye bütçesinden,
c) İl özel idarelerine ait konukevlerinde il özel idaresi bütçesin-
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den,
ç) Sivil toplum kuruluşlarına ait konukevlerinde ise Bakanlık büt-

çesinden,
karşılanır.
(6) Giyim yardımı ayni olarak yapılır. Bu yardımdan yararlanacak 

kadınlar ve çocuklarına verilecek giyecek eşyasının türü ve miktarı 
Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde gösterilmiştir. İhtiyaca göre verilecek gi-
yim eşyasının rengi ve biçimi ilgili konukevi tarafından belirlenerek, 
standart beden ölçülerine, mevsimine, çocuk yaş ve cinsiyetlerine 
uygun olarak satın alınır ve bir tutanakla kadınlara teslim edilir. Gi-
yim eşyalarının renk ve modellerinin aynı olmamasına özen gösteri-
lir. Verilen giyecek ve ayni yardımlar kayıt altına alınır.

(7) Konukevinde kalmakta iken, haklı bir nedene dayanması ve 
kadının sorunlarını çözümlemede etkili olabileceği kanaatine varıl-
ması halinde bir başka konukevine nakledilen kadınların nakil dos-
yasına, kendisine verilmiş olan eşyaların türü, sayısı, miktarı ve veri-
len harçlığa ilişkin belgeler de eklenir.

(8) Yapılacak ödemeler, Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası 
gereğince gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisinden, bu ödeme-
ler için düzenlenen kâğıtlar ise damga vergisinden muaftır.

Tedavi ve tedavi yardımı
MADDE 24 
(1) Tedavisi gereken kadının ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli 

tedavileri yaptırılır.
(2) Konukevinde kalan kadın, hakkında koruyucu tedbir kararı ve-

rilmesi halinde, Kanunun 19 uncu maddesi gereğince muayene ve 
tedavi yardımından yararlandırılır. Kadınlara, tedavileri sürecinde ve 
sağlık raporlarının alınmasında sağlık kuruluşlarından öncelikli ola-
rak yararlanma hakkı tanınır.
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Eğitim giderleri
MADDE 25 
(1) Kadınların, çalışma yaşamına katılımını desteklemek ve istih-

dam politikasına uygun olarak istekleri ve yeteneklerine göre mes-
lek edinmelerini sağlamak için gerekli olan eğitim giderleri Bakanlık 
bütçesinden konukevine aktarılacak ödenekten karşılanır.

Emanete alma
MADDE 26 
(1) Her konukevinde müdürün veya uygun göreceği bir çalışanın 

sorumluluğunda bir emanet kasası bulunur.
(2) Konukevine kabul edilen kadınların kıymetli eşyaları, ayrıntılı 

emanet tutanağı hazırlanarak teslim alınır, kadının istemesi halinde 
ve konukevinden nakil ya da ayrılmaları sırasında tutanakla teslim 
edilir. Tutanağın bir örneği konukevine kabul edilen kadına da verilir.

Taahhütname
MADDE 27 
(1) Konukevine kabul edilen kadınlar, konukevi hizmetlerinden 

yararlandığı süre içerisinde uyulması gereken kuralları içeren ve 
Ek-3’te yer alan taahhütnameyi imzalar. Taahhütnamenin bir sureti 
kadına verilir.

(2) Konukevinin girişinde yararlanıcıların uyması gereken kurallar 
açıkça yazılarak ilân edilir.

Konukevinden ayrılma
MADDE 28 
(1) Konukevinde kalan kadın ve varsa beraberindeki çocukları 

aşağıdaki hallerde konukevinden ayrılır:
a) Kendi talebi.
b) Konukevinde kalma süresinin sona ermesi.
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c) Kanun gereğince barınma tedbirine karar verilen kadının karar-
da belirtilen sürenin sona ermesinden önce konukevinden ayrılmak 
istemesi halinde, kararı veren mercie kararın kaldırılmasına dair 
başvurusu.

ç) Güvenlik ya da başka bir gerekçeyle aynı ildeki veya il dışındaki 
başka bir konukevine yönlendirilmesi veya nakledilmesinin uygun 
görülmesi.

(2) Ayrılan kadınlar hakkında konukevi sonrasında, can güvenliği 
riski olmamak kaydıyla, talep edilmesi ve sosyal inceleme raporuna 
istinaden ŞÖNİM tarafından uygun görülmesi halinde altı ay süre 
ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca hizmet 
verilebilir.

