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E-kelepçe, kadına 
şiddete çözüm için 
Adana ve Bursa’da

Kadına yönelik şiddete çözüm olarak 
sunulan “e-kelepçe”, Adana ve 
Bursa’da uygulamaya geçecek.

A ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kadına yönelik 
şiddet vakalarının önüne geçilmesi için başlattığı çalışmalar kapsamında, şiddet 
uygulayan eşlere elektronik kelepçe (e-kelepçe) takılması kararı aldı. 

Özellikle İngiltere, Almanya ve Amerika gibi ülkelerin söz konusu uygulamayı başarıyla 
hayata geçirdiğini belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin,  ilgili bürokratların 
çalışmaları yerinde görerek ülkemize uyarladığını vurguladı. Kadına şiddete yönelik, 
Amerika’nın elektronik kelepçe, diğer Avrupa ülkelerinin ise sinyalizasyonu bulunan kolye, 
telefon ve bilezik gibi aletleri kullandığını anlatan Bakan Şahin, uygulamanın ülkemizde de 
rahatlıkla kullanılması için aramaların “çağrı merkezi” sistemine entegre edileceğini kaydetti. 
Bunun için Alo 183 Şiddet Hattı da yeniden yapılandırılacak. Gaziantep’te oluşturulacak çağrı 
merkezinde bir eğitimden geçirilecek toplam 120 kişi görev alacak.

Pilot bölge olarak Bursa ve Adana seçildi. 
Cezaevinden tahliye olan ve adli takibe 
tabi tutulan kişilerde de kullanılacak olan 
elektronik kelepçe kararını savcılık verecek. 
Eşini tehdit eden erkekler elektronik kelepçe 
sayesinde, tehdit ettiği kişinin bulunduğu 
bölgeye yaklaştığında e-kelepçe sinyal 
verecek. Panik butonu sayesinde ise kadınlar 
telefon ile polisi aramaya uğraşmadan anında 
tehlikede olduğunu bildirebilecek. 
Bu arada Mart 2012’de Adalet Bakanlığı’nca 
gündeme getirilen “Denetimli Serbestlik 
Tedbiri Uygulanarak Cezaların İnfazı” 
tasarısıyla, açık cezaevlerinde kalan ve 
cezasının bitmesine 1 yıl ve daha az zaman 
kalan hükümlülerin cezalarını toplum içinde 
çekmelerinin sağlanacağı,  düzenlemeden 
15 bin civarında hükümlünün yararlanacağı 
açıklanmıştı. Denetimli serbestliğin bir 
parçası olarak e-kelepçe sisteminin 
pilot uygulamalarının devam ettiği, pilot 
uygulamaların sonuçlarına göre sistemin 
yaygınlaştırılacağı bildirilmişti. Pilot uygulama 
için de Ankara’da 7 kişilik bir grup seçildi. 

Eşine, çocuklarına şiddet uygulayan bir koca 
ile annesine baskı uygulayan başka bir erkeğin 
de içinde yer aldığı 7 kişi elektronik kelepçeyle 
kontrol altına alındı. Denetimli Serbestlik 
Kontrol Merkezi’nden, bu 7 kişiye takılan 
elektronik kelepçelerin verdikleri sinyaller, 24 
saat ekranlardan izleniyor. 
E-kelepçe uygulaması, son 20 yıldır dünyanın 
pek çok ülkesinde kullanılıyor. 
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