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Müracaatçı, diğer 

kurumlar 

(ASPİM/ŞÖNİM/Mülki 

Amirlik/ sağlık 

kuruluşu/ Cumhuriyet 

Başsavcılığı) talebi/ 

ihbar (183,156)/ resen 

(suçüstü) aracılığıyla 

başvuru yapar. 

Müraacatçı 

(şiddete 

maruz kalan) 

bizzat 

başvuruda 

bulunur. 

Haber Merkezi 

en yakın 

Jandarma 

ekibini olay 

yerine sevk 

eder. 

Jandarma 

Personeli olaya 

müdahale eder, 

Olay yerinin 

muhafazasını 

sağlar. Olay 

Yeri İnceleme 

Timini olay 

yerine davet 

eder. 

Müdahale 

eden 

Jandarma 

personeli; 

Yaralama 

durumu var 

mı? 

Müraacatçı 

şikayetçi 

mi? 

Jandarma  

Personeli, 

mağdurun 

şikayetçi olup 

olmadığını 

öğrenir. 

Jandarma Personeli 

doktorun 

düzenlediği genel 

adli muayene 

raporu ile mağduru 

J.Krk.K.lığı’na 

intikal ettirir. 

Jandarma 

Personeli, 112’yi 

arayarak sağlık 

yardımı talep eder. 

CS’nı bilgilendirir 

ve gerekli talimatı 

alır. 

       

Tedavi 

Türü? 

Mağdur 

ifade 

verecek 

mi? 

ayakta 

yatarak 

Jandarma Personeli, görevli 

doktor ile birlikte tutanak 

düzenler. Müracaatçının ifade 

verecek duruma gelme bilgisini 

bekler. Can güvenliği riski 

durumunda gerekli korumayı 

sağlar. 

Jandarma 

Personeli, CS 

bilgilendirir ve 

gerekli 

talimatı alır. 

Jandarma 

Personeli, CS 

bilgilendirir ve 

gerekli 

talimatı alır. 

Jandarma Personeli, CS 

talimatları doğrultusunda 

olayın durumuna göre olay 

yeri incelemesini yapar, görgü 

tespiti yapar, kroki çizer, 

görüntü tespiti yapar, tarafları 

J.Krk.K.lığı’na götürür. 

Jandarma 

Personeli, 

ŞÖNİM/ASPİM’i 

bilgilendirir. 

 

Jandarma 

Personeli, CS 

talimatına 

göre tutanak 

düzenler. 

Jandarma 

Personeli, olaya 

ilişkin bilgisi 

olduğu tespit 

edilen kişilerin 

ifadesini alır. 

Jandarma Personeli, 

müraacatçının ifadesini alır. 

Ayrıca mağduru 

ŞÖNİM/ASPİM’den hukuki, 

sosyal, psikolojik ve 

ekonomik destek alabileceği 

konusunda bilgilendirir. 

Müracaatçının 

barınma talebi 

var mı? 

Jandarma Personeli, 

mağduru 

ŞÖNİM/ASPİM’den hukuki, 

sosyal, psikolojik ve 

ekonomik destek alabileceği 

konusunda bilgilendirir. 

Jandarma Personeli, 

Koruyucu Tedbir 

Kararı ile birlikte 

müraacatçının 

ŞÖNİM/ASPİM’e 

intikalini sağlar. 

ŞÖNİM 

Takip 

Süreci 



Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Kolluk Hizmet Süreci 

Jandarma Personeli, 

tedbir telebinin 

reddine ilişkin kararı 

sadece müracaatçıya 

tebliğ eder. 

ASPİM/ŞÖNİM’i 

bilgilendirir. 

C.S., tahkikat 

evraklarını 

inceleyerek 

failin ifadesini 

alır, gerekli 

kararı alır. 

Jandarma 

Personeli olaya 

müdahale eder, 

Olay yerinin 

muhafazasını 

sağlar. Olay 

Yeri İnceleme 

Timini olay 

Mülki Amir 

48 saat 

içinde kararı 

onayladı mı? 

Aile Mahkemesi 

Hakimi 24 saat 

içinde kararı 

onayladı mı? 

Mülki Amir 48 

saat içerisinde 

kararı 

onayladı mı? 

Jandarma  

Personeli, 

müracaatçının 

talebi üzerine veya 

resen koruyucu 

tedbir kararını alır, 

taraflara tebliğ 

eder. 

Kolluk amiri 

önleyici 

tedbir 

kararını alır, 

taraflara 

tebliğ eder. 