(3) Kadının ayrılma nedenini içeren bir tutanak hazırlanarak ar-
şivlenir.

(4) Konukevinden ayrılan kadın, ihtiyaç duyması ve uygun görül-
mesi halinde birden çok defa konukevine kabul edilebilir.

Çıkarılma
MADDE 29 
(1) Konukevine kabul edilen kadınlar ve beraberindeki çocukları 

aşağıdaki hallerde değerlendirme komisyonunun kararı ve ŞÖNİM’in 
onayı ile konukevinden çıkarılır:

a) Yönetmelikte belirtilen konukevi kurallarına uymaması.
b) Konukevine kabul koşullarını taşımadığının tespit edilmesi.
c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca tedaviyi 

kabul etmemesi.
(2) Kadınların birinci fıkranın (a) bendine göre çıkarılabilmesi için 

daha önce, Yönetmelik kapsamında belirtilen kurallara uymadığı 
için bir kez uyarılması ve buna rağmen olumsuz tutum ve davra-
nışlarını sürdürdüğüne dair sosyal inceleme raporu düzenlenmesi 



114

gerekir. İşlenen fiilin suç niteliğini taşıması halinde genel hükümler 
çerçevesinde işlem yapılır.

(3) Konukevinden çıkarılma işlemi ŞÖNİM tarafından il müdürlü-
ğü aracılığı ile Genel Müdürlüğe bildirilir. Kadının konukevi hizme-
tinden tekrar yararlanabilmesi Genel Müdürlüğün iznine tabidir.

(4) Çıkarılma kararına karşı bir hafta içinde il müdürlüğüne itiraz 
edilebilir.

Elektronik konukevi sisteminin kurulması
MADDE 30 
(1) Konukevleri ve hizmetlerinden yararlananlarla ilgili olarak, 

Genel Müdürlük bünyesinde tüm kadın konukevlerinin birbirleriyle 
bağlantısını, doluluk oranının takibini, konukevleri arasındaki sevk-
lerin hızlandırılmasını ve konukevleriyle ilgili güncel analizler yapı-
labilmesini ve politika üretilmesini sağlamak amacıyla elektronik 
konukevi sistemi kurulur, veri tabanı ve internet ağı oluşturulur.

Elektronik konukevi sisteminin işleyişi
MADDE 31 
(1) Bakanlık, belediyeler, il özel idareleri ve sivil toplum kuru-

luşları tarafından işletilen konukevlerinde kalanlara ait bilgiler ile 
kapasite ve sayı bilgilerinin her değişiklikle birlikte bulunduğu ilde 
mevcutŞÖNİM’e bildirilmesi zorunludur. Veri tabanı oluşturulması-
na ve yürütülmesine ilişkin düzenlemeler Bakanlık tarafından yapı-
lır. Bu kapsamda Genel Müdürlük tarafından konukevlerinden iste-
nilen her türlü bilgi ve veri girişi geciktirilmeksizin usulüne uygun 
olarak sağlanır.

(2) Elektronik konukevi sisteminde konukevleriyle ilgili olarak 
elektronik ortamda girilen bilgiler, Genel Müdürlükçe merkezi bir 
veri tabanında muhafaza edilir.

(3) Elektronik konukevi sistemine veri girişi konukevi tarafından 
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yapılır, yapılacak işlemlerin takibi için konukevinin bulunduğu ildeki 
ŞÖNİM’de ve il müdürlüğünde belirlenecek kişilere Genel Müdür-
lükçe yetki verilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çalışanlara İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Çalışanların işe alınması
MADDE 32 
(1) Çalışanların, Bakanlığa bağlı olarak açılan konukevlerinde 

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (A) fıkrası kapsamında çalıştırılan memur veya (B) fık-
rası kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personelden, büyükşehir be-
lediyeleri, belediyeler ve il özel idarelerine bağlı olarak açılanlarda 
657 sayılı Kanuna tabî memur veya 5393 sayılı Belediye Kanununun 
49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel-
den istihdamı esastır. Ancak bunun mümkün olmaması halinde 657 
sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde hizmetin gerektir-
diği nitelikleri taşıyan personel istihdam edilir.

(2) Sivil toplum kuruluşları tarafından açılacak konukevlerinde ise 
özel hukuk hükümlerine göre, tâbi oldukları mevzuata uygun ve bu 
Yönetmelikte sayılan hizmetlerin gerektirdiği nitelikleri taşıyan per-
sonel istihdam edilir.

