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Kadının korunması adına yapılabilecekleri geliştirmek amacıyla mevzuatımıza her geçen gün yeni 
düzenlemeler eklenmektedir. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun da 
bunlardan biridir. Bu kanun, şiddete maruz kalanlar için koruyucu tedbir kararları, şiddet uygulayanlar için de 
önleyici tedbir kararlarının alınmasını öngörmektedir. Bu tedbirlerin yerine getirilmesinden öncelikle ilgili kamu 
kurumları sorumlu tutulmaktadır. Ancak şiddet mağdurunun veya şiddet uygulayan kişinin iş mevzuatı 
kapsamında çalıştığı durumlarda, özel sektör işverenlerinin de verilen tedbir kararlarının uygulanması sürecine 
dahil oldukları görülmektedir.  

Bu noktada Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen 
tedbir kararlarının iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunu doğrudan veya dolaylı olarak etkileyeceği göz ardı 
edilmemelidir. Söz konusu tedbir kararlarının iş hukuku açısından da uygulanabilir nitelikte olması, kadına karşı 
şiddetin önlenebilmesine katkı sağlayacaktır.  

Bu bildiride öncelikle hakim tarafından verilecek koruyucu tedbirlerden “işyerinin değiştirilmesi” 
tedbirinin mağdur işçinin iş sözleşmesine etkisi değerlendirilecektir. Hakim tarafından verilen önleyici 
tedbirlerden olan “işyerine yaklaşmama” cezası ise, şiddet uygulayan işçi açısından ele alınacaktır. Bu kararları 
uygulamaya koymayan işverenle ilgili ortaya çıkabilecek hukuki sonuçlar da değerlendirilecektir.    

Mülki amir tarafından verilecek “geçici maddi yardım yapılması” tedbiri kapsamında mağdura verilecek 
para ise, özellikle şiddet uygulayan işçinin ücretinden kesinti yapılarak rücu edileceğinden, bu durumun ücretin 
korunması esasına aykırı olup olmayacağı değerlendirilecektir.  

Nihayet, bir sosyal güvenlik hakkı olarak, şiddet mağduru kadına tanınan “genel sağlık sigortalısı olma” 
ve “rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanma” imkanı ve bu durumun diğer sosyal sigorta kollarından sağlanan 
haklara veya sosyal yardımlara etkisi ele alınacaktır. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda ulaşılması hedeflenen, 
6284 sayılı Kanunla getirilen bu tedbirlerin özellikle işçi statüsünde çalışan kadınların çalışma hayatını olumsuz 
etkileme olasılığının olup olmadığının mahkemeye yansıyan kararlar ışığında belirlenmesi olacaktır.  

 

The Protection of the Family and the Violence Against Women's Circumstances Reflections of the 
Precautions Given under the Law on Labor Law 

 

 
          New regulations are added to our legislation every day in order to improve what can be done for the 
protection of women. One of them is The Act on the Protection of the Family and Prevention of Violence against 
Women. This  Act provides for preventive precautions for those who are exposed to violence and preventive 
precautions for those who use violence. The relevant public institutions are primarily responsible for the 
implementation of these precautions. However, in cases where the victim of violence or the person who is 
violent works under the labor legislation, private sector employers are also involved in the implementation of the 
measures given. 
         At this point, it should not be ignored that the precautions taken under the Law on the Protection of the 
Family and the Prevention of Violence against Women will directly or indirectly affect the labor law and social 
security law.The fact that these precautions are applicable in terms of labor law will contribute to the prevention 
of violence against women. 
          In this paper, first of all, the effect of  “workplace changing” as a protective precaution to be given by the 
judge to the work contract of the victim worker will be evaluated. one of the preventive precautions imposed by 
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the judge, will be handled in terms of the violent worker. The legal consequences that may arise from the 
employer who does not implement these decisions will also be evaluated. 
The money to be given to the victim as a precaution is called “temporary financial aid”which is given by the 
territorial chief shall be considered to be against the principle of protection of the wage, especially the wage of 
the violent worker will be deducted. 
            Finally, as a right to social security, the possibility of “being a general health insurance holder” and 
”being able to benefit from rehabilitation services” recognized the woman as a victim of violence will be 
discussed and the impact of this situation on the rights or social benefits provided by other social insurance 
branches will be discussed. As a result of all these evaluations, it is aimed to determine whether these 
precautions introduced by the Law No. 6284 will have a negative impact on the working life of women working 
especially in the status of workers in the light of court decisions. 
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