Jandarma Personeli, A.İçi 

Şid.K.F. doldurur ve Risk 

Değerlendirmesini yapar.Formu 

aynı gün en geç saat 16.00’a 

kadar en seri vasıtalarla 

ŞÖNİM/ASPİM’e gönderir. 

Tedbir 

Kararı 

Türü? 

Müracaatçının 

barınma talebi 

var mı? 

Jandarma Personeli, görevli 

doktor ile birlikte tutanak 

düzenler. Müracaatçının ifade 

verecek duruma gelme bilgisini 

bekler. Can güvenliği riski 

durumunda gerekli korumayı 

sağlar. 

Jandarma Personeli, 

Koruyucu Tedbir 

Kararının alındığı 

tarihi takip eden ilk iş 

günü içinde mülki 

amirin onayına sunar. 

Jandarma Personeli, müracatçının 

ifadesini alır. A.İçi Şid.K.F. doldurur ve 

Risk Değerlendirmesini yapar.Formu 

aynı gün en geç saat 16.00’a kadar en 

seri vasıtalarla ŞÖNİM/ASPİM’e 

gönderir. Genel adli muayene raporu alır 

ve J.Krk.K.lığı’na intikal eder. 

Jandarma 

Personeli, önleyici 

tedbir kararı alındığı 

tarihi takip eden ilk 

iş günü içerisinde 

Aile Mahkemesinin 

onayına sunar. 

Jandarma 

Personeli, 

talebinin reddine 

ilişkin kararı 

müracaatçıya 

tebliğ eder. 

ASPİM/ŞÖNİM’e 

bildirir. 

Jandarma 

Personeli, 

müracaatçıya 

onaylanan 

tedbir kararını 

tebliğ eder. 

ASPİM/ŞÖNİ

M’e bildirir. 

Jandarma Personeli, 

onaylanan tedbir kararını 

taraflara tebliğ eder. 

ASPİM/ŞÖNİM’i 

bilgilendirir.Önleyici Tedbir 

Kararı verilen tarafların karara 

aykırı davranmadığını izler. 

Jandarma Personeli, 

müraacatçının ifadesini alır. 

Ayrıca mağduru 

ŞÖNİM/ASPİM’den hukuki, 

sosyal, psikolojik ve 

ekonomik destek alabileceği 

konusunda bilgilendirir. 

Gecikmesinde 

sakınca olan 

hal var mı? 

Jandarma Personeli, A.İçi 

Şid.K.F., koruyucu tedbir 

karar formu, genel 

hükümlere göre alınmışsa 

sağlık raporu ve teslim üst 

yazısı ile müraacatçının 

ŞÖNİM/ASPİM’e intikalini 

sağlar. 

Jandarma Personeli, 

koruyucu tedbir 

kararının alındığı tarihi 

takip eden ilk iş günü 

içinde mülki amirin 

onayına sunar. 

ŞÖNİM 

Takip 

Süreci 

C.S.’nın 

kararı 

serbest 

bırakma mı? 

C.S., tutuklama 

talebiyle ya da 

adli kontrol 

talebiyle faili 

mahkemeye 

sevk eder. 

C.S., faili 

serbest bırakır. 

Mahkeme 

Kararı? 

Önleyici 
tedbir 

Koruyucu 
tedbir 



   

Jandarma Personeli, onaylanan 

tedbir kararını taraflara tebliğ eder 

ve geçici koruma tedbir kararı 

alınmışsa, karar süresince koruma 

görevini yerine getirir. 

ASPİM/ŞÖNİM’e bildirir. 

Jandarma Personeli, 

tedbir kararının reddine 

ilişkin kararı sadece 

müracaatçıya tebliğ eder. 

ASPİM/ŞÖNİM’e bildirir 

 

Mahkeme faili 

serbest bırakır. 

Jandarma 

Personeli, 

tutuklama 

müzekkeresi ile 

birlikte faaili 

cezaevine 

teslim eder. 

Jandarma Personeli, resen veya 

şikayet üzerine alınan tedbir kararına 

aykırı hareket edildiğinin tespiti 

halinde tutanak düzenler, Aile 

Mahkemesine sunulmak üzerine 

Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. 

ASPİM/ŞÖNİM’e bildirir. 

Mahkeme faili 

serbest bırakır. 

tutuklama 

Serbest 
bırakma 

Adli kontrol 
kararıyla serbest 

bırakma 