Çalışanların niteliği
MADDE 33 
(1) Konukevinde, hizmet sunumuna yetecek sayı ve nitelikte, 

tercihen kadın çalışanlar arasından, psikoloji, çocuk gelişimi, öğ-
retmenlik ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan 
mezun sosyal çalışma görevlileri ile hemşire, çocuk eğiticisi, memur, 
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aşçı ve bakım elemanı istihdam edilir. İşin niteliğine göre dış güven-
lik personeli ve şoför olarak erkek çalışan istihdam edilebilir.

(2) Müdür, birinci fıkrada belirtilen sosyal çalışma görevlilerinin 
alanlarında eğitim veren en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakül-
telerin ilgili bölümlerinin birinden mezun olanlar arasından atanır. 
Bunlardan kadın çalışmalarında yer almış olanlar tercih edilir.

(3) Rehabilitasyon ve güçlendirme sürecinde farklı hizmet model-
lerine ihtiyaç duyan kadınlar için kurulacak konukevlerinde ihtiyaca 
göre tam veya yarım zamanlı olarak hizmet alımı yolu ile psikiyatrist, 
pedagog, özel eğitim öğretmeni ya da ihtiyaç duyulan diğer meslek 
elemanları istihdam edilebilir.

Çalışanların eğitimi
MADDE 34 
(1) Çalışanlara yönelik eğitimlerde aşağıdaki kurallara uyulur:
a) Çalışanlara, çalışmaya başlamadan önce ve başladıktan sonra 

düzenli aralıklarla tekrarlamak suretiyle toplumsal cinsiyet eşitliği 
ve kadına yönelik şiddet gibi ihtiyaç duyulan konularda, Genel Mü-
dürlükçe belirlenen eğitimler düzenlenir.

b) Çalışanların mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimle-
re ve farkındalık artırıcı grup çalışmalarına katılmaları desteklenir.

c) Çalışanlara, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren ko-
nukevlerinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kısa süreli staj 
imkânı sağlanır.

ç) Eğitim programlarının hazırlanması sürecinde ilgili taraflarla 
işbirliği yapılır.

d) Çalışanların bir yıl boyunca katılım sağladıkları eğitimlerin top-
lam süresi on günden az olamaz.

e) Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra konukevi çalışanlarının karşılaş-
tığı tükenmişlik sendromunun önüne geçilmesi için gerekli önlemler 
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alınır ve çalışanlara düzenli psikolojik destek verilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Konukevi Çalışanlarının Görevleri
Konukevi müdürü
MADDE 35 
(1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Konukevinin, idari, mali ve teknik tüm işlerini ilgili mevzuata 

uygun olarak yürütmek.
b) Konukevi hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli 

plân ve programların hazırlanmasını ve çalışanlar arasında işbirliği 
ve eşgüdümü sağlamak, denetimleri yapmak.

c) Çalışanların özlük dosyalarının tutulması, muhafazası ve bunla-
ra ilişkin her türlü işlemin zamanında yürütülmesini sağlamak.

ç) Konukevi çalışanlarının mevzuat uyarınca istenilen tutum, dav-
ranış, kılık, kıyafet ve benzeri özelliklerini izleyerek denetimlerini 
yapmak.

d) Konukevinin temizlik kurallarına uygun olmasını sağlamak ve 
bunun denetimini yapmak.

e) Konukevinin, ihtiyaç ve özellikleri ile konuya ilişkin esasları göz 
önünde bulundurarak yıllık bütçesini ve alım satım işlerini yapmak, 
ödeneklerin amacına uygun harcanmasını temin etmek veya temin 
edilmesini sağlamak üzere ilgili birimlere bilgi vermek.

f) Ambar, ayniyat, depo sayım ve devir işlemleri ile yazı işlerinin 
genel hükümler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.

g) Gerekli kayıtların tutulmasını, formların doldurulmasını ve 
istatistikî bilgilerin düzenlenmesini ve her yılsonunda konukevinin 
ihtiyaçlarını ve hizmetlerinin sunulmasında karşılaşılan sorunları da 
kapsayan çalışma raporunu hazırlayarak ŞÖNİM’e göndermek.
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ğ) Konukevinde çalışanlar ile konukevi hizmetlerinden yararlanan 
kadınların ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla eğitim programları 
hazırlamak ve uygulamak.

h) Konukevinde güvenlik önlemlerini aldırmak, güvenliği tehdit 
eden bir durumda ilgili kuruluşlarla bağlantıya geçmek, hayati teh-
likesi bulunan kadın için tedbir plânı hazırlanması çalışmalarına ka-
tılmak.

