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6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE 
DAİR KANUN ÇERÇEVESİNDE GEÇİCİ MADDİ YARDIM HÜKMÜNÜN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öğr. Gör. H.Sena AKKIŞLA1 

Geçmişten bugüne kadının yeri göz ardı edilemediği gibi bugün ailenin korunması ve kadına şiddetin 

önlenmesi hususunda gerekli tedbirler alınmıştır. Kadına şiddetin önlenmesi hukuki ve fiziki korumayla 

sağlanabilse de kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesi ancak mali destek ile mümkündür. Şiddetin tekrar 

etmemesini, şiddete katlanmanın önlenmesini ve şiddet sebebiyle katlanılan zorlukların aşılmasını ancak kadın 

ekonomik olarak güçlü olursa sağlayabiliriz. Devlet tarafından çıkarılan kanunlar ve imzalanan sözleşmeler 

yanında sağlanan mali desteklerin amacı kadına bir imkân tanımaktadır.  

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 

Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin 8. maddesinde üye devletlere, her türlü şiddeti 

önlemeye ve bunlarla mücadeleye yönelik bütüncül politikaların, tedbirlerin ve programların yeterli bir biçimde 

uygulanması için uygun finansal ve insani kaynakların tahsisini öngörmüştür. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve 

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yalnızca kadın olmaları sebebiyle insan hakları ihlaline yol açan 

eylem ve fiiller karşısında koruma hükümlerini düzenlemiştir. Kanun, Mali Hükümler başlığı altında 17.madde 

olan geçici maddi yardım yapılmasını düzenleme altına almıştır. Bu hüküm, sosyal devlet ilkesinden hareketle 

uygulama alanı bulur. 6284 sayılı Kanun uygulanması bakımından 5 Ocak 2013 tarih ve 28519 sayı ile Resmi 

Gazetede yayınlanan Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik ile uygulanacak mali 

hükümleri detaylandırılmıştır. Yönetmeliğin 23.maddesi harçlık ve yardım başlığı düzenlenmiştir. Böylece kadın 

maddi anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve ayakları üzerinde durabilecektir.  

 

Kadına şiddetin önlenmesi ve ailenin korunmasından amaçlananın elde edilmesi için kadının toplumda 

varlığını gösterebilmesidir. Devlet tarafından yapılan düzenlemeler göz önüne alındığında öncelikle 6284 sayılı 

Kanun 17.maddesinin hükmü genişletilmelidir. Bazı kanunlarda da belirli düzenlemelere gidilerek şiddet 

mağduru kadınlara ilişkin kadrolar açılması, toplu iş sözleşmelerinde asgari şart getirilmesi ve halk eğitim 

merkezlerinde meslek eğitimleriyle ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. Ailenin korunması ve şiddete uğrayan 

kadınların istihdamlarının sağlanarak çalışma hayatına kazandırılması hem şiddet eylemlerinin azalmasını hem 

de şiddet mağduru kadınların yeniden hayata adapte olabilmesini mümkün kılar. 
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THE EVALUATION OF THE PROVISION İNSİDE OF TEMPORARY HELPİNG 

LAW NO: 6284 ON THE PROTECTION OF FAMILY AND THE PREVENTİON OF 

VIOLENCE AGAINST WOMEN 

Lec. H.Sena AKKIŞLA2 
Place of women from past to present day can’t be ignored, protection of the family and the necessary 

measures have been taken to prevent violence against women. We can only ensure that violence isn’t repeated, 

violence is prevented and violence can be overcome if the woman is economically strong. The purpose of 

financial supports provided by laws enacted and contracts signed by State provides woman with an opportunity. 

 

Republic of Turkey are contracting state party Council Europe Convention on preventing, combating 

violence against women and domestic violence according to article 8. parties shall allocate appropriate financial,  

human resources for  adequate implementation of integrated policies, measures and programmes to prevent and 

combat all forms of violence covered by  scope of this Convention, including those carried out by non-

governmental organisations. Law No. 6284 has regulated protection against acts and acts that have caused 

human rights violations as a result of being women only. The law regulates provision of provisional financial 

assistance under Article 17 under  Financial Provisions.  Law No. 6284 in Official Gazette No. 28519 dated 5 

January 2013 Regulation on Opening and Operation of Women's Guesthouse and  financial provisions to 

implemented are detailed. In this way, women will be able to meet their needs  stand on one’s own legs. 

 

Prevention of violence against women and protection of family is to be able to show existence of 

women in society. In some laws, regulations should be made regarding the opening of cadres regarding women 

who are victims of violence, introducing minimum conditions in collective labor agreements and vocational 

training in public education centers.  Protection of family and recruitment of women by employment of women 

who are subjected to violence makes possible for both acts of violence to be reduced and women who are victims 

of violence to adapt to life again. 
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