ı) Konukevinin güvenliği hakkında kolluk ile işbirliği yapmak ve gü-
venliğe ilişkin edindiği bilgileri kolluk ile düzenli olarak paylaşmak.

i) Güvenlik personeli ile birlikte düzenli olarak konukevi güven-
liğine etki eden riskleri belirlemek ve gerekli tedbirlerin alınmasını 
sağlamak.

j) Elektronik konukevi sistemine kadınların kabulü sırasında veri 
girişi yapmak veya yapılması için personele yetki vermek.

k) Değerlendirme komisyonuna başkanlık etmek.
(2) Müdürün bulunmadığı hallerde, genel hükümlere göre görev-

lendirilecek çalışan, müdürün görevlerini yürütür.
Sosyal çalışma görevlisi
MADDE 36 
(1) Konukevinde sosyal çalışma görevlisi olarak çalışan, sosyal ça-

lışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi ve öğretmenler tarafından aşağı-
daki görevler yerine getirilir:

a) Konukevine kabulü yapılan kadınlar ve beraberindeki çocuk-
larla görüşme yaparak, konukevinin amacı ve işleyişi konusunda 
bilgilendirmek, uygun yöntemlerle konukevini tanımaları, kuralları 
öğrenmeleri ve uyum sağlamalarında yardımcı olmak.

b) Çocuğu ile kabulü yapılan kadınların, uygun görülmesi halinde 
çocukları hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat uyarınca gerekli önlemlerin alınmasına yönelik 
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sosyal inceleme raporu düzenleyerek müdüre sunmak.
c) Kadınların, bir iş ve meslek edinmelerine, sağlık ve hukuki so-

runlarını çözmeleri için ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmala-
rına ve gerekli hizmetleri almalarına destek olmak amacıyla maddi 
yardıma ihtiyacı olan kadınların durumları hakkında rapor düzenle-
yerek müdüre sunmak.

ç) Gizlilik ilkesine uygun olarak, yapılan çalışmalar ile ilgili kayıtları 
tutmak, yapılan mesleki çalışmalarla ilgili rapor ve dosyaları düzen-
lemek, saklamak.

d) Kadınlara ve beraberindeki çocuklara yönelik grup çalışmaları 
yapmak.

e) Kadınların ve beraberindeki çocukların sorunlarının çözümü 
hakkında rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek.

f) Kadın ve çocuklara yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek.
g) Çalışanların hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve 

uygulanmasında görev almak.
ğ) Katılım sağladıkları eğitim ve toplantılara ilişkin raporu konukevi 

çalışanlarına aktarmak.
h) Kadınların ve çocuklarının yatak, çamaşır, vücut temizliği ve ba-

kımlarına dikkat etmelerini sağlamak.
ı) Kadın ve çocukların ihtiyaçlarını tespit etmek ve müdüre iletmek.
i) Görevlerini müdürün gözetiminde diğer meslek elemanları ile 

işbirliği içerisinde yürütmek.
j) Genelge ve talimatlarla belirlenen görev tanımları içerisindeki 

diğer görevleri ve müdür tarafından verilecek görevleri yapmak.
Sosyal çalışmacı
MADDE 37 
(1) Sosyal çalışmacının, 36 ncı maddede belirtilenlerin yanında 
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diğer görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kadınların ve varsa çocukların sorun ve ihtiyaçları çerçevesinde 

mesleki uygulamaları gerçekleştirmek, bunlarla ilgili rapor düzenle-
mek ve ŞÖNİM’ e göndermek.

b) Konukevinde kalan ve hakkında tedbir kararı olan kadınlar için 
gerektiği takdirde tedbirin devamı, süresinin veya şeklinin değişti-
rilmesi ya da kaldırılması hakkında rapor düzenlemek ve ŞÖNİM’ e 
göndermek.

c) Konukevinde kalan kadınların ve beraberindeki çocukların, çı-
karılmalarına ilişkin rapor düzenlemek veŞÖNİM’e göndermek.

Psikolog
MADDE 38 
(1) Psikologun, 36 ncı maddede belirtilenlerin yanında diğer gö-

rev ve yetkileri şunlardır:
a) Konukevine kabulü uygun görülen kadınların ve beraberindeki 

çocukların uyum sürecinde psikolojik değerlendirmelerini yapmak, 
destek sağlamak.

b) Konukevindeki kadınlar için ilgili meslek elemanları ile birlikte 
müdahale plânı hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

c) Psikolojik değerlendirme teknikleri ve gözlem metotları kullana-
rak kadınların ilgi ve yeteneklerini belirlemek, buna uygun etkinlikler 
organize edilmesini sağlamak veya ilgili kuruluşlara yönlendirmek.

ç) Psikiyatrik desteğe ihtiyaç duyan kadın ve çocukları tedavi gö-
rebilecekleri sağlık kuruluşlarına yönlendirmek ve tedavi sürecini 
takip etmek.

d) İlgili meslek elemanları ile birlikte vaka değerlendirmeleri yap-
mak, bu toplantılarda kadınla ve çocukla yürütülen psikolojik destek 
çalışmaları sırasında edinilen ve paylaşılmasında yarar görülen bilgi-
leri ilgili meslek elemanlarına aktarmak.
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Çocuk gelişimcisi
MADDE 39 
(1) Çocuk gelişimcisinin, 36 ncı maddede belirtilenlerin yanında 

diğer görev ve yetkileri şunlardır:
a) Çocukların sağlık, gelişim ve eğitim düzeylerini izlemek, tespit 

etmek ve sorunlarının çözümü için mesleki çalışmalar ve rehberlik 
yapmak.

b) Çocukların gelişim ve eğitimleri ile anne-çocuk ilişkisi konusun-
da konukevindeki annelere yönelik bilgilendirici çalışmalar organize 
etmek ve uygulamak

c) Çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlik-
ler ve programlar organize etmek.

ç) Travma yaşamış çocuklara uygun eğitim ve gelişim programları, 
oyunlar, hikâyeler ve etkinlikler hazırlamak ve uygulamak.

Öğretmen
MADDE 40 
(1) Öğretmenin, 36 ncı maddede belirtilenlerin yanında diğer gö-

revleri şunlardır:
a) Konukevinde kalan ve okuma yazma bilmeyen kadınların oku-

ma-yazma kurslarına kayıt ve takip işlemlerini yürütmek ve okuma-
yazma çalışmalarına yardımcı olmak.

b) Kadınların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek eğitimi al-
maları konusunda gerekli rehberlik ve danışmanlığı yapmak ve ilgili 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) Kadınlara yönelik beceri geliştirici, boş zaman değerlendirici ve 
eğitici faaliyetler düzenlemek.

ç) Okul çağında bulunan çocukların okul kayıt işlemlerini yürüt-
mek. Çocukların okula devamını sağlamak ve izlemek, programlı 
çalışma alışkanlığını kazandırmak, okul ile ilgili sorunlarını çözmek.
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d) Belirli bir plân ve program çerçevesinde çocukların ders çalış-
ma ve ödev yapmalarını sağlayarak okul başarılarını artırmaya yöne-
lik çalışmalar yapmak.

Hemşire
MADDE 41 
(1) Hemşirenin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kadın ve çocukların sağlık durumlarını izlemek, hasta olan ka-

dın ve çocukların konukevinde veya hastanede tedavisi için gerekli 
tüm işlemleri yerine getirmek, gerektiğinde kadınlara hastaneye gi-
dişlerinde refakat etmek ve kayıtlarını tutmak.

b) İhbarı zorunlu hastalıkları müdüre bildirmek.
c) Aile plânlaması yöntemleri, gerekliliği ve yararları konusunda 

kadınları bilgilendirmek.
ç) Anne adayları için beslenme, doğuma hazırlık ve bebek bakımı 

ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak.
d) Konukevinin tüm bölümlerinin sağlıklı yaşam koşullarına uy-

gun, temiz, bakımlı ve düzenli olmasını sağlamak ve kontrol etmek.
e) Mutfak çalışanlarının temizliğe uymasını ve eğitimini sağlamak 

ve kontrol etmek.
f) Genelge ve talimatlarla verilen, görev tanımları çerçevesinde 

verilen diğer görevleri yapmak.
Çocuk eğiticisi
MADDE 42 
(1) Çocuk eğiticisinin görevleri şunlardır:
a) Çocuk gelişimcisi tarafından yürütülen çalışmalara destek olmak.
b) Çocuğun becerileri ile ilgili anneleri ve çocuk gelişimcisini bil-

gilendirmek.
c) Çocuk bakımı konusunda anneleri bilgilendirmek.
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ç) Çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlik-
ler ve programları uygulamak.

d) Annesi çalışan bebek ve küçük çocukların bakımına destek olmak.
e) Genelge ve talimatlarla verilen, görev tanımları çerçevesinde 

verilen diğer görevleri yapmak.
Memur
MADDE 43 
(1) Memurun veya memurun görevlerini yapmak üzere istihdam 

edilen çalışanların görevleri şunlardır:
a) Hizmet alanına giren konularda kendisine verilen işleri yapmak 

ve sonuçtan müdürü bilgilendirmek.
b) Her türlü yazıyı hazırlamak, dosyalamak ve arşivlemek.
c) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Aşçı
MADDE 44 
(1) Mamul yemek alımı yapılmayan konukevlerinde istihdam edi-

len aşçının görevleri şunlardır:
a) Mutfağın temiz ve düzenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
b) Yemek ve ara öğünlerini oluşturulacak programa göre hazırlamak.
c) Mutfak ihtiyaçlarını müdüre bildirmek ve alışverişi yapmak.
ç) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Temizlik elemanı
MADDE 45 
(1) Temizlik elemanının görevleri şunlardır:
a) Konukevinde meydana gelen arızaları ve onarım gerektiren du-

rumları müdüre bildirmek.
b) Banyo, çamaşır ve temizlik hizmetlerinin düzenli yürütülmesini 
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sağlamak.
c) Çalışma alanları ve ortak kullanım alanlarının temizliğini yapmak.
ç) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Bakım elemanı
MADDE 46 
(1) Bakım elemanının görevleri şunlardır:
a) Konukevi, ŞÖNİM ve ilk kabul biriminde bulunan kadınlara gi-

decekleri hastane, adliye ve benzeri diğer kamu kurum ve kuruluş-
ları ile ilgili iş ve işlemlerde refakat etmek.

b) Öz bakımlarını yapamayan kadınların bu gereksinimlerinin kar-
şılanmasında yardımcı olmak.

c) Genelge ve talimatlarla verilen, görev tanımları çerçevesinde 
verilen diğer görevleri yapmak.

Güvenlik personeli
MADDE 47 
(1) Güvenlik personeli konukevi dışında ve içinde görev yapar. 

Güvenlik personelinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Konukevinde kalanların güvenliğini sağlamak.
b) Konukevine giriş ve çıkışlarda 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 
hükümlerine göre üst aramalarını yapmak, cep telefonu, fotoğraf 
makinesi, kayıt cihazı, makas, bıçak ve benzeri silahların emanet iş-
lemlerini yapmak.

c) Her türlü hırsızlığa, sabotaja karşı dikkatli olmak, yabancı şahıs-
ların binaya girmelerini önlemek.

ç) Şüpheli durumları müdüre ve gerektiğinde kolluğa bildirmek.
d) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
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Şoför
MADDE 48 
(1) Şoförün görevleri şunlardır:
a) Zimmetine verilen aracın rutin bakım ve muayenelerini yaptırmak.
b) Kadın ve beraberindeki çocuklar ile çalışanların gerekli yerlere 

ulaşımını sağlamak.
c) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
(2) Konukevi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere hizmet alımı yoluyla 

sürücülü araç kiralandığı hallerde şoför yukarıdaki hükümlere tâbidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Komisyonu
Değerlendirme komisyonunun yapısı
MADDE 49 
(1) Konukevinde kalan kadın ve beraberindeki çocuklarına verile-

cek hizmetleri ve mesleki çalışmaları gerçekleştirmek, diğer kurum 
ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, 
konukevi hizmetlerinin Yönetmelikte öngörüldüğü biçimde yürütül-
mesini güçleştiren, müdahale plânını aksatacak tutum ve davranış-
larda bulunan kadınlarla ilgili karar almak üzere her konukevinde bir 
değerlendirme komisyonu oluşturulur.

(2) Değerlendirme komisyonu, müdürün başkanlığında sosyal ça-
lışmacı, psikolog, öğretmen, çocuk gelişimcisi ve hemşireden oluşur. 
Çalışmalarını müdür veya görevlendireceği çalışanın başkanlığında 
yürütür.

Değerlendirme komisyonunun çalışma usulü
MADDE 50 
(1) Değerlendirme komisyonu, düzenli olarak her ayın ilk haftası 

içinde ve ihtiyaç duyulması halinde toplanır. Değerlendirme komis-
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yonunun toplanma yeter sayısı üçtür. Kararlar salt çoğunlukla alınır. 
Eşitlik halinde müdürün katıldığı tarafın görüşüne göre hareket edi-
lir. Komisyon kararına karşı itiraz ŞÖNİM’e yapılır.

(2) Konukevlerinde kalan kadınların, karar sürecine katılımlarını 
sağlamak amacıyla, değerlendirme komisyonu toplantısından önce 
sorun ve ihtiyaçlarını belirleyerek değerlendirme komisyonuna sun-
maları istenir.

Değerlendirme komisyonunun görevleri
MADDE 51 
(1) Değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Kadınların konukevlerinde kalmaları, kalış süreleri, kalış sürele-

rinin uzatılması, hakkında alınabilecek tedbir kararları ile ayrılışları 
veya çıkarılmalarına ilişkin değerlendirme yapmak.

b) Konukevi hizmetlerinin kamu kurum ve kuruluşları ve sivil top-
lum kuruluşları ile koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ko-
nusunda programlar yürütmek.

c) Çalışanlar ile kadınların ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla eği-
tim programları hazırlatmak, uygulatmak ve değerlendirmek.

ç) Kadınların beraberinde konukevine kabulü yapılan çocukların 
eğitimi, gelişimi, sağlığı ve benzeri konularda çalışmalar hakkında 
değerlendirmeler yapmak.

d) Konukevinin yıllık çalışma rapor ve programlarını hazırlamak, 
uygulamadan alınan sonuçları değerlendirmek.

e) Konukevinde kalan, kurallara uymayan, müdahale plânını ak-
satacak tutum ve davranışlarda bulunan kadınlar ile diğer kadınlara, 
çocuklara veya eşya ve malzemelere zarar veren kadınların durumu-
nu değerlendirerek gerekirse uyarıda bulunmak.

f) Çalışma ve değerlendirme raporlarını ŞÖNİM’e sunmak.
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BEŞİNCİ KISIM
Diğer Hükümler, Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Ayniyat, ambar ve depo hizmetleri
MADDE 52 
(1) Ayniyat, ambar ve depo hizmetleri, konukevi için gerekli tü-

ketim maddeleri, yiyecek, yakacak, temizlik ve benzeri tıbbi ve sıhhi 
malzeme, demirbaş, döşeme ve cihazların satın alınma, muayene 
ve tesellüm, depolama, sarf işleri ile her çeşit onarım ve diğer mali 
işlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılmasını kapsar.

Konukevi giderleri
MADDE 53 
(1) Konukevlerinin işleyişiyle ilgili her türlü giderler bağlı bulun-

duğu kurum veya kuruluşun bütçesinden karşılanır.
İşbirliği
MADDE 54 
(1) Hizmet; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakan-

lığı, Sağlık Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler, sivil toplum kuru-
luşları ile diğer kişi ve kuruluşların işbirliği ve desteği ile yürütülür.

İlk kabul birimi
MADDE 55 
(1) İlk kabul birimlerinin kendi görev alanları kapsamındaki hu-

suslar saklı kalmak kaydıyla açılması, işletilmesi ve hizmet sunumu, 
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 56 
(1) 12/7/1998 tarihli ve 23400 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağlı Kadın 
Konukevleri Yönetmeliği ile 8/5/2001 tarihli ve 24396 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliği yürürlükten 
kaldırılmıştır.

Konukevinin kapasitesi
GEÇİCİ MADDE 1 
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki tarihte faz-

la kapasite ile açılmış olup halen hizmet veren konukevleri, iki yıl 
içinde kapasitelerini 8 inci maddenin üçüncü fıkrasına uygun hale 
getirir.

İl müdürlüğünün yetkisi
GEÇİCİ MADDE 2 
(1) ŞÖNİM’lerin illerdeki teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar 

bu Yönetmelik kapsamında kendilerine verilen görevler il müdürlük-
leri tarafından yürütülür.

Yürürlük
MADDE 57 
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 58 
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

yürütür.


